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Giải pháp hành chính công VNPOST-PA lọt Top 5 sản phẩm số triển vọng 

Lần đầu tiên tại Việt Nam, giải pháp CNTT VNPOST-PA hỗ trợ các đơn vị bưu chính 
công ích cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính mà không cần tới cơ quan hành chính Nhà nước. 

 

Giải pháp VNPOST-PA mang lại nhiều tiện ích dịch vụ hành chính công.

Theo tin từ Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018, giải pháp hành chính công 
VNPOST-PA đa tiện ích của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được lựa chọn là một trong 5 
Sản phẩm số triển vọng vào vòng Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 lĩnh vực 
CNTT. Giải pháp hành chính công VNPOST-PA đem lại nhiều tiện ích phục vụ người dân, 
doanh nghiệp, cơ quan hành chính Nhà nước và Bưu điện Việt Nam. 

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, VNPOST-PA là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam 
được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị bưu chính công ích trong việc tiếp nhận, trả kết quả hồ 
sơ thủ tục hành chính, VNPOST-PA hỗ trợ miễn phí người dân, doanh nghiệp trong việc nộp 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính mà không cần tới cơ quan hành chính Nhà 
nước. 

Được triển khai với mục tiêu đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 
thủ tục hành chính, thực hiện kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Giải pháp hành chính công VNPOST-PA 
đã đáp ứng được nhiều mục tiêu quan trọng. 

Giải pháp hành chính công VNPOST-PA đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính của Thủ tướng 
Chính phủ, phù hợp với xu hướng tất yếu, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để 
phục vụ theo xu hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo. Sản phẩm có sự sáng tạo phù hợp với 
điều kiện triển khai, ứng dụng của Việt Nam. Sản phẩm mang tính mới lạ, phù hợp với xu 
hướng cải cách hành chính. 

Đối với xã hội, giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và xã hội, giảm thiểu 
số lượt người dân tham gia giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Với cơ quan hành chính, 



giải pháp giúp giảm chi phí hoạt động, tinh giản được biên chế, hạn chế phiền hà cho người 
dân, giảm bớt áp lực với các bộ phận nhận và trả kết quả, tạo điều kiện để cán bộ tập trung 
chuyên môn, nâng cao hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, giúp lành mạnh hoá 
các thủ tục hành chính. 

Đối với Bưu điện Việt Nam, giải pháp đã giúp thực hiện được nhiệm vụ về tham gia cải cách 
hành chính, khai thác tối đa và phát huy được hiệu quả mạng Bưu chính công ích do Nhà 
nước đầu tư. Cung cấp công cụ quản lý tập trung cơ quan hành chính công và các thủ tục hành 
chính, cung cấp cho giao dịch viên công cụ để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính công, 
tra cứu các thủ tục, thành phần hồ sơ, cước dịch vụ và lệ phí của từng thủ tục hành chính, 
cung cấp cho bưu cục đầu mối công cụ để bàn giao hồ sơ, lệ phí với cơ quan hành chính; 
Cung cấp công cụ kiểm tra, giám sát về tình trạng bưu gửi, hồ sơ tạo điều kiện thuận tiện cho 
việc xử lý, tra cứu… 

Ngoài ra, khi áp dụng Giải pháp hành chính công VNPOST-PA, Bưu điện Việt Nam có thể 
khai thác tối đa và nâng cao hiệu quả hạ tầng mạng lưới bưu chính công cộng rộng khắp cả 
nước, kết hợp việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ hành chính công 
tới người dân ở mọi vùng miền của đất nước, phát huy được mạng lưới bưu chính công cộng 
do Nhà nước đầu tư. Giảm thiểu số lượt người dân tham gia giao thông, tránh gây ùn tắc giao 
thông. 

Hiện giờ, giải pháp hành chính công VNPOST-PA đã triển khai tại Cần Thơ và đang triển 
khai tại 7 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp, An Giang. Bưu 
điện Việt Nam đặt mục tiêu trong năm 2018 sẽ triển khai phủ rộng 63 tỉnh thành. 

Sản phẩm đơn giản trong sử dụng và dễ dàng triển khai, có tính ứng dụng mới. Hệ thống PA-
Mobile được phát triển có thể chạy trên thiết bị di động có giao tiếp kết nối cao, có thể chạy 
và kết nối đồng thời trên nhiều loại di động và các thiết bị cầm tay khác. 

Theo kế hoạch, lễ trao giải “Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2018” sẽ diễn ra trang trọng tại 
Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội vào tối 20/11 và được truyền 
hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam. 

Đình Anh 
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Tem về những ngôi trường trên 100 năm tuổi 

 Chủ đề giáo dục trong kho tàng tem Việt Nam rất phong phú như: hình ảnh thầy giáo, 
chống nạn mù chữ, thương binh dạy học… Trong đó, có vài bộ tem giới thiệu về những 
trường trọng điểm của quốc gia, là cái nôi đã đào tạo bao nhân tài, trí thức ở nước ta, 
tính đến nay đã hơn trăm năm tuổi. 

1- Trường Đại học Y Hà Nội: ngày 20-11-1992, Bộ Bưu chính và Truyền thông phát hành 
bộ tem “Kỷ niệm 90 năm Trường Đại học Y Hà Nội 1902 - 1992” với 2 tem. Trong đó, mẫu 
2486: 90 năm Trường Đại học Y Hà Nội, giá mặt 200đ và mẫu 2487: A.Yersin - Hiệu trưởng 
đầu tiên, giá mặt 5.000đ. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Thị Sâm thiết kế. Tiền thân của Trường Y 
khoa Hà Nội là Trường Y khoa Đông Dương do Pháp thành lập năm 1902. Năm 1945, trường 
đổi tên thành Trường Đại học Y Việt Nam. Năm 2018, nhà trường tròn 116 tuổi. 

 

Kỷ niệm 100 năm trường Quốc học Huế (1896 - 1996). 

2- Trường Quốc học Huế (Trường THPT chuyên Quốc Học hiện nay): ngày 5-9-1996, Bộ 
Bưu chính và Truyền thông phát hành bộ tem “Kỷ niệm 100 năm trường Quốc học Huế 1896 
- 1996” gồm 2 tem. Trong đó, mẫu 2796: Trường Quốc học Huế, giá mặt 400đ và mẫu 2797: 
Một góc trường, giá mặt 3.000đ. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Thị Sâm thiết kế. Trường Quốc 
học Huế được thành lập vào ngày 23-10-1896. Nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước là học sinh 
của trường như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng , Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Năm 2018, trường tròn 122 tuổi. 

3- Trường Bưởi - Chu Văn An: ngày 20-11-1998, Bộ Bưu chính và Truyền thông phát hành 
bộ tem “Kỷ niệm 90 năm Trường Bưởi - Chu Văn An 1908 - 1998” gồm 2 tem. Trong đó, 
mẫu 2937: Trường ngày xưa, giá mặt 400đ và mẫu 2938: Bác Hồ đến thăm trường, giá mặt 
5.000đ. Bộ tem do họa sĩ Trần Ngọc Uyển thiết kế. Trường THPT Chu Văn An (tiền thân là 
Trường Bưởi) được chính quyền Pháp thành lập năm 1908. Các giáo sư: Dương Quảng Hàm, 
Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Mạnh Tường… là những học sinh cũ của trường. Đến nay trường 
tròn 110 tuổi. 

4- Trường Đồng Khánh - Trưng Vương (Hà Nội): ngày 11-11-2017, Bộ Thông tin và 
Truyền thông phát hành bộ tem “Kỷ niệm 100 năm Trường Đồng Khánh - Trưng Vương (Hà 
Nội)” có 1 mẫu tem, giá mặt 3.000đ, thể hiện hình ảnh nhà trường với các em học sinh hân 
hoan, mừng vui đón Bác Hồ đến thăm trường. Bộ tem do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế. 
Trường THCS Trưng Vương Hà Nội (tiền thân là Trường Nữ sinh Đồng Khánh) thành lập 



năm 1917, là trường nữ sinh đầu tiên và duy nhất ở xứ Bắc Kỳ năm xưa. Trường cũng là một 
trong những trận địa chống Pháp oanh liệt năm 1946. Trường đã được Bác Hồ về thăm và đạt 
nhiều danh hiệu cao quý. Đến nay, trường mừng sinh nhật 101 tuổi. 

Việc phát hành các bộ tem về trường học vừa góp phần giáo dục những truyền thống tốt đẹp, 
quý báu của dân tộc, vừa tôn vinh những đóng góp to lớn của nhà trường với sự nghiệp giáo 
dục của đất nước. 

 


