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Ngày đăng: 18/01/2019 
Mục: Kinh tế  

Giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện: Tiện lợi cho người dân, giảm áp lực cho cơ 
quan nhà nước 

Sau 2 năm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích, giờ đây rất nhiều người dân từ thành thị đến nông thôn, miền 
núi đã dần trở lên quen thuộc và tin tưởng tới các điểm giao dịch của Bưu điện để thực hiện 
các thủ tục hành chính mà trước đây phải mất rất nhiều thời gian mới có kết quả.  

 

Giờ đây rất nhiều người dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi đã dần trở lên quen thuộc và 
tin tưởng tới các điểm giao dịch của Bưu điện. 

Từ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà... 

Mới 7h30 sáng, tại Bưu điện Văn hóa xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 
đã có khá đông người dân trong xã tới đăng ký làm các thủ tục hành chính về cấp bản sao 
trích lục hộ tịch, đăng ký quyền sử dụng đất, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, 
chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật… 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lộng trú tại xã Giai Xuân - huyện Phong Điền - TP Cần Thơ cho biết, 
nếu như trước đây để cấp bản sao trích lục hộ tịch chị phải trực tiếp lên Sở Tư pháp để làm thì 
nay chỉ đi vài trăm mét đến Bưu điện văn hóa xã là có thể làm ngay thủ tục này. Việc nhận kết 
quả cũng không phải lo vì khi cơ quan hành chính giải quyết xong, đã có nhân viên Bưu điện 
mang tới tận nhà. "Thời gian tiếp nhận hồ sơ ở Bưu điện chỉ mất có vài phút, lại ngay gần 
nhà, quá tiện lợi cho người dân trong xã. Giờ tôi không cần phải mất thời gian đi lại, lo ngại 
đường xá, xe cộ đông đúc, tai nạn giao thông rình rập nữa rồi. Quan trọng nữa là mình không 
phải ngồi xếp hàng, chờ đợi", chị Ngọc Lộng chia sẻ. 

Không chỉ người dân tại xã Giai Xuân được hưởng nhiều tiện ích từ việc tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, mà hàng chục triệu người dân 
trên cả nước đều có thể dễ dàng đến các bưu cục để đăng ký làm các thủ tục nằm trong danh 
mục được giải quyết qua mạng bưu chính công ích. 



 

Nếu như năm 2017, thời gian đầu triển khai còn nhiều người chưa biết đến những dịch vụ 
này, hơn nữa thói quen phải tới tận các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính đã ăn sâu vào 
nếp nghĩ của mỗi người thì năm 2018 đã có thêm nhiều người dân biết và sử dụng triệt để 
những tiện ích mà việc giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện mang lại. 

Hiện 100% các tỉnh, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
thủ tục hành chính quan dịch vụ bưu chính công ích; Gần 50 địa phương thực hiện kết nối 
công nghệ thông tin với Bưu điện để triển khai dịch vụ này. Năm 2018, có trên 12.000.000 
lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, tăng 33% 
so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều thủ tục trước kia người dân rất mệt mỏi vì phải đi lại, chờ 
đợi thì nay đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều, bởi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính đã được triển khai tại gần 1.600 Bưu điện Văn hóa xã. 

Đến đặt bộ phận một cửa tại Bưu điện  

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại nhà, một trong những điểm nổi bật trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính trong 
thời gian qua là sự vào cuộc quyết liệt của Bưu điện trong việc triển khai Nghị định 
61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính. Thông qua việc triển khai thí điểm đưa bộ phận Một cửa các cấp về 
đặt tại trụ sở của Bưu điện tại một số địa phương.  

Theo đó UBND các cấp không phải bố trí kinh phí để xây dựng trụ sở, cở sở hạ tầng… đặc 
biệt là không phải bỏ chi phí thường xuyên để duy trì, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở, trang thiết 
bị.  

Ngoài ra, khi đưa bộ phận Một cửa về đặt tại Bưu điện, nhân viên Bưu điện cũng sẽ phối hợp 
với cán bộ công chức, viên chức tại quầy để thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. UBND các cấp chỉ phải bố trí một số lượng công chức, viên chức 
hợp lý chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ. Điều 
này không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, 
mà còn giúp cơ quan hành chính các cấp giảm tải được công việc để tập trung cho chuyên 
môn, sắp lao động, tin giản biên chế Việc thí điểm đưa bộ phận Một cửa các cấp về đặt tại trụ 
sở của Bưu điện đang được triển khai thí điểm tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Quảng Ngãi…   



 

Thời gian tới Bưu điện Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc hỗ trợ người dân tới 

các điểm Bưu điện để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. 

Trong đó tại Đồng Tháp, sau 2 giai đoạn triển khai, toàn bộ các thủ tục hành chính tại thị xã 
Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Lai Vung và 23 đơn vị cấp xã của 10 huyện, thị xã, 
thành phố trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện tại điểm giao dịch của Bưu điện nhằm giải 
quyết các thủ tục hành chính cho người dân thuộc các lĩnh vực đông đảo người dân quan tâm 
như: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Y tế, Nông 
nghiệp, Công Thương, Nội vụ, Tài chính, Viễn thông, Internet… 

Theo ông Nguyễn Trung Dân, Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, chỉ năm 2018 đơn vị này 
đã thực hiện tiếp nhận và chuyển phát hơn 143.600 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Theo 
thống kê nhanh, riêng số lượng hồ sơ được thực hiện tại các địa điểm chuyển Một cửa các cấp 
về Bưu điện từ tháng 8 đến tháng 11/2018 là gần 7.700 hồ sơ. 

Tại buổi Lễ công bố Quyết định chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2, Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã khẳng 
định việc đưa bộ phận Một cửa các cấp về đặt tại trụ sở của Bưu điện sẽ đảm bảo công tác 
giải quyết thủ tục hành chính được kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch. Đây là một 
giải pháp đem lại bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. 

Không dừng lại như trên, để tham gia sâu hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong việc đẩy mạnh cải 
cách hành chính, được biết thời gian tới Bưu điện Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc hỗ trợ người dân tới các điểm 
Bưu điện để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cấp độ 3, 4, nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính tại nhà để thuận lợi cho người dân, giảm áp lực cho cơ quan hành chính. 



 

Nguồn: Báo Lao động     

Ngày đăng: 18/01/2019 
Mục: Công đoàn               

Chi trả hơn 34.250 tỉ đồng cho người hưởng BHXH tại Hà Nội 

Năm 2018, Hà Nội vẫn là địa phương có số người hưởng và số tiền chi trả BHXH lớn 
nhất cả nước.  

Theo đó, trong năm, BHXH Hà Nội đã phối hợp với Bưu điện Thành phố chi trả chu đáo, kịp 
thời 34.250,9 tỉ đồng cho 1.198.215 lượt người hưởng. 

Tính đến tháng 12.2018, Bưu điện Thành phố đã tổ chức được 1.313 điểm chi trả tại 584 xã, 
phường, thị trấn, bao gồm: 24 điểm chi trả tại các Bưu cục, 258 điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 
1.031 điểm chi trả mượn tại hội trường UBND hoặc các nhà văn hóa, tổ dân phố. 

Sau một năm triển khai thành công ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
hằng tháng bằng tiền mặt tại huyện Thanh Trì, từ tháng 5.2018, BHXH và Bưu điện Thành 
phố tiếp tục triển khai mở rộng trên địa bàn 29 quận, huyện, thị xã còn lại. 

Do tuyên truyền tốt về lợi ích của việc nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả, nên 
tại kỳ chi trả tháng 12.2018, đã có 463.274 người hưởng được phát hành thẻ (bằng 99,5%); 
100% các quận, huyện, thị xã thực hiện chi trả qua thẻ chi trả. Phần lớn người hưởng chế độ 
BHXH hằng tháng rất hài lòng, tin tưởng và ủng hộ phương thức chi trả mới. Và để phục vụ 
người hưởng đón Tết Kỷ Hợi đầm ấm, ngay trong tháng 1.2019, BHXH và Bưu điện đã phối 
hợp chi trả gộp tháng 1 và tháng 2.2019, nên số tiền chi trả tăng gấp đôi và được đảm bảo an 
toàn, chu đáo. N.L 



 

Nguồn: CTTĐT Bến Tre          

Ngày đăng: 18/01/2019 
Mục: Tin tức  

Bưu điện tỉnh Bến Tre tổng kết công tác năm 2018 

Sáng 17/1/2019, Bưu điện tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, đại diện 
lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy) 

Theo Giám đốc Bưu điện tỉnh Bến Tre Trương Văn Sơn, năm 2018 đơn vị tiếp tục thực hiện 
đạt kế hoạch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Cùng với tinh thần thi đua của các đơn vị 
cơ sở, Bưu điện tỉnh đã không ngừng nỗ lực phát triển kinh doanh, tạo bước đột phá trong 
việc triển khai các dịch vụ hành chính công; tập trung phát triển thương mại điện tử, tiếp thị 
khách hàng có giao dịch quốc tế và logistic. Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mạng 
lưới trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ tại thị trường nông thôn, nâng cao công tác quản lý, 
chất lượng dịch vụ… và đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tổng doanh 
thu năm 2018 trên 154 tỷ đồng, đạt 111,88% kế hoạch và bằng 124,52% so với cùng kỳ năm 
2017. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 215,054 tỷ đồng doanh thu; tiếp tục 
cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ; đẩy mạnh bán hàng Bưu chính 
chuyển phát, phát triển hành chính công; chuẩn bị khai trương Trung tâm phục vụ hành chính 
công đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh; tăng cường quảng bá kinh doanh trên sàn giao dịch thương 
mại điện tử PostMart… 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước ghi nhận và đánh giá 
cao những thành tích mà ngành Bưu điện đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị 
ngành Bưu điện tiếp tục quan tâm đầu tư, mở rộng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực; 
nâng cao chất lượng phục vụ; quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên; phối hợp 
với các sở, ngành nâng cao chỉ số cải cách hành chính. 



 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước trao Cờ thi đua xuất sắc. (Ảnh: Đăng Huy) 

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Bưu điện tỉnh; 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong năm 2018. 


