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Ðể bưu chính công ích và hành chính công hoạt động hiệu quả 

 

Nhân viên bưu điện hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính công tại bộ 
phận một cửa UBND thành phố Lào Cai. 

Bưu điện tỉnh là đơn vị duy nhất trên địa bàn thực hiện công tác bưu chính công ích và 
hành chính công với hơn 190.000 thư, báo công ích và 4.000 hồ sơ hành chính công mỗi 
tháng. 

Bưu điện - Văn hóa xã Lùng Vai, huyện Mường Khương là một trong những điểm bưu điện - 
văn hóa xã được đánh giá hoạt động hiệu quả trong thực hiện bưu chính công ích và hành 
chính công. Mặc dù vẫn hoạt động thường xuyên nhưng điểm bưu điện được xây dựng lâu 
năm nên cơ sở vật chất đã xuống cấp. Anh Vương Tuấn Nam, nhân viên Bưu điện - Văn hóa 
xã Lùng Vai cho biết: Công việc thường xuyên nhất tại đây là cấp phát thư, báo Đảng và tư 
vấn làm thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân. Bên cạnh đó là phục vụ 
người dân đến đọc báo, truy cập internet. 

Mới đây, anh Nam được Bưu điện huyện và tỉnh cử tham gia tập huấn thêm về thực hiện thủ 
tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và thuế thu nhập cá nhân. Tuy đã được tập huấn và thực hiện 
nhưng nhu cầu của người dân trong xã chưa cao, nhiều người chưa biết đến dịch vụ hành 
chính công mới này. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động cho các điểm bưu điện - văn hóa xã, Bưu điện huyện Mường 
Khương đang thực hiện giải pháp tăng cường nhân viên từ huyện đến các xã để tuyên truyền 
và tổ chức các đợt làm thủ tục đổi giấy phép lái xe, đổi chứng minh nhân dân hoặc thủ tục cấp 
bảo hiểm y tế, phiếu lý lịch tư pháp cho người dân. 

Còn tại huyện Bát Xát, hiện có 19/23 xã có điểm bưu điện - văn hóa nhưng chỉ 8 điểm được 
đánh giá hoạt động hiệu quả, chủ yếu là các điểm thuộc khu vực vùng thấp của huyện như 
Bản Vược, Bản Qua, Quang Kim, Cốc San, Mường Hum, Bản Xèo. Mỗi tháng, huyện Bát 



Xát thực hiện bình quân khoảng 4.000 thư, báo, bưu chính công ích và khoảng 300 hồ sơ hành 
chính công cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Vũ Long, Giám đốc Bưu điện huyện Bát Xát cho biết: Để thực hiện tốt bưu 
chính công ích và hành chính công tại các xã, Bưu điện huyện đã có nhiều giải pháp, trong đó 
có việc tăng cường nhân viên từ huyện đến các xã tuyên truyền tới người dân về các dịch vụ 
của bưu điện. Vấn đề khó nhất với Bưu điện huyện Bát Xát hiện nay là tuyển nhân viên làm 
được việc tại các điểm bưu điện - văn hóa xã. Sau khi tuyển dụng, các nhân viên được tham 
gia tập huấn, đào tạo nhưng sau đó, vì nhiều lý do, nhân viên lại xin thôi hoặc tự bỏ việc. Việc 
thay đổi nhân viên liên tục ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động tại các điểm bưu điện - văn hóa 
xã. Có thể kể đến như điểm Bưu điện - Văn hóa xã Mường Hum và xã Cốc Mỳ, nhân viên bỏ 
việc đã lâu mà chưa tìm được người thay thế, Bưu điện huyện phải cử người từ huyện đến làm 
việc. 

Cũng do chưa có người làm mà một số thủ tục hành chính công trên địa bàn chưa thể thực 
hiện hiệu quả như cấp phiếu lý lịch tư pháp, làm hồ sơ về đất đai, đổi chứng minh nhân dân… 
Việc thực hiện hành chính công ở huyện Bát Xát phần lớn vẫn tập trung vào thực hiện các hồ 
sơ, thủ tục của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Được biết, để duy trì hoạt động bưu chính công ích và hành chính công, Bưu điện tỉnh đang 
phải bù lỗ. Bên cạnh đó, hoạt động của Bưu điện tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là ở các xã 
vùng cao do việc tuyển và giữ người làm gặp khó và kinh phí còn hạn hẹp. Ngoài ra, trước 
đây điểm bưu điện - văn hóa xã được đầu tư xây dựng tại khu vực trung tâm và gần UBND 
các xã, tuy nhiên do quy hoạch lại, khu trung tâm hoặc UBND xã thay đổi dẫn đến việc điểm 
bưu điện - văn hóa nằm cách xa nên khó hoạt động. Đặc biệt, để xây dựng nông thôn mới thì 
điểm bưu điện - văn hóa xã góp phần hoàn thành 1 trong 19 tiêu chí, nhưng việc duy trì hoạt 
động và xây dựng bưu điện - văn hóa xã lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều xã trong lộ trình chuẩn 
bị “về đích” nông thôn mới, khi rà soát thiếu điểm bưu điện nhưng lại không có đất để xây 
dựng, di chuyển… 

Để hoạt động bưu chính công ích, hành chính công trong phục vụ nhiệm vụ chính trị và đảm 
bảo kinh doanh của doanh nghiệp, Bưu điện tỉnh đã đưa ra 3 định hướng, gồm: Duy trì thực 
hiện công ích, duy trì người làm và duy trì hoạt động thường xuyên điểm phục vụ. Bà Trần 
Thị Kim Thu, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, để thực hiện các định hướng đưa ra, Bưu 
điện tỉnh đã xây dựng điểm bưu điện đa dịch vụ và nhân rộng lên 76 điểm; đưa cơ chế dịch vụ 
hàng hóa tiêu dùng vào phục vụ phù hợp với từng địa bàn. Cùng với đó là tổ chức các tổ 
chuyên quản để hỗ trợ điểm khó khăn và tìm giải pháp tháo gỡ trong thực hiên, đồng thời giao 
cho các huyện xem xét thời gian mở cửa điểm bưu điện - văn hóa tại các địa phương sao cho 
phù hợp nhất để phục vụ nhân dân. Một trong những giải pháp Bưu điện tỉnh đang đẩy mạnh 
là cử cán bộ tham gia hoạt động tại bộ phận một cửa để cùng tư vấn và hỗ trợ người dân thực 
hiện thủ tục. Hoạt động này đang thử nghiệm tại thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên và huyện 
Sa Pa, với mục tiêu đạt 50% hồ sơ được hỗ trợ thực hiện qua bưu điện. 

Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ đẩy mạnh phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, 
thành phố thực hiện bưu chính công ích và hành chính công, đồng thời có nhiều giải pháp mới 
để các điểm bưu điện - văn hóa xã hoạt động theo 3 định hướng chính và góp phần đảm bảo 
hoàn thành tiêu chí bưu điện trong xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh. 



 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội      

Ngày đăng: 14/04/2019 
Mục: Tin tức    

Phát triển BHXH tự nguyện ở Thái Nguyên: Nhiều cách tiếp cận mới 

Hệ thống loa truyền thanh ở các thôn, bản, xã, phường là nơi tuyên truyền có hiệu quả 
về chính sách của Đảng, Nhà nước và cũng là nơi thông báo những hoạt động của thôn, 
bản... Do đó, giới thiệu BHXH tự nguyện trên loa sẽ có hiệu quả, người ở nhà hay ở 
ngoài đồng đều nghe rõ. 

“Bưu điện Việt Nam kính chào quý vị và các bạn. Bưu điện Việt Nam là đại lý chính thức của 
BHXH Việt Nam trong việc thu BHXH tự nguyện, BHYT trên toàn quốc. Tham gia BHXH là 
việc làm khi trẻ, để về già có lương. Chủ động cho cuộc sống khi khả năng lao động không 
còn...”- đó là một đoạn giới thiệu qua hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện 
Đại Từ, Thái Nguyên mà chúng tôi được nghe. 

 

Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tích cực phát triển BHXH tự nguyện 

Ông Nguyễn Văn Tâm- Giám đốc Bưu điện huyện Đại Từ cho biết, mỗi khi tổ chức hội nghị 
giới thiệu về BHXH tự nguyện phải chuẩn bị rất nhiều việc: Xe ô tô, máy chiếu, máy vi tính, 
máy in, hệ thống âm thanh, máy phát điện, người dẫn chương trình các file slide, mp3 về nội 
dung chế độ, chính sách chẳng khác gì xe chiếu phim lưu động ngày xưa. Trước khi hội nghị 
diễn ra, Bưu điện huyện đã phát trên loa giới thiệu về chương trình cũng như nội dung chính 
sách… 

Chị Triệu Thị Hoàn, cán bộ Hội Phụ nữ xã Hà Thượng lên danh sách những người có khả 
năng tham gia, sau đó đến gặp từng người để vận động. Trong quí I/2019, chị Hoàn phát triển 
mới được 4 người và dự kiến trong tháng 4 này thêm 3 người nữa. Do trực tiếp đi vận động 
nên chị Hoàn đã mời chính những người này làm cộng tác viên để phát triển thêm đối tượng 
tham gia… 

“Có một cán bộ nguyên là Trưởng Công an xã đã tham gia BHXH được 16 năm nhưng lúng 
túng không biết làm thế nào để hưởng chế độ. Tôi đã gặp và đề nghị ông tham gia nốt số năm 
còn lại để đủ điều kiện nhận lương hưu và ông đã đồng ý. Sau đó, ông này còn giới thiệu cho 
tôi một chị đã tham gia BHXH được 13 năm tham gia tiếp. Giờ cả 2 đang hưởng lương hưu, 
cuộc sống khá thoải mái”- chị Hoàn tâm sự. Cũng theo chị Hoàn, để chính sách lan tỏa, công 
tác tuyên truyền cần được làm bài bản hơn không chỉ trên đài phát thanh hay gặp trực tiếp, mà 
có thể còn giới thiệu dịch vụ bằng việc gửi tin nhắn SMS hay trên mạng xã hội Facebook, 
Zalo... 



“Với những cách làm phù hợp, trong quí I/2019, huyện Đại Từ đã phát triển mới được 77 đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài Bưu điện huyện, chúng tôi còn xây dựng 30 đại lý 
tại 30 xã trong huyện. Hiện tại các đại lý đang làm rất tốt”- ông Ngô Văn Khoa- Giám đốc 
BHXH huyện chia sẻ. 

Theo thống kê, từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2019, tỉnh Thái Nguyên phát triển được 4.000 
người tham gia BHXH tự nguyện. Con số trên cho thấy, BHXH tỉnh Thái Nguyên đã rất nỗ 
lực triển khai thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam về phát triển BHXH tự 
nguyện. Tuy nhiên, theo một số đại lý, để đạt hiệu quả cao, BHXH tỉnh cần áp dụng công 
nghệ để đồng bộ hóa dữ liệu, giúp giảm tải công việc và quản lý người tham gia tốt hơn. Đơn 
cử như: Cần bổ sung thêm việc khai mẫu trực tiếp trên máy vi tính, điện thoại thông minh; bổ 
sung tính năng nhắc đóng tiếp qua tin nhắn SMS. Hoặc qua việc đồng bộ dữ liệu sẽ giúp lọc 
được thông tin để có những lời chúc mừng nhân ngày sinh nhật của khách hàng… 

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Chí Dũng- Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên cho biết, mặc 
dù đã ủy quyền nhưng BHXH tỉnh vẫn luôn hỗ trợ cho các đại lý trong việc phát triển BHXH 
tự nguyện. “BHXH tỉnh nhận thức rõ trách nhiệm của mình là hỗ trợ, cùng các đại lý giải đáp 
mọi thắc mắc của khách hàng về dịch vụ. Đồng thời, chúng tôi cũng luôn giám sát các đại lý 
về chất lượng phục vụ. Theo đó, muốn phát triển BHXH tự nguyện tốt thì các đại lý phải chọn 
và sàng lọc nhóm khách hàng có khả năng tham gia cao, công việc này làm kĩ sẽ thành công”- 
ông Dũng nói. 



 

Nguồn: Báo Dân Việt  

Ngày đăng: 15/04/2019 
Mục: Tin tức      

Lão nông sưu tầm và đưa bộ tem về Hoàng Sa, Trường Sa ra thế giới 

Cùng với thời gian, con tem không chỉ có giá trị kỷ niệm mà còn mang thông điệp lịch 
sử. Có lẽ vì lẽ đó mà một lão nông ở niền Tây đã giành cả cuộc đời mình để sưu tầm và 
lưu giữ những con tem quý của Việt Nam. Đặc biệt, ông cũng chính là người đầu tiên 
quảng bá hình ảnh Trường Sa, Hoàng Sa ra thế giới thông qua con tem. 

Đam mê tem từ nhỏ 

Năm 1988, bộ tem về Hoàng Sa, Trường Sa được phát hành và nông dân Trần Hữu Huệ (69 
tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang) đã cất công sưu tầm từng con tem, cất 
giữ cẩn thận. Tính đến nay, ông Huệ đã sở hữu 200 con tem quý về Hoàng Sa, Trường Sa và 
ông luôn mong muốn được giới thiệu bộ tem này ra thế giới. Cũng từ lâu, người đàn ông này 
được giới chơi tem phong danh hiệu “vua tem miền Tây”. 

Bén duyên với con tem từ khi học lớp 6, phần vì tò mò muốn hiểu ý nghĩa đằng sau những 
con tem, phần muốn sở hữu chúng nên từ nhỏ nên ông Huệ đã dành dụm tiền để mua tem, hay 
trao đổi với bạn bè cùng đam mê. Thậm chí lân la đến văn phòng trường hay bưu điện… xin 
tem. 

 



 

Sưu tầm tem là đam mê của ông Huệ từ khi còn nhỏ. Ảnh: M.A. 

Qua hơn 50 năm tìm tòi, thu mua, chắt chiu cất giữ từng con tem, đến nay lão nông này đã sở 
hữu bộ sưu tập đủ các loại và vô cùng quý hiếm. Đáng kể nhất là hai bộ tem “Đội Hoàng Sa 
thế kỷ XVII – XVIII” và “Hoàng Sa và Trường Sa trong các bản đồ cổ”, được in và lưu hành 
vào đầu năm 1988. Và ý tưởng quảng bá hình ảnh Hoàng Sa – Trường Sa ra thế giới cũng 
được ông ấp ủ và thực hiện từ đây. 

Ông Huệ chia sẻ: “Con tem là danh thiếp của 1 quốc gia. Chẳng hạn khi mình mang đi gửi 
cho các bạn nước ngoài tức là đã giới thiệu được mẫu tem đó, bản đồ chứng minh Hoàng Sa - 
Trường Sa là của Việt Nam ra thế giới. Để bắt đầu thực hiện ý tưởng này, từ tháng 1.1915 tôi 
đã tìm những mẫu tem Hoàng Sa - Trường Sa để gửi đi cho bạn bè các nước”. 

Với ý tưởng đó, ông Huệ đã mất hơn 19 năm tìm kiếm và sưu tầm 200 con tem về quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời, lão nông này đã gửi 100 bức thư tay trình bày nội dung 
thực hiện chuyên đề, dán tem Hoàng Sa – Trường Sa lên bìa thư rồi gửi cho bạn bè, đại sứ 
quán Việt Nam tại các nước trên thế giới. Sau đó nhờ họ gửi lại cho ông bì thư thực gửi đã 
được đóng dấu nhật ấn, qua đó khẳng định chủ quyền của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
là của Việt Nam. 

Nuôi dưỡng đam mê 

Thông thường, một bì thư ông Huệ gửi đi cho đến lúc nhận được phản hồi phải mất cả tháng, 
có khi cả năm trời, nhưng ông không nản lòng. Bởi với ông, tuy hai mẫu tem này không quá 
đắt tiền nhưng lại rất quý về mặt ý nghĩa lịch sử, thể hiện đầy đủ về chủ quyền biển đảo của 
Việt Nam và đã được Liên minh Bưu chính thế giới công nhận. 



 

Ông Huệ bên cạnh những bộ tem quý hiếm của mình. Ảnh: M.A. 

“Mang con tem ra quốc tế cũng nhiều khó khăn, có khi thư gửi đi mà không có trả lại. Khoảng 
2 năm mình chỉ thực hiện được 20 nước mà thôi. Sau khi đã hết địa chỉ của các nước cần 
tìm, bà xã tôi có nêu ý tưởng lên mạng tìm địa chỉ của tòa đại sứ của Việt Nam ở những nơi 
mà mình muốn gửi mẫu tem sang, cuối cùng tôi đã thực hiện” - ông Huệ cho hay. 

Anh Trịnh Văn Thu (ngụ Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), cho rằng: “Tôi thấy rất nể chú, 
chú Huệ nghĩ ra được việc mà các nhà sưu tập khác chưa nghĩ ra. Chú làm bộ sưu tập này với 
tinh thần yêu nước, hướng cho các bạn trẻ và bản thân tôi một tinh thần yêu biển đảo qua con 
tem Hoàng Sa, Trường Sa”. 

 

 

Để hoàn thành bộ sưu tập chuyên đề “Thế giới công nhận Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt 
Nam qua con tem bưu chính”, ông Huệ cần có 78 bì thư thực gửi có đóng dấu nhật ấn từ các 
quốc gia trên thế giới. Tính đến nay ông đã nhận được 60 bức bì thư như vậy. 

Bên cạnh đó, ông Huệ còn sở hữu nhiều bộ tem quý hiếm, như: Bộ tem cải cách ruộng đất, bộ 
tem kèm bì thư thể hiện lời hiệu triệu nhân dân cả nước chống lãng phí của Bác Hồ, bộ tem về 
Hoàng Sa, Trường Sa… Đặc biệt, trong bộ tem 80 trang với chủ đề Lịch sử ngành Bưu điện 



Việt Nam 1954-1961, ông Huệ đoạt huy chương bạc tại triển lãm tem châu Á tổ chức ở Thái 
Lan vì có những con tem rất quý. 

Theo ông Huệ, quý nhất là tem sự vụ in hình Hồ Chủ tịch, nhiều người hỏi mua giá 3.000 
USD nhưng ông chưa đồng ý bán. Những con tem quý khác có giá 600 - 2.000 USD liên quan 
đến cải cách ruộng đất, triển lãm tiểu thủ công nghiệp năm 1958... 

Dành hơn nửa cuộc đời để sống cho đam mê, giờ đây ông Huệ là một trong những người sở 
hữu bộ sưu tập tem lớn nhất Việt Nam. Dù đang sở hữu tài sản vô giá, nhưng không vì thế mà 
mà ông lại ngơi đi sự sáng tạo trong việc sưu tầm và phát huy giá trị của những con tem 
nhuốm màu thời gian. 

 

 


