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Thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện 

Thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn 
tỉnh là giải pháp cho những hạn chế của dịch vụ bưu chính công ích và phù hợp với điều kiện 
địa phương, hướng tới những mục tiêu cải cách thủ tục hành chính (TTHC). 

 

Tiếp nhận TTHC ở Bưu điện huyện Lâm Hà. Ảnh: H.Thắm 

Qua đánh giá, sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đã tạo 
thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn; tiết 
kiệm công sức, thời gian và chi phí đi lại khi có nhu cầu giải quyết TTHC. 

Tuy nhiên, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế như tâm lý e ngại khi gửi hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính; nhiều lĩnh vực TTHC trong thời gian ngắn nhân viên bưu điện chưa có đủ kiến 
thức cũng như khả năng hướng dẫn tổ chức, cá nhân và tiếp nhận hồ sơ; chưa có cơ chế trao 
đổi giữa công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ với nhân viên bưu điện; khi gửi hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính cần thời gian để vận chuyển nên tổng thời gian giải quyết TTHC sẽ dài hơn nộp 
trực tiếp; một số công chức, viên chức không muốn có bên thứ ba tham gia vào quá trình tiếp 
nhận, kiểm soát hồ sơ TTHC. Từ đó, sự tham gia của dịch vụ bưu chính công ích chưa thực 
sự đáp ứng được sự mong chờ của tổ chức, cá nhân cũng như giảm được khối lượng công việc 
cho công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của các cơ quan.  



Nguyên nhân của tình trạng trên được xác định là do trước đây, mỗi lĩnh vực tại cấp huyện, xã 
đều có công chức chuyên môn phụ trách việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Nhân sự phải 
đảm bảo tiêu chuẩn là được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. 
Trong khi đó có những sở, ngành, lĩnh vực phát sinh ít hồ sơ hoặc hồ sơ không quá phức tạp, 
nên nếu bố trí số lượng nhân sự theo tiêu chuẩn dẫn đến lãng phí biên chế. Cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông đã hạn chế được tình trạng công chức chuyên môn, nghiệp vụ tiếp xúc trực 
tiếp với tổ chức, công dân nhưng công chức tiếp nhận hồ sơ vẫn thuộc các cơ quan thẩm định 
và giải quyết TTHC. Việc kiểm tra, giám sát chưa đồng bộ, chưa khách quan, chủ yếu do nội 
bộ thực hiện nên khó xử lý triệt để các tiêu cực phát sinh… 

Ông Vũ Xuân Việt - Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cho biết, bắt đầu từ tháng 4/2019, 
một số dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được chuyển giao thí điểm cho 
nhân viên bưu điện thực hiện tại các địa điểm Trung tâm Phục vụ Hành chính công và kiểm 
soát thủ tục hành chính; bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, 
Đơn Dương, Lâm Hà; bộ phận Một cửa thuộc UBND thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương.  

Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở đã phối hợp đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên bưu 
điện tiếp cận, nhận biết các TTHC và được cấp tài khoản, phân quyền theo từng lĩnh vực phù 
hợp với công việc thực tế để truy cập phần mềm tiếp nhận hồ sơ.  

Theo đó, việc triển khai chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện 
trên địa bàn tỉnh được đánh giá là giải pháp để nâng cao hiệu quả trong việc hướng dẫn, tiếp 
nhận và luân chuyển hồ sơ TTHC, nhất là những TTHC thực hiện liên thông, giảm áp lực cho 
công chức, viên chức bộ phận một cửa; Khai thác được các nguồn lực về con người, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị kỹ thuật, tiết kiệm nhân lực, vật lực cho cơ quan nhà nước trong việc 
hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, tiết kiệm chi phí đi lại cho tổ 
chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện TTHC; Tạo môi trường thuận lợi, mở rộng hơn cho tổ 
chức, cá nhân khi giải quyết TTHC, nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với cơ 
quan hành chính nhà nước, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. 

Ở huyện Lâm Hà, bộ phận Một cửa đã chuyển từ trong khuôn viên Trung tâm hành chính 
sang trụ sở bưu điện trên mặt đường Quốc lộ 27 thuộc thị trấn Đinh Văn. Trong tháng 5/2019, 
đã giải quyết 518 hồ sơ, trong đó có 7 lĩnh vực hoàn toàn do nhân viên bưu điện tiếp nhận, 
riêng hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường có cán bộ của bộ phận Một cửa hỗ 
trợ bưu điện tiếp nhận hồ sơ. 

Theo ông Đinh Đức Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, riêng việc thay đổi trụ sở làm 
việc của bộ phận Một cửa đã giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình đi lại, có chỗ đậu 
xe. Cơ sở vật chất của Bưu điện Lâm Hà vừa được sửa chữa khang trang, đảm bảo phục vụ 
cho nhu cầu của người dân khi đến liên hệ các TTHC.  

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa bộ phận một cửa và bưu điện sau một thời gian đã nhịp nhàng 
hơn. Thời gian đầu, cán bộ chuyên môn của một số phòng, ban có mặt tại trụ sở bưu điện để 
hỗ trợ nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ nhưng nay đã gần như giao lại hoàn toàn. Cùng với 
việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, việc chuyển giao tiếp 
nhận một số dịch vụ hành chính công cho bưu điện đã giảm bớt áp lực lên các phòng, ban 
chuyên môn của huyện. Người dân khi nộp hồ sơ mang tâm lý thoải mái, và đăng ký chuyển 
phát tận nhà qua bưu điện cũng thuận tiện hơn, nhất là người dân ở các xã xa trung tâm.  

HỒNG THẮM 
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Giải bài toán phát triển BHXH tự nguyện vùng Đông Nam Bộ 

 

Buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện tại quận 9, TPHCM. Ảnh: L.S 

Khu vực Đông Nam Bộ được xem là đầu tàu của nền kinh tế cả nước, thu hút lao động 
từ nhiều tỉnh thành đến sinh sống, làm việc. Tuy nhiên, chỉ mới 30% lực lượng lao động 
tham gia BHXH, trong đó 7% BHXH tự nguyện. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho rằng “như vậy là chưa xứng với 
tiềm năng”. Nhận định trên được đưa ra tại “Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động truyền 
thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại cơ sở khu vực Đông Nam Bộ” được 
tổ chức mới đây tại TPHCM. 

Có phát triển nhưng chưa xứng với tiềm năng 

Theo ông Đinh Dương Hùng - Phó Trưởng ban Thu BHXH Việt Nam, tính đến hết ngày 
30.4.2019, cả nước có 337.255 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 68,7% kế hoạch được 
giao. Trong đó, khu vực Đông Nam Bộ có 24.096 người tham gia, đạt 43,3% kế hoạch giao, 
thấp hơn 25,4% so với bình quân chung toàn quốc. Một số tỉnh vùng này có số người tham 
gia BHXH đạt kết quả cao hơn là Bình Phước 1.727 người tăng 22% so với năm 2018, đạt 
53,7% kế hoạch; Bà Rịa - Vũng Tàu 2.819 người, tăng 14,3% so với năm 2018, đạt 51,6% kế 
hoạch. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước. 

Một số địa phương có số người tham gia BHXH còn thấp là TPHCM 9.354 người chỉ đạt 
34,3% kế hoạch năm; Bình Dương 3.251 người đạt 44,9% kế hoạch; Tây Ninh 2.253 người 
đạt 49,7% kế hoạch. 

Đại diện BHXH TPHCM, ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó giám đốc BHXH TP - cho biết: 
Theo kế hoạch BHXH VN giao trong năm 2019, TPHCM phải có hơn 27.000 người tham gia 
BHXH tự nguyện, như vậy phải tăng hơn 22.000 người so với năm 2018. Tuy nhiên, tính đến 
hết tháng 4.2019, TPHCM mới có hơn 9.560 người tham gia BHXH tự nguyện, chỉ đạt 35,4% 
so với kế hoạch được giao. “Đây là một thử thách rất lớn đối với BHXH TPHCM, vì nhiều 
người dân chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già”, ông 
Thanh nói. 

Tránh ngồi phòng lạnh làm nội dung tuyên truyền 



Ông Nguyễn Quốc Thanh cho hay, BHXH TP và Bưu điện TP đã có nhiều cuộc tuyên truyền 
đến người dân. Tính đến ngày 24.5.2019, cả hai cơ quan đã tổ chức được hơn 246 cuộc tuyên 
truyền, gần 13.000 người tham gia và gần 1.500 người tham gia BHXH tự nguyện. 

“Đánh giá khách quan là hiệu quả chưa cao. Thời gian tới, hai bên sẽ chắt lọc đối tượng mời 
tham gia hội nghị tuyên truyền; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt rõ 
hơn. Thực tế là thời gian qua, BHXH TP đã có các cuộc tuyên truyền tại các chợ truyền thống 
khá hiệu quả, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai theo hình thức này. Đặc biệt là nội dung tuyên 
truyền phải phù hợp, dễ hiểu ngay cho người dân. Ví dụ, người dân tham gia BHXH tự 
nguyện phải đóng trong thời gian 20 năm hết bao nhiêu tiền, khi hưởng thì khoảng 8 năm đã 
hưởng đủ, rồi thêm các khoản hưởng về BHYT…” - ông Thanh chia sẻ. 

Ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc TCty Bưu điện Việt Nam - đề nghị BHXH VN nghiên 
cứu ban hành các gói linh hoạt theo địa bàn, ví dụ các địa bàn Bình Phước, tiềm năng lớn 
nhưng chưa khai thác hết. 

Đại lý tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho rằng, việc tuyên truyền BHXH tự 
nguyện cần có trọng điểm, không nên đại trà và lựa chọn thời điểm thích hợp như chủ nhật, 
ngày nghỉ, nội dung cần ngắn gọn, dễ hiểu. 

Về vấn đề tuyên truyền, ông Dương Mạnh Hùng - Trưởng đại diện BHXH VN tại TPHCM - 
nói rằng, cần phân loại đối tượng, dễ làm trước khó làm sau để từ đó có cách thức truyền 
thông hiệu quả. BHXH các tỉnh, thành cũng cần chủ động trong nội dung tuyên truyền để phù 
hợp với đặc thù địa phương. 

Ông Trần Đình Liệu lưu ý, việc tuyên truyền phải chuẩn, dễ hiểu để người dân tiếp cận. Nội 
dung và hình thức tuyền truyền phải gần gũi, thân thuộc với người dân. “Tránh ngồi phòng 
lạnh làm nội dung dẫn đến xa rời thực tế. Đặc biệt, công tác phục vụ người dân cũng phải 
chuyên nghiệp”. 
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Nâng cao chất lượng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP 

 

Ký kết ghi nhớ hợp tác tiêu thụ hàng hóa. 

Trong khuôn khổ Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long tại tỉnh Bến Tre lần thứ nhất năm 2019, ngày 6-6-2019, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì hội 
thảo Nâng cao chất lượng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP và kết nối cung - 
cầu hàng hóa giữa Bến Tre và các tỉnh, thành phố. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Minh 
Tiến - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, bà Nguyễn Vân Nga - Phó 
cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ Công Thương cùng lãnh đạo các tỉnh, thành và đông 
đảo doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh. 

Ông Ngô Tất Thắng - Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết, 
tính đến hết tháng 5-2019, cả nước đã có 46 tỉnh phê duyệt đề án/kế hoạch chương trình 
OCOP; có 5 tỉnh (Quảng Ninh, Bắc Kạn, Quảng Nam, Lào Cai và Bến Tre) đánh giá sản 
phẩm OCOP, với trên 400 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao. Hội thảo truy xuất nguồn gốc và kết 
nối cung cầu được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các tổ chức kinh tế, DN, 
hợp tác xã tham gia chương trình OCOP về tiêu chuẩn hóa sản phẩm, về truy xuất nguồn gốc 
đối với sản phẩm OCOP. 

Hội thảo giới thiệu một số công nghệ, các nhà tư vấn hỗ trợ Chương trình OCOP trong việc 
thực hiện tiêu chuẩn hóa sản phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP, công nghệ truy 
xuất điện tử thông minh SmartLife; đơn vị tư vấn chứng nhận NHO-Qsert; và sàn thương mại 
điện tử PostMart của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho rằng, việc biết rõ nguồn gốc và xuất xứ của 
sản phẩm là điều mà bất kỳ người tiêu dùng nào cũng mong muốn, điều này sẽ đáp ứng nhu 
cầu của người tiêu dùng, cho phép người tiêu dùng có đầy đủ thông tin ngược dòng, từ sản 
phẩm cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu, rà soát từng công đoạn trong chế biến và phân phối. 
Việc truy xuất nguồn gốc nông sản được xem là xu thế tất yếu để phát triển chuỗi giá trị bền 
vững, đây là giải pháp giúp nông sản Việt Nam khẳng định được tên tuổi, chất lượng sản 
phẩm trước sức ép hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay và ngày càng vươn xa ra thị trường 
quốc tế. 

Tiếp theo hội thảo, hội nghị ký kết cung cầu hàng hóa diễn ra với sự chứng kiến của lãnh đạo 
tỉnh và trung ương. Theo đó, có 25 biên bản ký kết ghi nhớ giữa DN sản phẩm OCOP và siêu 



thị Big C, Saigon Co.op, DN Tứ Sơn, Hội DN sản phẩm nông nghiệp sạch TP. Hồ Chí Minh 
với Hợp tác xã Lúa - Tôm Thạnh Phú. 

 


