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BƯU ĐIỆN NHẬN CHUYỂN DV HÀNH CHÍNH CÔNG:  
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Gia Lai, một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sẽ 
được chuyển giao sang bưu điện. Sự thay đổi này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC). 

Nhằm hỗ trợ tối đa cho công dân trong việc giải quyết các TTHC, từ nhiều năm qua, dịch vụ 
bưu chính công ích đã được tỉnh ta triển khai và phát huy tác dụng rất tốt. Dịch vụ này tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tận tay người dân, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Bưu 
điện tỉnh cũng đã ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
TTHC với 18 sở, ngành, 12/17 huyện, thị xã, thành phố; đồng thời thực hiện việc nhận hồ sơ 
giải quyết TTHC tại 43 điểm cung cấp dịch vụ là các bưu cục cấp 1, 2, 3 và 15 bưu điện văn 
hóa xã. Từ năm 2018 đến nay, có khoảng 116 ngàn hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả 
qua dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh. 

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa ở Bưu điện huyện Ia Grai 

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ mang nhiều tiện ích này, Bưu điện tỉnh đã xây dựng đề án 
chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện và 
được UBND tỉnh đồng ý triển khai. Ngày 17-6, đề án đã thực hiện thí điểm tại huyện Ia Grai 
và được các cấp chính quyền địa phương hy vọng đem đến nhiều đổi mới trong việc tiếp 
nhận, trả kết quả TTHC cho người dân. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của 
UBND huyện được chuyển sang đặt tại Bưu điện huyện. Ngay cổng vào Bưu điện huyện Ia 
Grai là dãy nhà khang trang, sạch sẽ dành riêng cho bộ phận một cửa của UBND huyện. Bên 
trong, các khu vực chức năng được phân chia rõ ràng từng vị trí và nhân viên phụ trách để 
người dân dễ dàng liên hệ làm việc. Ngoài ra, ở đây còn có bảng niêm yết công khai thủ 
TTHC phục vụ việc tra cứu của người dân. 

Ông Lê Bá Ngọc-Giám đốc Bưu điện tỉnh-cho biết: “Ngoài việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật 
chất, trang-thiết bị, chúng tôi cũng đã chuẩn bị, chọn lựa kỹ càng về nhân lực. Bên cạnh tìm 
người có năng lực tốt, chúng tôi còn tổ chức tập huấn thêm để nâng cao kỹ năng cho đội ngũ 



này nhằm đáp ứng nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC cho người dân”. Cũng theo 
ông Ngọc, tại đây, Bưu điện cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải 
quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực cho người dân; đồng thời thực hiện thu/nộp hộ người dân 
các khoản thuế, phí, lệ phí. Trong khi tỉnh ta đang tích cực đẩy mạnh triển khai dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 thì đề án chuyển giao bộ phận một cửa của UBND cấp huyện sang bưu 
điện sẽ đem lại nhiều thuận tiện hơn cho người dân khi đến giải quyết TTHC. Các nhân viên 
bộ phận một cửa tại bưu điện sẽ hỗ trợ kê khai cho người dân trong trường hợp họ không rành 
sử dụng công nghệ thông tin hay không nắm rõ thành phần hồ sơ. 

Đặt hy vọng vào sự đổi mới này, ông Lê Ngọc Quý-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-chia 
sẻ: Việc thí điểm chuyển giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện sang Bưu 
điện huyện nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân khi thực hiện các TTHC; nâng cao hiệu quả 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; tăng cường triển khai giải quyết các TTHC trên 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 kết hợp chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 
ích. Từ đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân khi thực hiện TTHC; tăng cường sự 
công khai, minh bạch; nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương. 

Được biết, trong thời gian tới, đề án chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công 
của UBND huyện sang bưu điện sẽ tiếp tục triển khai ở huyện Chư Sê, Mang Yang, sau đó 
nhân rộng ra toàn tỉnh. 
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FE CREDIT hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giới thiệu dịch vụ cho vay tiêu 
dùng tới khu vực nông thôn 

FE CREDIT hợp tác với Bưu Điện Việt Nam mở rộng giới thiệu dịch vụ cho vay tiêu 
dùng tới người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn thông qua mạng lưới Bưu điện Việt 
Nam (các Bưu cục, Bưu điện Văn hóa xã) trên toàn quốc, mang đến cho người dân cơ 
hội tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn. 

 

Hệ thống bưu điện VNPost triển khai sản phẩm cho vay từ FE CREDIT đến với bà con vùng 
sâu vùng xa 

Với mong muốn mang nguồn vốn tín dụng tới nhiều người dân ở nông thôn và vùng ven, 
cũng như nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về các kênh cho vay hợp pháp, FE 
CREDIT đã mở rộng hợp tác với Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost) – hệ thống 
hơn 10.000 Bưu cục/Điểm bưu điện Văn hóa xã trên cả nước để giới thiệu và triển khai các 
chương trình cho vay tiêu dùng linh động. 

Từ trước đến nay, Người dân đã rất quen thuộc khi tới Bưu điện để sử dụng dịch vụ nhận tiền 
giải ngân và thanh toán khoản vay hàng tháng cho FE CREDIT. Và bắt đầu từ tháng 01/2019, 
Bưu điện đã hợp tác với FE CREDIT cung ứng dịch vụ mới, tiếp nhận, giới thiệu và hỗ trợ 
giải quyết các nhu cầu vay vốn cho người dân. 

Theo đó, người dân có nhu cầu vay tiêu dùng có thể đến Bưu cục ở gần nhà để được nhân 
viên Bưu điện giới thiệu về các sản phẩm cho vay, các giải pháp tài chính của FE CREDIT 
với thủ tục, giấy tờ đơn giản như CMND, cà vẹt xe/ hóa đơn điện/ nước/ điện thoại/ internet… 
và thời gian xét duyệt nhanh chóng. Giá trị khoản vay có thể lên đến 70 triệu tiền mặt, tạo 
điều kiện tối đa cho người dân có nhu cầu vay vốn làm ăn, tiêu dùng. 

Ông Trần Chí Trung – Trưởng Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính, đại diện VNPost chia sẻ: 
“Đa phần người dân ở vùng nông thôn có thu nhập trung bình & thấp, thuộc diện khó tiếp cận, 
đáp ứng với sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng do vướng mắc về thủ tục chứng minh thu 
nhập, hoặc không có tài sản đảm bảo. 

Họ vẫn có thói quen tìm đến cầm đồ, cho vay nặng lãi hay các hình thức vay không chính 
thống để giải quyết nhu cầu cấp bách cho các khoản vay nhỏ, lãi cho vay có thể lên đến hơn 
200%/năm, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của người dân. 



Bưu điện mong rằng với sự hợp tác cung ứng dịch vụ mới này giữa FE CREDIT và VNPost, 
người dân có thể đến Bưu cục của VNPost ngay gần nhà để được nhân viên Bưu điện giới 
thiệu về các sản phẩm cho vay và các giải pháp tài chính của FE CREDIT với thủ tục, giấy tờ 
đơn giản, thời gian xét duyệt nhanh chóng, hỗ trợ và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, 
góp phần đẩy lùi vấn nạn tín dụng đen trong xã hội .” 

Bà Nguyễn Thị Trọng Phú – Giám đốc Trung tâm bán hàng qua đối tác của FE CREDIT cho 
biết: “Mặc dù hệ thống phân phối của các công ty tài chính tiêu dùng tại các vùng sâu vùng xa 
đã và đang được gia tăng và phủ rộng nhưng chúng tôi nhận thấy vẫn chưa đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu vay tiêu dùng của người dân tại các khu vực vùng sâu vùng xa. 

Do đó, mở rộng thị trường ở nông thôn là việc tất yếu và cũng là lý do FE CREDIT tăng 
cường mối quan hệ hợp tác với VNPOST nhằm mang các giải pháp vay tiêu dùng hiệu quả, 
an toàn, phù hợp với nhu cầu, và đặc biệt là sự thuận tiện tối đa đến cho nhiều người hơn 
nữa”. 

 

FE CREDIT không ngừng mở rộng hệ thống kênh phân phối để mang các giải pháp vay tiêu 
dùng hiệu quả, an toàn đến cho mọi người dân 

Không chỉ tăng độ phủ rộng về mạng lưới phân phối và dịch vụ tiện lợi cho người dân, FE 
CREDIT còn liên tục áp dụng các công nghệ hiện đại vào hệ thống vận hành, cũng như triển 
khai nền tảng cho vay kỹ thuật số giúp rút gọn toàn bộ quy trình vay từ lúc đăng ký đến khi 
duyệt vay mọi lúc mọi nơi chỉ trong vòng 15 phút, giải ngân trong vòng 24h. Đây cũng là một 
trong những nỗ lực thiết thực để đẩy lùi nạn tín dụng đen đang nhức nhối trong xã hội. 

Dự kiến trong thời gian tới, FE CREDIT sẽ kết hợp với VNPost tổ chức thêm nhiều chương 
trình khuyến mãi cùng quà tặng và giải thưởng hấp dẫn giúp khách hàng được tiếp cận và làm 
quen với hình thức vay có tổ chức và minh bạch hơn để cải thiện cuộc sống. 
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Điện Bàn: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện 

BHXH thị xã Điện Bàn vừa phối hợp với Bưu điện thị xã tổ chức triển khai tuyên truyền 
về BHXH tự nguyện tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

 

BHXH thị xã Điện Bàn trao sổ BHXH cho người tham gia. 

Tại hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên truyền đạt về đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, thủ tục tham gia, phương thức đóng, mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng và các chế 
độ chính sách được thụ hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó, các đại biểu hiểu biết 
rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia 
và thụ hưởng các quyền lợi của chính sách này. 

Cũng tại hội nghị có 38 người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có 11 người 
đóng phí ngay tại Hội nghị. Cơ quan BHXH thị xã Điện Bàn cũng đã tổ chức in và bàn giao 
sổ BHXH ngay tại Hội nghị cho người tham gia. 
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Đổi mới hình thức tuyên truyền để tăng số người tham gia BHXH tự nguyện 

Bảo hiểm xã hội phấn đấu đạt tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 
sau cao hơn năm trước. Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự 
nguyện đạt trên 450.000 người (tăng hơn 200.000 người so với năm 2018). 

 

Cán bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tư vấn về BHXH tự nguyện cho người dân 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ban hành kế hoạch về phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019. 

Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra nhiệm vụ cụ thể như tăng cường sự 
phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về BHXH (Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-
TB&XH các địa phương) với cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam, 
BHXH các địa phương) trong việc chia sẻ dữ liệu về quản lý lao động, thống kê, rà soát số lao 
động làm việc tại các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong các làng 
nghề, lao động tự do… những đối tượng đang có nguồn thu nhập ổn định mà không thuộc 
diện tham gia BHXH bắt buộc để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện. 

Các đơn vị đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự 
nguyện, đa dạng hóa các hình thức, mở rộng về phạm vi đối tượng và phù hợp với tính chất 
đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; trước mắt tập trung vào các đối tượng có điều 
kiện và khả năng tham gia, các đối tượng thuộc diện chính sách ưu tiên hỗ trợ tiền đóng từ 
ngân sách Nhà nước. Tập huấn, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào 
công tác điều hành, quản lý BHXH. 

Các địa phương tổ chức đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà 
nước từ ngày 1/1/2018 đối với người tham gia BHXH tự nguyện để từ đó kiến nghị, đề xuất 
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các gói BHXH ngắn 
hạn linh hoạt đối với người tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời tiếp tục khuyến khích các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. 

Bộ LĐ-TB&XH phối hợp BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cụ thể hóa 
chi tiết các nội dung hoạt động để triển khai kế hoạch, trong đó xác định rõ các nội dung công 
việc và chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo từng tháng, quý, 6 tháng 
và cả năm; xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về BHXH tự nguyện; tổ chức đánh giá 



việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 1/1/2018 đối với 
người tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các gói 
BHXH ngắn hạn linh hoạt đối với người tham gia BHXH tự nguyện 

 

 


