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Chuyển một số dịch vụ hành chính công cho doanh nghiệp đảm nhận: Hiệu ứng lan tỏa 
từ hiệu quả thí điểm ở Đồng Tháp 

Sau 1 năm triển khai thí điểm việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho 
Bưu điện Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hơn 1 triệu hồ sơ hành chính thực hiện 
qua Bưu điện. Kết quả thực hiện của Đồng Tháp đã tạo được hiệu ứng rất tích cực, lan 
toả đến nhiều địa phương trên cả nước. 

 

Khách hàng được nhân viên Bưu điện huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đón tiếp chu đáo khi 
thực hiện các thủ tục hành chính 

Đến nay, 9/12 Bộ phận một cửa của huyện chuyển sang đặt tại trụ sở của Bưu điện huyện, 29 
Bộ phận một cửa UBND xã chuyển sang Điểm Bưu điện – Văn hóa xã. UBND tỉnh Đồng 
Tháp và Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức Lễ công bố Đề án chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ 
hành chính công Giai đoạn 3. Dự kiến, đến tháng 12/2019, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành 
chính và Phục vụ hành chính công cấp tỉnh sẽ chuyển sang hoạt động tại Bưu điện tỉnh.  

Tại các bộ phận một cửa đặt tại Bưu điện huyện, xã đều có các nhân viên Bưu điện tham gia 
tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt có những điểm 100% nhân viên Bưu 
điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn. Qua 
đó, góp phần nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính, giảm đáng kể cán bộ, công 
chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ở các địa phương, giúp 
các cán bộ này có điều kiện làm việc chuyên môn tốt hơn. Ngoài ra, việc thực hiện Đề án giúp 
giảm chi phí nhà nước đầu tư vật chất cho bộ phận một cửa ở các địa phương hoạt động. 

Theo kế hoạch, đến hết năm 2020 toàn bộ các Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 
Phục vụ hành chính công, các bộ phận một cửa trên địa bàn sẽ được chuyển sang đặt tại các 
Bưu điện huyện và Bưu điện Văn hóa xã của tỉnh Đồng Tháp.  

Theo ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, việc thí điểm 
chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn là một giải pháp khả thi, hiệu 
quả và là bước đột phá trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm mang lại các lợi ích 
thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Việc phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam đã định hình lên 
một phương thức làm việc mới theo hướng văn minh, hiện đại. Tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện 
Việt Nam khi thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công luôn 
lấy tiêu chí về sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả thực 



hiện; đảm bảo công tác giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân được kịp thời, 
nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và đúng pháp luật. 

 

Ông Đoàn Tấn Bửu (trái) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Phạm Anh Tuấn – 
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao Quyết định cho Giám 

đốc Bưu điện tỉnh 

Sau 01 năm thí điểm triển khai mô hình này, hơn 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính tại Đồng 
Tháp đã được tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu điện. 

Từ khi Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện Việt 
Nam được triển khai ở Đồng Tháp, đã có hơn 30 Đoàn công tác của các tỉnh đến tham quan, 
nghiên cứu và học tập kinh nghiệm. Kết quả thực hiện của Đồng Tháp đã tạo được hiệu ứng 
rất tích cực, lan toả đến nhiều địa phương trên cả nước. 

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 
việc triển khai phương án chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công qua Bưu điện tại 
Đồng Tháp là hình mẫu, làm cơ sở để bưu điện Việt Nam mở rộng triển khai với các tỉnh, 
thành phố khác trên toàn quốc.  

Việc triển khai tại Đồng Tháp cũng là cơ sở quan trọng giúp Tổng công ty đề xuất chủ trương 
và được Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất xây dựng Đề án “Chuyển giao một số 
nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công qua mạng Bưu chính công cộng, dịch vụ Bưu chính công 
ích”. Đề án này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện, xin ý kiến các Bộ, ngành 
địa phương và đã nhận được sự nhất trí rất cao. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang 
hoàn thiện hồ sơ đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện. 

Sau mô hình triển khai tại Đồng Tháp, trong quá trình Đề án đang được hoàn thiện để trình 
Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thí điểm. Hiện nay, 
việc đặt Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa huyện, xã  tại trụ sở của 
Bưu điện và bố trí nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại Bộ phận một cửa thay cho cán bộ công chức đã được triển khai tại 21 tỉnh, thành phố 
và chuẩn bị triển khai tiếp tại 14 tỉnh, thành phố. Các tỉnh còn lại cũng đã thống nhất chủ 
trương để triển khai trong thời gian tới. 

Bưu điện Việt Nam cũng đang phối hợp cùng Học viện hành chính quốc gia xây dựng chương 
trình đào tạo tập trung đối với lãnh đạo các cấp, các cán bộ công nhân viên Bưu điện tham gia 
tại bộ phận một cửa tại địa phương để trang bị kiến thức về lĩnh vực hành chính công, đáp 



ứng yêu cầu về trình độ, năng lực, kiến thức khi nhân viên bưu điện tham gia phục vụ tại bộ 
phận một cửa các cấp. 



 

Nguồn: Báo Phú Yên  
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Phú Hòa: Ủy nhiệm thu thuế 6 tháng đầu năm đạt 52% dự toán 

Chi cục Thuế huyện Phú Hòa vừa phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức hội nghị sơ kết 
công tác ủy nhiệm thu thuế quý II và 6 tháng đầu năm 2019. 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý II/2019, tổng số tiền thuế cán bộ ủy nhiệm thu của bưu 
điện thu được là 1,2 tỉ đồng, đạt 109% kế hoạch giao. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả ủy nhiệm 
thu thuế là tổng số tiền thuế thu được trên số giao thu và tỉ lệ thu lập bộ quý II đều tăng so với 
quý I/2019. 

Riêng chỉ tiêu nợ có khả năng thu chuyển sang quý III/2019 giảm 28,6 triệu đồng so với thời 
điểm 31/3/2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, cán bộ ủy nhiệm thu thuế thu được 2,6 tỉ đồng, 
đạt 52% dự toán năm; 8/9 xã có kết quả thu đạt tiến độ thu trên 50%. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá, nêu ra những địa bàn thu còn yếu, chưa đạt 
dự toán, chưa đạt tiến độ thu từ tổng thể đến chi tiết từng nguồn thu. Đồng thời lắng nghe 
những khó khăn, vướng mắc của nhân viên ủy nhiệm thu thuế cũng như công chức thuế quản 
lý địa bàn, qua đó bàn các giải pháp xử lý. 

Hội nghị đúc kết 12 nhiệm vụ - giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm chung tay 
hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 đối với khối hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 
huyện Phú Hòa. 
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Chi trả hơn 159.300 tỷ đồng giải quyết các chế độ bảo hiểm 

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả hơn 159.300 tỷ đồng để giải quyết các chế độ bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người dân. 

 

Giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động. (Ảnh minh họa: Vietnam+)  

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số chi các loại bảo hiểm trong sáu tháng đầu năm 
2019 là 159.356 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm. 

Cụ thể, chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách 21.607 tỷ đồng, chi từ quỹ bảo hiểm xã hội 
bắt buộc 80.251 tỷ đồng, chi bảo hiểm thất nghiệp là 4.286 tỷ đồng và chi từ quỹ bảo hiểm y 
tế 49.021 tỷ đồng... 

Đối với công tác thu trong sáu tháng, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã thu 171.270 tỷ đồng, đạt 
47% kế hoạch cả năm; trong đó thu bảo hiểm xã hội là 114.437 tỷ đồng, bảo hiểm thất nghiệp 
là 8.191 tỷ đồng, bảo hiểm y tế 46.079 tỷ đồng. 



 

Tính đến tháng Sáu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã phối hợp thực hiện 
chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 
trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 
536.000 người. 

Công tác chi trả đang được thực hiện thời đúng người hưởng, đúng chế độ, bảo đảm an toàn 
tiền mặt. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt nam đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi 
trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM./. 
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Hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 

Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) phối 
hợp tốt các sở, ban, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đến nay, công tác cải cách trong giải quyết 
TTHC đã được đẩy mạnh, gắn với các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự 
đột phá trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thủ tục, minh bạch, công 
khai thông tin TTHC. 

Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC 

Phó Giám đốc Trung tâm Phan Ngọc Hương cho biết: “Tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết 
TTHC, giảm thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí, tăng tỷ lệ TTHC được thực hiện theo cơ chế 
“một cửa”, “một cửa liên thông”, cũng như thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 6 
tháng đầu năm 2019, Trung tâm tiếp nhận 22.906 hồ sơ; xử lý và trả kết quả 21.818 hồ sơ 
(đúng hạn 21.793 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,8%). Hơn 2.000 hồ sơ được Trung tâm hỗ trợ kê khai 
hồ sơ giấy và nộp trực tuyến”. 

TTHC của các sở, ban, ngành đưa vào giải quyết tại Trung tâm đảm bảo thời gian theo quy 
định, rõ ràng trong từng quy trình, công khai trong từng thủ tục, việc hướng dẫn, tiếp nhận, 
thẩm định, giải quyết, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân chính xác, thuận 
tiện và nhanh chóng. Cán bộ, công chức, viên chức phát huy được năng lực, phẩm chất, thực 
hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, thân thiện nên hoạt động của 
Trung tâm đã phát huy hiệu quả, mang lại niềm tin, tình cảm và sự hài lòng của tổ chức, cá 
nhân và doanh nghiệp. 

 

Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Công khai, niêm yết hồ sơ TTHC 

Bà Hương chia sẻ: “Trung tâm luôn chủ động và tích cực thực hiện rà soát, cập nhật, niêm yết 
công khai, minh bạch về nội dung hồ sơ, quy trình giải quyết bằng nhiều hình thức, tạo điều 
kiện thuận lợi tra cứu thông tin TTHC, giúp việc giải quyết TTHC thuận lợi, nhanh chóng 
hơn”. 

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và trang bị thiết bị điện tử hiện đại vào Trung tâm. 
Phần mềm “một cửa điện tử” của tỉnh đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 



Quy trình theo dõi việc giải quyết TTHC đảm bảo thông suốt. Trung tâm còn sử dụng các 
phần mềm hỗ trợ như: hệ thống lấy số tự động, tra cứu thông tin bằng mã vạch, hệ thống công 
khai tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC, hệ thống đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng, phần mềm 
thu phí, lệ phí. 

Để cung cấp các dịch vụ tiện ích, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp 
trong thực hiện TTHC, Trung tâm triển khai đồng bộ các dịch vụ: Bưu điện tỉnh thực hiện 
dịch vụ nhận và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của khách hàng 6 tháng đầu năm hơn 10.000 
hồ sơ. Ngân hàng Vietinbank thu hộ phí, lệ phí cho các sở, ban, ngành 6 tháng đầu năm 
khoảng 4 tỷ đồng. 

Trung tâm hợp tác với zalo, đưa Cổng thông tin điện tử của Trung tâm đi vào hoạt động đáp 
ứng yêu cầu tra cứu kết quả, tình trạng hồ sơ, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tiếp nhận 
phản ánh, kiến nghị liên quan đến kết quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng. Tạo thuận 
lợi trong lãnh đạo, quản lý điều hành và giúp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tìm hiểu thông 
tin TTHC dễ dàng, giảm bớt thời gian, chi phí đi lại. Bà Hương cho biết: “Triển khai hệ thống 
đánh giá mức độ hài lòng, Trung tâm đã nhận được 2.928 lượt ý kiến đánh giá của tổ chức, cá 
nhân và doanh nghiệp. Đa số hài lòng về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ”. 

Đánh giá tồn tại để khắc phục 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Bảo Trung cho rằng, hoạt động 
của Trung tâm còn một số khó khăn như: các phần mềm quản lý chuyên ngành liên quan đến 
giải quyết TTHC của các bộ, ngành Trung ương không kết nối liên thông, tích hợp chia sẻ dữ 
liệu được với phần mềm “một cửa điện tử” của tỉnh nên khó khăn trong quản lý; vẫn còn hồ 
sơ giải quyết quá hạn và chưa thực hiện nghiêm quy định về việc có văn bản nêu rõ lý do, xin 
lỗi tổ chức, cá nhân; một số TTHC còn thực hiện tại sở, ban, ngành dù đã được công bố tiếp 
nhận tại Trung tâm; số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn thấp; 
chưa triển khai giải quyết hồ sơ TTHC theo nguyên tắc 4 tại chỗ… 

Theo bà Hương: “Do các cơ quan phối hợp quá trình thực hiện TTHC liên thông chậm, chưa 
ứng dụng triệt để phần mềm “một cửa điện tử” để giải quyết, một số ít cán bộ chuyên môn xử 
lý hồ sơ TTHC chậm. Trung tâm thường xuyên đôn đốc giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn”. Để hoạt 
động của Trung tâm ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, 
thời gian tới, tiếp tục duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trước hạn và đúng hạn (99%). Đơn 
giản hóa TTHC, cắt giảm hơn nữa thời gian giải quyết so với quy định. Niêm yết, công khai 
đầy đủ, kịp thời các TTHC chính xác, rõ ràng. Xúc tiến đưa tất cả TTHC vào thực hiện tại 
Trung tâm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Phối hợp Bưu 
điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bảo 
đảm thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 



 

Nguồn: Tin nhanh chứng khoán  

Ngày đăng: 05/08/2019 
Mục: Tin tức 

PTI hợp tác với FIBO bán bảo hiểm 

 

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã chính thức ký kết hợp tác với Công 
ty Tài chính TNHH MTV Đầu tư và Công nghệ FIBO. 

Theo đó, FIBO sẽ trở thành đối tác Bancassurance chính thức của PTI, tham gia phân phối 
các sản phẩm bảo hiểm của PTI thông qua CREDIT NOW – một thương hiệu con của FIBO.  

Bước đầu, hai bên sẽ hợp tác trong việc triển khai sản phẩm bảo hiểm Tai nạn cá nhân. 

Được biết, FIBO là một công ty về công nghệ, hoạt động chính trong lĩnh vực SMS & Voice, 
cung cấp các giải pháp thanh toán cho các website bán hàng trực tuyến. 

Với việc sử dụng ứng dụng công nghệ “Chấm điểm tín dụng” (Credit Score) vào hệ thống 
quản trị, kết hợp với nhiều tổ chức tín dụng để cấp các khoản vay nhanh cho mỗi cá nhân, 
CREDIT NOW đang trở thành một trong những thương hiệu cung cấp tài chính tiêu dùng cá 
nhân có lượng người vay khổng lồ trải khắp cả nước. 

Trong khi đó, PTI hiện đứng vị trí thứ 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, thứ 2 về bảo 
hiểm xe cơ giới và số 1 về bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam. 



 

Nguồn: Báo Bưu điện   

Ngày đăng: 03/08/2019 
Mục: Bưu chính  

 



 

 


