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Triển khai dịch vụ hành chính công của Bảo hiểm xã hội qua bưu điện công ích:  
Lợi ích kép 

Sau 5 năm thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích trả kết quả thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính công 
ích, đã mang lại nhiều tiện ích như giảm chi phí đi lại, chờ đợi của người dân và doanh 
nghiệp; phòng ngừa, hạn chế các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; giảm hồ sơ tồn đọng tại cơ 
quan Bảo hiểm xã hội; thuận tiện trong theo dõi hồ sơ… 

Gần 90 triệu lượt hồ sơ đã được tiếp nhận, chuyển phát 

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, từ năm 2014 đến tháng 
9/2019, toàn quốc có gần 26,5 triệu hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và 61,5 triệu kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính được trả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Số lượng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tăng nhanh qua các năm. Nếu như 
năm 2014, toàn quốc mới có 356.156 hồ sơ được tiếp nhận qua hệ thống Bưu điện, thì đến 
năm 2015 con số này là gần 2 triệu hồ sơ; năm 2016 hơn 6,5 triệu hồ sơ, năm 2017 gần 7 triệu 
hồ sơ và năm 2018 hơn 6,7 triệu hồ sơ, 9 tháng năm 2019 trên 3,8 triệu hồ sơ. 

 

Về trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, năm 2014 là 356.561 hồ sơ, năm 
2015 hơn 7,5 triệu hồ sơ, năm 2016 hơn 8,5 triệu hồ sơ, năm 2017 hơn 12,6 triệu hồ sơ và 
năm 2018 là 18,4 triệu hồ sơ, 9 tháng đầu năm 2019 trên 13,6 triệu hồ sơ. 

Đánh giá về dịch vụ trên, đại diện Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cho rằng, công tác tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của 
ngành đã dần đi vào ổn định, triển khai rộng khắp tại 63 tỉnh, thành phố, bước đầu đã đáp ứng 
các mục tiêu như: Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi của người dân và doanh nghiệp; 



phòng ngừa, hạn chế các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; giảm hồ sơ tồn đọng tại cơ quan Bảo 
hiểm xã hội; thuận tiện trong theo dõi hồ sơ… 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện Bảo hiểm xã hội một số tỉnh cũng nhận định: Hiện 
nay, tiến độ tiếp nhận, chuyển phát thủ tục hành chính qua Bưu điện có lúc, có nơi còn chậm, 
chưa đúng thời gian theo hợp đồng cung cấp dịch vụ; vẫn còn để xảy ra tình trạng chưa đảm 
bảo an toàn trong chuyển phát, gây mất, thất lạc hồ sơ. Nhân lực ngành bưu điện thường 
xuyên biến động, không ổn định, do vậy, công tác đào tạo, tập huấn, cập nhật các văn bản 
hướng dẫn liên quan đến thủ tục, hồ sơ không đáp ứng kịp nên khi thực hiện còn lúng túng… 

Nâng cấp phần mềm tiếp nhận và theo dõi hồ sơ 

Thông tin về vấn đề này, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào 
cho biết, từ đầu tháng 10/2019, Tổng Công ty đã thành lập Tổ chuyên trách thực hiện các 
nhiệm vụ phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng công việc; trong 
đó có công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã 
hội. Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tăng cường chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để sớm 
khắc phục tình trạng chuyển phát chậm hồ sơ, hạn chế tối đa việc thất lạc, mất, hư hỏng hồ sơ; 
bố trí nguồn nhân lực ổn định, đủ điều kiện thực hiện công việc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, 
hoàn thành Phần mềm tiếp nhận và theo dõi hồ sơ, kết nối liên thông với ngành Bảo hiểm xã 
hội… 

Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Phó Tổng Giám 
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh đề nghị, thời gian tới, 2 ngành cần tăng cường 
hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính; tăng cường giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ; phòng ngừa, hạn 
chế các sai sót, thất lạc hồ sơ. Đơn vị phụ trách công nghệ thông tin của 2 ngành cần tích cực 
nghiên cứu, hoàn thiện, nâng cấp Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, tiến tới liên thông cơ 
sở dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng gợi mở, 2 ngành nghiên cứu để xây 
dựng những tiện ích trên điện thoại di động, giúp các cá nhân, đơn vị có thể chủ động hơn 
trong việc đặt yêu cầu, nhận hồ sơ và theo dõi quá trình giải quyết công việc của mình. Đồng 
thời, 2 ngành sẽ triển khai đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng công tác tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để có những biện 
pháp cải thiện chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn. 

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thực hiện nghiêm 
túc, có hiệu quả theo 3 hình thức: Qua bộ phận “một cửa” tại trụ sở cơ quan BHXH; qua 
giao dịch điện tử (DN có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần); qua dịch vụ bưu chính 
công ích (DN không phải trả phí). Thông qua hình thức này đã giúp tiết kiệm thời gian, 
chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN, người lao động khi tham gia giao dịch 
với cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH đã đưa vào vận hành Hệ thống Một cửa điện tử tập 
trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ 
đến thụ lý giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cảnh báo tình trạng hồ sơ 
sắp đến hạn, chậm muộn... 
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Ứng dụng phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH 

BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đang phối hợp với xây dựng hệ 
thống phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH. Đồng thời, hai bên đã tích hợp quá trình xử 
lý hồ sơ và cung cấp các tiện ích hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động gửi yêu cầu chuyển phát 
và tra cứu hành trình bưu gửi. 

Báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về đánh giá tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam giai đoạn 2014-2019 cho biết, sau gần 05 năm triển khai thực hiện, công tác tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính công ích đã 
đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm thời gian đi lại, chờ đợi và chi phí cho đơn 
vị sử dụng lao động khi giao dịch với cơ quan BHXH; giảm hồ sơ tồn đọng tại cơ quan 
BHXH ; Phòng ngừa tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà của cán bộ giải quyết TTHC... bước 
đầu tạo sự hài lòng cho các đơn vị sử dụng lao động, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý. Hiện 
100% Bưu điện tỉnh, thành phố ký kết hợp đồng với BHXH địa phương triển khai thực hiện 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ BHXH từ các đơn vị tham gia BHXH đến cơ quan BHXH và chuyển 
phát kết quả giải quyết thủ tục BHXH từ cơ quan BHXH đến các đơn vị tham gia BHXH. 

BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố đã phối hợp tổ chức đã đào tạo kỹ năng, kiến thức cho 
đội ngũ Giao dịch viên Bưu điện, Bưu tá, nhân viên điểm Bưu điện VHX (người trực tiếp tiếp 
nhận hồ sơ tại địa chỉ các đơn vị tham gia BHXH, đội ngũ Bưu tá là người phát sản phẩm đến 
tận tay người dân) trong việc thực hiện các quy định về biểu mẫu, thủ tục, hồ sơ BHXH, 
BHYT, BHTN, nắm chắc việc tiếp nhận hồ sơ BHXH, đảm bảo đúng đủ, thành phần hồ sơ 
đáp ứng các yêu cầu của cơ quan BHXH về quy định nghiệp vụ BHXH. 

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đang phối hợp với xây 
dựng hệ thống phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH.Đồng thời, hai bên đã tích hợp quá trình 
xử lý hồ sơ và cung cấp các tiện ích hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động gửi yêu cầu chuyển phát 
và tra cứu hành trình bưu gửi. Hiện tại phần mềm này đang triển khai thử nghiệm tại địa bàn 
TP.Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn từ tháng 5/2019. Cụ thể, tại địa bàn TP Hà Nội: Bưu điện TP Hà 
Nội sẽ nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ các đơn vị sử dụng lao động chuyển cho cơ 
quan BHXH; nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan BHXH chuyển trả 
cho các đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt, hệ thống chuyển phát hồ sơ BHXH còn liên thông 
dữ liệu với hệ thống tiếp nhận hồ sơ của BHXH Việt Nam để các bên theo dõi, định vị, kiểm 
tra, cập nhật tình trạng hồ sơ, kết quả theo hình thức trực tuyến kể từ khi nhận đến khi trả kết 
quả giải quyết hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động; đảm bảo an toàn, chính xác, đúng thời gian 
theo quy định. Kết quả, từ tháng 5/2019 đến nay đã thực hiện được 481.746 hồ sơ, trong đó 
chiều đi là 159.467 hồ sơ; chiều về là 322.279 hồ sơ. 

Tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, BHXH tỉnh Lạng Sơn triển khai thí điểm tiếp nhận và trả kết quả 
qua phần mềm chuyển phát phát hồ sơ BHXH. Phần mềm kết nối liên thông ba đơn vị: 
BHXH Tỉnh/Thành phố, Bưu điện tỉnh/Thành phố và Đơn vị sử dụng lao động. 

Trong đó quy định, đối với đơn vị sử dụng lao động: khi có yêu cầu chuyển hồ sơ cho cơ quan 
BHXH thì đơn vị sử dụng lao động thao tác trên phần mềm hệ thống gửi yêu cầu chuyển phát 
hồ sơ BHXH và tra cứu thông tin giám sát hồ sơ trên hệ thống theo dõi: quá trình chuyển phát 
hồ sơ, tình trạng xử lý từng thành phần hồ sơ, thống kê số lượng hồ sơ qua Bưu điện, giảm chi 
phí di chuyển. 



Đối với cơ quan BHXH: cơ quan BHXH nhập phiếu hẹn trên hệ thống phần mềm sau đó đóng 
gói gửi cho Bưu điện để hoàn thiện chuyển phát tới đơn vị sử dụng lao động; đồng thời thống 
kê giám sát hồ sơ trên hệ thống phần mềm này; giảm tải công việc cho cán bộ BHXH khi tiếp 
nhận và trả lời đơn vị sử dụng lao động, tập trung vào công tác chuyên môn. 

Đối với Bưu điện: tra soát dữ liệu trên hệ thống để nhận thông tin hồ sơ cần tiếp nhận tại địa 
chỉ; Bưu điện tiếp nhận tại cơ quan BHXH phát cho đơn vị sử dụng lao động hoặc ngược lại. 
Điều này giúp giảm thời gian khai thác nâng cao chất lượng phục vụ, quản lý được sản lượng 
chuyển phát hồ sơ BHXH nhanh chóng. 

Kết quả, từ tháng 8/2019, đã thực hiện 1.960 hồ sơ, trong đó chiều đi là 1.730 hồ sơ, chiều về 
là 230 hồ sơ./. 
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Xả thân bắt trộm trong khi làm nhiệm vụ 

Sáng ngày 24/10/2019, anh Trần Anh Quốc sinh năm 1982, Công nhân lái xe Đội vận chuyển, 
Trung tâm Khai thác, Vận chuyển TP. Hồ Chí Minh trong khi làm nhiệm vụ giao nhận hàng 
bưu chính với Bưu cục Gò Vấp, Bưu điện Trung tâm Gia định, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã 
phát hiện gã thanh niên có hành vi lấy trộm xe gắn máy để trước cửa hàng điện thoại di động 
tại số 555 Lê Quang Định, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. 

 

 

CBCNV-LĐ Trung tâm KTVC TP.Hồ Chí Minh chúc mừng anh Quốc nhận phần thưởng 
"Gương người tốt, việc tốt" 

Không ngại nguy hiểm, anh Quốc đã lao xuống xe và đuổi theo tên trộm. Hành động trên của 
anh Quốc được đông đảo người dân tại đây ủng hộ, hỗ trợ cùng với anh bắt gọn tên trộm và 
giao cho Công an phường sở tại xử lý. 

Hành động chính nghĩa của người đoàn viên Công đoàn Trần Anh Quốc đã tạo nên ấn tượng 
tốt đẹp về hình ảnh nhân viên của Bưu điện Việt Nam thân thiện, gần gũi, dũng cảm trong mắt 
người dân. Sự việc đã được Bưu điện Trung tâm Gia Định thông báo cho Trung tâm Khai 
thác, Vận chuyển TP. Hồ Chí Minh biết. Giám đốc Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện 
đã quyết định khen thưởng "Gương người tốt việc tốt" cho anh Trần Anh Quốc. 

 


