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Đẩy nhanh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đang phối hợp 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. 

Hơn 90 triệu hồ sơ, thủ tục hành chính được chuyển 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích của ngành giai đoạn 2014 - 
2019, đánh giá tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2014-2019 cho biết, 
sau gần 5 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. 

 

Thực hiện chuyển nhận hồ sơ,thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội qua bưu 
điện góp phần giảm chi phí người dân và ngành chức năng. 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, giai đoạn 2014 - 2016, BHXH Việt Nam 
đã ban hành các văn bản quy định về các hình thức tiếp nhận hồ sơ trả kết quả TTHC trong 
lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; về kinh phí chuyển phát và thời gian chuyển phát. 
BHXH các tỉnh, thành phố đã lựa chọn phương án ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ bưu điện 
để thực hiện công việc này. 



Đặc biệt trong giai đoạn 2017 - 2019, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam ký Hợp đồng về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
bưu chính công ích cho đơn vị sử dụng lao động do cơ quan BHXH trả cước phí và triển khai 
thực hiện trong toàn hệ thống từ ngày 1/1/2017. “Kết quả, từ năm 2014 đến tháng 9/2019, 
toàn quốc có gần 26,5 triệu hồ sơ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được tiếp nhận qua dịch vụ 
bưu chính công ích và 61,5 triệu kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 

Số lượng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC 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 TTHC 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”- báo cáo BHXH Việt Nam cho biết. 

Kịp thời khắc phục những khó khăn 

Mặc dù đạt được những kết quả trên, song theo đánh giá của các đại biểu, hiện nay, tiến độ 
tiếp nhận, chuyển phát TTHC 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… 

Phản ánh về việc triển khai tiếp nhận, chuyển phát TTHC qua bưu điện, đại diện BHXH 
TPHCM cho biết, trung bình mỗi ngày, thành phố có hàng chục nghìn lượt hồ sơ được tiếp 
nhận và trả qua dịch vụ bưu chính. Khó khăn lớn nhất của thành phố là nhiều đơn vị sử dụng 
lao động có trụ sở thường xuyên biến động hoặc đặt ở các tòa cao ốc, chung cư gây nhiều khó 
khăn cho việc tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ bưu điện còn 
“mỏng” nên ảnh hưởng đến tiến độ. Phần mềm Tiếp nhận hồ sơ 3.0 của ngành BHXH hiện cơ 
bản đáp ứng yêu cầu nhưng vẫn thiếu một số tiện ích để đáp ứng tốt hơn cho công tác tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC nói chung và qua dịch vụ bưu chính công ích nói riêng… 

Tương tự, đại diện BHXH tỉnh Hải Dương cũng phản ánh trên địa bàn tỉnh, một số điểm bưu 
cục không đầy đủ cán bộ làm dịch vụ ở tất cả các xã phường gây chậm chễ trong công tác tiếp 
nhận và trả kết quả TTHC. Một số đơn vị sử dụng lao động có tâm lý e ngại, sợ mất giấy tờ 
gốc khi sử dụng dịch vụ bưu chính nên vẫn mang hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc 
lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bưu chính ngoài hệ thống Bưu điện Việt Nam và tự thanh toán 
tiền. 

Xuất phát từ thực trạng trên, để việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, TTHC đạt kết quả, Phó Tổng 
giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho rằng, tới đây 2 ngành cần tăng cường hơn nữa 
công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong thực hiện TNHS, trả kết quả giải quyết TTHC; 
tăng cường giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ; phòng ngừa, hạn chế các sai sót, thất lạc hồ 
sơ. Theo đó, ngay trong quý IV/2019 phải hoàn thiện về mặt kỹ thuật để kết nối phần mềm 
tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC. Trên cơ sở đó, dự kiến trong quý I/2020 triển khai tới tất cả các 
tỉnh, thành phố, nhằm giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu, theo dõi được đường đi của hồ 
sơ. Đặc biệt, hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp cung cấp thông tin địa chỉ đơn vị sử 
dụng lao động, đẩy mạnh tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên bưu 
điện và giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ đảm bảo hiệu quả. 

Lê Bảo 
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Nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động 

Ðể nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ) cho người sử dụng 
lao động và người lao động, Ban Chỉ đạo ATVSLÐ tỉnh tổ chức phát động Tháng Hành động 
về ATVSLÐ tỉnh năm 2019 với sự tham gia của hơn 300 người sử dụng lao động, người lao 
động. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATVSLÐ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội cũng đã in ấn, cấp phát trên 10.000 sách, báo, tờ rơi, tranh, áp phích; căng treo 805 băng 
rôn, khẩu hiệu, 50 cờ phướn tuyên truyền về ATVSLÐ. Các ngành khác, như: Công an tỉnh đã 
tổ chức trên 30 lượt tuyên truyền lưu động về ATVSLÐ trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ, 
huyện Ðiện Biên, công đoàn các cấp trong tỉnh chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức 
để đoàn viên, người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, các hoạt động hưởng ứng thực hiện 
ATVSLÐ. 

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với 
Trung tâm Huấn luyện ATVSLÐ (Cục ATLÐ) mở 4 lớp huấn luyện về ATVSLÐ cho 214 
người làm công tác ATVSLÐ, người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về 
ATVSLÐ và người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Sở phối hợp với Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn Quang 
Anh tư vấn, hỗ trợ mở rộng hoạt động huấn luyện ATVSLÐ cho 4 doanh nghiệp, hơn 200 
người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLÐ và người lao động làm 
nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… 

Tại Bưu điện tỉnh Điện Biên, công tác ATVSLÐ luôn được đảm bảo, tạo môi trường an toàn 
để cán bộ, công nhân viên yên tâm làm việc. Ông Phan Duy Minh, Phó Giám đốc Bưu điện 
tỉnh cho biết: Ðơn vị luôn xác định ATVSLÐ là nhiệm vụ quan trọng. Căn cứ vào điều kiện, 
tình hình thực tế, đơn vị xây dựng và ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện về công tác 
phòng cháy chữa cháy, ATVSLÐ. Cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị được 
trang bị kiến thức cơ bản về ATVSLÐ; ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh lao động tại nơi làm 
việc; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ 
ATVSLÐ đối với người lao động; các yếu tố gây hại, nguy hiểm tại nơi làm việc và các biện 
pháp phòng chống… nhằm cải thiện điều kiện làm việc cũng như những lưu ý, hướng dẫn xử 
lý các tình huống sự cố trong sản xuất. Nhờ đó, cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn 
chấp hành nghiêm nội quy phòng cháy chữa cháy, ATVSLÐ; thực hiện đúng quy trình trong 
nhận, gửi, chuyển hàng hóa, bưu phẩm bưu kiện, tránh kẻ gian lợi dụng sơ hở gửi hàng hóa 
cấm. Giữ gìn ATVSLÐ, môi trường làm việc đảm bảo an toàn, xanh - sạch - đẹp giúp mỗi cán 
bộ, công nhân viên, người lao động nỗ lực hơn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đưa 
đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm. 

Bài, ảnh: Gia Kiệt 
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Lạng Sơn: Hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện 

Tính đến ngày 31/10, toàn tỉnh Lạng Sơn có 7.870 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 
101,7% chỉ tiêu nhiệm vụ BHXH Việt Nam giao. 

Đạt kết quả này, thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền 
đa dạng phong phú để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là 
tổ chức các hội nghị tư vấn, đối thoại tại các thôn, xã; tuyên truyền lưu động trên các tuyến 
phố chính trên địa bàn  để tuyên truyền vận động người dân tham gia; phối hợp với Bưu điện 
đến các khu vực đông dân cư để tuyên truyền vận động người dân tham gia. 

 

Nhân viên Bưu điện tư vấn về chính sách bảo hiểm cho người lao động trên địa bàn thành phố 
Lạng Sơn. Ảnh: Lạng Sơn. 

Cùng với những nỗ lực của các đại lý thu thì cán bộ, viên chức của BHXH thành phố cũng 
tích cực tham gia tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 
gia đình trên địa bàn… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, người sử 
dụng lao động và nhân dân trên địa bàn./. 

Anh Thư 



 

Nguồn: Đại biểu Nhân dân 
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Cổng Dịch vụ công quốc gia: 

Giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công 

Việc ra mắt Cổng Dịch vụ công quốc gia vào cuối tháng 11.2019 mới chỉ là điểm khởi 
đầu của quá trình cải cách phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cổng Dịch vụ công quốc 
gia sẽ giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công thông qua 
việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối với các thông tin được truy 
xuất từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp. Đây là thông tin được đưa ra 
tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn 
phòng Chính phủ tổ chức sáng 1.11. 

Tạo môi trường công khai, minh bạch để người dân, doanh nghiệp giám sát 

Theo đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), đối với người dân, 
doanh nghiệp, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục 
hành chính, dịch vụ công thông qua việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối 
với các thông tin được truy xuất từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng 
ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm… Cổng Dịch vụ công quốc gia cho phép giấy tờ, thông tin mà 
tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến được 
tái sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống. Việc cung cấp dịch vụ công không phụ 
thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. 

 

Toàn cảnh hội nghị.(Ảnh Lê Hùng) 

Cổng Dịch vụ công quốc gia giúp giảm số lần truy cập vật lý cần thiết đối với các giao dịch 
có phạm vi thực hiện ở nhiều bộ, ngành, tỉnh, thành phố như các dịch vụ công có tính chất 
liên ngành; các dịch vụ công phải thực hiện cùng một nội dung ở nhiều tỉnh, thành phố. Điều 
này sẽ tạo thuận lợi, giảm thời gian chuẩn bị và xử lý hồ sơ, giấy tờ của cá nhân, tổ chức mà 
các cổng dịch công của bộ, tỉnh rất khó thực hiện được. 

Cổng Dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất 
(www.dichvucong.gov.vn) là địa chỉ cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ 
công đầy đủ, tin cậy, chính xác, được đảm bảo thi hành của Chính phủ; tạo môi trường công 
khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện giám sát, đánh giá, phản ánh, kiến 



nghị về quy định và việc thực hiện của các cơ quan nhà nước; và nhiều tiện ích khác. Cổng 
Dịch vụ công quốc gia hướng tới là một hiện diện số nhất quán, đầy đủ, đáng tin cậy và thân 
thiện của Chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

Chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp 

Đối với các cơ quan nhà nước, Cổng Dịch vụ công quốc gia góp phần chuẩn hóa việc cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công, hệ thống 
một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; hạn chế việc đầu tư dàn trải các hệ thống thông tin qua việc 
cung cấp các nền tảng, dữ liệu dùng chung, bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 
chính; hệ thống phản ánh, kiến nghị; bộ câu hỏi/trả lời; nền tảng xác thực (VNConnect); nền 
tảng thanh toán (PaymentPlatform). Cổng Dịch vụ công giúp tăng cường việc kết nối, tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước thông qua cơ chế công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi 
cho giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tham nhũng, tiêu cực, tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình và năng lực 
phản ứng chính sách. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Cổng Dịch vụ công quốc gia dự kiến khai trương cuối 
tháng 11.2019, cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục: Đổi giấy phép lái xe 
(mức độ 3), cấp giấy phép lái xe quốc tế, cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa, đăng ký khuyến 
mại, nộp thuế điện tử với doanh nghiệp, cấp mới điện hạ áp và trung áp, thanh toán tiền điện, 
thông báo thực hiện khuyến mại (tại các địa phương). 

Những dịch vụ công dự kiến tích hợp trong tháng 12.2019, gồm: nộp thuế điện tử đối với cá 
nhân (thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh), cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách, hủy 
tờ khai hải quan, khai bổ sung hồ sơ hải quan, nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. 

Trong khi đó, những dịch vụ công dự kiến tích hợp trong quý I.2020 gồm: thu phạt vi phạm 
giao thông đường bộ; đổi giấy phép lái xe (mức độ 4); cấp mới giấy phép lái xe; đăng ký kinh 
doanh; dịch vụ công về trang thiết bị y tế; nộp thuế điện tử với cá nhân; thu phí, lệ phí trước 
bạ xe ô tô, xe gắn máy; giao dịch bảo đảm; đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; khai sinh; 
cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; nhóm thủ tục về trang 
thiết bị y tế. 

Cũng theo ông Dũng, hiện nhiều địa phương đã áp dụng dịch vụ công ở mức độ 3,4. Trong 
khi chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở để xác thực các giao dịch là số điện thoại 
của công dân, mã số bảo hiểm y tế (hiện có 85 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế), mã số thuế 
doanh nghiệp. Đối với các trường hợp không có điện thoại di động, thẻ bảo hiểm y tế, mã số 
thuế, sẽ xác thực qua hệ thống bưu điện cấp xã, phường. 

"Đừng đòi hỏi cầu kỳ quá, người dân không dùng là chúng ta thất bại, xác thực chủ yếu thực 
hiệc ở mức độ 1, trong quá trình sẽ làm giàu dữ liệu, xác thực ở mức cao hơn", Bộ trưởng Mai 
Tiến Dũng nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, điều khiến Bộ trưởng Mai Tiến Dũng còn băn khoăn, đó là khả năng sẵn sàng kết 
nối dịch vụ công  giữa bộ, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bởi có địa phương 
“chỉ sở nào biết sở đó, không kết nối được với nhau”, Bộ trưởng đặt vấn đề “vậy kết nối từ 
tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia như thế nào”? Theo ông, kết nối của bộ tới tỉnh và kết 
nối trong phạm vi tỉnh là cả một câu chuyện, không thể làm một chốc, một lát mà phải làm 
kiên trì, bền bỉ, nhưng làm đâu được đó, làm đâu chắc đấy. “Người dân đăng ký thực hiện 
dịch vụ công đó là thành công của Chính phủ, thành công của địa phương”, Bộ trưởng nói. 

Nêu thực trạng hiện nay về việc cấp đổi giấy phép lái xe, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, 
Cổng Dịch vụ công quốc gia phải kết nối với Bộ Giao thông Vận tải (Tổng cục Đường bộ), 
Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Y tế. Hiện dữ liệu của từng địa phương, từng bộ, 
ngành đang cát cứ, cần phải kết nối để chia sẻ, để việc thực hiện các thủ tục hành chính không 



bị giới hạn về thời gian và địa giới hành chính. Người dân chỉ kê khai hồ sơ một lần ở bất kỳ 
cổng dịch vụ công của bộ, tỉnh mà không phải làm lại lần thứ hai. 

Để người dân thuận tiện, dễ dùng, dễ làm, ngay từ giao diện trang chủ phải rất thân thiện, gần 
gũi và tính xác thực phải rất đơn giản, để người dân thực hiện dịch vụ cho tốt. Trong quá trình 
triển khai các dịch vụ tiếp theo khó hơn, yêu cầu phải có xác thực ở mức độ bảo mật cao hơn, 
cần nhiều thông tin hơn thì sẽ bổ sung làm giàu dữ liệu. Tới đây, các bộ theo phân công của 
Thủ tướng, sẽ trình Chính phủ ban hành các nghị định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, kết 
nối chia sẻ, xác thực và định danh”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. 

Việc ra mắt Cổng Dịch vụ công quốc gia vào cuối tháng 11.2019 mới 
chỉ là điểm khởi đầu của quá trình cải cách phục vụ người dân và 
doanh nghiệp. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm 
trung tâm phục vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính 
phủ, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các bộ ngành, 
địa phương lựa chọn và từng bước đưa những dịch vụ công thiết yếu 
đã được cải cách thực chất để tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. 
Đây là công việc thường xuyên, liên tục, với mục tiêu xuyên suốt là lấy 
sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo chất lượng cung cấp dịch 
vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức cung cấp dịch 
vụ công. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 

Hà An 

 


