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Nâng cao hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích 

Sau 2 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích, đến nay, hầu hết các sở, ngành, địa phương đã rà soát, công bố danh mục thủ tục 
hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả bước đầu cho thấy có 
nhiều ưu điểm nổi trội như tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở khu vực nông 
thôn, tiết kiệm chi phí và thời gian, công sức khi làm thủ tục. 

 

Nhân viên Bưu điện văn hóa xã Hải Toàn (Hải Hậu) trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Với mục tiêu tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử 
dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân; đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng 
cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp, công dân và giảm tải công việc cho các cơ 
quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành 
chính, tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, Bưu điện Nam Định đã 
phối hợp với các sở, ngành chức năng, địa phương tổ chức cung ứng các dịch vụ bưu chính 
công ích gồm: Chuyển phát và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ công trực tuyến; chi trả 
lương hưu, bảo hiểm xã hội, trợ cấp bảo trợ xã hội, người có công, các dịch vụ thanh toán 
(thu, chi) giữa các cơ quan, tổ chức và người dân… Để đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính 
công ích, Bưu điện tỉnh đã xây dựng quy trình cung cấp các dịch vụ hành chính công đáp ứng 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc xây dựng giá cước dịch vụ vừa đảm bảo các chi phí phát 
sinh, vừa phù hợp và tiết kiệm chi phí với người dân. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh tập trung 
nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất thiết yếu để tất cả các Bưu cục, đặc biệt là Bưu điện văn hóa 
xã đều có kết nối internet để tiếp nhận hồ sơ của người dân, chuyển tới các cơ quan hành 
chính của tỉnh. Đồng thời, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho nhân viên Bưu điện văn hóa xã về 
quy trình, cách thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Bưu điện tỉnh 
thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các quy định, mức thu phí, lệ phí tại các điểm 
phục vụ trên địa bàn để người dân biết và thực hiện. Đến nay, Bưu điện tỉnh đã tổ chức tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của 
tỉnh và tất cả các điểm Bưu điện văn hóa xã; đồng thời tổ chức các điểm dịch vụ di động tại 
khu dân cư, các trung tâm giáo dục, các sở, ngành đáp ứng nhu cầu của nhân dân vào thời 



gian cao điểm, phục vụ thi cử, nhập học của học sinh, sinh viên hay làm chứng minh thư nhân 
dân và bằng lái xe trên địa bàn tỉnh. Với cách triển khai trên, dịch vụ bưu chính công ích đã 
tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là 
người dân ở khu vực nông thôn. Mặt khác, việc triển khai dịch vụ còn giúp giảm áp lực cho 
các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu quả 
cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Việc chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính được thực hiện nhanh chóng, chính xác, theo đúng chỉ tiêu cam kết với cơ quan 
giải quyết thủ tục hành chính và người dân; nhân viên tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả có tác 
phong làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, nhiệt tình. Đa số các cơ quan hành chính và 
khách hàng đều đánh giá cao những lợi ích mà dịch vụ mang lại, ngày càng có nhiều người 
dân và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn sử dụng dịch vụ. Theo thống kê của Bưu điện tỉnh, 9 
tháng đầu năm, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận, trả trên 135 nghìn thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích. Trong đó tập trung thủ tục hành chính ở các lĩnh vực: Tiếp nhận hồ sơ 
bảo hiểm xã hội (giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, thất nghiệp); cấp đổi giấy phép lái xe; 
cấp lý lịch tư pháp; hộ chiếu, căn cước công dân… Khi tham gia thi lấy bằng lái xe ô tô tại 
Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải (Sở Giao thông Vận tải), chị Nguyễn Thị Hường, 
phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) đã đăng ký dịch vụ trả kết quả thủ tục hành chính 
về tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích lưu động của Bưu điện tỉnh với thỏa thuận sau khi 
hồ sơ được giải quyết, kết quả thi và bằng lái xe của chị được nhân viên bưu điện chuyển phát 
đến tận nhà. Chị Hường cho biết đúng thời gian đã hẹn thì nhân viên Bưu điện đến tận nhà để 
trả kết quả thi và bằng lái xe. Tôi thấy dịch vụ này rất thiết thực, tiện lợi, giảm đáng kể thời 
gian đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là đối với những người ở xa. Tôi rất ủng 
hộ dịch vụ này vì đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. 

Sự hài lòng của người dân là động lực để Bưu điện tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ. 
Tuy nhiên bên cạnh những tiện ích thì dịch vụ bưu chính công ích vẫn còn nhiều khó khăn 
như tỷ lệ người dân tiếp cận với dịch vụ còn thấp; việc sử dụng dịch vụ mới chỉ tập trung ở 
một số ngành như Công an, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội và hầu như mới 
chỉ thu hút sự quan tâm sử dụng từ tuyến xã lên tỉnh mà chưa được khai thác mạnh ở tuyến 
huyện. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác dịch vụ bưu chính công ích, công tác tuyên 
truyền cần được tập trung đẩy mạnh; nâng cấp các điểm bưu điện văn hoá xã; đẩy nhanh kết 
nối, liên thông giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp 
vụ giúp nhân viên bưu điện nắm bắt được các quy trình, thành phần cần có khi nộp hồ sơ giải 
quyết các thủ tục hành chính để tư vấn cho người dân./.  
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Nâng cao nhận thức công chúng thông qua việc tuyên truyền về BHTG 

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một nhiệm vụ quan trọng của Bảo 
hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN).  

Trong suốt 20 năm hình thành và phát triển, BHTGVN đã dần đa dạng hóa các hoạt 
động tuyên truyền chính sách BHTG tới công chúng, góp phần nâng cao nhận thức của 
người dân, củng cố niềm tin vào hệ thống tài chính – ngân hàng, từ đó đảm bảo an sinh 
xã hội. 

 

Tuyên truyền chính sách BHTG 

Tính đến hết tháng 9/2019, BHTGVN đang bảo vệ cho hơn 5 triệu tỷ đồng tiền gửi của người 
dân tại 1.282 tổ chức tham gia BHTG. Nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về BHTG 
và an toàn tài chính – ngân hàng, BHTGVN đã triển khai mạnh mẽ nhiều phương thức truyền 
thông khác nhau, có thể kể đến như phát triển bộ nhận diện thương hiệu, xuất bản ấn phẩm 
truyền thông, truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng, tổ chức các sự kiện tuyên truyền 
tại nhiều địa phương trên cả nước... 

Về phát triển bộ nhận diện thương hiệu, BHTGVN đã xây dựng một bộ nhận diện thương 
hiệu chuẩn của tổ chức với hình ảnh, logo của BHTGVN kèm theo khẩu hiệu: “Bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền”. Ngoài ra, BHTGVN đồng bộ hóa ấn phẩm văn 
phòng, hệ nhận diện đại chúng như chứng nhận BHTG, biển pháp lý, biển chức danh, biển 
thông báo, chỉ dẫn, bục phát biểu, phông hội nghị… thiết kế đồng phục sử dụng trong trường 
hợp có trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền. 

Về hoạt động xuất bản ấn phẩm truyền thông, BHTGVN có 01 website chính thức 
(http://div.gov.vn/) với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, cập nhật thông tin về các hoạt 
động chính của BHTGVN và thông tin thời sự về hoạt động ngân hàng tới công chúng. Đây là 
một kênh thông tin cập nhật giúp người gửi tiền tìm hiểu những kiến thức cơ bản cần thiết về 
BHTG nói riêng, tài chính – ngân hàng nói chung. BHTGVN còn xuất bản ấn phẩm Bản tin 
BHTG hàng quý –một diễn đàn để trao đổi, cập nhật thông tin, kiến thức về BHTG, hoạt động 
ngân hàng và là cầu nối giữa người gửi tiền, các tổ chức tham gia BHTG, các tổ chức tài 
chính quốc tế cũng như các nhà hoạch định chính sách. Trong 9 tháng đầu năm 2019, 



BHTGVN đã đăng tải 440 tin, bài trên website BHTGVN; phát hành 03 Bản tin BHTG với 
nhiều bài viết nghiên cứu chuyên ngành chuyên sâu. BHTGVN cũng thực hiện tuyên truyền 
chính sách thông qua phát tờ thông tin BHTG, vật phẩm tuyên truyền... để những thông tin cơ 
bản nhất về BHTG và tài chính – ngân hàng có liên quan đến với nhiều người gửi tiền, nhất là 
người gửi tiền ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. 

Trong năm 2019, BHTGVN đã hoàn thành biên soạn và phát hành cuốn Cẩm nang BHTG 
dành cho người gửi tiền, cung cấp tới công chúng nguồn kiến thức, thông tin cơ bản, đầy đủ 
và chính thống về BHTG và các vấn đề liên quan cần thiết đối với người gửi tiền; góp phần đa 
dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền, dễ dàng tiếp cận và nâng cao nhận thức của công chúng 
về BHTG. 

Về truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng, BHTGVN tiếp tục đẩy mạnh hoạt động 
trên các kênh thông tin đại chúng có tính lan tỏa cao như: báo chí, phát thanh, truyền hình. 
Đối với báo viết, báo mạng, BHTGVN tiếp tục thực hiện chuyên trang, bài viết có nội dung 
liên quan đến chính sách BHTG trên các báo có lượng độc giả truy cập lớn, có tầm ảnh hưởng 
cao. Thông qua các kênh phát thanh, truyền hình quốc gia, BHTGVN xây dựng nhiều nội 
dung phóng sự, phim tài liệu, tiểu phẩm tuyên truyền chính sách BHTG. BHTGVN phối hợp 
với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam dán poster tại gần 1.500 bưu điện văn hóa xã và gần 
150 bưu điện thuộc tuyến tỉnh, huyện đã đặt standee với nội dung cốt lõi về chính sách 
BHTG, tạo kênh truyền thông tiếp cận tới công chúng hiệu quả và tiết tiệm chi phí. 

Đặc biệt, BHTGVN phối hợp với Chi nhánh NHNN các tỉnh, các tổ chức tín dụng, đoàn thể 
tại địa phương tổ chức sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG cho người dân. Trong nửa đầu 
năm 2019, BHTGVN đã hoàn thành việc phổ biến, tuyên truyền chính sách BHTG kết hợp tại 
Đại hội cổ đông của nhiều Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên cả nước. BHTGVN phối 
hợp với cấp chính quyền tại địa phương cùng các Hội, đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội cựu 
chiến binh, Nội nông dân, Hiệp hội ngành nghề... để lồng ghép tuyên truyền chính sách. Việc 
BHTGVN chủ động phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng tại 
địa phương hoặc QTDND tại những sự kiện thường niên để chia sẻ thông tin cho người gửi 
tiền đã và đang đem lại hiệu quả tích cực về nhận thức của người dân đối với BHTG. Tại các 
sự kiện kể trên, BHTGVN luôn chủ động, tích cực đối thoại với người gửi tiền nhằm giải đáp 
thắc mắc, trao đổi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người gửi tiền và cả cán bộ công tác 
tại các QTDND. 

Xác định giới trẻ là những người gửi tiền tiềm năng, BHTGVN đã phối hợp với khoa Kinh tế, 
Tài chính – ngân hàng các trường đại học như Học viện Ngoại giao, Đại học Cần Thơ, Đại 
học Hải Phòng, Đại học Phan Thiết, Học viện Ngân hàng phát động các cuộc thi tìm hiểu về 
pháp luật BHTG và hoạt động của BHTGVN, thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên, 
tạo một sân chơi bổ ích để sinh viên có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực 
BHTG. Đây cũng là dịp để giới trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước có cơ hội bổ sung 
thông tin, kiến thức về tài chính – ngân hàng và BHTG. 

Nhìn chung, BHTGVN đã triển khai khá đa dạng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính 
sách BHTG và an toàn trong ngành tài chính – ngân hàng tới cộng đồng. Nhờ đó, chính sách 
BHTG sẽ được lan tỏa tới người dân, đặc biệt là người gửi tiền còn ít thông tin, kiến thức về 
tài chính, cần được bảo vệ. Kết quả là người dân có thêm hiểu biết và niềm tin vào hệ thống 
các TCTD, giúp họ tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính một cách an toàn, đảm bảo an 
sinh xã hội. 

 


