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Nguồn: Văn hóa đời sống     

Ngày đăng: 26/11/2019 
Mục: Tin tức  

Phát huy hiệu quả từ dịch vụ bưu chính công ích 

Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích (BCCI) đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua dịch vụ này, các 
cơ quan hành chính giảm được chi phí hoạt động, tinh giản được biên chế; người dân 
vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm được chi phí đi lại... 

Từ đầu năm 2019 đến nay, doanh thu từ dịch vụ chuyển phát căn cước công dân của Bưu điện 
TP Thanh Hóa đạt 15 triệu đồng (bằng 119% so với cùng kỳ), doanh thu từ chuyển phát nộp 
phí phạt giao thông là 63 triệu đồng (bằng 110% so với cùng kỳ), từ cấp đổi giấy phép lái xe 
là 169 triệu đồng... Đây là kết quả đáng mừng đối với bưu điện TP Thanh Hóa sau khi thực 
hiện theo tinh thần Quyết định 45 ngày 19/10/2016 của Chính phủ về việc tiếp nhận và trả kết 
quả TTHC qua dịch vụ công ích. 

 

Công dân đăng ký sử dụng dịch vụ BCCI tại Bưu điện thành phố Thanh Hóa. 

Hiện TP Thanh Hóa có 12 bưu cục và 24 điểm giao dịch bưu điện văn hóa tại các phường, xã. 
Đây là những địa điểm giúp người dân tiếp cận gần nhất với các dịch vụ BCCI. Theo ông Lê 
Hữu Thức - Phó Giám đốc Bưu điện TP Thanh Hóa cho biết: Để phát huy tốt vai trò của dịch 
vụ BCCI, về phía bưu điện cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để tuyên truyền, bên cạnh đó là sự 
quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền nên nếu trước đây, người dân còn bỡ ngỡ với các 
dịch vụ BCCI thì đến thời điểm này đông đảo người dân đã biết đến và sử dụng. 

Cũng theo chia sẻ của ông Trương Công Bình - Giám đốc Bưu điện Hoằng Hóa: Công tác 
tuyên truyền là một trong những khâu quan trọng nhất để người dân đến gần hơn với các dịch 
vụ BCCI. Ngoài việc phát trên hệ thống loa phát thanh, hàng tháng, bưu điện huyện còn họp 
với thôn, với bưu điện văn hóa xã để tuyên truyền cho nhân dân biết đến dịch vụ BCCI... 
Riêng Hoằng Hóa, dịch vụ chuyển phát thẻ căn cước công dân chiếm ưu thế. Nếu năm 2018, 
bưu điện đã chuyển phát 13.847 thẻ căn cước công dân thì từ đầu năm 2019 đến nay, bưu điện 
Hoằng Hóa đã thực hiện tiếp nhận, chuyển phát gần 20.000 căn cước công dân. Qua những 
con số này thấy được, thực tế dịch vụ BCCI ngày càng được quan tâm. 



Sau khi có Quyết định 45 ngày 19/10/2016 của Chính phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả 
TTHC qua dịch vụ công ích, hiện bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã ký hợp đồng với các ngành 
giao thông vận tải, công an, cục thống kê, BHXH và tới đây là cục hải quan... Riêng trong 
năm 2018, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
công trực tuyến cấp độ 2,3,4 với Sở Tư pháp. Theo thống kê của Bưu điện tỉnh, 9 tháng năm 
2019 đã tiếp nhận, chuyển phát đến tận tay người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên 250.000 hồ 
sơ thủ tục hành chính. Bà Lê Thị Liêu - Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Bưu điện tỉnh 
Thanh Hóa cho biết: Ngay khi triển khai dịch vụ, Bưu điện tỉnh đã thực hiện công tác truyền 
thông, quảng bá về dịch vụ. Tại các điểm giao dịch của bưu điện đã thực hiện niêm yết công 
khai các thông tin dịch vụ hành chính công và thực hiện phát tờ rơi giới thiệu dịch vụ, thông 
tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá đến người dân biết và sử dụng dịch 
vụ. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn phối hợp với Trung tâm Hành chính công triển khai quảng bá 
hình ảnh, quảng bá dịch vụ tại quầy phục vụ ở Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện. 

Với cách triển khai này, dịch vụ BCCI đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiện thời gian 
chi phí cho các người dân, doanh nghiệp... Qua đó cũng giúp Bưu điện tỉnh khai thác tốt và 
nâng cao hiệu quả mạng lưới bưu chính tới người dân, để khẳng định bưu điện là cánh tay nối 
dài, là bộ phận cấu thành của các cơ quan hành chính các cấp... 



 

Nguồn: Cổng TTĐT  Khánh Hòa    

Ngày đăng: 26/11/2019 
Mục: Tin tức  

Đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích trên  
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

Ban điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công (DVHCC) trực tuyến 
thuộc UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ bưu 
chính công ích trên Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. 

 

Người dân đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa. Ảnh 
minh họa. 

Theo Ban điều hành Đề án, hiện nay, Trung tâm DVHCC trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đã kết 
nối với hệ thống VNPost của Bưu điện tỉnh, cho phép khách hàng đăng ký nộp hồ sơ, nhận 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến hoặc trực tiếp tại Bộ phận một cửa sử dụng 
dịch vụ bưu điện. 

Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn chưa được nhiều người biết đến vì một số cán bộ Bộ phận Một 
cửa vẫn chưa nắm rõ hoặc chưa chủ động giới thiệu, hướng dẫn cho khách hàng. Vì vậy, để 
đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong việc sử dụng các dịch 
vụ đã được cung cấp trên Trung tâm DVHCC trực tuyến tỉnh, Ban Điều hành Đề án đề nghị 
các cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, cung cấp tài liệu 
hướng dẫn đến đông đảo tổ chức, công dân tại Bộ phận Một cửa và các hình thức phù hợp 
khác (website, email, đài phát thanh, bảng thông báo tại cấp cơ sở, họp thôn/tổ dân phố…). 
Đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa tích cực tuyên 
truyền, hướng dẫn và gợi ý nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích khi khách hàng nộp 
hồ sơ. Trường hợp khách hàng đăng ký nộp hồ sơ dịch vụ bưu điện, đề nghị cơ quan, đơn vị 
thực hiện đăng ký dịch vụ trên Phần mềm Một cửa điện tử khi tiếp nhận hồ sơ nhằm phục vụ 
công tác theo dõi, thống kê cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có thể theo dõi 
quá trình chuyển trả kết quả qua bưu chính (thông qua tin nhắn sms, email được gửi tự 
động)… 

Được biết, hiện nay, toàn tỉnh có 185 thủ tục hành chính được sử dụng dịch vụ tiếp nhận, trả 
kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tính đến tháng 10-2019, đã có 186.157 hồ sơ được 
tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó: Nộp hồ sơ và nhận kết quả 
1.956 hồ sơ, chuyển trả kết quả 184.201 hồ sơ. 

Xem văn bản của Ban Điều hành Đề án tại đây. 



 

Nguồn: Báo Gia Lai      

Ngày đăng: 27/11/2019 
Mục: Tin tức  

Gia Lai: Khai trương bộ phận một cửa tại Bưu điện văn hóa xã 

Ngày 25-11, Bưu điện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Tô (huyện Ia Grai) đã khai 
trương bộ phận một cửa tại Bưu điện văn hóa xã.  

 

Các đại biểu cắt băng khai trương bộ phận một cửa tại Bưu điện văn 
hóa xã Ia Tô. Ảnh: Phương Linh 

Bộ phận một cửa đặt tại Bưu điện văn hóa xã Ia Tô có nhiệm vụ tiếp nhận, chuyển hồ sơ thủ 
tục hành chính đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ 
cho cá nhân, tổ chức; theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các 
cơ quan, đơn vị theo đúng quy trình và thời gian quy định; niêm yết công khai, kịp thời, đầy 
đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận, chuyển, giải quyết và trả kết quả hồ 
sơ; hướng dẫn cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết công việc… 

Việc chuyển giao bộ phận một cửa từ UBND xã sang Bưu điện văn hóa xã nhằm tạo sự đột 
phá trong cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân, doanh nghiệp vì 
một nền hành chính minh bạch, phục vụ nhân dân. 

  



 

Nguồn: BHXH Hà Nội                     

Ngày đăng: 27/11/2019 
Mục: Tin tức  

Quận Hai Bà Trưng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền BHXH tự nguyện 

Mới đây, Bưu điện Trung tâm 6 phối hợp với BHXH quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ ra 
quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn quận với 
chủ đề "Bưu điện trung tâm 6 tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì an 
sinh xã hội, vì lợi ích của người dân". 

 

Chủ trì Lễ phát động có ông Vũ Phúc Lộc, Giám đốc Bưu điện Trung tâm 6 và bà Trần Thị 
Phương Dung, Phó Giám đốc BHXH quận Hai Bà Trưng. 

Đây là hoạt động theo chỉ đạo của hai ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện, với mục đích của 
đợt ra quân nhằm đưa chính sách BHXH tự nguyện đến với đông đảo người dân, tăng cường 
sự phối hợp giữa cơ quan BHXH và Bưu điện trong vận động người lao động tự do tham gia 
BHXH tự nguyện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự 
nguyện năm 2019. 

Sau lễ phát động, toàn bộ cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc 2 đơn vị  Bưu điện Trung tâm 6 
và Bảo hiểm xã hội quận đã đồng loạt ra quân diễu hành, tuyên truyền lưu động, tư vấn hướng 
dẫn trực tiếp nhằm vận động các đối tượng là tiểu thương, người buôn bán nhỏ và từng hộ dân 
trên địa bàn quận tham gia BHXH tự nguyện. 

 Hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động của tuổi trẻ ngành Bưu 
điện và ngành Bảo hiểm xã hội, quyết tâm tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống, mở rộng phạm vi đối 
tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. 

 

 


