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Từ 1/1/2020, VNPost triển khai quản lý điều hành văn bản điện tử trên toàn mạng lưới 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) (VNPost) vừa tổ chức tập huấn giai đoạn 1 tại 
Khối cơ quan Tổng công ty, Bưu điện Hà Nội, Công ty Vận chuyển kho vận về việc triển 
khai hệ thống quản lý điều hành văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số điện tử. 

 

Toàn cảnh buổi tập huấn 

Việc triển khai hệ thống nhằm đổi mới công tác quản lý điều hành, thiết lập hệ thống quản lý 
văn bản điện tử kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, tiến tới hình thành Văn phòng 
điện tử. 

Việc áp dụng phần mềm hệ thống quản lý điều hành văn bản điện tử sẽ góp phần thực hiện 
thông tin chỉ đạo điều hành trực tiếp, “phẳng hóa” đến từng bộ phận sản xuất kinh doanh 
(SXKD) trên toàn mạng lưới. 

Đặc biệt, hệ thống chữ ký số điện tử (gồm cả chữ ký công cộng được chứng thực quốc gia và 
chữ ký số mềm dùng trong nội bộ) cũng có thể thực hiện được việc phát hành văn bản điện tử 
trong nội bộ và ra ngoài Tổng công ty trên Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Sau khi thí điểm triển khai tại Khối cơ quan Tổng công ty, Bưu điện Hà Nội, Công ty Vận 
chuyển kho vận, dự kiến từ ngày 1/1/2020, Tổng công ty sẽ triển khai hệ thống quản lý điều 
hành văn bản điện tử trên tất cả các Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị chức năng của 
tỉnh, thành phố; các Bưu điện huyện, trung tâm và các bưu cục, tổ, đội sản xuất trực thuộc; 
các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc. Với quy mô toàn quốc, dự kiến khối lượng văn 
bản phát sinh lên tới 100.000 văn bản/năm, 

Theo Tổng giám đốc Chu Quang Hào, mới đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ 
TTTT Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Tổng 
công ty về chiến lược phát triển của Bưu điện Việt Nam đến năm 2030. Chính phủ, Bộ TTTT 
yêu cầu BĐVN cần đẩy nhanh hơn nữa việc chuyển đổi theo hướng công nghệ hóa, ứng dụng 
triệt để CNTT vào các hoạt động SXKD, tạo nền tảng vững chắc cho BĐVN phát triển bền 
vững trong giai đoạn mới. 

Thực tế, hiện nay Tổng công ty đang triển khai rất nhiều dự án liên quan đến việc ứng dụng 
CNTT. Tuy nhiên trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc ứng dụng CNTT trong các 
hoạt quản lý, điều hành, SXKD của Tổng công ty cần được đẩy nhanh hơn nữa. 



Hệ thống quản lý điều hành văn bản điện tử của Tổng công ty cần được kết nối với Trục liên 
thông văn bản quốc gia và ứng dụng hệ thống chữ ký số điện tử, nhằm tăng cường tốc độ trao 
đổi tiếp nhận thông tin chỉ đạo từ cơ quan cấp trên, cũng nhưng thông tin chỉ đạo điều hành 
tới các đơn vị thành viên và thông tin trao đổi giữa Tổng công ty, các bưu điện tỉnh, thành 
phố với cơ quan chính quyền các cấp trong việc triển khai các cung cấp các dịch vụ Hành 
chính công.  

Cùng với việc khai thác văn bản điện tử, việc áp dụng chữ ký số điện tử linh hoạt trên các 
thiết bị khác nhau là một yêu cầu bắt buộc nhằm tăng tốc độ trao đổi thông tin, giảm thiểu văn 
bản giấy tờ lưu trữ dưới đạng vật lý, tối ưu hóa khả năng tìm kiếm khai thác thông tin lưu trữ. 

Theo Văn phòng Tổng công ty Bưu điện, sau khi áp dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử 
mới cũng sẽ góp phần tiết kiệm đáng kể công sức, thời gian, chi phí vật tư văn phòng phẩm 
trong việc luân chuyển và lưu trữ văn bản, chứng từ nội bộ của Tổng công ty dưới dạng văn 
bản điện tử. 
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Thủ tướng phê duyệt thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 

 Ngày 3-12, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia 
về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ 
điện tử. 

 

Ảnh minh họa. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính 
phủ điện tử. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban. Bộ trưởng 
Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó Chủ tịch Ủy ban. 

Các Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử gồm: Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô 
Lâm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Tài chính 
Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Giáo dục và 
Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Bộ trưởng Tài 
nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Thứ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng; Trung tướng Đặng Vũ Sơn, 
Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ 
tịch kiêm Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viên thông Quân đội; ông Phan 
Đức Long, Phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; ông 
Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; ông 
Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT. 

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt Danh sách lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc 
gia về Chính phủ điện tử. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm Tổ 
trưởng. Các Tổ phó gồm: ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông; ông Phạm Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Hồ Sỹ Hùng, 
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác, thành lập 
các nhóm thuộc Tổ công tác, trưng tập thành viên và huy động chuyên gia. 

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp 



lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và 
xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 
Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, 
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự 
án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. 

Đồng thời, cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên 
quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện các nhiệm vụ khác theo 
yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam    

Ngày đăng: 04/12/2019 
Mục: Tin tức  

Chuyển giao nhiệm vụ hành chính công qua BCCI:  

Cần sự vào cuộc đồng bộ 

Qua thời gian ngắn triển khai Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc ban 
hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công (HCC) 
qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn Quảng Nam, xuất hiện 
nhiều tồn tại, vướng mắc khiến việc triển khai chưa đạt mục tiêu đề ra. 
UBND tỉnh chỉ đạo, thời gian tới, cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của các 
cấp, các sở ban ngành, các địa phương và ngành bưu điện tỉnh. 

Chưa đạt mục tiêu đề ra 

Theo ông Võ Văn Vinh - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Nam, 11 tháng 
đầu năm 2019, Bưu điện (BĐ) tỉnh đã chuyển trả 18.399 hồ sơ kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC) đến tận địa chỉ cá nhân, tổ chức theo yêu cầu, đạt 
23% hồ sơ tại Trung tâm HCC về trả kết quả giải quyết TTHC. 

Hiện, có 5 sở đồng ý thực hiện chủ trương bằng các thỏa thuận hợp tác, văn bản 
chuyển giao các TTHC đơn giản cho BĐ hỗ trợ tiếp nhận tại Trung tâm HHC. 
Trong đó, Sở Y tế 133 thủ tục; Sở KH&CN 15 thủ tục; Sở GD-ĐT 4 thủ tục; Sở 
TN&MT 56 thủ tục; Sở VH-TT&DL 6 thủ tục. Thời gian qua, các huyện/thành 
phố/thị xã đã bố trí 1 quầy để nhân viên BĐ tham gia hỗ trợ tiếp nhận và trả kết 
quả tại bộ phận 1 cửa gồm: TP.Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Phú Ninh, Đại Lộc, 
Bắc Trà My, Duy Xuyên, Núi Thành. 

Trong 11 tháng đầu năm 2019, BĐ cấp huyện tiếp nhận, chuyển phát 177.960 hồ 
sơ trả kết quả giải quyết TTHC đến các cá nhân, tổ chức, thu hộ hơn 10 tỷ đồng 
tiền phí, lệ phí. Trong đó, Sở GT-VT có 2.893 hồ sơ, đạt 16%; Sở Tư pháp 
6.564 hồ sơ trực tuyến (36%); Công an tỉnh gồm hộ chiếu 4.433 hồ sơ, CMND 
2.859 hồ sơ, PCCC 12 hồ sơ (40%). Ở nhóm hồ sơ của các sở, ngành và Trung 
tâm HCC chỉ chiếm tỷ lệ 8%. Tại bộ phận “một cửa” UBND 7 xã theo đề án 
143, tính đến 20.11.2019, các hồ sơ, TTHC phát sinh tại BĐVHX nhiều nhất là 
Bình Triều với 907 hồ sơ, Duy Vinh với 1.080 hồ sơ; Tam Lộc (234 hồ sơ); Đại 
Hồng (77 hồ sơ); Tiên Mỹ (3 hồ sơ)... 

Ông Vinh cho rằng, việc triển khai Quyết định 143 vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra. 
Dù số lượng cá nhân, tổ chức đăng ký nhận trả kết quả qua BĐ có tăng, nhưng 
chỉ đạt 23% số hồ sơ, TTHC mà Trung tâm HCC tỉnh tiếp nhận và trả kết quả. 
Tại bộ phận 1 cửa các huyện/thị xã/thành phố có bố trí quầy BĐ đến thời điểm 
hiện tại vẫn chưa triển khai thu hộ phí qua BĐ (trừ Hội An) do các chi nhánh 
văn phòng đăng ký đất đai chưa thống nhất mức phí cho BĐ. 

Số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức đăng ký trả kết quả qua BĐ tại bộ phận 1 cửa 
phát sinh rất ít (mới chỉ đạt tỷ lệ 4,5% tổng số hồ sơ). Bộ phận 1 cửa UBND xã 
Tam Lộc, Tiên Mỹ do thiếu biên chế nên chưa chuyển một cửa sang BĐ. Ở bộ 



phận “1 cửa” UBND xã Duy Vinh, Đại Hồng mới chuyển một công chức sang 
BĐ tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, còn lại vẫn tiếp nhận tại 
“một cửa” của UBND xã… 

Trách nhiệm người đứng đầu 

Những tồn tại, vướng mắc trong triển khai Quyết định 143 được đưa ra “mổ xẻ”, 
góp ý rất kỹ tại hội nghị mới đây. Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-
TT&DL cho rằng, phía cán bộ BĐ cần nâng cao hơn nữa trình độ, nghiệp vụ 
chuyên môn trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Cần tăng cường 
công tác tập huấn cho đội ngũ nhân viên BĐ, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
được giao. 

Đại diện lãnh đạo xã Tiên Mỹ chia sẻ, địa phương đang tập trung giải quyết hồ 
sơ TTHC tại trụ sở UBND xã do thiếu hụt nguồn nhân lực, chỉ có thể phân công 
cán bộ, công chức luân phiên tới BĐVHX. “Đầu việc rất lớn, một nhân viên của 
BĐXHX khó kham nổi. Năm 2020, địa phương sẽ chuyển một số lĩnh vực sang 
BĐVHX và phía BĐ cũng nên sớm có sự chuẩn bị” - vị này nói. Ông Nguyễn 
Hữu Sáu - Chủ tịch UBND xã Duy Vinh góp ý, BĐ tỉnh cần tăng cường đầu tư 
máy quạt, máy điều hòa để tiếp công dân vào tiết nắng nóng. BĐ tỉnh cũng 
thống nhất lại mức thu lệ phí dịch vụ cho hài hòa... 

Ông Lê Ngọc Quảng - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh cho rằng, mục tiêu 
chuyển hồ sơ, TTHC qua BĐ là nhằm giảm hồ sơ, TTHC, giảm áp lực cho cơ 
quan nhà nước, song cách làm hiện nay chưa có sự tập trung và chưa khoa học. 
Cần tích cực tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên BĐ; phối hợp với địa 
phương rà soát lại các TTHC đơn giản, phát sinh hồ sơ nhiều, thuận lợi để làm 
trước, làm đồng loạt. Cần điều chỉnh phí dịch vụ hợp lý, làm sao để công dân 
chấp nhận được... 

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT&TT khẳng định: “Mục tiêu 
Đề án 143 là giảm áp lực cho bộ máy hành chính nên đơn vị, địa phương, vì lý 
do này khác không chuyển giao TTHC được thì khiến mục tiêu, kỳ vọng của 
tỉnh khó đạt được. BĐ tỉnh cần nghiên cứu, có hướng giảm một phần mức phí để 
người dân thấy tiện lợi, không so sánh với các dịch vụ khác”. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Tân cho rằng, Sở GT-VT, UBND xã Bình 
Triều, và Duy Vinh bước đầu làm rất tốt. UBND xã Tiên Mỹ, Tam Lộc và các 
xã, đơn vị còn lại cần học tập cách làm của các đơn vị trên. Cùng một điều kiện 
nhưng kết quả đem lại khác nhau, trước hết phụ thuộc vào trách nhiệm của 
người đứng đầu, phải quyết tâm mới làm được... 

“BĐ tỉnh cần tích cực triển khai có lộ trình, trọng tâm, có cách làm bài bản hơn. 
Tích cực phối hợp với các sở ban ngành, địa phương rà soát, tham mưu UBND 
tỉnh phê duyệt ban hành một số TTHC đơn giản, có tần suất phát sinh hồ sơ 
nhiều để triển khai tập trung. Bên cạnh đó, Trung tâm HCC tỉnh, các địa 
phương, đơn vị, sở ban ngành cần có sự phối hợp tích cực, mục tiêu nhằm phục 
vụ quyền lợi tối đa cho người dân” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân 
nói. 


