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Ngày đăng: 09/12/2019 
Mục: Xây dựng Đảng 

Thực hiện tốt trả kết quả hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Hơn 1 năm hoạt động, Trung tâm Hành chính công phối hợp với Bưu điện tỉnh nhận, chuyển 
trả kết quả hành chính cho người dân, tổ chức hơn 4.300 hồ sơ. 

 

Điểm tiếp nhận, chuyển trả hồ sơ hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm 
Hành chính công. 

Đây là hoạt động hành chính thực hiện theo 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. 

Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công đánh giá, nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích đã và đang được thực hiện tốt, đúng quy định; tạo điều kiện thuận 
lợi, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức cho tổ chức, cá nhân liên quan. 

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ 
trên. Trung tâm cũng sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giải 
quyết hồ sơ hành chính; sử dụng Zalo trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhằm cải thiện tốt 
hơn mức độ hài lòng của dân. 

Đồng thời, xây dựng phần mềm quản lý thu phí, lệ phí kết nối liên thông với Cổng dịch vụ 
công của tỉnh nhằm giúp việc đóng và thu phí, lệ phí, công tác quản lý và thanh quyết toán 
phí, lệ phí thêm hiệu quả… 

Tin, ảnh: K.L 

 

 



 

Nguồn: Hà Nội Mới                

Ngày đăng: 09/12/2019 
Mục: BHXH và cuộc sống 

Cung cấp định danh xác thực điện tử đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia 

Từ ngày 9-12, tích hợp 8 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Ông Nguyễn Quốc Vinh, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam vừa cho biết, tổng công ty đã hoàn thiện việc xây dựng hệ thống định danh xác 
thực (PostID) để triển khai tại các điểm giao dịch của bưu điện. 

Đây là hình thức xác thực điện tử tài khoản cho cá nhân, tổ chức do tổng công ty triển khai 
giúp người dân đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (chính 
thức vận hành từ hôm nay, 9-12). 

Để định danh xác thực điện tử, các cá nhân, tổ chức có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch 
của bưu điện để đăng ký tài khoản hoặc tự thực hiện đăng ký trên hệ thống PostID tại địa 
chỉ http://postid.vnpost.vn. Khi thực hiện định danh, xác thực điện tử qua bưu điện, cá nhân, 
tổ chức phải cung cấp giấy tờ theo quy định để kiểm tra đối chiếu và thông tin sẽ được cập 
nhật trên hệ thống định danh, xác thực điện tử của tổng công ty (PostID). 

Các cá nhân, tổ chức sẽ được cấp một tài khoản PostID, có thể đăng nhập vào các hệ thống 
của bưu điện (My VNPost và các hệ thống sẽ triển khai) để sử dụng các dịch vụ do bưu điện 
cung cấp. 

Ngoài ra, có thể sử dụng tài khoản PostID này đăng nhập hệ thống của các đơn vị khác có kết 
nối với bưu điện (Cổng dịch vụ công quốc gia…) để sử dụng dịch vụ mà không cần phải khai 
báo, tạo tài khoản và xác thực thông tin. 

 
 

 



 

Nguồn: Báo Xác minh         

Ngày đăng: 09/12/2019 
Mục: Giáo dục 

Cô bé nhận thư hồi đáp sau khi 'gửi thiệp lên thiên đường' 

AnhHollie Morgan (6 tuổi, ở hạt Cheshire) mất bố từ một năm trước. Nhân ngày sinh 
nhật bố, em viết thư nhờ bưu điện chuyển cho ông.    

Tháng 10/2019, bố của Hollie bước sang tuổi 47 nên em muốn gửi thiệp chúc mừng sinh nhật. 
Hollie tự làm thiệp và mang đến văn phòng bưu điện Royal Mail, hãng bưu chính quốc gia ở 
Anh, nhờ nhân viên bưu tá chuyển cho bố ở trên thiên đường. 

Ngày 6/11, hãng bưu chính Royal Mail gửi thư thông báo với Hollie rằng bức thư của em đã 
đến tay bố. Bức thư được ký tên bởi Jones, quản lý văn phòng vận chuyển của Royal 
Mail. Nội dung bức thư như sau: 

"Hollie thân mến, 

Trong quá trình vận chuyển thư của cháu, các chú đã vô cùng cẩn thận và muốn thông báo với 
cháu rằng bức thư đã được chuyển đến tận tay bố cháu trên thiên đường. Hành trình tương đối 
khó khăn, các chú phải tránh những ngôi sao và thiên thể trong dải ngân hà để tới thiên 
đường. Tuy nhiên cháu hãy an tâm rằng bức thư vẫn lành lặn khi đến tay bố cháu. Các chú 
biết bức thư đó rất quan trọng với cháu nên luôn sẵn lòng giúp cháu gửi thư cho bố trong 
tương lai". 

 

Hollie Morgan chụp ảnh cùng bức thư do hãng bưu chính Royal Mail hồi đáp. Ảnh: Caters. 

Mẹ của Hollie, Laura Allen, nhớ lại khi Hollie đi gửi thư, nhân viên bưu điện đã tặng em con 
tem đặc biệt dành cho những bức thư gửi tới thiên đường và bảo Hollie viết địa chỉ ở sau thiệp 
để nhận thông báo khi thư đã đến nơi. 



"Tôi nghe kể về những câu chuyện tương tự nhưng thật bất ngờ khi con gái tôi cũng nhận 
được hành động ấm áp này. Gia đình tôi vô cùng biết ơn hãng Royal Mail", Laura nói. 

Sau bức thư hồi đáp, Laura cho biết Hollie vô cùng hạnh phúc và quyết định viết thêm những 
bức thư khác để gửi bố. Cô bé hiểu rằng bố không thể quay về, nhưng ở trên thiên đường ông 
vẫn có thể dõi theo cuộc sống của hai mẹ con qua những bức thư. 

Tú Anh (Theo Metro) 



 

Nguồn: Hậu Giang online 

Ngày đăng: 09/12/2019 
Mục: Thời sự trong tỉnh 

Phối hợp chặt chẽ hơn thực hiện dịch vụ bưu chính công ích 

Huyện Phụng Hiệp đánh giá, năm 2019, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính ở huyện ngày 
càng rút ngắn, trình tự thực hiện rõ ràng, giảm bớt phiền hà cho người dân; tinh thần, thái độ 
phục vụ Nhân dân, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng cải 
thiện; phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân giảm hơn so năm rồi. 

Song song đó, việc vận hành áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước, thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thật sự tạo được chuyển biến về nhận thức trách 
nhiệm, năng lực chuyên môn và chủ động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức. Việc 
nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc ngày càng khang trang, sạch đẹp, phần lớn trang thiết bị 
phục vụ hiện đại. 

Tuy nhiên, huyện này cũng cho biết hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính ở một số 
ngành, lĩnh vực cấp huyện và một số đơn vị cấp xã chưa rõ ràng, bất cập, chưa thống nhất. 
Việc triển khai áp dụng dịch vụ bưu chính công ích chậm so kế hoạch đề ra. Còn số ít cán bộ 
lãnh đạo, quản lý giao việc cho người khác duyệt văn bản và ký số văn bản. 

Khắc phục hạn chế trên, UBND huyện Phụng Hiệp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 
quy trình nội bộ đối với tất cả các thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (theo Nghị 
định 61/2018/NĐ-CP). Huyện sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Bưu điện tỉnh về thời gian, việc 
áp dụng dịch vụ bưu chính công ích và yêu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý đăng ký, cam kết tự 
cá nhân thực hiện duyệt văn bản và ký số văn bản… 

 



 

Nguồn: Vietnamnet          

Ngày đăng: 09/12/2019 
Mục: Thời sự 

Từ hôm nay, ngồi nhà bấm nút đổi bằng lái xe, thẻ BHYT nhàn tênh 

Từ chiều nay, cổng dịch vụ công quốc gia chính thức hoạt động, người dân ngồi nhà hay 
bất cứ đâu đều có thể làm một số thủ tục như đổi bằng lái xe, thẻ BHYT... 

8 nhóm dịch vụ công được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia gồm: Đổi giấy phép lái 
xe do ngành giao thông vận tải cấp; cấp giấy phép lái xe quốc tế; thông báo hoạt động khuyến 
mại; đăng ký khai sinh; cấp mới điện hạ áp; cấp mới điện trung áp; cấp giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O); cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. 

Hàng triệu hồ sơ, giấy tờ sẽ được thực hiện bằng 1 cú click 

5 nhóm dịch vụ công được thực hiện tại 63 tỉnh thành ngay sau khi cổng dịch vụ công quốc 
gia được khai trương vào chiều nay. 

Đó là các thủ tục: Đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp lại thẻ BHYT 
do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung 
áp (phục vụ DN) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. 

 

Người dân không còn phải đến cơ quan nhà nước để làm thủ tục đổi bằng lái như trước đây

Một số dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ gồm: Cấp giấy phép lái xe quốc tế, đăng ký khuyến 
mãi, nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với DN. 

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), năm 2018, số lượng hồ sơ cấp 
đổi giấy phép lái xe là trên 965.500 hồ sơ, cấp giấy phép lái xe quốc tế là 7.500 hồ sơ, thông 
báo khuyến mại 2 triệu hồ sơ, cấp mới điện hạ áp 750.000 hồ sơ, BHXH phải xử lý 2,6 triệu 
hồ sơ cấp đổi thẻ BHYT/năm. 

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, số lượng trẻ em sinh ra hàng năm ở Hà Nội 
khoảng 200.000 và Quảng Ninh khoảng 15.000, số trẻ em sinh ra trong 1 ngày là 4.280 trẻ. 
Với số lượng lớn như vậy, việc đăng ký khai sinh trực tuyến sẽ tiện lợi, giảm rất nhiều chi phí 
phát sinh… 



Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền cho biết, trên hệ 
thống dữ liệu của Tổng cục có trên 45 triệu giấy phép lái xe moto và trên 8,2 triệu giấy phép 
lái ô tô được cấp. 

Dịch vụ đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện ở mức độ 3 
(thực hiện thủ tục hồ sơ trên môi trường mạng, thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả 
được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ). 

Dịch vụ cấp giấy phép lái xe quốc tế sẽ được triển khai ở mức độ 4, người dân có thể ngồi tại 
nhà xin cấp giấy phép lái xe quốc tế và được trả giấy phép tại nhà. 

Sống ở Hà Nội đổi giấy phép lái xe ở TP.HCM 

Theo tính toán của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe, tổng chi phí tối thiểu tiết kiệm được là hơn 740 
tỷ đồng. 

Trong đó bao gồm chi phí tiết kiệm được do không phải đi lại về địa phương nơi cấp giấy 
phép lái xe để nộp hồ sơ, chụp ảnh, nhận kết quả và giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ. 

Khi thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trong quý 2/2020, cho phép cá nhân thực hiện toàn bộ 
quá trình giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, sẽ tiết kiệm được thêm tối thiểu 1,5 ngày với 
số tiền 323,9 tỷ đồng. Việc này giúp tổng chi phí tối thiểu tiết kiệm được khi thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 là 1.064 tỷ đồng. 

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tổng số giấy phép lái xe quốc tế năm 2018 
do Tổng cục cấp là 7.503. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giúp cá nhân tiết kiệm được tối 
thiểu 1 ngày đi lại nộp hồ sơ, nhận kết quả (4 lần đi, về) và chi phí chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ 
theo yêu cầu của thủ tục, tiết kiệm 2,57 tỷ đồng/năm. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, các dịch vụ công từ các bộ, ngành, địa 
phương sẽ được tích hợp lên cổng với tinh thần tạo ra sự minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi 
phí cho người dân, DN một cách tốt nhất. 

Người dân, DN chỉ cần truy cập vào địa chỉ duy nhất dichvucong.gov.vn, bằng một tài khoản 
duy nhất để đăng nhập được đến tất cả các cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến. 

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân, DN sẽ không còn phụ thuộc vào thời 
gian, địa giới hành chính. 

Ví dụ, người sinh ra ở TP.HCM, được Sở GTVT TP.HCM cấp giấy phép lái xe nhưng đang 
sinh sống ở Hà Nội sẽ không phải quay lại TP.HCM mà truy cập cổng dịch vụ công quốc gia 
để làm thủ tục chọn Sở GTVT Hà Nội là nơi cấp đổi giấy phép. 

 

 


