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Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch năm 2020 

Sáng 24/12, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương 
lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020 . Dự có đồng chí Nguyễn Tiến 
Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng 
dự có lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện một số sở, ngành của tỉnh. 

 

 
Năm 2019, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo duy trì tốt mạng bưu 
chính công cộng và cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà 
nước; triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Công ty về phát triển sản xuất kinh doanh, tập 
trung phát triển dịch vụ mới, mở rộng địa bàn phục vụ; đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhân 
dân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh. Mạng, vận chuyển, tuyến phát được điều 
chỉnh đảm bảo hợp lý về hành trình vận chuyển, phát và thu gom bưu gửi của khách hàng. 
Duy trì và mở thêm các điểm phục vụ tại các địa bàn đông dân cư, Khu công nghiệp, trường 
Đại học và Trung tâm Hành chính công của tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ 
công ích và mở rộng sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu năm 2019 đạt gần 294 tỷ đồng, đạt 
100,3% kế hoạch, tăng  114% so với năm 2018. 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh tiếp tục tập trung phát triển kinh doanh, quyết tâm thực hiện các 
nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh được giao đảm bảo nhằm thực hiện mục tiêu về đích sớm kế 
hoạch giai đoạn 2016-2020. Thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ, phát triển dịch vụ mới trong 
lĩnh vực bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính 
công, thương mại điện tử… phấn đấu tổng doanh thu đạt 342 tỷ đồng, tăng 116% so với năm 
2019.  
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Năm 2019, Bắc 
Ninh có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, trong đó có phần đóng góp quan trọng của 
Bưu điện tỉnh. Thời gian tới, Bưu điện tỉnh cần đổi mới, triển khai tốt các dịch vụ bưu chính 
công ích, hành chính công, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được tỉnh cũng như Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam giao  

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Cờ thi đua, Bằng 
khen của UBND tỉnh, Bưu điện Việt Nam. 
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Bình Dương thực hiện chuyển trả hành chính công 1.000 thủ tục hành chính  
từ tỉnh đến cơ sở 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Bình Dương đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
qua dịch vụ bưu chính công ích tổng cộng 742 thủ tục hành chính cấp tỉnh; cấp huyện 
thực hiện 153 thủ tục hành chính và cấp xã thực hiện 61 thủ tục hành chính. 

Năm 2019, thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 827 của 
UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh Bình Dương đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua 
dịch vụ bưu chính công ích tổng cộng 742 thủ tục hành chính cấp tỉnh; cấp huyện thực hiện 
153 thủ tục hành chính và cấp xã thực hiện 61 thủ tục hành chính. 

Kết quả, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố đã phối hợp với Bưu điện tỉnh 
thực hiện tiếp nhận trên 84.000 hồ sơ tại các bưu cục và tại 5 phường thí điểm tổ chức nhận 
hồ sơ thuộc TP.Thủ Dầu Một. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh đã trả kết quả giải quyết hồ sơ tổng 
cộng trên 568.000 hồ sơ đến địa chỉ theo yêu cầu người nhận. Qua đó, góp phần quan trọng 
trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, tạo sự thuận lợi cho người dân và tổ chức, doanh 
nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

Hiện, ngoài việc đảm bảo mục tiêu kinh doanh gắn liền với duy trì mạng bưu chính công 
cộng, cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh còn phối hợp với ngành bảo hiểm 
xã hội triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội,.. 
Đồng thời đang nghiên cứu mở rộng dịch vụ bưu chính chuyển phát nhằm đáp ứng như cầu 
phát triển của thị trường thương mại điện tử và logistic trên địa bàn tỉnh. 
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Bưu điện tỉnh: Tập huấn hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPOST – eOffice 

Ngày 24/12, Bưu điện tỉnh phối hợp với VNPT Sơn La tổ chức tập huấn triển khai hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành VNPOST - eOffice cho gần 50 trưởng, phó trưởng 
phòng, chuyên viên các phòng, văn thư thuộc Bưu điện tỉnh và bưu điện các huyện, 
thành phố. 

 

 

Bưu điện tỉnh tập huấn triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPOST - eOffice. 

 

Các học viên đã được nghiên cứu về hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên 
thông các cấp (VNPT - eOffice); chức năng, ưu điểm hệ thống quản lý phần mềm văn bản và 
điều hành liên thông các cấp (VNPT - eOffice), chữ ký số, kỹ năng quản lý văn bản, công 
việc, lịch đơn vị, thư mời... Đây là hệ thống phần mềm không đòi hỏi phải trang bị hệ thống 
máy chủ và hệ thống các thiết bị bảo mật liên quan khác, nhằm nâng cao trình độ quản lý, 
theo dõi và rút ngắn thời gian xử lý văn bản. Đồng thời, tạo môi trường làm việc liên thông, 
nhanh chóng giữa Tổng Công ty, Bưu điện tỉnh và bưu điện các huyện, thành phố... 
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Tây Ninh: Trên 95% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn 

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, từ ngày 1/1 đến 5/12/2019, số hồ sơ tiếp nhận phải giải quyết 
là 150.079 hồ sơ; trong đó đã giải quyết 143.049 hồ sơ, đang giải quyết là 5.552 hồ sơ và 
quá hạn 1.478 hồ sơ. 

 

Nhân viên Bưu điện Tây Ninh hướng dẫn người dân thủ tục nhận kết quả 
giải quyết hồ sơ tại nhà .(Ảnh: Báo Tây Ninh) 

Cũng theo UBND tỉnh Tây Ninh, năm 2019, việc triển khai cải cách thủ tục hành chính gắn 
với cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được thực hiện nghiêm túc. Thủ tục hành chính 
được thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí để giảm chi phí xã hội và nâng 
cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thực hiện cơ chế một cửa, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và 
Bộ phận Một cửa của 9/9 huyện, thành phố và 95/95 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
này. 

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, trên địa bàn tỉnh có 477 thủ tục hành chính thực hiện 
liên thông cùng cấp và liên thông giữa các cấp chính quyền. Cụ thể, cấp tỉnh có 256 thủ tục 
hành chính thực hiện liên thông cùng cấp và 41 thủ tục hành chính thực hiện liên thông giữa 
các cấp chính quyền; cấp huyện có 110 thủ tục hành chính thực hiện liên thông cùng cấp và 
38 thủ tục hành chính thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền; cấp xã có 5 thủ tục hành 
chính thực hiện liên thông cùng cấp và 27 thủ tục hành chính thực hiện liên thông giữa các 
cấp chính quyền. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Tây Ninh đã triển khai, thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên - Môi trường trong khâu tính thuế, 
xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất. Đến nay người sử dụng đất không phải đi 
lại nhiều lần giữa hai cơ quan này để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. UBND tỉnh Tây 
Ninh cũng đã triển khai liên thông hồ sơ điện tử qua Chi cục Thuế cho tất cả các huyện, thành 
phố trên địa bàn tỉnh. 



Cùng với đó, hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được đưa vào sử dụng 
tại 100% sở, ban, ngành tỉnh, 100% UBND cấp huyện và cấp xã để thực hiện tiếp nhận và 
quản lý tất cả các hồ sơ theo thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. 
Việc thực hiện một cửa điện tử giúp cá nhân và tổ chức có thể thực hiện kiểm tra, tra cứu tình 
trạng giải quyết hồ sơ bằng nhiều hình thức như hệ thống tin nhắn SMS, kiosk tra cứu thông 
tin bằng mã vạch, màn hình cảm ứng hoặc tra cứu qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh 
(Zalo). 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2019 trích xuất từ địa chỉ 
motcua.tayninh.gov.vn (từ ngày 1.1 đến 5.12), số hồ sơ tiếp nhận phải giải quyết là 150.079 
hồ sơ; trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 143.049 hồ sơ (tỷ lệ 95,32%), quá hạn 1.478 hồ sơ 
(tỷ lệ 0,98%); số hồ sơ đang giải quyết là 5.552 hồ sơ (tỷ lệ 3,7%). 

Được biết, số hồ sơ trễ hạn chủ yếu là do công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính 
hoặc công tác thẩm định các nội dung trong hồ sơ còn chậm như Sở Giao thông Vận tải, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện như TP.Tây Ninh, 
huyện Châu Thành... Một lý do khác là tại một số cơ quan, mặc dù đã giao trả hồ sơ cho 
người dân nhưng công chức xử lý hồ sơ không thực hiện thao tác kết thúc trên phần mềm, nên 
phần mềm báo giải quyết trễ hạn./.. 

 

 


