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Khai trương trung tâm phục vụ hành chính công Cao Bằng đặt tại Bưu điện tỉnh 

Ngày 9/9, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm phục vụ hành chính 
công (HCC) tỉnh Cao Bằng. Trung tâm được đặt tai tòa nhà Bưu điện tỉnh Cao Bằng. 

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành khai trương Trung tâm Hành chính tỉnh Cao Bằng 

Trung tâm phục vụ HCC là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ 
thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 
theo quy định trong phạm vi các thủ tục hành chính được giao tiếp nhận và giải quyết. 

Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Cao Bằng thực hiện tổng số 1.266 thủ tục hành chính, trong đó 
thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm là 132 thủ 
tục hành chính. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đánh giá, việc thành lập Trung tâm phục vụ 
HCC thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tạo đột phá trong công tác cải cách thủ 
tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử… 

Một trong những điểm đáng chú ý là Trung tâm phục vụ HCC được đặt tại tòa nhà Bưu điện 
tỉnh Cao Bằng. Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính 
sẽ đến tòa nhà Bưu điện tỉnh tại đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố 
Cao Bằng (Đối điện trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng) để thực hiện. 

Đây không chỉ là giải pháp đột phá, sáng tạo của tỉnh và ngành Bưu điện mà còn góp phần 
nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí trong 
việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và vận hành bộ phận một cửa cũng như  tạo thuận lợi 
cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. 



 

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Đinh Như Hạnh phát biểu 

Theo Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Đinh Như Hạnh, thời gian qua, 
Bưu điện Việt Nam đã tích cực tham gia cung ứng các dịch vụ hành HCC như: Tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn, hỗ 
trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và tham gia hỗ trợ Bộ 
phận một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc tham gia thực hiện các dịch vụ 
HCC của Bưu điện Việt Nam đã góp phần trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính của các 
địa phương. 

Việc thành lập Trung tâm phục vụ HCC tỉnh là chủ trương đúng đắn nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cải cách 
hành chính của tỉnh Cao Bằng. 

Việc đặt Trung tâm phục vụ HCC tỉnh tại trụ sở của Bưu điện và bố trí nhân viên Bưu điện hỗ 
trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đơn giản thay cho cán bộ công 
chức là một trong những nội dung nằm trong “Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ 
công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương” được Chính 
phủ giao cho Bộ TT&TT triển khai. Đề án này đã được Bộ TT&TT xây dựng và xin ý kiến 
các Bộ, ngành địa phương và đã nhận được sự nhất trí rất cao. 

Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện hồ sơ đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai 
thực hiện. Ngoài Trung tâm phục vụ HCC tỉnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đề 
nghị tỉnh xem xét cho phép triển khai thí điểm tại cấp huyện, cấp xã trong tỉnh. Bưu điện tỉnh 
Cao Bằng sẽ xây dựng phương án cụ thể báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt. 



 

Trung tâm HCC tỉnh Cao Bằng được đặt tại tầng 1 Bưu điện tỉnh 

Phó Tổng giám đốc Đinh Như Hạnh chia sẻ thêm, trong quá trình Đề án đang được xây dựng 
để trình Thủ tướng, nhiều địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thí điểm. Hiện nay, việc 
đặt Trung tâm phục vụ HCC tỉnh, Bộ phận một cửa huyện, xã  tại trụ sở của Bưu điện và bố 
trí nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận 
một cửa thay cho cán bộ công chức đã được triển khai tại 20 tỉnh/TP: Đồng Tháp, Kiên 
Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Tiền Giang, Lâm 
Đồng, Bắc Kạn, Lào Cai, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cà Mau, Đồng Nai, 
Quảng Nam, Bình Dương. 

Trong đó, cấp tỉnh đã có 12 tỉnh đặt Trung tâm phục vụ HCC tỉnh tại Bưu điện, cấp huyện có 
15 huyện đặt Bộ phận Một cửa tại Bưu điện, cấp xã có 40 xã. Sắp tới sẽ có thêm 7 tỉnh đặt 
Trung tâm phục vụ HCC tỉnh tại Bưu điện, 13 huyện và 63 xã đặt Bộ phận một cửa tại Bưu 
điện, các tỉnh còn lại cũng đã thống nhất chủ trương để triển khai trong thời gian tới. 

Việc đặt Trung tâm phục vụ HCC tỉnh và Bộ phận một cửa huyện, xã tại trụ sở của Bưu điện 
và bố trí nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay 
cho cán bộ công chức phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước, góp 
phần tiết kiệm chi phí cho các địa phương và tạo điều kiện cho việc sắp sếp tinh gọn bộ máy, 
tinh giản biên chế. 
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Cao Bằng: Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ TTHC thay cán bộ, công chức 

Việc bố trí nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) tại trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa thay cho cán bộ, công chức sẽ 
tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. 

Ngày 9/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai trương Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Cao Bằng, đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh. 

 

Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Cao Bằng diễn ra sáng 9/9/2019.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đánh giá, việc thành lập Trung tâm 
phục vụ hành chính công thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tạo đột phá trong 
công tác cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử…  

Theo ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, thời gian 
qua, Bưu điện Việt Nam đã tích cực tham gia cung ứng các dịch vụ hành chính công, góp 
phần đẩy mạnh cải cách hành chính như: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện 
các dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ bộ phận một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành 
chính… 

Việc đặt trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tại trụ sở của bưu điện và bố trí nhân viên 
bưu điện hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đơn giản thay cho 
cán bộ công chức là một trong những nội dung trong Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng 
dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương” 
được Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai. 

Đề án này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, xin ý kiến các bộ, ngành địa 
phương, và đã nhận được sự nhất trí rất cao. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện hồ sơ đề án trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện. 



Ngoài Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đề 
nghị tỉnh Cao Bằng xem xét cho phép triển khai thí điểm tại cấp huyện, cấp xã trong tỉnh. Bưu 
điện tỉnh Cao Bằng sẽ xây dựng phương án cụ thể báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt. 

Được biết, ngay trong quá trình Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua 
mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương” đang được xây dựng 
để trình Thủ tướng, nhiều địa phương đã tích cực, chủ động triển khai. 

Hiện nay, việc đặt trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, 
xã  tại trụ sở của bưu điện, và bố trí nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thay cho cán bộ công chức đã được triển khai tại 20 
tỉnh/thành phố gồm: Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Phú Yên, Bình 
Định, Ninh Thuận, Tiền Giang, Lâm Đồng, Bắc Kạn, Lào Cai, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị, 
Quảng Ngãi, Cà Mau, Đồng Nai, Quảng Nam, Bình Dương. 

Trong đó, đã có 12 tỉnh đặt trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tại bưu điện; 15 huyện và 
40 xã đặt bộ phận một cửa tại bưu điện. 

Sắp tới sẽ có thêm 7 tỉnh đặt trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tại bưu điện, 13 huyện 
và 63 xã đặt bộ phận một cửa tại bưu điện. Các tỉnh còn lại cũng đã thống nhất chủ trương để 
triển khai trong thời gian tới. 

Hoạt động này phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước, góp phần 
tiết kiệm chi phí cho các địa phương và tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh 
giản biên chế. 
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Thêm 70 sản phẩm đặc sản Lào Cai lên sàn thương mại điện tử postmart 

Các đại biểu tham dự hội thảo Xúc tiến thương mại điện tử vừa chứng kiến Lễ ký kết hợp 
đồng hợp tác đưa 70 sản phẩm lên sàn postmart.vn giữa Bưu điện tỉnh Lào Cai với 11 đơn vị, 
doanh nghiệp. 

Sau hội thảo Xúc tiến thương mại điện tử cho các sản phẩm địa phương tỉnh Lào Cai qua sàn 
giao dịch postmart của Bưu điện Việt Nam, diễn ra vào ngày 10/9, Lào Cai sẽ có thêm khoảng 
70 sản phẩm đặc sản của tỉnh được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart. 

Theo đó, các đại biểu tham dự hội thảo đã chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đưa 70 sản 
phẩm lên sàn postmart.vn giữa Bưu điện tỉnh Lào Cai với 11 đơn vị, doanh nghiệp. 

Người dân ở bất cứ đâu chỉ cần truy nhập bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính vào trang 
postmart.vn của Bưu điện Việt Nam là có thể tìm kiếm sản phẩm đặc sản Lào Cai và thực 
hiện mua sản phẩm ngay trên sàn. Sản phẩm sẽ được gửi về đến tận địa chỉ đăng ký và khi 
nhận được sản phẩm mới phải trả tiền. 

Đây là giải pháp tối ưu, phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ 4.0, tạo hướng đi mới 
cho nông sản Lào Cai; đồng thời, đáp ứng thói quen tiêu dùng của người Việt Nam (nhận 
hàng-trả tiền). 

Hội thảo do UBND tỉnh Lào Cai và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đồng tổ chức, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, Công ty chuyển phát nhanh bưu điện EMS và 
Bưu điện tỉnh Lào Cai phối hợp thực hiện. 

Nội dung hội thảo nhằm trao đổi, làm rõ các tiện ích của dịch vụ và các giải pháp phối hợp 
quản lý, xúc tiến thương mại để đi đến thống nhất ký kết các hợp đồng sử dụng dịch vụ nhằm 
sớm đưa sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ của tỉnh Lào Cai đến 
với người tiêu dùng. 

Chia sẻ về mâu thuẫn giữa cung và cầu của nông sản đặc hữu Lào Cai trong bối cảnh sự phát 
triển mạnh mẽ của nền công nghiệp 4.0, tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, điều đặc biệt của nông sản 
Lào Cai là sự đa dạng của các sản phẩm đặc sản, đặc hữu ở nhiều tiểu vùng khí hậu khác 
nhau: á nhiệt đới, nhiệt đới điển hình… với chất lượng cao như dược liệu quý như sâm hoàng 
liên, tam thất, đương quy, artiso… .; gạo chất lượng cao như séng cù, thẩm dương, chăm pét; 
hoa quả ôn đới là lê tai nung, mận Tả Van, tam hoa; cá nước lạnh gồm cá hồi, cá tầm;, rau ôn 
đới trái vụ... 

Đây chính là những món qùa quý cho khách du lịch, là nguồn thực phẩm chất lượng cao cho 
các nhà hàng cao cấp, là nguồn nguyên liệu sơ cấp cho các dược phẩm quý, thực phẩm chức 
năng... 

Mặc dù có nhiều lợi thế, song giá trị thu nhập/ha canh tác của Lào Cai vẫn thấp (70 triệu 
đồng/ha); số hộ nghèo; cận nghèo vẫn cao, chiếm tỷ lệ 25%. Đặc biệt, sở hữu khu du lịch 
quốc gia nhưng hàng triệu khách du lịch vẫn chưa biết đi Lào Cai sẽ lấy gì làm quà tặng khi 
về, rất nhiều thực khách hào phóng mong muốn được thưởng thức các đặc sản Lào Cai... 
nhưng khó khăn trong tìm kiếm sản phẩm đáng tin cậy về chất lượng và đảm bảo nguồn gốc 
xuất xứ. 

Đầu năm 2019, Lào Cai chọn thương mại điện tử (postmart.vn) như một giải pháp xúc tiến 
thương mại trọn gói với mức chi phí phù hợp và hiệu quả để cung cấp cho địa phương và các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chế biến… 



Bằng việc hỗ trợ giải pháp đưa sản phẩm (bao gồm cả hình ảnh, thông tin chi tiết sản phẩm, 
giá cả,. ..) lên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart, Bưu điện tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ cho 
các nhà cung cấp một giải pháp khép kín từ việc đưa sản phẩm đến xúc tiến bán hàng, giao 
hàng và thanh toán tiền đều được thực hiện bằng rất ít thao tác trên sàn postmart. 

Ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lào Cai cho biết, postmart hoạt động trên 
nguyên tắc mua hàng trực tiếp từ các cơ sở sản xuất tại tất cả các tỉnh, thành và cung cấp tới 
tận tay khách hàng không thông qua bất kì trung gian nào. Chính vì vậy, giá thành và chất 
lượng sản phẩm luôn được ưu đãi và đảm bảo nhất khi tới tay người dùng. Tất cả các sản 
phẩm được bán trên postmart đều đảm bảo đúng nguồn gốc thương hiệu, hạn dùng dài, không 
có hàng nhái, hàng cận date hay hàng hư hỏng. 

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cam kết sẽ tích cực 
phối hợp và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc xúc tiến thương mại điện tử cho các sản 
phẩm địa phương tỉnh Lào Cai qua các sàn giao dịch nhằm cung cấp cho người tiêu dùng một 
phương thức mua hàng mới, nhanh chóng và tin cậy hơn phương thức mua hàng truyền thống. 

Nhân dịp này, ban tổ chức đã công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận OCOP (Mỗi xã 
một sản phẩm) cho các sản phẩm đạt sao năm 2018 và đợt 1 năm 2019. Lào Cai là một trong 
4 tỉnh đi đầu cả nước trong việc triển khai và thực hiện Chương trình Quốc gia “Mỗi xã một 
sản phẩm" với 27 sản phẩm (1 sản phẩm 3 sao, 3 sản phẩm 4 sao, 23 sản phẩm 3 sao).. 

Hiện, tỉnh Lào Cai đã có 38 sản phẩm dặc sản của tỉnh đã được đưa lên sàn giao dịch thương 
mại điện tử postmart. 

 

 



 

Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản  

Ngày đăng: 09/09/2019 
Mục: Tin tức      

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  
qua dịch vụ bưu chính công ích 

Nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục cải thiện môi trường 
kinh doanh của địa phương, mới đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 
2019-2021. 

  

 

Ảnh minh họa (Ảnh: MP) 

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, kế hoạch nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh của địa 
phương. Bên cạnh đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch cho các 
cơ quan nhà nước trong tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, chờ 
đợi cho tổ chức, cá nhân khi cần giải quyết các thủ tục hành chính. 

Trong đó, đối với các ngành, địa phương đã thực hiện việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích, cần duy trì kết quả các năm trước và đẩy mạnh hơn 
nữa việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện. 
Đối với các sở, ngành đơn vị chưa thực hiện, từ năm 2019, hàng năm phải đạt tỷ lệ tối thiểu từ 
50% số thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Đến hết 15/9/2019, 100% số sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố thực hiện xong việc 
ký Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện về việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Về nhiệm vụ, UBND tỉnh giao Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng 
thông tin – giao tiếp điện tử, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao các huyện, thành phố chủ 
động phối hợp với Bưu điện để tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 



Các sở, ban, ngành của tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có trách nhiệm phối 
hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trong 
việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích. Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông đại chúng xây dựng và 
đăng tải, phát sóng các chuyên mục, chuyên đề liên quan. UBND các huyện, thành phố chỉ 
đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao cấp huyện đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để giúp người dân hiểu rõ ý 
nghĩa, mục đích và lựa chọn sử dụng dịch vụ. 

Nhằm triển khai kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan 
thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Đồng thời là đầu mối 
tiếp nhận, tổng hợp báo cáo thống kê và kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân về việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Bưu điện tỉnh cài đặt, kết 
nối phần mềm chuyên dùng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh 
với hệ thống máy tính của Bưu điện tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để Bưu điện tỉnh thực hiện 
cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Song song với đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cán bộ trực 
tiếp nhận hồ sơ tăng cường giới thiệu, hướng dẫn cho các tổ chức, công dân biết và lựa chọn 
phương án gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích của bưu điện. 

Trên cơ sở kế hoạch tập huấn của Bưu điện, phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội 
ngũ giao dịch viên bưu điện về cách thức tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ của đơn vị mình về 
các trung tâm hành chính công. Giải đáp, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc phát sinh nếu có, 
tạo điều kiện thuận lợi để các giao dịch viên, nhân viên bưu điện thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Đặc biệt, Bưu điện tỉnh chủ động bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở hạ tầng mạng lưới và các 
điều kiện khác có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu về cung ứng dịch vụ; lập kế hoạch phối 
hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ giao dịch viên 
trực tiếp làm công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 
giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh để lựa chọn, lập danh sách các thủ tục hành 
chính có thể thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích. 

Chỉ đạo đội ngũ nhân viên, giao dịch viên nâng cao tinh thần phục vụ, chất lượng phục vụ, 
đảm bảo chỉ tiêu thời gian tiếp nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Tuyệt đối 
giữ an toàn, an ninh thông tin mạng bưu chính. Đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các 
quy định của pháp luật về giữ gìn, bảo vệ bí mật Nhà nước trong cung ứng dịch vụ bưu chính, 
tổ chức khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện (nếu có). 

Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tuyến xã để các tổ chức, cá nhân biết, sử dụng dịch vụ. Chủ 
động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí cấp tỉnh, cấp huyện, Đài Truyền thanh tuyến 
xã để đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích./. 



 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp  

Ngày đăng: 09/09/2019 
Mục: Tin tức      

Đồng Tháp chia sẻ với Bắc Kạn về Trung tâm hành chính công 

Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính 
công; Thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công, là 02 nội dung được 
tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Bắc Kạn trao đổi, chia sẻ với nhau vào sáng ngày 09/9, tại Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

Đồng Tháp là địa phương đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa Trung tâm 
Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động. Đến nay, có 
khoảng 1.000 thủ tục hành chính, thuộc 16 lĩnh vực được Trung tâm này tiếp nhận. 

Trung tâm đã thoả thuận, hợp tác với Bưu điện tỉnh trong việc luân chuyển hồ sơ giữa Trung 
tâm với các sở, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan; chuyển trả kết quả qua đường bưu 
chính đến nhà người dân; thực hiện mô hình Hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính v.v.. 

Về Đề án Thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công, được tỉnh thực hiện 
từ 01/8/2018 và đến giai đoạn 3. Qua thời gian thực hiện, ở cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận 
hơn 15.600 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 13.620 hồ sơ, đang xem xét, giải quyết 1.983 
hồ sơ chưa đến hạn. 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho biết, Đồng Tháp xây dựng các mô 
hình nói trên nhằm mục tiêu mang lại lợi ích cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục 
hành chính; quán triệt phương châm xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. 

Do đây là những mô hình mới nên sẽ có không ít khó khăn nhưng với quyết tâm của lãnh đạo 
tỉnh, người đứng đầu địa phương nên khó đến đâu sẽ cùng ngồi bàn để tháo gỡ đến đó – ông 
Phạm Thiện Nghĩa chia sẻ. 

Tại Bắc Kạn, ông Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho biết, Bắc Kạn đã 
thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào 01/8/2019. Hiện Trung tâm tiếp 
nhận giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc 07 sở, ngành. 

Ông Phạm Duy Hưng cảm ơn những thông tin, kinh nghiệm tỉnh Đồng Tháp đã chia sẻ; đây 
là cơ sở quan trọng để Bắc Kạn vận dụng tại địa phương trong thời gian tới, góp phần đưa 
Trung tâm Phục vụ hành chính công của Bắc Kạn hoạt động hiệu quả hơn nữa. 

*Trước khi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn đã khảo sát thực 
tế một số mô hình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 



 

Nguồn: ANTV 

Ngày đăng: 10/09/2019 
Mục: Xã hội      

Cảnh giác khi vận chuyển và nhận bưu phẩm 

Hộp quà phát nổ khiến người nhận và mở quà cũng như một số người dân ngồi cạnh đó bị 
thương. Vụ việc vừa xảy ra tại khu chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Rất 
may đã không có ai tử vong sau sự việc này. Vụ việc ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng 
mạng. Nhiều lượt chia sẻ và bình luận về sự nguy hiểm, mức độ nghiêm trọng của vụ sự việc.  

Vào khoảng 9h sáng 7/9, nhiều người dân sống tại khu chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội nghe thấy tiếng nổ rất lớn ở khu vực sân ngay sát tòa nhà HH3A. Vụ nổ khiến 5 
người bị thương. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi một số người đang ngồi 
uống trà đá ở dưới tòa nhà HH3A, khu đô thị Linh Đàm, thì có một thanh niên ngồi mở hộp 
quà sau đó hộp quà phát nổ khiến người thanh niên này cùng một số người ngồi xung quanh 
bị thương. 

Thông tin ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an 
nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và cũng phát hiện một vật nhỏ giống kíp nổ cách hiện 
trường vụ nổ không xa. Công an quận Hoàng Mai cũng đã triệu tập các đối tượng liên quan để 
phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định là do gài mìn tự chế 
trong hộp quà. Công an Hà Nội cũng xác định vụ nổ này là do xuất phát từ mâu thuẫn, tư thù 
cá nhân, không có dấu hiệu của khủng bố, phá hoại. Cư dân mạng cũng bày tỏ sự bức xúc 
trước hành vi gây ra vụ nổ của đối tượng. 

Để làm rõ vụ việc, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định hộp bưu kiện chứa quả nổ tự tạo 
hay cài vật liệu nổ bên trong. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), vụ nổ 
có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác. 

Trước đó, trong năm 2014, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về 2 vụ nổ gây 
sát thương, chết người tại Thanh Hóa và Nghệ An do nguyên nhân thiếu thận trọng trong việc 
nhận vận chuyển và sử dụng quà tặng được gửi dưới dạng bưu phẩm. Và một vụ việc tương tự 
cũng xảy ra vào tháng 3/2014, một nhân viên kế toán của Công ty TNHH TM&DV Tam Đa 
(Hải Phòng) đã phải nhập viện cấp cứu khi một bưu phẩm gửi đến công ty bỗng phát nổ khi 
chị mở ra. 

Những sự vụ về “món quà lạ” gửi theo đường bưu phẩm gây thương vong về người đều là hậu 
quả của việc người nhận và người chuyển quà tặng đều không mấy quan tâm đến nội dung 
bên trong là cái gì? Có đảm bảo an toàn an ninh hay không? Thậm chí người gửi là ai? Nguồn 
gốc của món quà có rõ ràng không?, cũng đều là những thông tin bị bỏ qua khi giao nhận quà. 

Trong lĩnh vực bưu chính đã có quy định: Người gửi bưu phẩm, bưu kiện phải xuất trình giấy 
chứng minh nhân dân để giao dịch viên đối chiếu họ tên người gửi ghi trên bưu gửi. Giao dịch 
viên nhận gửi phải kiểm tra nội dung, hình thức của vật gửi trước khi bao gói, dán kín và niêm 
phong bưu gửi đưa vào mạng bưu chính. Tuy nhiên, trong thực tế rất ít khi những qui định 
này được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm ngặt. 

Hiện nay, thương mại điện tử đang bùng nổ với hàng nghìn lượt người mua bán online mỗi 
ngày, cùng với đó là dịch vụ vận chuyển hàng đang nở rộ. Vì vậy, khách hàng cũng cần hết 
sức thận trọng khi nhận hàng qua hình thức mua trực tuyến. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu 
một người bình thường khi gửi bưu phẩm thì thường ghi địa chỉ của mình, trên bưu phẩm khi 
gửi cho người thân. Nếu như, bưu phẩm từ một người hoàn toàn xa lạ, hoặc nặc danh thì cũng 
là dấu hiệu để người nhận bưu phẩm phải xem xét, cảnh giác. Nếu thấy những dấu hiệu nghi 
ngờ, ví dụ như địa chỉ người gửi không rõ ràng; hình dáng bưu phẩm kỳ lạ cảm giác không an 
toàn khi mở ra, thì nên trình báo cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. 


