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Dịch vụ bưu chính - hành chính công: “Điểm cộng” của bưu điện 

Đã hơn 3 năm kể từ khi triển khai 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. Dịch vụ này đã ghi “điểm cộng” trong mắt người dân 
và doanh nghiệp. 

Mới đây, lựa chọn ngẫu nhiên tỉnh Hưng Yên làm điểm đến, chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều 
người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị liên quan để tìm hiểu cụ thể những kết quả đạt 
được, cũng như những điểm cần khắc phục nhằm tăng độ hài lòng của người dân đối với việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (gọi 
tắt là dịch vụ bưu chính - hành chính công). 

Người dân không còn vất vả, hài lòng hơn khi làm thủ tục hành chính 

Những người dân sử dụng dịch vụ bưu chính - hành chính công đều bày tỏ sự hài lòng, tin 
tưởng, yên tâm cao. Bản thân những nhân viên bưu điện cũng cảm thấy yêu nghề hơn khi đem 
lại thêm niềm vui cho mọi người. 

Tìm hiểu thông tin qua mạng Internet, anh Trịnh Quang Tuyền, người dân xã Đình Dù, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã đến Bưu điện huyện để làm thủ tục cấp giấy lý lịch tư pháp, anh 
Tuyền chia sẻ: 

“Trước đây, khi phải làm một số giấy tờ liên quan đến các sở ở trên tỉnh, tôi phải đi lại nhiều, 
mất công mất buổi, có khi mất cả 1 ngày làm thủ tục, rồi chờ rất lâu mới có kết quả. Giờ bưu 
điện triển khai dịch vụ này, tôi thấy rất tiện ích. Lần đầu tiên làm thủ tục cấp giấy lý lịch tư 
pháp tại bưu điện, tôi được các anh chị nhân viên bưu điện hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn sửa 
sai sót, đỡ mất thời gian. Các thủ tục cũng khá đơn giản, không quá nhiều loại giấy tờ”. 

 

Người dân có thể ra bưu điện để làm các thủ tuc hành chính một cách thuận lợi, dễ dàng, 
nhanh chóng 

Tương tự anh Tuyền, ông Chu Tiểu Bình, sống khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam, thành 
phố Hưng Yên đã tìm đến bưu điện để nộp hồ sơ lý lịch tư pháp. Ông cho biết: “Trước kia tôi 
phải đến bộ phận một cửa của Sở Tư pháp, chờ đợi rất vất vả. Giờ có sự liên kết, phối hợp 
giữa Sở Tư pháp với Bưu điện tỉnh, người dân chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, công 



sức, tiền của. Chỉ cần chi thêm 64.000 đồng chi phí chuyển phát, tôi sẽ được nhân viên bưu 
điện mang trả kết quả tận nhà. Dịch vụ này rất tiện ích. Tôi rất yên tâm khi sử dụng dịch vụ 
của bưu điện. Mong bưu điện tiếp tục phát huy trong thời gian tới, không chỉ với riêng dịch 
vụ làm hồ sơ lý lịch tư pháp mà thêm nhiều dịch vụ hành chính công khác nữa”. 

Cũng bày tỏ sự hài lòng, đánh giá cao dịch vụ bưu chính - hành chính công, anh Nguyễn Văn 
Tuấn, ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ kể: “Tôi làm thủ tục cấp đổi giấy 
phép lái xe và hôm nay được bưu tá mang trả kết quả ngay tại nhà. Trước nếu muốn cấp đổi 
giấy phép lái xe, tôi phải vào tận Sở Giao thông vận tải, chờ đợi làm thủ tục, rồi đến hẹn phải 
quay lại để nhận bằng lái xe. Giờ tôi rất yên tâm và hài lòng với cung cách phục vụ nhanh 
gọn của bưu điện”. 

Là chủ của một doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Chiều, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 
Chiều Dương thực sự cảm nhận rõ những tiện ích của dịch vụ bưu chính - hành chính công. 
Ông nói: “Trước kia, chúng tôi phải cử riêng một người đến cơ quan bảo hiểm nộp tờ khai 
hoặc đóng bảo hiểm trực tiếp. Giờ chỉ cần ngồi văn phòng, có nhân viên bưu điện đến hỗ trợ, 
thuận tiện hơn rất nhiều so với trước. Gửi qua dịch vụ bưu điện thì rất yên tâm. Chúng tôi 
chưa bao giờ bị thất lạc hồ sơ. Ngoài dịch vụ này, chúng tôi còn sử dụng nhiều dịch vụ khác 
của bưu điện như chuyển phát nhanh, ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện…”. 

Sự nỗ lực của người bưu điện 

Được biết, để triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 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, toàn 
bộ mạng lưới bưu điện đã có sự nỗ lực và quyết tâm rất cao. Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã phối 
hợp với các sở, ban, ngành mở khóa đào tạo để hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho nhân viên 
bưu điện. 

“Cán bộ một cửa các sở, ban, ngành, đặc biệt là các Sở Tư pháp, Giao thông, Kế hoạch và 
Đầu tư, Bảo hiểm xã hội đã sang hướng dẫn tận tình, “cầm tay chỉ việc”, thực hành tại chỗ 
trong vòng 1 tháng để nhân viên bưu điện có kinh nghiệm tiếp nhận hồ sơ, nắm bắt được các 
quy trình, thủ tục cần thiết. Khi có vướng mắc, nhân viên bưu điện đều được hướng dẫn 
ngay”, chị Tạ Thị Hiển, Giao dịch viên Bưu cục Hành chính công, Bưu điện TP. Hưng Yên 
cho biết. 

Từng trực tiếp tiếp rất nhiều hồ sơ từ người dân, doanh nghiệp, chị Trịnh Thị Tần, giao dịch 
viên Bưu điện huyện Văn Lâm hồ hởi bày tỏ: “Quá trình triển khai không có gì vướng mắc, 
mọi thủ tục được thực hiện trên phần mềm, công việc được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện. 
Người dân rất hài lòng với dịch vụ này của chúng tôi”. 

Ông Nguyễn Mạnh Miến, bưu tá xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ cũng chung niềm vui của 
người bưu điện: “Rất nhiều người dân đã đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính - hành chính 
công, từ chứng minh thư đến hồ sơ bảo hiểm, bằng lái xe… Nhiều người cảm ơn bưu điện vì 
thủ tục hành chính đã được giải quyết rất nhanh gọn. Tôi cũng hạnh phúc hơn khi đi làm 
công việc của mình. Dù công việc nhiều hơn trước nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất vui vì 
đem lại niềm vui cho nhiều người và bản thân mình cũng có thêm thu nhập”. 

Mong muốn chung của những người bưu điện là sẽ có thêm nhiều người dân biết đến dịch vụ 
bưu chính - hành chính công trong thời gian tới. 

Nguyễn Quang, Giang Nam 
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Bưu chính tăng trưởng nhờ quân bài mới 

Ngành bưu chính duy trì đà tăng trưởng trong đại dịch Covid-19 nhờ xây dựng hệ sinh 
thái đa dạng, phát triển nền tảng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công. 

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, kết quả hoạt động của các doanh 
nghiệp bưu chính trong 6 tháng đầu năm về cơ bản vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019, 
với doanh thu ước đạt 14.100 tỷ đồng, tăng 4%; sản lượng gói, kiện hơn 377 triệu, tăng 40%. 
Kết quả này có được là nhờ dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa cho thương mại điện tử 
của các doanh nghiệp gia tăng.  

 

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đạt doanh thu trên 
12.600 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 270 tỷ đồng 

Vietnam Post: Dịch vụ hành chính công đạt kết quả ấn tượng 

Trong 6 tháng đầu năm, Vietnam Post đạt doanh thu trên 12.600 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 270 
tỷ đồng. Các lĩnh vực trụ cột của Vietnam Post như bưu chính chuyển phát, tài chính bưu 
chính, phân phối truyền thông, dịch vụ hành chính công đều tăng trưởng. Trong đó, dịch vụ 
tài chính bưu chính tăng gần  20%, dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tăng hơn 86%, dịch vụ tín 
dụng tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2019. 

Với nhóm dịch vụ hành chính công của Vietnam Post, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc 
có gần 8,5 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được chuyển qua bưu điện, 
tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019. 

Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch HĐTV Vietnam Post đánh giá, 6 tháng cuối năm, thị 
trường sẽ có những diễn biến khó lường, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa của 
Tổng công ty. Các đơn vị tiếp tục triển khai kịch bản kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong mọi hoạt động, đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số, cải tiến dịch 
vụ phù hợp với thị trường. Đồng thời, triển khai tốt các dự án lớn trong các lĩnh vực hành 
chính công, chính phủ điện tử… 



Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post, Tổng công ty sẽ tiếp tục chuyển đổi 
nền tảng kinh doanh, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát 
triển trong thời đại số; khai thác tối đa những ưu thế về mạng bưu chính công cộng, cung cấp 
đa dạng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân; xây dựng và phát triển 
hệ sinh thái đa dạng; phát triển nền tảng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công... 

Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, đại dịch Covid-19 đã khiến lĩnh vực bưu 
chính sụt giảm doanh thu và sản lượng bưu chính quốc tế. Đặc biệt, sản lượng và doanh thu từ 
Trung Quốc - một thị trường lớn của các doanh nghiệp Việt Nam giảm mạnh, chủ yếu do hoạt 
động bưu chính nước bạn bị đình trệ bất khả kháng. 

Bên cạnh đó, lượng khách du lịch đến Việt Nam giảm mạnh khiến lượng bưu phẩm gửi ra 
nước ngoài bị ảnh hưởng đáng kể. Việc áp dụng kiểm dịch y tế tại các điểm thông quan ở các 
cửa khẩu, sân bay cũng là lý do khiến hoạt động giao thương, lưu chuyển hàng hóa bị đình 
trệ. 
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Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà nếu có giãn cách do Covid-19 

BHXH Việt Nam ban hành công văn số 2388/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch. 

 

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà. 

Trong đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu 
điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 
8/2020 và các tháng tiếp theo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và 
thời gian chi trả trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp 
với từng địa bàn có nguy cơ cao, địa bàn có nguy cơ và địa bàn có mức nguy cơ thấp đảm bảo 
an toàn cho người hưởng. 

Riêng địa bàn có nguy cơ cao phải thực hiện giãn cách xã hội triển khai xây dựng phương án 
tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. Đồng thời, hai Ngành phải tuyên truyền sâu rộng các 
nội dung thay đổi về phương thức, thời gian, địa điểm chi trả cho người hưởng biết để phối 
hợp thực hiện. Tại điểm chi trả, nhân viên chi trả và người hưởng phải đeo khẩu trang, sát 
khuẩn. 

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các Bưu điện tỉnh, 
thành phố tích cực phối hợp với BHXH tỉnh, sớm thông báo cho người hưởng về những thay 
đổi trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN; thực hiện tốt các biện pháp 
phòng, chống dịch tại các điểm chi trả; tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để 
giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để tập trung quá đông người theo đúng tinh 
thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Trước đó, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 vào tháng 3-4/2020, thực hiện 
Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp 
cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch 
COVID-19, BHXH Việt Nam đã kịp thời, chủ động ban hành các công văn gửi Tổng Công ty 



Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, an 
toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch COVID-
19; thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 4-5/2020 vào cùng một 
kỳ chi trả qua hệ thống Bưu điện; đồng thời khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, 
đặc biệt trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT; hỗ trợ người dân, người lao động, doanh 
nghiệp (DN) trong khai báo y tế điện tử, đóng nộp BHXH, BHYT; hỗ trợ DN, đơn vị giảm 
gánh nặng khi thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các DN bị 
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đảm bảo chi trả đầy đủ các chế độ BHTN cho người lao động 
bị thất nghiệp do dịch bệnh gây ra… 

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, BHXH Việt Nam quyết 
tâm thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa tiếp tục phòng, chống dịch theo Chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ vừa đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, đảm bảo 
tốt nhất quyền lợi cho người tham gia và người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, 
BHTN./. 

 



 

Nguồn: CTT Quảng Bình 

Ngày đăng: 31/07/2020 
Mục: Bạn cần biết 

Tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, giải 
quyết thủ tục hành chính 

Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, 
Trung tâm đã đón tiếp khoảng 25.000 lượt người đến liên hệ giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) với tổng số hồ sơ cần giải quyết là 21.972 hồ sơ các loại, cụ thể: Tổng số 
hồ sơ tiếp nhận mới 15.398 hồ sơ (trực tuyến 1.136 hồ sơ; trực tiếp 14.262 hồ sơ); tổng số 
hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả 13.451 hồ sơ, đạt 61,2%, trong đó 13.374 hồ sơ giải 
quyết trước và đúng hạn (đạt 99,4%), 77 hồ sơ giải quyết trễ hạn, 9.594 hồ sơ hồ sơ đang 
giải quyết. Tổng số TTHC được đưa vào thực hiện tại Trung tâm là 1.046 TTHC gồm 
979 TTHC của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, 49 TTHC của Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh, 09 TTHC của Bảo hiểm Xã hội, 09 TTHC của Công an tỉnh. 

Đạt được kết quả đó, thời gian qua, Trung tâm HCC tỉnh đã thường xuyên hướng dẫn, đôn 
đốc, kiểm tra tiến độ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành; phối hợp với cơ quan, đơn vị 
liên quan thực hiện việc trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân cũng như theo dõi, 
điều chỉnh, cập nhật TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trên Hệ thống 
Thông tin một cửa điện tử. Trung tâm cũng đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Công an 
tỉnh để đưa các TTHC vào tiếp nhận tại Trung tâm theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 
07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng trong giai đoạn cách ly phòng, chống dịch 
COVID-19, Trung tâm vẫn bố trí quầy của các đơn vị đối với thủ tục cần thiết phải tiếp nhận 
trực tiếp như Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Kế hoạch và Đầu tư... để kịp thời phục vụ nhu cầu giải quyết TTHC của người dân, tổ chức 
theo quy định. 

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường thêm cán bộ tham gia 
phối hợp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trong những ngày có số lượt công dân đến Trung tâm 
thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp nhiều; niêm yết công khai, cập nhật kịp thời danh 
mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành được sửa đổi, bổ sung theo 
quyết định của UBND tỉnh đưa vào thực hiện tại Trung tâm; tổ chức làm việc với Ngân hàng 
Ngoại thương Chi nhánh Quảng Bình để bàn giải pháp thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC của 
các sở, ban, ngành đơn vị thực hiện TTHC tại Trung tâm; rà soát các chức năng trên Cổng 
Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh... 

Cùng với việc niêm yết, công khai kịp thời các TTHC tại Trung tâm, đảm bảo điều kiện thuận 
lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu thông tin khi đến giao dịch, Trung tâm 
cũng tiến hành giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời thực hiện tiếp 
nhận 314 hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, trong đó 285 doanh nghiệp và 29 đơn vị 
trực thuộc (gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…). 

6 tháng cuối năm, Trung tâm HCC tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận 
hồ sơ giải quyết TTHC và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC tại Trung tâm 
kịp thời, chính xác, đầy đủ; tăng cường theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ của từng sở, ban, 
ngành trên phần mềm để đôn đốc xử lý, giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy 
định; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC và báo 
cáo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để chuyển đến cơ quan, người có thẩm 
quyền xử lý; thực hiện Công văn số 689/UBND-KSTT của UBND tỉnh ngày ngày 27/4/2020 
về việc triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện 
TTHC trên môi trường điện tử. 



Đối với Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh, Trung tâm sẽ phối hợp với Sở Thông tin 
và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh bổ sung các chức năng phù hợp 
với quy định tại Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh và thực tế sử dụng; tiếp 
tục hoàn thiện phần mềm, trong đó tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện chức năng đảm bảo yêu 
cầu tiếp nhận, xử lý, trả kết quả và thống kê, báo cáo tình hình giải quyết TTHC tại Trung 
tâm; phối hợp thực hiện kết nối liên thông phần mềm của tỉnh với phần mềm của các Bộ, ban, 
ngành Trung ương; hoàn thiện chuyên mục đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân 
đối với cán bộ tiếp nhận, đánh giá từng công đoạn giải quyết và từng sở, ban, ngành trong 
việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp 
tham gia đánh giá việc giải quyết TTHC tại Trung tâm ngay trên Cổng Dịch vụ công và Hệ 
thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 

Ngoài ra, Trung tâm cũng sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường cung cấp dịch vụ 
công mức độ 3, 4 cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, giải quyết TTHC nhằm giảm thời gian 
đi lại, chi phí thực hiện TTHC; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân, doanh 
nghiệp biết, thực hiện, đồng thời giám sát hoạt động giải quyết TTHC của các cơ quan Nhà 
nước. 

Minh Huyền 

 


