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Dịch vụ bán hàng tiêu dùng qua kênh bưu điện văn hóa xã: Nhiều lợi ích thiết thực 

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về đổi mới hoạt 
động của các điểm bưu điện văn hóa xã, theo đó, từ năm 2014 đến nay, bên cạnh việc 
cung cấp dịch vụ phục vụ công ích cho người dân, Bưu điện tỉnh đã kết nối với các nhà 
phân phối, thực hiện phân phối những mặt hàng tiêu dùng của Việt Nam có chất lượng 
đến tay bà con nhân dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa. 

Điểm bưu điện văn hóa (BĐVH) xã Lương Năng, huyện Văn Quan là một trong những điểm 
BĐVH xã trên địa bàn tỉnh triển khai dịch vụ bán hàng tiêu dùng về nông thôn hiệu quả, có 
doanh thu hàng tiêu dùng năm 2019 đứng tốp đầu trong tổng số 136 điểm BĐVH xã của toàn 
tỉnh với doanh số 58,4 triệu đồng . Tại đây, ki-ốt nhỏ bán hàng hóa phục vụ khách hàng được 
nhân viên BĐVH xã sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn gồm: 
bột giặt, nước xả vải, nước tẩy, nước lau sàn nhà… 

 

Người dân chọn mua hàng tiêu dùng tại Điểm Bưu điện văn hóa xã Lương Năng, huyện 
Văn Quan 

Chị Hoàng Thị Sim, thôn Bản Téng, xã Lương Năng cho biết: Trước đây, khi muốn mua các 
sản phẩm gia dụng, tôi phải ra trung tâm huyện hoặc chờ những ngày chợ phiên thì mới mua 
được nhưng giờ tôi có thể mua những thứ cần thiết ngay tại điểm BĐVH xã. Các sản phẩm ở 
đây chất lượng tốt, giá cả lại phải chăng,  vì vậy tôi chọn mua hàng tại BĐVH xã cho yên tâm. 
Không chỉ có hàng tiêu dùng, mà tôi còn được nhân viên bưu điện nhiệt tình tư vấn, giới thiệu 
về các dịch vụ khác nữa. 

Bà Nguyễn Thị Hòe, nhân viên điểm BĐVH xã Lương Năng, huyện Văn Quan cho biết: 
Người dân khá quan tâm đến dịch vụ này, số lượng người đến mua hàng ngày càng nhiều. Để 
đáp ứng nhu cầu của người dân, tôi không lấy tràn lan các mặt hàng mà chỉ chọn những sản 
phẩm người được người tiêu dùng đánh giá cao, chất lượng tốt, giá thành phù hợp. Được sự 
hưởng ứng nhiệt tình và tin tưởng của bà con nhân dân, doanh thu hàng tiêu dùng của điểm 
tăng qua các năm, thu nhập của nhân viên bưu điện cũng tăng lên. 



Tìm hiểu được biết, dịch vụ bán hàng tiêu dùng được triển khai tại kênh BĐVH xã từ tháng 
8/2014. Các sản phẩm tiêu dùng bày bán tại các điểm được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
ký kết với Công ty Cổ phần Phân phối và bán lẻ BT (BTCom) – một trong những công ty 
phân phối hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các nhu yếu phẩm phục vụ 
đời sống sinh hoạt hằng ngày với chất lượng tốt, giá cả phù hợp với thu nhập của người dân. 

Hiện toàn tỉnh có 136 điểm BĐVH xã triển khai dịch vụ bán hàng tiêu dùng. Để phục vụ và 
đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho khách hàng, Bưu điện tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp 
vụ, kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn cách thức bán hàng, quy cách bảo quản hàng hóa, kỹ năng 
chăm sóc khách hàng. Đồng thời, nhân viên tại các điểm BĐVH xã đã phát huy khả năng bán 
hàng dưới nhiều hình thức khác nhau như: bán tại quầy, bán tại nhà, bán hàng qua kênh cộng 
tác viên tại các thôn; chủ động giới thiệu và tư vấn sử dụng sản phẩm cho khách hàng, để 
người dân biết được công dụng, tính năng hàng hóa và tìm mua sản phẩm về dùng, từ đó, 
người dân mua hàng qua kênh bưu điện ngày càng nhiều hơn. Nhờ đó, thu nhập của nhân viên 
bưu điện được cải thiện, đời sống không ngừng được nâng lên. 

Bà Phan Thị Hải Huyền, Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Bưu điện tỉnh cho biết: Từ khi 
triển khai dịch vụ này, người dân rất tin tưởng vào chất lượng các mặt hàng cũng như sản 
phẩm dịch vụ do ngành cung ứng, nhờ đó, doanh thu từ dịch vụ ngày càng tăng. Năm 2019, 
doanh thu dịch vụ hàng tiêu dùng toàn Bưu điện tỉnh đạt 2,2 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 
2018, chiếm 6,36% trong tổng doanh thu toàn Bưu điện tỉnh. Ngoài hoạt động kinh doanh, 
các điểm BĐVH xã còn làm tốt công tác phục vụ công ích, góp phần phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

NGỌC MAI 

 

 

 

 



 

Nguồn: Đài PTTH Thanh Hóa 

Ngày đăng: 05/03/2020 
Mục: Tin tức 

Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua bưu điện 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 2352 gửi Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội; Sở Tài chính; Bưu điện tỉnh, về việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội 
hàng tháng thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

  

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép các địa phương chi trả phí dịch vụ chi trả 
trợ cấp xã hội là 1.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn như đang thực hiện từ trước đến nay  
cho đến hết năm 2020 vì tỉnh đã ổn định chi ngân sách đến năm 2020. Từ năm 2021 trở đi, Uỷ 
ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
chính và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét điều 
chỉnh mức phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội phù hợp với thực tế các địa phương sau sáp nhập 
đơn vị hành chính. 



 

Nguồn: Báo Quảng Ngãi 

Ngày đăng: 05/03/2020 
Mục: Công đoàn 

Bưu điện giảm cước chuyển phát hồ sơ hành chính công nội tỉnh 

Đồng hành cùng công tác phòng chống dịch Covid – 19, Bưu điện tỉnh vừa triển khai 
chương trình giảm cước phí chuyển phát hồ sơ hành chính công nội tỉnh khi người dân 
thực hiện nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu 
điện. 

Theo đó, từ ngày 1.3.2020 – 30.4.2020, giá cước chuyển phát hồ sơ hành chính công nội 
huyện giảm từ 26.000 đồng còn 15.000 đồng, hồ sơ liên huyện từ 30.000 đồng còn 20.000 
đồng. 

 

Người dân đăng ký chuyển phát hồ sơ hành chính công qua dịch vụ của Bưu điện tại Trung 
tâm hành chính công tỉnh 

Việc giảm giá cước vừa đảm bảo việc giải quyết TTHC cho người dân được thuận lợi, tiết 
kiệm thời gian, chi phí; đồng thời hạn chế việc đi lại, tập trung đông người trong quá trình 
nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp, góp phần phòng ngừa 
dịch bệnh Covid – 19. 

Tin, ảnh: Ý THU 



 

Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

Ngày đăng: 05/03/2020 
Mục: Tin tức 

Tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích phòng tránh dịch bệnh Covid-19 

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) phòng tránh 
dịch bệnh Covid-19 (Công văn số 310/STTTT-BCVT, ngày 4/3/2020). 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
phối hợp với Bưu điện các cấp thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu 
đãi trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nhằm khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân tăng cường thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ BCCI 
và nhận kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI. 

Các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền để người dân biết sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến và dịch vụ BCCI giải quyết các TTHC thay vì đến trực tiếp cơ quan giải quyết TTHC 
để thực hiện, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh 
Covid-19. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Bưu điện tỉnh thực hiện giảm giá cước dịch vụ chuyển trả kết quả 
giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trong phạm vi nội tỉnh từ 01/3/2020 đến 
hết ngày 30/6/2020. Tỷ lệ giảm cước: 20% (nội huyện/thành phố 
12.000đ/hồ sơ, liên huyện/thành phố 16.000đ/hồ sơ) 

Thùy Linh 



 

Nguồn: Tạp chí TT&TT 

Ngày đăng: 04/03/2020 
Mục: Dịch vụ 

Dịch vụ bưu chính chuyển phát trở lại bình thường tại xã Sơn Lôi 

Từ 0h sáng nay 4/3, lệnh cách ly xã Sơn Lôi sẽ được dỡ bỏ sau 20 ngày phong tỏa để 
chống dịch Covid-19, cuộc sống người dân sẽ được trở lại bình thường, mọi hoạt động 
lại tiếp tục trở lại như trước, trong đó có dịch vụ bưu chính chuyển phát. 

 

Người dân Sơn Lôi đã có thể thực hiện các dịch vụ chuyển phát bình thường 

Theo ông Đào Duy Toàn, Phó Trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính, Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam (BĐVN), trong quá trình cách ly, ngoài địa bàn xã Sơn Lôi, mọi hoạt động liên quan đến 
hoạt động giao nhận chuyển phát vẫn diễn ra bình thường. 

Riêng địa bàn xã Sơn Lôi, BĐVN đã chỉ đạo dừng nhận các bưu gửi đi - đến có địa chỉ tại xã 
Sơn Lôi (Trừ thư từ, báo chí phục vụ Đảng, chính quyền địa phương). 

Ông Toàn cũng cho biết, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty BĐVN, Ban Dịch vụ bưu 
chính đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan đã khẩn trương xây dựng và triển khai thực 
hiện các kịch bản ứng phó trong từng tình huống cụ thể trước trong và sau thời điểm cách ly 
đối với vùng dịch Bình Xuyên cũng như một số nơi cách ly vì dịch bệnh. Trong đó, đặc biệt 
nhấn mạnh công tác trang bị thiết bị an toàn cho tất cả cán bộ công nhân viên như: Khẩu 
trang, nước rửa tay, khử trùng thường xuyên các Bưu cục. 



Ông Toàn nhấn mạnh, 100% nhân viên giao dịch phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách 
hàng. 

Trao đổi với bà Lê Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc được biết, ngay 
sau khi dỡ bỏ lệnh cách ly, Bưu điện tỉnh chỉ đạo các bưu cục trở lại hoạt động bình thường, 
công tác vệ sinh phòng dịch vẫn được duy trì nghiêm. Bưu điện tỉnh hỗ trợ các đơn vị mua 
khẩu trang, nước sát khuẩn trang bị đầy đủ cho người lao động. 

Cùng với đó, Bưu điện tỉnh yêu cầu các điểm Bưu điện - Văn hóa xã thực hiện nghiêm từ 
khâu phun khử trùng đến cung cấp nước rửa tay sát khuẩn phục vụ khách hàng đến giao dịch, 
cung cấp khẩu trang đối với những khách hàng đến giao dịch không mang theo khẩu trang. 

Bà Hương khẳng định, khi chưa công bố hết dịch thì công tác phòng dịch vẫn được duy trì và 
thực hiện nghiêm trên địa bàn. Đối với địa bàn xã Sơn Lôi tuy mật độ giao dịch chuyển phát ở 
đây không nhiều nhưng các bưu phẩm nhỏ dưới 2kg vẫn được tổ chức phát, không bị gián 
đoạn, đảm bảo chuyển hàng theo quy định. 

Người dân trên địa bàn được truyền thông tốt nên ngay cả khi nhận hàng họ cũng giữ khoảng 
cách tiếp xúc, thực hiện phòng dịch nghiêm túc. Các khách hàng thương mại điện tử tại đây 
cũng ủng hộ bưu cục và tuân thủ các quy định trong thời gian cách ly. 

Đối với Bưu điện Bình Xuyên, mật độ khai thác giao dịch cao hơn nên cùng với đảm bảo vệ 
sinh đơn vị này cũng trang bị máy sưởi tăng nhiệt độ đảm bảo tránh được ẩm, đảm bảo chất 
lượng hàng hóa. 

Một số chuyện ứng phó với dịch bệnh được bà Hương chia sẻ như kỷ niệm khó quên trong 
nghề, như việc các dịch vụ tài chính bưu chính vẫn thực hiện, đặc biệt là dịch vụ bảo hiểm y 
tế vẫn đảm bảo phục vụ người dân bình thường. Tuy nhiên do cách ly nên người dân phải 
chụp ảnh gửi ra bưu điện huyện để xử lý và nhiều giao dịch không được liên tục do tránh việc 
trao đổi tiền từ vùng dịch ra bên ngoài. 

Cũng trong thời gian cách ly, không chỉ người dân vùng dịch được quan tâm hỗ trợ mà một số 
tỉnh thành đã gửi quà tới cho “người bưu điện”, trong đó có khẩu trang, nước rửa tay sát 
khuẩn, thậm chí cả thuốc để tăng cường sức đề kháng… thể hiện tinh thần “tương thân tương 
ái” quý báu của người Việt Nam. 

 

 



 

Nguồn: Báo BHXH  

Ngày đăng: 04/03/2020 
Mục: Kinh tế Xã hội 

Xã Sơn Lôi trước thời điểm dỡ bỏ cách ly: Hoạt động thu BHYT hộ gia đình vẫn đảm 
bảo thông suốt 

Từ 0h sáng nay (4/3), lệnh cách ly xã Sơn Lôi sẽ được dỡ bỏ sau 20 ngày phong tỏa để 
chống dịch Covid-19. Cuộc sống người dân nơi đây sẽ được trở lại bình thường, mọi 
hoạt động tiếp tục trở lại như trước, trong đó có dịch vụ bưu chính chuyển phát. 

Theo ông Đào Duy Toàn- Phó Trưởng ban Dịch vụ Bưu chính (Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam), trong quá trình cách ly, ngoài địa bàn xã Sơn Lôi, mọi hoạt động liên quan đến hoạt 
động giao nhận chuyển phát vẫn diễn ra bình thường. Riêng tại địa bàn xã Sơn Lôi, Bưu điện 
Việt Nam đã chỉ đạo dừng nhận các bưu gửi đi-đến có địa chỉ tại xã Sơn Lôi (trừ thư từ, báo 
chí phục vụ Đảng, chính quyền địa phương). 

 

Ông Toàn cũng cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Dịch vụ Bưu chính đã 
phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các kịch 
bản ứng phó trong từng tình huống cụ thể trước, trong và sau thời điểm cách ly đối với vùng 
dịch Bình Xuyên cũng như một số nơi cách ly vì dịch bệnh. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh 
công tác trang bị thiết bị an toàn cho tất cả cán bộ, công nhân viên như khẩu trang, nước rửa 
tay, khử trùng thường xuyên các Bưu cục. “100% nhân viên giao dịch phải đeo khẩu trang khi 
tiếp xúc với khách hàng”- ông Toàn nhấn mạnh. 

Bà Lê Thị Mai Hương- Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm, ngay sau khi 
dỡ bỏ lệnh cách ly, Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo các Bưu cục trở lại hoạt động bình thường, tuy 
nhiên công tác vệ sinh phòng dịch vẫn được duy trì nghiêm. Theo đó, Bưu điện tỉnh sẽ hỗ trợ 
các đơn vị mua khẩu trang, nước sát khuẩn trang bị đầy đủ cho NLĐ. Cùng với đó, Bưu điện 
tỉnh cũng yêu cầu các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã thực hiện nghiêm, từ khâu phun khử trùng 
đến cung cấp nước rửa tay sát khuẩn phục vụ khách hàng đến giao dịch, cung cấp khẩu trang 
đối với những khách hàng đến giao dịch không mang theo khẩu trang.  

Bà Hương khẳng định, khi chưa công bố hết dịch, thì công tác phòng dịch vẫn được duy trì và 
thực hiện nghiêm trên địa bàn. Đối với địa bàn xã Sơn Lôi, tuy mật độ giao dịch chuyển phát 
ở đây không nhiều, nhưng các bưu phẩm nhỏ dưới 2kg vẫn được tổ chức phát, không bị gián 
đoạn, đảm bảo chuyển hàng theo quy định. Người dân trên địa bàn được truyền thông tốt, nên 
ngay cả khi nhận hàng họ cũng giữ khoảng cách tiếp xúc, thực hiện phòng dịch nghiêm túc. 
Các khách hàng thương mại điện tử tại đây cũng ủng hộ Bưu cục và tuân thủ các quy định 



trong thời gian cách ly. Đối với Bưu điện Bình Xuyên, mật độ khai thác giao dịch cao hơn, 
nên cùng với đảm bảo vệ sinh, đơn vị này cũng trang bị máy sưởi tăng nhiệt độ đảm bảo tránh 
được ẩm, đảm bảo chất lượng hàng hóa. 

Một số chuyện ứng phó với dịch bệnh cũng được bà Hương chia sẻ như: Các dịch vụ tài chính 
bưu chính vẫn thực hiện, đặc biệt là hoạt động thu BHYT hộ gia đình vẫn đảm bảo thông suốt 
để phục vụ người dân. Tuy nhiên, do cách ly, nên người dân phải chụp ảnh gửi ra Bưu điện 
huyện để xử lý. 

PV 

 

 

 

  



 

Nguồn: CTT huyện EA KAR 

Ngày đăng: 05/03/2020 
Mục: Xã hội 

Họp bàn thống nhất lộ trình triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Thực hiện Công văn 1498/VPCP-KSTT ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk, sáng 
ngày 04/3/2020 Uỷ ban nhân dân huyện Ea Kar đã tổ chức cuộc họp để thống nhất lộ trình 
triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích và triển khai thực hiện việc đưa các thủ tục hành chính theo danh mục ban hành kèm theo 
Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ vào tiếp nhận tại Bộ 
phận Một cửa huyện. 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND 
huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Tổ trưởng, Tổ phó Bộ phận Một cửa 
huyện và đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, Bưu điện huyện Ea Kar. Đồng chí Lê 
Đình Chiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp. 

 

Các đại biểu tham dự cuộc họp 

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến 
việc phối hợp với Bưu điện để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo đó, thống nhất với chủ trương sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, triển khai thực 
hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích trên địa bàn huyện Ea Kar. Bưu điện tỉnh Đắk Lắk sẽ có đề án cụ thể triển khai việc tiếp 
nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, kể cả các thủ tục 
thuộc ngành công an, quân sự tại trụ sở Bưu điện huyện Ea Kar. Để đảm bảo việc giải quyết 
nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp cần 
phải khảo sát, đánh giá cụ thể về quy mô, mức độ cần thiết cần về mặt bằng, diện tích phòng 
làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết... phục vụ cho tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính để Bưu điện xây dựng đề án đầu tư, mua sắm trang thiết bị. Bên 
cạnh đó, Bưu điện huyện Ea Kar sẽ phối hợp với các phòng ban của huyện (có tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính) cử nhân viên bưu điện tới tiếp cận, học hỏi các quy định về hồ sơ, 
quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính. Sau khi đã nắm bắt được toàn bộ quy trình, UBND 
huyện sẽ chuyển giao toàn bộ quy trình tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục 



hành chính cho người dân, doanh nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại trụ sở Bưu 
điện huyện Ea Kar. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Đình Chiến nêu rõ, Uỷ ban nhân dân huyện thống nhất chủ 
trương triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Uỷ ban nhân dân huyện thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bưu điện huyện Ea Kar. 
Đề nghị Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, Bưu điện huyện Ea Kar tiến hành khảo sát và sớm xây dựng 
đề án thật cụ thể về kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc... Các cơ quan, 
đơn vị chủ động phối hợp, hướng dẫn quy trình, hồ sơ để nhân viên bưu điện có thể tiếp nhận 
thủ tục hành chính theo quy định. Nâng cao hiệu quả, chất lượng việc tiếp nhận và giải quyết 
thủ tục hành chính. Tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính ở mức 
độ 3, mức độ 4. Nâng cao điểm số và chỉ số cải cách hành chính cửa huyện Ea Kar trong 
những năm tiếp theo một cách ổn định, bền vững./. 

 

  

 

 

 


