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Bưu chính Việt Nam vươn lên mạnh mẽ nhờ cách làm mới 

Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Covid-19, nhưng ngành bưu chính vẫn duy 
trì đà tăng trưởng nhờ xây dựng hệ sinh thái đa dạng, phát triển nền tảng tiếp nhận và 
cung cấp dịch vụ công. 

Theo 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. Nhưng với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) còn có yếu tố khác… 

Vietnam Post: Dịch vụ hành chính công đạt kết quả cao 

6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đạt doanh thu hơn 
12.680 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 270 tỷ đồng. Kết quả này đạt được trong bối cảnh Vietnam 
Post vừa hoàn thành tốt các dịch vụ bưu chính công ích vừa triển khai các chương trình, đề án 
lớn của Chính phủ và đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 tác động không nhỏ tới tình hình hoạt 
động sản xuất, kinh doanh trên toàn mạng lưới. 

Các lĩnh vực trụ cột như: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông 
và dịch vụ hành chính công đều có sự tăng trưởng. Trong đó các dịch vụ thuộc lĩnh vực tài 
chính bưu chính tăng bình quân gần 20% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù trong thời gian 
diễn ra dịch Covid-19 việc tiếp xúc trực tiếp với người dân gặp nhiều hạn chế, tuy nhiên do 
đổi mới về phương thức tuyên truyền, vận động nên 6 tháng đầu năm, Vietnam Post vẫn phát 
triển được 140.000 người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. 

 

Nhân viên Vietnam Post chuyển phát hàng tới tận tay khách hàng 

Nhóm dịch vụ hành chính công của Vietnam Post cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong 
thời gian diễn ra dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội trên cả nước. 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. Đến nay cũng có 30 tỉnh, thành 
phố đã triển khai đặt bộ phận một cửa tại trụ sở của bưu điện, trong đó có 14 trung tâm phục 
vụ hành chính công cấp tỉnh, 46 bộ phận một cửa cấp huyện và 64 bộ phận một cửa cấp xã. 32 
tỉnh, thành phố đã triển khai việc bố trí nhân viên bưu điện hỗ trợ cán bộ, công chức tại bộ 
phận một cửa các cấp trong việc tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Mặc dù mới tham gia triển khai việc định danh và xác thực điện tử, tuy nhiên Vietnam Post đã 
nhanh chóng xây dựng hệ thống định danh, xác thực điện tử PostID và bắt đầu triển khai miễn 
phí cho người dân. Hiện nay, Vietnam Post đã phát triển được hơn 91.000 tài khoản PostID 
cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp trên cả nước. Hệ thống định danh xác thực điện tử 
PostID đã được kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến 
trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và những Cổng dịch vụ công Bộ, ngành, địa phương có kết 
nối trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tài khoản PostID cũng có thể đăng nhập vào các hệ 
thống của Bưu điện để sử dụng các dịch vụ do Bưu điện cung cấp hoặc các hệ thống của 
những 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. 

Theo ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết, giai đoạn 
2015-2020 mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, song Vietnam Post đã phát huy vai trò 
là hạt nhân lãnh đạo, đảm bảo thống nhất trong quản lý, điều hành nhằm thực hiện lãnh đạo 
toàn diện mọi mặt hoạt động của tổng công ty, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Nếu như 
năm 2015 doanh thu toàn tổng công ty đạt 8.770 tỷ đồng, thì năm 2019 con số này lên tới 
25.211 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hơn 30%/năm. Bên cạnh đó lợi nhuận toàn 
tổng công ty cũng tăng gần 3,5 lần, từ 154 tỷ đồng (năm 2015) lên 535 tỷ đồng (năm 2019); 
đạt mức tăng trưởng hơn 36%. 

Để hiện thực hóa chiến lược, ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post, Tổng công 
ty khẳng định 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... 

Bài, ảnh: VĂN PHONG 
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Doanh nghiệp bưu chính lớn kêu gọi nhân viên, khách hàng cài ứng dụng Bluezone 

Chung tay với cả nước trong phòng chống dịch Covid-19, VietnamPost đã kêu gọi người 
lao động trên toàn mạng lưới cài đặt và vận động, hướng dẫn đối tác, khách hàng cài ứng 
dụng Bluezone để cảnh báo tiếp xúc gần người nhiễm dịch. 

Hưởng ứng kêu gọi của Thủ tướng, các Bộ TT&TT, Y tế, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(VietnamPost) cũng đã khuyến nghị người lao động trên toàn mạng lưới và các đối tác, khách 
hàng tải và sử dụng ứng dụng Bluezone. 

“Khi được cài đặt ứng dụng Bluezone, các điện thoại sẽ giao tiếp với nhau thông qua 
Bluetooth và từ đó sẽ cho biết liệu chúng ta có tiếp xúc với những người có nguy cơ nhiễm 
Covid-19 hay không. Ứng dụng này là sản phẩm được Bộ TT&TT và Bộ Y tế triển khai để hỗ 
trợ cho công tác phòng chống dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp tại nước ta”, thông báo 
của VietnamPost tới người lao động và khách hàng nêu rõ. 

Bên cạnh đó, trong cuộc chiến tổng lực của ngành TT&TT chống lại dịch bệnh Covid-19, 
cùng với các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát khác, VietnamPost cũng đã góp sức để duy 
trì dòng chảy vật chất không ngừng nghỉ, giao thương thông suốt hàng hóa, dịch vụ trong 
suốt, đặc biệt là trong thời gian cách ly xã hội, giúp thương mại điện tử, dịch vụ hành chính 
công phát triển, giúp người dân nhanh chóng thích nghi với trạng thái bình thường mới. 

Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, doanh nghiệp lớn ngành 
bưu chính đã tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa tăng 
cường hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiếp tục duy trì dòng chảy vật chất, đáp ứng 
tốt nhu cầu của người dân, các cơ quan, tổ chức, góp phần hạn chế tụ tập đông người.  

Bộ TT&TT, Bộ Y tế vận động người dân cả nước cài ứng dụng Bluezone 

Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone - 
phần mềm hỗ .... 

Đối với việc triển khai toàn quốc ứng dụng Bluezone để để phát hiện, truy vết nhanh những 
người có khả năng bị lây nhiễm, góp phần nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, Bộ TT&TT đã 
xác định và đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai đồng loạt 10 biện pháp tuyên truyền người 
dân cài đặt, sử dụng ứng dụng. 

Trong 3 ngày gần đây, Cục Tin học hóa đã khẩn trương phối hợp với Sở TT&TT của 63 tỉnh, 
thành phố để triển khai tuyên truyền, vận động người dân tại các địa phương cài đặt, sử dụng 
ứng dụng Bluezone hỗ trợ phát hiện tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. 

Đến nay, thống kê sơ bộ đã có hơn 20 tỉnh, thành có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trên địa bàn triển khai các biện pháp tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. 

Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cũng cho biết, số lượt tải Bluezone đã tăng mạnh từ khi các cơ 
quan chức năng đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền triển khai ứng dụng ở Đà Nẵng và các 
tỉnh, thành phố. 

Theo thống kê, tính đến 11h ngày 3/8/2020, tổng số lượt cài đặt ứng dụng Bluezone đạt gần 
3,6 triệu lượt, tăng hơn gần 3,4 triệu lượt so với thời điểm ngày 25/7/2020 (thời điểm Việt 
Nam phát hiện ca nhiễm mới từ cộng đồng tại Đà Nẵng – PV).  

Vân Anh  
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Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu 
chính công ích, những năm qua, Bưu điện tỉnh được ví như "cánh tay nối dài" của các cơ 
quan hành chính, giúp các tổ chức, cá nhân chuyển phát trả hồ sơ, giấy tờ hành chính 
công, giảm thời gian và chi phí đi lại, góp phần thúc đẩy cải cách TTHC, nâng cao chất 
lượng phục vụ nhân dân. 

 

Thực hiện giao dịch bưu chính tại Bưu điện tỉnh. 

Tham gia nộp BHYT tự nguyện qua Bưu điện tỉnh và đăng ký dịch vụ nhận thẻ tại nhà, ông Vũ 
Đức Tại, phố 2, phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) được nhân viên Bưu điện chuyển tới 
tay sau một tháng đăng ký. Ông Tại cho biết: Dịch vụ bưu chính công ích rất thuận lợi cho người 
dân, tôi không phải đi lại nhiều để lấy thẻ mà được chuyển đến tận nhà. 

Từ khi có dịch vụ bưu chính công ích, chị Tạ Thị Sang, chuyên viên phòng Hành chính, Sở Tư 
pháp đã không còn phải chờ và gọi điện cho các tổ chức, cá nhân đến nhận các TTHC nữa, mà 
giờ đây, mỗi TTHC giải quyết xong được chuyển ngay qua hệ thống bưu chính công ích. Chị 
Sang cho biết: Khi Sở Tư pháp phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, 
tôi thấy có rất nhiều lợi ích. Công dân tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí, không phải đi lại 
nhiều… TTHC được trả nhanh, tới tận tay công dân. 

Thực hiện quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bưu điện 
tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
TTHC. Đến nay, hầu hết các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đều phát sinh hồ sơ 
tiếp nhận hoặc chuyển trả kết quả giải quyết TTHC.  

Số lượng hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính công ích chủ yếu tập trung chiều chuyển trả kết quả 
trong các lĩnh vực như: Cấp đổi giấy phép lái xe - Sở Giao thông Vận tải; lĩnh vực chăn nuôi thú 
y, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Sở Nông nghiệp và phát triển nông 



thôn; lý lịch tư pháp - Sở Tư pháp; cấp giấy chứng chỉ hành nghề xây dựng - Sở Xây dựng; lĩnh 
vực an toàn thực phẩm, lĩnh vực khám, chữa bệnh - Sở Y tế; chuyển phát thẻ căn cước công dân; 
chuyển phát hộ chiếu; chuyển phát hồ sơ BHXH; hồ sơ tài nguyên môi trường… 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh đã chú trọng đầu tư, sửa chữa, 
nâng cấp các điểm giao dịch; bổ sung trang thiết bị hiện đại; không ngừng cải tiến, đơn giản hóa 
quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian quá trình bưu gửi. Trong quá trình triển khai dịch vụ tiếp 
nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC, hiểu rõ bưu phẩm chuyển phát là những giấy tờ 
quan trọng và tính bảo mật cao nên Bưu điện tỉnh đã xây dựng quy trình dịch vụ chặt chẽ tại các 
công đoạn chuyển phát đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhân viên trực tiếp phụ trách dịch vụ hành 
chính công được đào tạo cả về nghiệp vụ chuyên môn lẫn cách thức tiếp xúc với khách hàng. 
Thái độ phục vụ nhiệt tình, đúng mực.  

Đồng thời, Bưu điện tỉnh triển khai niêm yết đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cung ứng 
dịch vụ như: Bảng cước dịch vụ, quy định chất lượng dịch vụ, danh mục tài liệu nhận hồ sơ, trả 
kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện, Bưu điện tỉnh đã triển khai tiếp nhận và trả 
kết quả hồ sơ giải quyết TTHC tại một bưu cục cấp 1; bảy bưu cục cấp 2; 21 bưu cục cấp 3 và 
114 điểm Bưu điện văn hóa xã. 

Đặc biệt, dịch vụ bưu chính công ích điện tử được Bưu điện tỉnh tích cực triển khai. Năm 2017, 
UBND tỉnh đã đưa cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động. Sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến hiệu quả nhằm mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, tổ chức trên địa 
bàn tỉnh và góp phần vào nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
Bưu điện tỉnh đã thực hiện kết nối dữ liệu trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Việc kết nối 
tạo thêm tiện ích cho người dân, doanh nghiệp khi có thêm lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả 
qua Bưu điện chỉ bằng thao tác trên trang dịch vụ công trực tuyến. 

Việc triển khai tốt các dịch vụ hành chính công của Bưu điện tỉnh không chỉ góp phần đẩy mạnh 
cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ mà còn cung cấp dịch vụ rất tiện ích, giúp 
người dân, tổ chức tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện các TTHC; tạo ra sự chuyển biến 
mạnh mẽ trong giải quyết TTHC, tăng sự lựa chọn của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 
TTHC; khai thác tối đa và phát huy được hiệu quả mạng lưới bưu chính công cộng do Nhà nước 
đầu tư.  

Qua đó, góp phần giảm áp lực, giảm tải khối lượng công việc cho các cơ quan hành chính Nhà 
nước, thúc đẩy cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tăng chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả gần 60 
nghìn thủ tục hành chính, doanh thu đạt trên 1,3 tỷ đồng. 

Bài, ảnh: Tiến Minh 



 

Nguồn: Tạp chí Công thương 

Ngày đăng: 05/08/2020 
Mục: Chính sách 

Hà Nội: 100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp được trả qua đường 
bưu điện 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trả 100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh 
nghiệp được chuyển trả đến tận địa chỉ đăng ký của doanh nghiệp, tổ chức, công dân 
qua đường bưu điện trên địa bàn Hà Nội. 

Theo đó, bắt đầu từ ngày 04/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phối hợp với Bưu điện 
thành phố Hà Nội thực hiện chuyển trả 100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh 
nghiệp qua đường bưu điện trên địa bàn Hà Nội năm 2020 cho doanh nghiệp nhận tại trụ sở 
doanh nghiệp hoặc địa chỉ do doanh nghiệp, tổ chức, công dân đăng ký. 

Để triển khai thành công việc trả kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua 
đường Bưu điện đến địa chỉ nhận an toàn, chính xác, tránh thất lạc, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thành phố Hà Nội đề nghị Bưu điện thành phố Hà Nội, Phòng Đăng ký kinh doanh, Văn 
phòng Sở và Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ doanh 
nghiệp, tổ chức, công dân đăng ký địa chỉ nhận kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh 
nghiệp. 

 

100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp được trả qua đường bưu điện 

Bên cạnh đó, UBND Thành phố Hà Nội trích ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí chuyển trả kết 
quả. 

Giải pháp này của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-
HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số cơ chế, nội 
dung, mức chi đặc thù trong phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội; Chỉ đạo của 
UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống và ngăn ngừa sự lây lan của 
dịch bệnh Covid-19, yêu cầu dừng các hoạt động tập trung đông người. 

Đồng thời nhằm thực hiện quyết liệt các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tạo 
thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký 
doanh nghiệp, giảm bớt số lần đi lại cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân. 

PV 



 

Nguồn: Thời báo ngân hàng 

Ngày đăng: 05/08/2020 
Mục: Tài chính Tiền tệ 

Sao vẫn nhiều người nộp phí phạt bằng tiền mặt? 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc có quá ít người sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia trong 
việc nộp phí phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông là do người vi phạm giao 
thông, nếu bị lực lực cảnh sát giam xe, giữ bằng lái… vẫn phải đến trực tiếp các đội cảnh sát 
giao thông để lấy giấy tờ và xe. 

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP.HCM) cho biết, từ 
ngày 12/3 đến 27/7, Cảnh sát giao thông thành phố đã xử lý 173.124 trường hợp vi phạm, 
phạt tiền 128.514 trường hợp. Thế nhưng điều đáng chú ý là chỉ có 14 trường hợp vi phạm 
nộp phạt qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

TP.HCM là một trong 5 tỉnh, thành phố được Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đưa vào 
thí điểm trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ đầu tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, theo lực lượng 
Cảnh sát giao thông TP.HCM, do người dân còn chưa tin tưởng vào mạng internet, sợ lộ 
thông tin. Mặc dù mỗi khi phát hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, cảnh 
sát giao thông thường lấy số điện thoại của người vi phạm để khi chuyển hồ sơ xử phạt sang 
Cổng dịch vụ công Quốc gia có thể dễ dàng liên hệ gửi hồ sơ cho người dân. 

Nhưng nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc có quá ít người sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc 
gia trong việc nộp phí phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông là do người vi phạm 
giao thông, nếu bị lực lực cảnh sát giam xe, giữ bằng lái… vẫn phải đến trực tiếp các đội cảnh 
sát giao thông để lấy giấy tờ và xe. Bởi vậy, nhiều người bị phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông cho biết, dù có nộp phạt trực tuyến trên điện thoại kết nối internet qua 
Cổng dịch vụ công Quốc gia vẫn phải đến đội cảnh sát, nên không muốn làm trực tuyến. 

 

Cổng dịch vụ công Quốc gia hoạt động từ tháng 9/2019 mục tiêu nhằm góp phần minh bạch 
hóa, giảm thời gian và chi phí cho người dân và DN thực hiện các thủ tục hành chính. Nghị 
quyết 02/2019/ NĐ-CP của Chính phủ trong đó có giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng 
tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 (giao dịch trực tuyến có thanh toán 
không dùng tiền mặt), có yêu cầu UBND cấp tỉnh “Ban hành kế hoạch thực hiện cung cấp ít 
nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4, đẩy mạnh phương thức 



tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thu 
phí, lệ phí... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ưu tiên giải pháp thanh toán 
trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, với thời hạn hoàn thành trước 
tháng 12/2019. 

Theo đó, ví điện tử MoMo, VNPT Pay, VietinBank, Vietcombank… đã cung cấp dịch vụ 
thanh toán điện tử cho Cổng dịch vụ công Quốc gia ngay từ buổi đầu. Các chuyên gia thanh 
toán cho biết, các ngân hàng và trung gian thanh toán có lợi ích trong việc kết nối hệ thống 
thanh toán vào Cổng dịch vụ công Quốc gia. Nhưng nếu các địa phương không quyết liệt thúc 
đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ công thì bản thân các TCTD cũng 
không thể tạo ra một sức bật mới cho hoạt động thanh toán phí và lệ phí dịch vụ hành chính 
công.  

Ông Nguyễn Bá Diệp - Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến, đơn vị 
cung cấp Ví điện tử MoMo cho biết: “Cổng Dịch vụ công Quốc gia chính thức đi vào hoạt 
động và sẽ là công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ 
điện tử, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
- xã hội đất nước. Ví MoMo cam kết đồng hành cùng Chính phủ thông qua việc miễn thu phí 
dịch vụ trong giai đoạn đầu để khuyến khích người dân sử dụng; hỗ trợ về mặt công nghệ 
trong quá trình kết nối. Song song đó, cũng phối hợp với các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn người dân tạo thói quen sử dụng các công cụ thanh toán không dùng tiền 
mặt”. 

Về lâu dài, khi Cổng Dịch vụ công Quốc gia đi vào ổn định kết nối với các tỉnh/thành phố, dữ 
liệu của Cổng dịch vụ công của các tỉnh/thành phố sẽ được liên kết tập trung về một mối. Tuy 
nhiên, với những dịch vụ công mang tính đặc thù của từng địa phương thì vẫn do địa phương 
giải quyết. Hiện nay Cổng Dịch vụ công Quốc gia đang thanh toán trực tuyến một số dịch vụ 
công thiết yếu như: đổi giấy phép lái xe, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thẻ bảo 
hiểm y tế do mất, hỏng, dịch vụ cấp điện hạ áp... 

Theo các NHTM và trung gian thanh toán đã tham gia vào Cổng dịch vụ công Quốc gia, việc 
kết nối hệ thống thanh toán giữa các tỉnh, thành phố không khó khăn với các TCTD trong việc 
cung ứng bên cạnh các thủ tục hành chính công trực tuyến. 

Hải Ninh 

 


