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Giảm 50% cước phí tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện 

 Để hạn chế tiếp xúc đông người và làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 1-3 
đến 30-4, Bưu điện tỉnh sẽ giảm 50% cước phí tiếp nhận và chuyển trả kết quả trong phạm vi 
nội tỉnh đối với hồ sơ đăng ký các thủ tục hành chính trực tuyến. 

Khi người dân có nhu cầu cần giải quyết thủ tục hành chính sẽ gọi đến Tổng đài hành chính 
công (0251) 1022, nhân viên bưu điện sẽ đến tận nhà hướng dẫn làm tờ khai, tiếp nhận và 
chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng giải quyết. Sau khi có kết quả, bưu điện sẽ chuyển phát 
đến tận nhà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định. 

Hiện nay, Bưu điện tỉnh đang cung cấp dịch vụ nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục 
hành chính đối với các lĩnh vực: tư pháp, giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký xe, giấy phép 
lái xe, bảo hiểm xã hội, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, kết quả khám bệnh, 
hồ sơ nhà đất, thực hiện việc thu, nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và chuyển phát giấy tờ tạm giữ đến tận địa chỉ người dân. 

Nam Anh 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Đắk Lắk 

Ngày đăng: 05/03/2020 
Mục: Tin tức 

Huyện Ea Kar: Triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC  
qua dịch vụ bưu chính công ích 

Ngày 4-3 UBND huyện Ea Kar đã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện tiếp nhận và 
trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo đó, UBND huyện Ea Kar thống nhất chủ trương phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai 
thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên 
địa bàn huyện.  

 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã Xuân Phú, 
huyện Ea Kar. (Ảnh minh họa) 

Bưu điện tỉnh xây dựng đề án cụ thể triển khai việc tiếp nhận TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND huyện; khảo sát, đánh giá, đầu tư, mua sắm trang thiết bị, chuẩn bị mặt 
bằng, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. 

Bên cạnh đó, Bưu điện huyện Ea Kar sẽ cử nhân viên tới tiếp cận, học hỏi các quy định về hồ 
sơ, quy trình tiếp nhận TTHC tại các phòng, ban chuyên môn của huyện để thực hiện việc tiếp 
nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hiệu quả nhất. 

Yến Ngọc 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 05/03/2020 
Mục: Chính trị 

Tăng tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử 

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, tính đến đầu tháng 3-2020, Trung tâm Hành 
chính công tỉnh và các bộ phận một cửa cấp huyện đã tập trung tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
hành chính đúng hạn đạt 95%. 

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã Tây Hòa (H.Trảng Bom). 
Ảnh: Hà Anh 

Một trong những giải pháp giúp công tác giải quyết hồ sơ đúng hạn, giảm phiền hà cho người 
dân và doanh nghiệp là tăng việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử. 

* Tiện lợi nhiều mặt 

Kể từ đầu tháng 3-2020, bộ phận tiếp nhận trả kết quả các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, 
Thống Nhất, Xuân Lộc sẽ tiếp nhận 6 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực bảo hiểm xã 
hội (BHXH) gồm: đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo 
hiểm thất nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ 
tham gia BHYT; đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH; giải 
quyết hưởng chế độ thai sản (thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời 
điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi); giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh 
này đến tỉnh khác; cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT. 

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, ngoài 4 địa phương đã thực hiện 6 TTHC thuộc 
lĩnh vực BHXH tại bộ phận một cửa, những địa phương còn lại trong tỉnh sẽ hoàn thành việc 
đưa các TTHC về BHXH ra tiếp nhận tại bộ phận một cửa huyện, thành phố vào cuối quý I-
2020. Cùng với đó, cá nhân, tổ chức còn có thể thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực BHXH qua 
dịch vụ bưu chính công ích hoặc liên hệ qua Tổng đài hành chính công (0251) 1022. 

Theo Chủ tịch UBND H.Long Thành Võ Tấn Đức, thử nghiệm và vận hành tốt 6 TTHC thuộc 
BHXH tại bộ phận một cửa sẽ tạo thuận lợi để thời gian tới UBND huyện chỉ đạo phối hợp bổ 
sung thêm một số thủ tục tại Bộ phận một cửa huyện. “Dự kiến sau khi xây mới trụ sở vào 



năm 2021, Bộ phận một cửa huyện sẽ đủ các điều kiện cần thiết (khoảng 4 quầy, 24 thủ tục) 
để tiếp nhận toàn bộ các TTHC về lĩnh vực BHXH, phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên 
môn” - ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh. 

Việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả một số TTHC về BHXH tại bộ phận một cửa cũng 
được UBND H.Nhơn Trạch tổ chức từ đầu tháng 3. Theo đó, các thủ tục đóng, điều chỉnh 
BHXH bắt buộc, cấp thẻ BHYT cũng được làm tại bộ phận một cửa, vừa thuận lợi cho tổ 
chức, cá nhân và hạn chế việc tiếp xúc đông người trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Trưởng phòng Nội vụ H.Nhơn Trạch Phan Chí Thảo nhìn nhận, việc đưa 6 TTHC thuộc lĩnh 
vực BHXH về bộ phận một cửa vừa tăng cường giải quyết hồ sơ hành chính điện tử, vừa tiện 
lợi cho tổ chức và cá nhân trong quá trình làm TTHC trong lĩnh vực này. 

Cũng theo ông Thảo, qua thử nghiệm chính thức vận hành từ đầu tháng 3, các TTHC thuộc 
lĩnh vực BHXH đã được nhiều doanh nghiệp hưởng ứng. Ông Nguyễn Văn Hoàn, đại diện 
pháp luật Công ty TNHH Cơ khí lắp máy Gia Nguyễn (KCN Nhơn Trạch 1) cho hay, có hệ 
thống này ông chỉ việc ngồi tại doanh nghiệp mà vẫn thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho 
người lao động đúng luật mà không phải đi lại nhiều lần. 

* Tăng cường liên thông 

Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường, việc triển khai tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện 
tử và qua tổng đài hành chính công nhằm hạn chế tiếp xúc đông người trong quá trình phòng, 
chống dịch Covid-19; đồng thời tăng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc 
của cán bộ, công chức các sở, ngành, nhất là bộ phận một cửa các huyện, xã và Trung tâm 
Hành chính công của tỉnh. 

Tại Bộ phận một cửa xã Tây Hòa (H.Trảng Bom), nhờ tăng cường sự liên thông nên những hồ 
sơ thuộc thẩm quyền của cấp xã và huyện được tiếp nhận, xử lý nhanh, gọn. Qua hệ thống 
chuyển trả trực tiếp hoặc trực tuyến, cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn nhiều hình thức như qua 
Tổng đài hành chính công (0251) 1022 hoặc để nhân viên bưu điện đưa tới tận địa chỉ cần 
nhận. 

Theo lãnh đạo địa phương này, trong 2 tháng đầu năm nay xã Tây Hòa đã tiếp nhận và xử lý 
đúng hạn trên 95,6% hồ sơ của người dân địa phương. Số hồ sơ còn lại đang trong hạn và thời 
gian liên thông với huyện và tỉnh để thực hiện. 

Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường cho biết thêm, việc liên thông từ bộ phận một cửa 
xã lên tỉnh và liên thông ngang giữa các sở, ngành ở nhiều TTHC đang được triển khai hiệu 
quả đã góp phần đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tiếp nhận xử lý hồ 
sơ điện tử, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. 

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh còn bố trí hệ thống camera giám sát ở Trung tâm Hành 
chính công tỉnh để trực tiếp theo dõi, kiểm tra tại 170 xã, phường, thị trấn và 11 bộ phận một 
cửa cấp huyện, kịp thời nhắc nhở những biểu hiện trì trệ cũng như biểu dương những đơn vị 
làm tốt, tạo động lực cho cán bộ, công chức thi đua hoàn thành nhiệm vụ. 

Hà Anh 



 

Nguồn: VTC 

Ngày đăng: 05/03/2020 
Mục: Thời sự 

Lo Covid-19, Thái Lan khử trùng bưu phẩm nhận từ nước ngoài 

Bưu chính Thái Lan bắt đầu khử trùng tất cả bưu phẩm từ nước ngoài vào thứ Năm 
(5/3) để chống lại virus corona, khi tổng số ca nhiễm tại nước này tăng lên 47. 

Thái Lan khử trùng các bưu kiện nước ngoài, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 
việc nhận bưu phẩm từ các nước bị ảnh hưởng xấu như Trung Quốc vẫn an toàn. 

Theo tuyên bố của WHO, những người nhận bưu phẩm từ Trung Quốc không có nguy cơ mắc 
phải virus corona mới. "Từ các phân tích trước đó, chúng ta biết virus corona không tồn tại 
lâu trên các vật thể, chẳng hạn như thư từ hoặc kiện hàng". 

 

Các bưu phẩm được khử trùng tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters) 

Theo Reuters, chưa có báo cáo nào về việc nhiễm virus từ các gói bưu phẩm gửi từ nước 
ngoài. 

"Bưu điện Thái Lan sẽ khử trùng mọi gói hàng đến từ nước ngoài tại các trụ sở, bao gồm tại 
sân bay Suvarnabhumi, bưu điện Lak Si, các điểm chuyển phát nhanh và xe tải giao 
hàng", Giám đốc Bưu chính Thái Lan, Korkij Danchaivichit nói với các phóng viên. 

Các ca bệnh mới ở Thái Lan bao gồm một người đàn ông Italy, một sinh viên Trung Quốc và 
2 công dân Thái Lan trở về từ Trung Quốc và Iran, ông Suwanchai Wattanayingcharoen, lãnh 
đạo cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết. 

Chính quyền Thái Lan hôm thứ Năm khuyên du khách từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi virus 
corona mới nên tự cách ly trong hai tuần, tránh đi đến các khu vực đông đúc. Nếu cần ra 
ngoài, họ nên đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. 

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan liệt kê các địa điểm có nguy cơ về virus là Trung Quốc 
đại lục, Hong Kong, Đài Loan, Macau, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Italy, Iran, Pháp và 
Đức. 

 

 



 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Trà Vinh 

Ngày đăng: 06/03/2020 
Mục: Tin tức – Sự kiện 

Trà Vinh: Thị xã Duyên Hải được chọn làm điểm thực hiện chuyển giao trụ sở bộ phận 
Một cửa từ UBND sang Bưu điện huyện Duyên Hải 

Quán triệt Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu quả”, sáng 05/3/2020, tại Bưu điện huyện Duyên Hải, đã diễn ra lễ 
chuyển giao trụ sở bộ phận Một cửa của UBND thị xã Duyên Hải sang Bưu điện huyện 
Duyên Hải. Đến dự và cắt băng khai trương có ông Nguyễn Văn Nầy, Phó Giám đốc Sở 
Thông tin và Truyền thông; bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bà Đỗ Thị Hồng 
Thu, Giám đốc Bưu điện tỉnh Trà Vinh. Lãnh đạo địa phương, có ông Đỗ Quốc Hùng, Phó Bí 
thư Thường trực Thị ủy, ông Lê Vũ Phương, Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, cùng đông 
đảo lãnh đạo các sở ngành tỉnh liên quan. 

 

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham quan quy trình Một cửa tại Bưu điện huyện.   

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt UBND thị xã Duyên Hải, ông Trần Viễn Phương, Phó Chủ tịch 
UBND thị xã Duyên Hải khẳng định: Việc chuyển giao trụ sở bộ phận Một cửa của UBND thị 
xã Duyên Hải sang Bưu điện huyện Duyên Hải là nơi tổ chức thí điểm đầu tiên cấp huyện, thị, 
thành phố của tỉnh Trà Vinh. Trước đó, vào tháng 12/2020, thị xã Duyên Hải đã thực hiện tại 
xã Dân Thành và Phường 2. Qua gần 02 tháng thực hiện, bước đầu đã hiệu quả, người dân 
đồng tình. Việc chuyển trụ sở bộ phận Một cửa của UBND thị xã Duyên Hải sang Bưu điện 
huyện Duyên Hải nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ 
máy các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn thị xã Duyên Hải; góp phần cùng với tỉnh nâng cao 
chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng mô hình giải quyết 
thủ tục hành chính theo hướng hiệu quả, tiện ích, thân thiện và năng động. 



 

Ngày đầu tiên hoạt động, đã có người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. 

Thay mặt Bưu điện tỉnh Trà Vinh, bà Đỗ Thị Hồng Thu, Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh: 
Việc chuyển giao trụ sở bộ phận Một cửa của UBND thị xã Duyên Hải sang Bưu điện huyện 
Duyên Hải nhằm khai thác hiệu quả mạng Bưu chính công ích do Nhà nước đầu tư; thể hiện 
vai trò là doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định thực hiện nhiệm vụ duy trì, quản lý mạng bưu 
chính công cộng; cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, là “cánh tay nối dài”, là một bộ phận 
của cơ quan hành chính Nhà nước theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.  

Như vậy, từ ngày 05/3/2020, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Duyên Hải khi có 
nhu cầu về thủ tục hành chính, Bưu điện huyện Duyên Hải sẽ bố trí nhân viên hỗ trợ, hướng 
dẫn nộp hồ sơ, nhận chuyển trả kết quả giải quyết theo yêu cầu. Qua đó, giúp người dân, 
doanh nghiệp của thị xã Duyên Hải vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí do đi lại; 
hướng tới quy trình thực hiện thủ tục hành chính văn minh, hiện đại, thân thiện và tiện ích.   

Tin, ảnh: Vân Tiến 

 



 

Nguồn: Đài phát thanh – truyền hình Thanh Hóa 

Ngày đăng: 06/03/2020 
Mục: Thời sự - Chính trị 

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính 

 Nhằm tăng cường hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu xây 
dựng Chính phủ điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 2406 yêu 
cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp. 

  

 

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, 
công khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4; đẩy mạnh việc cung cấp, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của cá nhân, tổ chức. Tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xem 
đây là dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực, giảm thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành 
chính cũng như hạn chế tiếp xúc trực tiếp nơi đông người nhằm phòng, chống và hạn chế tối 
đa tác động của dịch bệnh đến đời sống kinh tế - xã hội. 



 

Đối với các thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí, các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với 
các ngân hàng trên địa bàn tỉnh sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc dịch vụ thu 
phí, lệ phí qua bưu điện nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong 
quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 

  

 


