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Từ ngày 16/3, việc nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Lãnh sự được thực hiện qua Bưu điện 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thông báo kể từ ngày 16/3/2020, Bộ phận 
Một cửa của Bộ Ngoại giao sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). 

Theo thông báo của Cục Lãnh sự, từ ngày 16/3/2020, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận 
kết quả giải quyết các thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự tại Bộ phận Một cửa 
thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện gần nơi mình cư trú. Thành phần, số 
lượng hồ sơ và thời gian giải quyết không thay đổi. Cục Lãnh sự khẳng định, thời gian xử lý 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không khác biệt so với việc thực hiện trực 
tiếp tại Bộ phận Một cửa (kể cả khi Cục Lãnh sự nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

Người dân đọc thông báo của Cục Lãnh sự về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu 
điện. 

Việc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Vietnam Post sẽ giúp hạn 
chế việc tiếp xúc, tụ tập đông người, qua đó giảm thiểu rủi ro lây lan dịch bệnh Covid 19. 

Trước đây để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các thủ tục về lãnh sự của Bộ 
Ngoại giao, người dân và các tổ chức phải đến trực tiếp Cục Lãnh sự tại Hà Nội để nộp hồ sơ. 
8h sáng nay, ghi nhận tại Cục Lãnh sự 40 Trần Phú Hà Nội, không còn cảnh xếp hàng chờ 
nộp hồ sơ như mọi ngày. Ngay tại cổng Cục Lãnh sự đã niêm yết thông báo về việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đa số người 
dân đã đọc thông báo trên Cổng thông tin của Cục Lãnh sự từ trước nên đã tới thẳng các điểm 
Bưu điện để nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả do Bưu điện chuyển phát tới tận nhà. 



 

Khách hàng nộp hồ sơ làm thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Bưu điện Hà Nội. 

Theo bà Đinh Thị Thu Hường, Giám đốc Bưu điện trung tâm 1, Bưu điện Thành phố Hà Nội, 
sáng nay nhiều người dân đã mang đầy đủ các loại giấy tờ, hồ sơ tới các điểm giao dịch để 
nộp. Trong buổi sáng đầu tiên thực hiện quy định này, Bưu điện Hà Nội đã tiếp nhận gần 30 
hồ sơ của khách hàng nộp tại quầy. Hiện nay, tại mỗi quận, huyện của Hà Nội đều bố trí từ 1 - 
2 bưu cục để thực hiện tiếp nhận hồ sơ của người dân. Đa số người dân làm thủ tục chứng 
nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. Sau khi cơ quan chức năng giải quyết xong hồ sơ, căn cứ 
lịch hẹn trả kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ nhận kết quả từ bộ phận Một cửa để chuyển phát 
đến tận địa chỉ người dân và các tổ chức đã đăng ký". 

Theo chị Nguyễn Minh Anh (Đống Đa, Hà Nội) do đọc thông báo trên website của Cục Lãnh 
sự từ cuối tuần trước nên sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sáng nay trên đường đi làm, chị đã 
đến thẳng Bưu điện Trung tâm để nộp hồ sơ. "Tôi chỉ mất có 3 phút niêm phong hồ sơ, nộp 
cho nhân viên Bưu điện là xong. Tôi cũng đã đăng ký luôn dịch vụ chuyển phát kết quả tới 
tận nhà. Làm như thế này vừa đỡ tốn thời gian đi lại, xếp hàng chờ đợi, lại không tập trung 
nơi đông người, tránh các dịch bệnh lây nhiễm, nhất là dịch Covid 19 đang khá phức tạp". 

 



Nhân viên Bưu điện nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ bộ phận Một cửa của Bộ 
Ngoại giao để chuyển phát cho người dân. 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, để đáp ứng nhu 
cầu nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lãnh sự nói riêng và 
các thủ tục hành chính nói chung, Vietnam Post đã bố trí đầy đủ các quầy giao dịch, nhân viên 
tiếp nhận hồ sơ tại 63 Bưu điện tỉnh, thành phố. Bưu điện Việt Nam cam kết thực hiện đúng 
quy định của Bộ Ngoại giao trong việc tiếp nhận và chuyển phát kết quả của Bộ Ngoại giao. 

"Hiện nay nhiều Bộ, ngành, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Việt Nam để 
đẩy mạnh dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid 19, nhiều bộ phận Một cửa các cấp đã hạn chế việc 
nhận nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Các Bộ, ngành, địa phương cũng khuyến cáo người dân, 
doanh nghiệp và tổ chức thực hiện nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Bưu điện Việt Nam luôn sẵn sàng trở thành cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính nhà 
nước trong việc phục vụ người dân doanh nghiệp và tổ chức nhằm giải quyết các thủ tục hành 
chính một cách thuận tiện nhất, an toàn nhất", ông Hào cho biết thêm. 
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Tiện lợi khi nộp hồ sơ... tại nhà 

Hơn 2 năm qua, người dân Đồng Nai được tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính 
nhanh chóng, tiện lợi hơn khi Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả tại 
nhà.  

 

Nhân viên Bưu điện TP.Biên Hòa (trái) hướng dẫn người dân làm hồ sơ tại nhà. Ảnh: Đ.Phú 

Thay vì phải trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh hoặc UBND cấp 
huyện để làm thủ tục hành chính thì hiện nay, người dân, doanh nghiệp chỉ cần liên hệ bưu 
điện gần nhất để yêu cầu cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả hồ sơ tại nhà (có thu phí). 

* Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại 

Hiện nay, Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả tại nhà cho các thủ tục hành chính như: lý 
lịch tư pháp; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; thu hộ nộp phạt vi phạm giao 
thông tại nhà; cấp đổi giấy phép lái xe; giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm... 

Theo Bưu điện tỉnh, mức thu phí đối với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà ở 
TP.Biên Hòa là 60 ngàn đồng/hồ sơ; thêm khoảng 40 ngàn đồng nữa, người dân sẽ được nhân 
viên bưu điện hướng dẫn điền hồ sơ tại nhà (tổng chi phí khoảng 100 ngàn đồng/bộ hồ sơ). 
Với cách làm này người dân chỉ cần ở nhà nộp hồ sơ, đỡ tốn thời gian và chi phí đi lại. 

Anh Hoàng Trung Hiếu (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho hay, thủ tục tiếp nhận hồ sơ tại 
nhà khá đơn giản, chỉ cần gọi đến tổng đài dịch vụ công 0613.1022 sẽ được hướng dẫn đăng 
ký thủ tục, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà. Nhân viên tổng đài cũng tận tình hướng dẫn 
chuẩn bị sẵn những hồ sơ cần thiết. Sau đó sẽ có nhân viên bưu điện liên hệ đến nhà để lấy hồ 
sơ. Thậm chí, nhân viên bưu điện còn đem hồ sơ tới, cung cấp mẫu, hướng dẫn ghi và kiểm 
tra, đảm bảo thông tin được điền đúng, đủ thì họ đem đi. Khi hồ sơ xong, nhân viên bưu điện 
lại trả về tận nhà, đúng hạn. 



“Tôi rất hài lòng với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ tại nhà của ngành bưu điện vì nhờ đó, tôi được 
hướng dẫn cặn kẽ thủ tục làm hồ sơ mà không mất thời gian, tốn kém chi phí đi lại để làm thủ 
tục hành chính” - anh Hiếu nói. 

* Nỗ lực cải cách  thủ tục hành chính vì người dân 

Theo Bưu điện tỉnh, sau hơn 2 năm triển khai, dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính tại nhà, số người sử dụng dịch vụ ngày càng tăng. Nếu như năm 2017, Bưu 
điện tỉnh mới tiếp nhận hơn 500 hồ sơ tại nhà, chủ yếu là thủ tục lý lịch tư pháp thì trong năm 
2019 vừa qua, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận hơn 100 ngàn hồ sơ tại nhà (trong đó có hơn 3 ngàn 
hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại nhà). 

Hiện nay, tại Bưu điện TP.Biên Hòa có 1 tổ hành 
chính công chuyên trách về việc hỗ trợ, tiếp nhận, 
trả hồ sơ thủ tục hành chính. Tại các huyện thì 
ngành bưu điện cũng bố trí người bán chuyên trách 
đảm nhận. Để đáp ứng tốt công việc hướng dẫn thủ 
tục hành chính cho người dân tại nhà, Bưu điện tỉnh 
thường xuyên phối hợp với các sở, ngành tổ chức 
tập huấn cho nhân viên bưu điện nắm vững các thủ 

tục hành chính trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính 
chuẩn xác hơn, hạn chế hồ sơ bị trả lại bổ sung;  nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Để ngày càng có nhiều người biết đến tiện ích của dịch vụ nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính tại nhà, Bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp. Trong đó có việc đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền qua các kênh như: truyền thông, website, loa truyền thanh ở các 
địa phương... 

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của Bưu điện tỉnh ngày 8-1 
vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu Bưu điện tỉnh tiếp tục phấn 
đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục làm tốt dịch vụ hành chính công để góp 
phần cùng tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính. 

“Bưu điện tỉnh cần đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên, người 
lao động nhằm tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác tiếp nhận, trả hồ sơ kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính cho người dân... để thực sự là “cánh tay nối dài” hỗ trợ làm thủ tục 
hành chính cho người dân” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh. 

Hưởng ứng chiến dịch phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, Bưu điện tỉnh sẽ 
áp dụng phương án giảm 50% giá 
cước tiếp nhận và trả kết quả các thủ 
tục hành chính tại nhà (trong phạm vi 
nội tỉnh) đến hết ngày 30-4. 
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Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, chào mừng Đại hội Đảng các cấp 

Sáng 14/3/2020, tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh, Bưu điện tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tỉnh tổ chức Lễ phát động ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. 
Tham dự Lễ, có bà Đỗ Thị Hồng Thu, Giám đốc Bưu điện tỉnh Trà Vinh, bà Nguyễn Thị 
Đan Thương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên 
của 02 cơ quan Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh.  

 

Lực lượng 02 ngành tham gia diễu hành trên các tuyến đường của thành phố Trà Vinh sau Lễ 
ra quân. 

Với chủ đề: “Bưu điện tỉnh Trà Vinh và BHXH tỉnh Trà Vinh tích cực tuyên truyền chính 
sách BHXH tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân, góp phần chào mừng Đại 
hội Đảng các cấp”; đồng thời, hoạt động cũng nhằm thực hiện Công văn số 4621/UBND-
KGVX ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai Nghị quyết số 102/NQ-
CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ về việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện qua hệ 
thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch phối hợp giữa Bưu điện tỉnh Trà Vinh 
và BHXH tỉnh về việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020.   

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Đỗ Thị Hồng Thu, Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh: Lễ ra 
quân được tổ chức tại 08 Bưu điện huyện, thành phố trong tỉnh (thị xã Duyên Hải và huyện 
Duyên Hải có chung Bưu điện Duyên Hải), với chủ đề như đã nêu; mục tiêu trong ngày ra 
quân toàn tỉnh phát triển 500 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mới và phấn đấu năm 
2020, đạt 3.500 người trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH tự nguyện. 

Mục đích của đợt ra quân nhằm tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân, 
giúp nâng cao hiểu biết về chế độ, chính sách của BHXH tự nguyện. Đợt ra quân còn có ý 
nghĩa quan trọng, nhằm phát huy tinh thần xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bưu 
điện từ tỉnh đến huyện trong công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. 
Truyền thông hình ảnh của BHXH và Bưu điện tỉnh trong công tác xây dựng hệ thống An 
sinh xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa BHXH và Bưu điện các cấp trong công tác tuyên 
truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát 
triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 



Lễ phát động, ra quân đã tạo khí thế sôi nổi, tạo dấu ấn quan trọng, là tiền đề thúc đẩy các 
hoạt động thông tin, truyền thông chính sách BHXH tự nguyện trong đợt sinh hoạt chính trị 
quan trọng, rộng khắp, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.   

Sau Lễ phát động, lực lượng tham gia của 02 ngành tổ chức diễu hành tại các tuyến đường 
trung tâm thành phố Trà Vinh, phát tài liệu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, vận 
động người dân tham gia. Kết thúc ngày ra quân đầu tiên, 02 đơn vị đã vận động 612/500 
người tham gia BHXH tự nguyện. 


