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Phát huy vai trò của bưu điện trong chính quyền điện tử 

Mạng lưới bưu điện đã thể hiện rõ vai trò cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính nhà 
nước. Mục tiêu xa hơn nữa, bưu điện sẽ là nhân tố tích cực và quan trọng của chính quyền 
điện tử, chính phủ điện tử. 

Đưa dịch vụ công đến gần với người dân 

Minh chứng rõ hơn cho nhận định bưu điện đã thể hiện được vai trò là cánh tay nối dài của 
các cơ quan hành chính nhà nước, đưa các dịch vụ hành chính công đến gần với người dân 
hơn, ông Đỗ Văn Tư, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hưng Yên cung cấp những số liệu cụ thể tại 
địa phương này: Số lượng hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh qua dịch vụ bưu chính 
công ích tăng dần qua các năm: Năm 2018 trên 70.000 hồ sơ, năm 2019 đạt trên 100.000 hồ 
sơ. Trong 4 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo 
các sở, ngành hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện các TTHC công trực tuyến, lượng 
hồ sơ phát sinh qua bưu điện đã đạt trên 50.000 hồ sơ. 

 

Mạng lưới Bưu điện Việt Nam đã tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại kết nối hệ thống 
công nghệ thông tin với các cơ quan nhà nước để đảm bảo hiệu quả dịch vụ bưu chính – hành 

chính công. 

“Khi mới bắt đầu triển khai, cán bộ nhân viên bưu điện chưa có khả năng chuyên sâu về 
nghiệp vụ nên việc giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người dân về các TTHC còn hạn chế. Công tác 
truyền thông cũng chưa được đẩy mạnh nên việc người dân biết và sử dụng dịch vụ công qua 
bưu điện chưa nhiều. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác đào tạo cho lực lượng 
nhân viên bưu điện về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ người dân tốt hơn. Bên 
cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, cố gắng 100% điểm phục vụ của bưu điện đủ điều 
kiện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác truyền 
thông bao phủ toàn tỉnh để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt được dịch vụ của bưu 
điện và tích cực tham gia. Qua đó, bưu điện ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò là cánh tay 



nối dài của cơ quan hành chính nhà nước, đưa dịch vụ công đến người dân được tốt nhất”, 
Giám đốc Đỗ Văn Tư thẳng thắn chia sẻ. 

Nhân tố tích cực của chính quyền điện tử 

Trước khi có Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ, người dân và doanh nghiệp 
chỉ có 2 lựa chọn khi muốn thực hiện dịch vụ công: Đến trực tiếp trung tâm dịch vụ hành 
chính công; Thực hiện qua cổng dịch vụ công của quốc gia hoặc của các bộ, ngành, địa 
phương. 

 

Hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý qua hệ thống phần mềm 

“Giờ đây, người dân và doanh nghiệp đã có thêm hình thức thứ ba là qua mạng bưu chính 
công cộng và dịch vụ bưu chính công ích; không phải trực tiếp giao tiếp với cán bộ thực hiện 
TTHC, qua đó giúp giảm bớt nhũng nhiễu không cần thiết”, ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành 
viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam không giấu vẻ tự hào khi trao 
đổi với chúng tôi. 

“Nắm bắt chủ trương của Chính phủ là ngày càng tăng cường dịch vụ công trực tuyến, Bưu 
điện Việt Nam đã nghiên cứu, triển khai giải pháp định danh và xác thực điện tử PostID. Mỗi 
người dân được cấp miễn phí 1 tài khoản để truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia cũng như 
của các bộ, ngành, địa phương để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Bưu điện Việt Nam 
cũng đã chủ động phát triển giải pháp hệ sinh thái cho mảng dịch vụ hành chính công, cài app 
(ứng dụng) cho người dân, tiến tới mỗi người dân cài app này đều có kênh giao tiếp với các 
cấp chính quyền địa phương, qua đó có thể phản ánh kiến nghị với chính quyền cũng như sử 
dụng các dịch vụ công trực tuyến”, ông Nguyễn Quốc Vinh chia sẻ. 

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, vị lãnh đạo Bưu điện Việt Nam đặc biệt bày tỏ sự tâm 
đắc đối với Đề án “Cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính 
công ích tại địa phương” mà Bưu điện Việt Nam đã tích cực phối hợp xây dựng theo chỉ đạo 
của Bộ TT&TT, đang trình Chính phủ phê duyệt. 



 

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
chia sẻ thông tin với Báo VietNamNet. 

Nếu đề án được thông qua, người dân sẽ hết sức thuận lợi khi làm dịch vụ công. Ví dụ, các 
trung tâm phục vụ hành chính công của các cấp chính quyền địa phương sẽ được đưa về các 
bưu điện trung tâm tại địa phương. Người dân ra bưu điện hoàn toàn có thể sử dụng các dịch 
vụ hành chính công vừa liên thông theo ngành dọc và mở rộng liên kết cả theo chiều ngang. 
Bên cạnh đó, Bưu điện sẽ cung cấp giải pháp chính quyền điện tử cho các địa phương chưa có 
điều kiện cung ứng. 

“Chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp các trang thiết bị, và có đội ngũ nhân viên bưu điện sẵn 
sàng tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC ngay tại các trung tâm phục vụ hành chính 
công. Qua đó giúp giảm biên chế các cấp chính quyền theo đúng Nghị quyết số 18 của Trung 
ương 6 về chuyển giao một số nhiệm vụ mà các cơ quan nhà nước không nhất thiết phải thực 
hiện cho các doanh nghiệp. Nếu Bưu điện được tham gia cung cấp giải pháp hành chính công, 
có thể nói đây là một bước cải tiến còn mạnh hơn nữa so với hiện nay. Sự cải cách hành chính 
mạnh mẽ chính là một động lực để phát triển kinh tế xã hội”, ông Nguyễn Quốc Vinh khẳng 
định. 

Những lĩnh vực có nhu cầu nộp hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện nhiều nhất là bảo hiểm xã 
hội, cấp phiếu lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao bằng tốt nghiệp, 
bản sao giấy khai sinh, chứng nhận về y dược, thuốc bảo vệ thực vật, đăng ký thành lập doanh 
nghiệp... 

Hiện Vietnam Post đã thực hiện liên thông, kết nối dữ liệu thông tin hoàn toàn với 57 tỉnh, 7 
Bộ (Tư pháp, Xây dựng, TN&MT, LĐ-TB&XH, TT&TT, VH-TT&DL, KH&ĐT). Các địa 
phương, bộ, ngành còn lại đang kết nối để sớm thực hiện liên thông dữ liệu trong thời gian 
tới. 

Bình Minh 

 



 

Nguồn: CTT Chiêm Hóa 

Ngày đăng: 19/06/2020 
Mục: Chính trị 

Đại hội Chi bộ Bưu điện Chiêm Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Chiều ngày 18/6, Bưu điện Chiêm Hóa đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ XV, 
nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm 
Hóa; Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa cùng các đồng chí đảng viên 
trong chi bộ. 

 

Đại hội Chi bộ Bưu điện Chiêm Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đạt và 
vượt kế hoạch đề ra, cụ thể đơn vị bảo đảm 100% số xã, thị trấn có điểm Bưu điện phục vụ 
cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính công ích theo quy định; mạng đường thư cấp 3 được 
tổ chức 01 đến 02 chuyến/ngày, góp phần đảm bảo chuyển thư, áo, công văn, hàng hóa đến 
kịp thời; tích cực nâng cao chất lượng các dịch vụ, đặc biệt là công tác chuyển phát, đã có 
nhiều chương trình cải tiến mạng lưới đường thư cấp 3 nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển 
được áp dụng; kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm tăng cao, năng suất lao động bình 
quân trong nhiệm kỳ đạt 519 triệu đồng/người/năm, doanh thu ước tính tăng 7,3 tỷ đồng, tốc 
độ tăng trưởng bình quân đạt 17%; hiện nay thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng; 
thu nộp ngân sách Nhà nước hàng năm đạt 100% Nghị quyết. 

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động, đơn vị luôn chú trọng quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng những người quản lý kinh doanh giỏi, bổ sung lực lượng lao động có tay 
nghề; duy và thực hiện “Văn hóa doanh nghiệp” Bưu điện Việt Nam tại đơn vị. Đến nay cơ 
bản tư duy làm việc của đội ngũ người lao động đã thay đổi theo hứng tích cực, chủ động, kỹ 
năng kinh doanh ngày càng năng động, chuyên nghiệp, nâng cao được uy tín, hình ảnh và 
thương hiệu VNPOST tại địa phương. Cũng trong nhiệm kỳ qua, chi bộ lãnh đạo đơn vị phối 
hợp chặt chẽ với các ngành chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng, an 
ninh, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, an toàn mạng lưới và đảm bảo an toàn trong quá 
trình chi trả chế độ BHXH trên địa bàn. Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm 
bảo việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động. Trong nhiệm 
kỳ qua, Bưu điện Chiêm Hóa đã đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội như: Ủng hộ 
quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, các tổ chức nhân đạo, từ thiện, 
Quỹ Khuyến học và đồng bào bị bão lụt, thiên tai, tham gia ủng hộ chương trình an sinh xã 



hội. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Bưu điện Chiêm Hóa luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đực Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua đơn vị dẫn 
đầu năm 2017, 2019 và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của ngành trao tặng 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bưu điện Chiêm Hóa tiếp tục duy trì ổn đinh và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của mạng lưới, bảo đảm an ninh thông tin bưu chính nhằm phục vụ sự chỉ đạo 
điều hành của Đảng và Nhà nước, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của nhân dân; phấn đấu sản 
xuất kinh doanh hàng năm tăng trưởng từ 10% trở lên; nâng mức thu nhập bình quân đạt 11 
triệu đồng/người/tháng; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 05 đảng viên mới trở lên; xây 
dựng chi bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 85% đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên. 

Với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên, Đại hội đã tiến 
hành bầu 02 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa khóa III và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu 
Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới./. 

Hải Hà - Phúc Anh 



 

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam 

Ngày đăng: 19/06/2020 
Mục: Nhịp sống 

Phát triển BHXH, BHYT: Dấu ấn ở Bắc Giang 

Đầu năm 2020, công tác phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên toàn quốc đã bị 
ảnh hưởng do dịch Covid-19. Không ít địa phương số người tham gia bảo hiểm xã hội 
giảm so với năm trước. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp, cách làm hay, bảo hiểm xã hội 
tỉnh Bắc Giang đã đạt được kết quả tốt trong công tác này – hiện là một trong số ít địa 
phương vẫn duy trì được mức tăng số người tham gia theo từng tháng. 

 

Cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 
đến người dân trên địa bàn 

Cụ thể, đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh Bắc Giang có 278.742 người tham gia bảo hiểm xã hội 
(BHXH) bắt buộc, tăng 4.795 người so với tháng trước; tham gia BHXH tự nguyện đạt 
10.251 người, tăng 360 người.  

Về bảo hiểm y tế (BHYT), hiện toàn tỉnh Bắc Giang có 1.640.760 người tham gia, tăng 2.327 
người. Tính tổng thể từ đầu năm đến nay, số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang vẫn có sự gia tăng so với năm 2019. Hiện Bắc Giang là một trong 5 tỉnh, thành phố 
vẫn duy trì được mức tăng cao về phát triển người tham gia BHXH. 

Để đạt được kết quả này, bà Nguyễn Thị Xuân Hồng - Trưởng phòng Truyền thông và Phát 
triển đối tượng (BHXH tỉnh Bắc Giang) cho biết, ngay sau khi BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu 
phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là BHXH tự 
nguyện, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Bắc Giang đưa các nhiệm vụ này vào 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương; huy động cả hệ thống chính trị triển 
khai các “Tháng cao điểm” vận động, phát triển BHXH, BHYT. 

Trong đó, công tác truyền thông, thay đổi nhận thức của người dân, người lao động về chính 
sách BHXH, BHYT được BHXH tỉnh Bắc Giang xác định là nhiệm vụ trọng tâm và không 
ngừng đổi mới, cải cách.  

Đặc biệt, từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời 
sống người dân, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong điều kiện phải hạn chế tổ 
chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp, BHXH tỉnh Bắc Giang đã phối hợp Bưu điện tỉnh, 
Hội Phụ nữ tổ chức các hội nghị nhỏ, theo nhóm nhằm đảm bảo giãn cách xã hội. Hay các 



hình thức truyền thông mới, qua mạng xã hội facebook, Youtube… được tăng cường thu hút, 
hấp dẫn được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân, người lao động, nhất là tầng lớp 
trẻ tuổi. 

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm nhiều năm triển khai “Tháng cao điểm vận động toàn dân tham 
gia BHYT” của địa phương vào tháng 11 hằng năm nên vừa qua, BHXH tỉnh Bắc Giang đã 
thực hiện tốt “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện” bằng nhiều hoạt động như: Truyền thông lưu động; hội nghị trực 
tuyến; treo băng rôn, áp phích…  

Kết quả, chỉ tính riêng ngày ra quân (23/5/2020), BHXH tỉnh Bắc Giang đã trực tiếp vận động 
được 356 người tham gia BHXH tự nguyện và trong tháng 5 - tháng cao điểm triển khai 
BHXH toàn dân đã vận động được 770 người tham gia BHXH tự nguyện… 

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại, để đạt được những kết quả trên, trước 
hết đến từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương trong việc phát triển người tham 
gia BHXH, BHYT.  

Từ năm 2016, Bắc Giang là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai “Tháng cao điểm 
BHYT” đã cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND; cũng như sự vào cuộc 
tích cực của các sở, ngành, đoàn thể trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. 
Tinh thần đó tiếp tục được nối tiếp với “Tháng cao điểm triển khai BHXH toàn dân” tạo nên 
sức mạnh tổng hợp trong truyền thông, vận động người dân, người lao động, đơn vị sử dụng 
lao động tham gia, thực hiện các chính sách này.   

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Bắc Giang luôn coi trọng công tác tham mưu, phối hợp với chính 
quyền địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT; mở rộng 
hệ thống đại lý; đổi mới công tác truyền thông... 

“Hiện, mỗi cán bộ BHXH tỉnh Bắc Giang là một tuyên truyền viên về chính sách BHXH, 
BHYT. Tôi tâm niệm, khi nói chính sách này hay, hấp dẫn, ưu việt thì chính bản thân mình 
phải hiểu, tham gia, thụ hưởng, trải nghiệm trước. Do đó, tôi yêu cầu mỗi cán bộ trước hết 
phải làm tốt công tác truyền thông, vận động chính gia đình, người thân của mình tham gia. 
Để khi người dân hỏi có thể khẳng định, tạo được niềm tin, lan tỏa chính sách trong cộng 
đồng” - ông Lại chia sẻ. 

Tuệ An 

 


