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Sẽ cấp chứng chỉ hành chính công cho nhân viên bưu điện 

Trong năm 2020, gần 2.000 lãnh đạo bưu điện tỉnh, thành phố và cán bộ công nhân viên 
trực tiếp tham gia thực hiện dịch vụ hành chính công của Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam sẽ được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hành chính công. 

Sáng 20/2, khóa bồi dưỡng đầu tiên về hành chính công đã được Học viện Hành chính Quốc 
gia phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. 

Trong 3 ngày từ ngày 20 - 22/2, học viên sẽ được các giảng viên của Học viện Hành chính 
Quốc gia trao đổi 6 chuyên đề gồm: Những vấn đề chung về hành chính công; cải cách hành 
chính, thủ tục hành chính; Chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ công và sự 
thamgia của ngành bưu điện và cung ứng dịch vụ hành chính công; Kỹ năng phối hợp trong 
cung ứng dịch vụ hành chính công. 

Các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ về lĩnh vực hành chính công của Học viện 
Hành chính quốc gia. 

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại khóa bồi dưỡng sáng 
20/2. 

Phát biểu tại khóa bồi dưỡng đặc biệt này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm 
Anh Tuấn khẳng định, việc đào tạo bồi dưỡng về lĩnh vực hành chính công của một doanh 
nghiệp bưu chính Nhà nước có ý nghĩa rất lớn trong thời điểm hiện nay. 

Bởi từ năm 2021, công chức, viên chức sẽ thực hiện theo bảng lương mới. Tất cả các chức 
danh được hưởng lương ngân sách đến tận cấp xã đều phải xác định cụ thể từng công việc 
phải làm. 

Thêm vào đó, rất nhiều tỉnh, thành phố sẽ thực hiện sáp nhập cấp huyện, cấp xã. Đầu mối và 
số lượng công chức sẽ giảm đáng kể, tuy nhiên khối lượng công việc lại không hề giảm, thậm 
chí sẽ tăng lên. 



Chủ trương của Đảng và Nhà nước trong tiến trình đổi mới là xã hội hóa các dịch vụ công để 
giảm tải cho cơ quan hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ công, đáp ứng 
nhu cầu của người dân và doang nghiệp. 

Để triển khai chủ trương này, các doanh nghiệp, các tổ chức Nhà nước có mạng lưới rộng 
khắp tới tận xã phải chung tay đảm nhiệm một phần công việc của cơ quan hành chính. 

 

Bưu điện Việt Nam là một trong những đơn vị có nhiều điều kiện tốt nhất để triển khai các 
dịch vụ hành chính công. 

Trong đó, Bưu điện Việt Nam là một trong những đơn vị có nhiều điều kiện tốt nhất để triển 
khai các dịch vụ hành chính công. Bởi đây không chỉ là doanh nghiệp bưu chính công ích duy 
nhất của Nhà nước, có mạng lưới rộng khắp tới tận cấp xã mà còn có nhiều kinh nghiệm trong 
việc triển khai các dịch vụ hành chính công trên cả nước. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn khẳng định, với mạng lưới đến tận cấp xã, Bưu điện Việt Nam 
cần tiếp tục chú trọng triển khai các dịch vụ hành chính công tại các điểm giao dịch để hỗ trợ 
người dân một cách tốt nhất tại địa bàn xã. 

Nhân viên Bưu điện dù không phải là công chức Nhà nước nhưng sẽ được đào tạo và phải có 
những kĩ năng triển khai dịch vụ hành chính công như những công chức hành chính để đảm 
bảo việc triển khai dịch vụ hành chính công đạt hiệu quả cao, phục vụ người dân, các tổ chức 
và doanh nghiệp một cách tốt nhất. 
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 “Đổi vai” cho nhân viên bưu điện trong chuyển giao nhiệm vụ hành chính công ở Hà 
Tĩnh 

Sáng nay 20/2, Ban chỉ đạo Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực 
hiện qua dịch vụ bưu chính công ích Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban và ký kết biên bản 
phối hợp. 

Thực hiện Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển 
khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích trên địa bàn tỉnh, từ ngày 6/1/2020, có 7 sở, ngành đã áp dụng. 

Đến nay, có 4 sở (Sở TT&TT, Sở KH&CN, Sở Ngoại vụ, Sở VH-TT&DL) đang “đổi vai” 
giữa công chức, viên chức các đơn vị cho nhân viên bưu điện. Còn Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT 
đang hướng dẫn nhân viên bưu điện những kiến thức cần thiết để triển khai. Công ty Điện lực 
Hà Tĩnh đã chuyển hoàn toàn cho nhân viên bưu điện. 

Sau khi hướng dẫn chuyển giao cho nhân viên bưu điện, hiện các sở thực hiện Đề án thí điểm 
đã hướng dẫn 91 thủ tục hành chính (TTHC); chưa hướng dẫn 137 thủ tục. Trong đó, Sở 
TT&TT đã hướng dẫn 100% TTHC công cho nhân viên bưu điện. 

 

Mô hình thí điểm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh. 

Từ hướng dẫn phần mềm dịch vụ công, nhân viên bưu điện đã tiếp nhận 180 hồ sơ chuyển 
đến bộ phận chuyên môn có thẩm quyền để xử lý. 

Qua theo dõi, tác phong làm việc, thái độ của nhân viên bưu điện được cử tới Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh cơ bản tuân thủ nội quy, quy chế của Trung tâm. Tuy nhiên, về năng 
lực của nhân viên bưu điện chưa đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ. 

Hội nghị cũng thẳng thắng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, trong đó, việc tiếp cận, thay vai mới 
được triển khai 4 tháng nên nhân viên bưu điện chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi 
hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, nhất là các hồ sơ phức tạp; hiện còn 2 sở chưa thực hiện thí điểm 
“đổi vai” (Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ) nên chưa đánh giá được kết quả tổng thể. 

Mặt khác, tỷ lệ thủ tục chưa được hướng dẫn cho nhân viên bưu điện còn khá cao (137/228)... 



Sau khi nghe ý kiến đại diện một số sở, địa phương triển khai thực hiện đề án thí điểm, Phó 
Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Bùi Đắc Thế nhấn mạnh: Đề án thí điểm chuyển giao một số 
nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh có ý 
nghĩa hết sức quan trọng trong việc giải quyết nhân lực cho các sở, ngành, địa phương; đồng 
thời, phục vụ nhân dân giải quyết các hồ sơ, TTHC nhanh gọn, thuận lợi. 

Thời gian tới, Ban chỉ đạo đề án sẽ tăng cường công tác kiểm tra kết quả thực hiện tại các đơn 
vị thí điểm; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo 
tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên bưu điện; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị... để hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch đề ra. 

 

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Đề án ký kết biên bản thực hiện với Bưu điện Hà Tĩnh... 

 

...và các sở, địa phương triển khai thực hiện Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính 
công thực hiện qua dịch vụ bưu chính viễn thông 
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Từ nay đến hết tháng 3, người dân Huế được giảm 50% cước chuyển phát khi dùng dịch 
vụ công trực tuyến 

Từ ngày 17/2/2020 đến 31/3/2020, người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ 
tục hành chính trực tuyến tại các Trung tâm hành chính công, bộ phận một cửa cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được giảm 50% cước chuyển phát. 

 

Quyết định của tỉnh Thừa Thiên Huế giảm 50% cước chuyển phát từ ngày 17/02/2020 đến 
31/3/2020 cho công dân, tổ chức khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến là 
nhằm đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đề phòng lây lan dịch Covid-19 (Ảnh minh 
họa: sdl.thuathienhue.gov.vn)  

Hôm nay, ngày 20/2/2020, trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế 
(thuathienhue.gov.vn), UBND tỉnh này đã thông tin về quyết định giảm 50% cước chuyển 
phát từ ngày 17/2/2020 đến 31/3/2020 khi các công dân, tổ chức tham gia giải quyết thủ tục 
hành chính trực tuyến. 

Việc giảm 50% cước dịch vụ bưu chính công ích cho người dân tham gia giải quyết thủ tục 
hành chính trực tuyến từ nay đến hết tháng 3/2020 đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
thống nhất với Bưu điện tỉnh nhằm khuyến khích các tổ chức, công dân đẩy mạnh sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích, đề phòng lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ, đã giao UBND các huyện, thị xã 
và thành phố Huế, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các Trung tâm hành chính công, bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã phối hợp với các chi nhánh Bưu điện cùng cấp tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến thông tin đến người dân. 

Trước đó, như ICTnews đã thông tin, ngày 7/2/2020, Cục Tin học hóa thuộc Bộ TT&TT đã 
có văn bản đề nghị các Sở TT&TT trên toàn quốc tuyên truyền, khuyến nghị người dân tăng 



cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người, phòng dịch 
Covid-19. 

Trên thực tế, đến nay một số địa phương như Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng, Vĩnh 
Phúc… đã khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 để hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người, từ đó góp phần phòng, chống dịch 
Covid-19. 

Giai đoạn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã được các chuyên gia nhận 
định là cơ hội đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các dịch vụ online, 
góp phần gia tăng tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến. 

Một trong những tồn tại, hạn chế trong xây dựng Chính phủ điện tử thời gian qua, theo đánh 
giá của cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, chính là việc số hồ sơ thủ 
tục hành chính được xử lý trực tuyến còn thấp. Bên cạnh lý do dịch vụ chưa thuận tiện cho 
truy cập, nguyên nhân chính của tình trạng này còn bởi nhiều người dân chưa có thói quen, kỹ 
năng sử dụng. 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT hồi cuối năm ngoái, đại diện 
Cục Tin học hóa đã cho biết, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh thấp là tình trạng chung mà 
nhiều bộ, tỉnh gặp phải. Vấn đề quan trọng là các cơ quan cung cấp dịch vụ cần có giải pháp 
khắc phục. 

Cũng theo đại diện Cục Tin học hóa, để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, một số bộ, tỉnh đã cử cán bộ Đoàn Thanh niên ra bộ phận 
một cửa để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính theo phương thức trực 
tuyến; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo phương thức trực tuyến, 
ví dụ thời gian quy định đang là 5 ngày thì để khuyến khích có thể rút ngắn còn 2 ngày với 
những người dân, tổ chức chọn dùng thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. 

Nói về việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả kết quả qua dịch vụ 
bưu chính công ích, tại cuộc họp nêu trên, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã nêu ra 
bài học kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, để khuyến khích người dân, doanh nghiệp 
sử dụng, giai đoạn đầu khi người dân chưa quen, tỉnh Quảng Ninh trả chi phí cho đơn vị cung 
cấp dịch vụ để đảm bảo người dân, doanh nghiệp khi đến sử dụng dịch vụ hành chính công sẽ 
không phải quay lại để lấy kết quả. 
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Ngành bưu điện và viễn thông Quảng Nam: Chung tay phòng chống Covid-19 

Cùng với cả tỉnh, ngành Bưu điện tỉnh cùng Viễn thông Quảng Nam (VNPT Quảng 
Nam) đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm 
phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) với phương châm chủ động phòng 
ngừa. 

Bưu điện tỉnh phòng ngừa toàn diện 

Ông Trần Thanh Bình - Phó Giám đốc Bưu điện Quảng Nam cho biết, mục tiêu của đơn vị đặt 
ra trong giai đoạn hiện nay là tập trung kiểm soát, phòng ngừa, phấn đấu không có người lao 
động mắc dịch bệnh Covid-19 và luôn đảm bảo sản xuất kinh doanh (SXKD) nhận chuyển 
phát bưu chính diễn ra an toàn, liên tục. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Bưu điện Quảng Nam tuyên truyền cho tất cả người lao động 
thông tin về dịch bệnh Covid-19. Trong đó, nhấn mạnh đến việc lấy công tác phòng là chính, 
lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời bảo vệ an toàn, sức khỏe cho người lao động và cho 
cả khách hàng, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước dịch bệnh Covid-19. 

Đối với người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao như nhân viên 
giao dịch, bưu tá, khai thác, bộ phận thường xuyên tiếp xúc, tác nghiệp với khách hàng, hàng 
hóa bưu chính,... được trang bị và sử dụng đúng cách khẩu trang y tế đạt chuẩn; kết hợp với 
rửa tay thường xuyên (đúng cách) bằng xà phòng, chất sát khuẩn, súc miệng bằng nước sát 
khuẩn. 

Bưu điện Quảng Nam đã tăng cường công tác 5S trong văn phòng (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, 
săn sóc, sẵn sàng), kết hợp hoạt động vệ sinh dịch tễ nhà xưởng, điểm giao dịch, làm sạch 
bằng chất tẩy rửa có chứa chất khử trùng các bề mặt thường xuyên có tiếp xúc với khách hàng 
như quầy giao dịch, mặt bàn, bàn phím máy tính, tay nắm cửa, đồ đạc...  

Ông Bình cho biết, theo chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) kể từ ngày 
1.2.2020  trở đi, cùng với các hệ thống bưu chính trong cả nước, Bưu điện Quảng Nam đã  
tạm dừng việc nhận, chuyển gửi, chuyển phát ra nước ngoài các mặt hàng là trang thiết bị y tế 
dùng cho việc phòng bệnh Covid-19 như khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế.... Điều 
này nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trong nước, các nguồn cung cấp trang thiết bị vật 
tư y tế, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho người dân phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe trước dịch 
bệnh. 

Mới đây VNPost cũng đã phối hợp với Bộ Y tế ra mắt trang cung cấp thông tin bản đồ dịch 
bệnh Covid-19 trên toàn quốc tại địa chỉ “https://ncov.moh.gov.vn”. Đây là cổng thông tin 
cung cấp các mục thông tin hỗ trợ và hỗ trợ cho người dân tìm kiếm hỗ trợ sử dụng tiện ích 
bản đồ Vmap.vn để cập nhật các thông tin về các bệnh viện, địa điểm, cơ sở y tế tại Việt Nam 
tham gia hỗ trợ người dân trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

 



 

Nguồn: ICT News 

Ngày đăng: 20/02/2020 
Mục: Tin tức 

Tăng đột biến lượng truy cập, Cổng thông tin của Bộ Y tế về Covid-19 mở rộng hạ tầng 

Chỉ riêng trong sáng nay, ngày 20/2/2020, Cổng thông tin chuyên biệt của Bộ Y tế về 
dịch Covid-19 tại địa chỉ ncov.moh.gov.vn đã có thêm 50.000 người dùng và khoảng 
200.000 lượt truy cập. Để tránh gián đoạn truy cập, đơn vị vận hành website này đã mở 
rộng hạ tầng. 

 

Ngày 20/2, Facebook ra mắt tính năng thông báo đến người dùng Việt Nam về Cổng thông tin 
chuyên biệt về Covid-19 tại địa chỉ ncov.moh.gov.vn trực tiếp ngay tại Bảng tin (News Feed). 

Từ sáng ngày 20/2/2020, đường link dẫn đến Cổng thông tin chuyên biệt của Bộ Y tế về dịch 
viêm đường hô cấp cấp Covid-19 đã được hiển thị ngay trên Bản tin (News Feed) của người 
dùng Việt Nam, không chỉ hiện ra khi người dùng tìm kiếm thông tin về “virus Corona” trên 
Facebook. 

Mạng xã hội này cho biết, việc ra tính năng mới thông báo đến người dùng Việt Nam về Cổng 
thông tin ncov.moh.gov.vn trực tiếp ngay trên News Feed tiếp tục thể hiện cam kết đưa người 
dùng đến nguồn thông tin chính xác, hữu ích về tình hình dịch Covid-19. 

Trao đổi với ICTnews, đơn vị đảm trách phần công nghệ và hỗ trợ vận hành cho Cổng thông 
tin chuyên biệt của Bộ Y tế về dịch Covid-19 cho biết, trong sáng nay, số lượng người dùng 
cũng như lượt  truy cập vào trang ncov.moh.gov.vn đã tăng đột biến. 

Thống kê cho thấy, chỉ riêng trong sáng ngày 20/2/2020, Cổng thông tin chuyên biệt của Bộ 
Y tế về dịch Covid-19 đã có thêm 50.000 user (người dùng) và hơn 200.000 page view (lượt 
truy cập), nâng tổng số người dùng và tổng lượt truy cập vào Cổng thông tin này tính từ ngày 
8/2/2020 - thời điểm chính thức ra mắt, cho đến nay là hơn 350.000 người dùng và trên 1,3 
triệu lượt truy cập. 



Thời điểm cao điểm truy cập trang web ncov.moh.gov.vn là vào khoảng 8h sáng nay, với hơn 
3.000 CCU (Concurrent user, số người truy cập đồng thời trên web tại cùng một thời điểm - 
PV). 

 

Cổng thông tin điện tử về dịch Covid-19 được Bộ Y tế đưa vào vận hành chính thức từ sáng 
ngày 8/2/2020 tại địa chỉ ncov.moh.gov.vn 

Cũng theo đại diện đơn vị đảm trách phần công nghệ và hỗ trợ vận hành Cổng thông tin 
ncov.moh.gov.vn, để không xảy ra tình trạng quá tải gây gián đoạn truy cập, Cổng thông tin 
đã được bổ sung, mở rộng hạ tầng. Hiện khả năng chịu tải của hệ thống là 5.000 CCU và sẽ 
được tăng tiếp nếu cần. 

“Theo tôi được biết, Bộ Y tế đang đề nghị Microsoft hỗ trợ hạ tầng đám mây bảo đảm an toàn 
thông tin và khả năng mở rộng. Kế hoạch dự kiến là từ tuần sau Cổng thông tin về dịch 
Covid-19 sẽ chạy trên nền Microsoft Azure Cloud”, đại diện đơn vị hỗ trợ vận hành Cổng 
thông tin cho biết thêm. 

Trước đó, vào ngày 8/2/2020, để giúp người dân thuận tiện trong việc nắm bắt tình hình dịch 
bệnh và trang bị kiến thức phòng chống dịch bệnh thông qua các hướng dẫn, khuyến cáo từ cơ 
quan y tế có chuyên môn để bảo vệ bản thân và cộng đồng, cùng với việc giới thiệu app thông 
tin về dịch Covid-19 có tên “Sức khỏe Việt Nam”, Bộ Y tế cũng đã ra mắt Cổng thông 
tin chuyên biệt về dịch tại địa chỉ ncov.moh.gov.vn. 

Là kết quả sự phối hợp giữa Bộ Y tế và Hệ tri thức Việt số hóa (iTrithuc), Công ty cổ phần 
Công nghệ DTT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), Cổng thông tin về dịch 
Covid-19 tại địa chỉ ncov.moh.gov.vn được thiết kế giao diện hướng đến người truy cập với 7 
mục chính gồm: Trang chủ hiển thị bảng biểu cập nhật tình hình; Thông tin chỉ đạo; Điều cần 
biết; Khuyến cáo; Hỗ trợ trong ngành; Hỗ trợ người dân; Tin tức. 

Ngoài việc cung cấp kịp thời thông tin chính thống, xác thực về tình hình dịch Covid-19 và 
trang bị kiến thức phòng chống dịch bệnh cho người dân, giúp giảm tải cho các trang web của 
Bộ Y tế và Cục Y tế dự phòng, những ngày vừa qua, các tiện ích do các doanh nghiệp công 
nghệ phối hợp cùng Bộ Y tế cung cấp cho người dân trên Cổng đã nhận được những phản hồi 
tích cực. 

Để thuận tiện cho người dùng, mới đây trên phiên bản mobile, Cổng thông tin ncov.gov.vn đã 
cung cấp thêm các nút giúp truy cập nhanh đường dây nóng, bản đồ tìm kiếm các địa điểm hỗ 
trợ phòng dịch và gửi câu hỏi. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đưa lên một số công cụ, tiện 
ích khác như dịch vụ hỗ trợ và đánh giá dựa trên thông tin địa điểm đối với các nhà thuốc, cơ 
sở y tế, hay các dịch vụ đăng ký thông tin, các giao dịch theo hình thức dịch vụ công. 



 

 


