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Bưu điện Việt Nam chuyển phát hàng đến điểm cách ly Covid-19 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa triển khai chương trình hỗ trợ 
vận chuyển tới các địa điểm cách ly dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội và TP Hồ 
Chí Minh. 

 

Bưu điện Việt Nam chuyển phát hàng đến điểm cách ly Covid-19. 

Theo đó, Hà Nội sẽ có 31 bưu cục chấp nhận bưu gửi đến địa điểm cách ly tập trung và TP 
Hồ Chí Minh có 21 bưu cục đã sẵn sàng thực hiện công việc ý nghĩa này. 

Trước tình trạng dịch Covid-19 đang bùng phát và diễn biến phức trên cả nước, để đáp ứng 
nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát góp phần phục vụ tốt công tác phòng, chống 
dịch bệnh, Vietnam Post vừa triển khai chương trình chuyển phát bưu gửi đến khu vực cách ly 
tập trung. Chương trình chỉ áp dụng đối với những hàng hóa, bưu phẩm là nhu yếu phẩm, 
thiết bị hỗ trợ cho các địa điểm cách ly tập trung đối với các cá nhân có khả năng mắc Covid-
19. 

Vietnam Post áp dụng mức giá là 30.000 đồng cho 5kg đầu (mỗi kg tiếp theo là 3.000 đồng) 
đối với hàng hóa, bưu phẩm hỗ trợ cho người bị cách ly tại các điểm cách ly tại nội tỉnh Hà 
Nội, TP. Hồ Chí Minh, từ Hà Nội đi các tỉnh miền Bắc, TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền 
Nam. 

Đặc biệt, đối với tuyến vận chuyển cách vùng là Hà Nội đi các tỉnh miền Nam, TP.Hồ Chí 
Minh đi các tỉnh miền Bắc, Vietnam Post áp dụng mức giá giảm 50% so với giá cước dịch vụ 
chuyển phát nhanh. 

Tại Hà Nội có 31 Bưu cục nhận gửi. Tại TP. Hồ Chí Minh có 21 Bưu cục nhận gửi. Vietnam 
Post sẽ phục vụ nhu cầu gửi hàng đến địa điểm cách ly tại các Bưu cục đến hết ngày 
15/4/2020. 



Thời gian vận chuyển theo thời gian của các Bưu gửi được ưu tiên nhanh nhất và theo tiêu 
chuẩn dịch vụ chuyển phát nhanh. Chương trình hỗ trợ không áp dụng cho các bưu gửi sử 
dụng dịch vụ thu hộ là giao hàng thu tiền. 

Để đảm bảo an toàn cho bưu tá trong công tác phòng, chống dịch, Vietnam Post  yêu cầu khi 
phát bưu gửi, tùy từng khu vực bị cách ly mà các bưu tá được trang bị quần áo bảo hộ, luôn 
tuân thủ đeo khẩu trang và thống nhất với Ban quản lý khu vực cách ly về tần suất, địa điểm 
phát và hướng dẫn các đơn vị bảo đảm an toàn khi phát các bưu gửi tại khu vực cách ly./. 



 

Nguồn: Báo Yên Bái 

Ngày đăng: 24/03/2020 
Mục: Tin tức 

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích để phòng, chống COVID-19 

UBND tỉnh vừa có Công văn số 699/UBND-VX yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng 
dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua dịch vụ bưu chính 
công ích để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

 

Bưu điện tỉnh cần hỗ trợ giảm giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả 
thủ tục hành chính 

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bênh 
COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chỉ đạo các 
đơn vị, bộ phận chức năng liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn, khuyến khích người dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính lựa chọn 
thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ các đạo doanh nghiệp viễn thông đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật kết nối liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến. 

Chỉ đạo Bưu điện tỉnh hỗ trợ giảm giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết 
quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, phối hợp với các cơ quan báo chí, cơ 
quan truyền thông của tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân gửi hồ sơ, nhận trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ bưu chính. 

Thủy Thanh  



 

Nguồn: Báo Đắk Nông 

Ngày đăng: 24/03/2020 
Mục: CCHC 

Lợi ích từ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích 

Những năm gần đây, Bưu điện tỉnh Đắk Nông luôn đồng hành với các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là quy trình tiếp nhận, trả 
kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. 

Từ năm 2017 đến nay, trung bình mỗi năm, ngành Bưu điện tỉnh luân chuyển trên 60.000 hồ 
sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Riêng năm 2019, toàn ngành luân chuyển trên 
90.000 hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực. Trong đó, phần lớn là các hồ sơ 
thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cấp giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp 
đổi chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy tờ vi phạm luật Giao thông đường bộ, hồ sơ bảo 
hiểm xã hội. 

Tất cả những hồ sơ thủ tục hành chính được luân chuyển qua hệ thống bưu điện tỉnh đều bảo 
đảm an toàn, nhanh chóng, kịp thời đến nơi nhận. Kết quả trên đã thể hiện nỗ lực của ngành 
Bưu điện trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Theo ông Lê Văn Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh, những năm gần đây, Bưu điện tỉnh đã tập 
trung đầu tư cải tạo các bưu cục, điểm giao dịch trong toàn tỉnh. Cùng với việc đổi mới cách 
thức, lề lối làm việc, đơn vị cũng chú trọng công tác tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu tá và 
nhân viên giao dịch về quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục 
hành chính, thu phí giải quyết thủ tục hành chính, thu cước chuyển phát qua dịch vụ. 

Bưu điện tỉnh cũng chú trọng đến công tác phối hợp tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá 
nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
(BCCI). Đến nay, Bưu điện tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với 100% sở, ngành và UBND cấp 
huyện về việc triển khai dịch vụ BCCI; thực hiện việc luân chuyển hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực 
thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã. Riêng năm 2019, đơn 



vị còn mở rộng việc nhận hồ sơ, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực công thương, lý 
lịch tư pháp, kết quả hồ sơ thủ tục thi hành án dân sự… 

Có thể nói, việc luân chuyển hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu chính là yếu tố 
quan trọng góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại Đắk Nông. Cụ thể, qua tiện ích, 
tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn các hình thức thực hiện như gửi hồ sơ, nhận kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính, thay vì phải trực tiếp đến cơ quan hành chính thực hiện như trước, 
góp phần tiết kiệm công sức, chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính. 

Chị Trần Thị Thùy ở thị trấn Đức An (Đắk Song) cho biết: “Tháng trước tôi có việc cần làm 
hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Không cần đi tới TP Gia Nghĩa, tôi đến Bưu điện huyện 
Đắk Song nộp hồ sơ, đăng ký sau đó nhận kết quả tại nhà theo thời gian đã hẹn. Với việc này, 
tôi đã tiết kiệm được thời gian đến Sở Tư pháp nộp hồ sơ và tiết kiệm được cả tiền xe đi lại vì 
tiền phí rất ít”... 

Không chỉ lợi cho người dân, cách thức nhận, trả hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu điện còn 
tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính. Đơn cử, năm 2019, 
Sở Tư pháp có hàng nghìn hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người 
nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; trong đó có tới 558 hồ sơ được nộp qua bưu điện, giúp 
giảm áp lực trong việc tiếp công dân. 

Để tiếp tục sát cánh, đồng hành chặt chẽ hơn nữa với chính quyền các cấp trong cải cách thủ 
tục hành chính, trong năm 2020, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hành chính 
công tỉnh triển khai phương án tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà 
công dân với các thủ tục phát sinh nhiều. 

Cùng với đó, Bưu điện tỉnh nâng cấp, sửa chữa lại các điểm giao dịch, bưu điện văn hóa xã 
trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, tạo thuận lợi cho người 
dân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện. Công tác tuyên truyền, phổ 
biến dịch vụ sẽ được chú trọng, bằng nhiều hình thức để người dân biết được những tiện ích 
của việc sử dụng các dịch vụ bưu điện, giảm chi phí, bớt thời gian đi lại. 

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, 
ngoài việc thực hiện bảo đảm vệ sinh phòng bệnh theo quy định của ngành Y tế tại các điểm 
giao dịch, Bưu điện tỉnh đã giảm 50% cước phí dịch vụ hành chính công cho đến khi dịch 
bệnh chấm dứt, góp phần giúp tổ chức, cá nhân giảm bớt chi phí, đỡ phải đi lại. Vì vậy, cấp 
ủy, chính quyền địa phương cần thông tin rộng rãi để người dân biết, hạn chế đi lại, vừa góp 
phần chung tay phòng, chống dịch bệnh vừa bảo đảm công việc lao động, học tập của mỗi 
người. 

Bài, ảnh: Hoàng Thanh 

 

 



 

Nguồn: Báo Đắk Nông 

Ngày đăng: 24/03/2020 
Mục: Tin trong tỉnh 

Tăng cường sử dụng Dịch vụ bưu chính công ích để phòng, tránh lây nhiễm dịch bệnh 
Covid-19 

Ngày 24/3, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 1314/UBND-NCKTT chỉ đạo 
tăng cường sử dụng Dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) để phòng, tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. 

Theo đó, Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố 
phối hợp với Bưu điện tỉnh Đắk Nông hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ công dân, doanh 
nghiệp trong việc thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua Dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Các sở, san, ngành phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, khuyến khích 
công dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua Dịch vụ bưu chính 
công ích, nhằm hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm. 

Bưu điện tỉnh bố trí nhân lực, phối hợp các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả qua Dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm đúng quy định. 

Đức Hùng 

 



 

Nguồn: Báo Sóc Trăng 

Ngày đăng: 25/03/2020 
Mục: Tin trong tỉnh 

Tập huấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình 

Chiều ngày 24-3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội TP. Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính 
sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình và Thông tư số 30/2019/TT-
BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Các đại biểu dự lớp tập huấn. Ảnh: Chí Bảo 

Tham dự tập huấn có hơn 40 đại biểu là lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
thành phố; Phòng Dân tộc thành phố, đại diện Bưu điện tỉnh và Bưu điện thành phố; đại diện 
lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác thương binh - xã hội và đại lý thu BHXH, BHYT 
các phường trên địa bàn TP. Sóc Trăng. 

Các đại biểu được tuyên truyền một số nội dung chính về chính sách BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình; hướng dẫn về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT 
trên địa bàn TP. Sóc Trăng; triển khai Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 26-12-2019 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham 
gia BHYT do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý… 

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền 
địa phương và các đại lý về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT 
trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn 
TP. Sóc Trăng. 

Chí Bảo 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Tây Ninh 

Ngày đăng: 25/03/2020 
Mục: Thời sự 

UBND tỉnh: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TTHCC và 
Bộ phận Một cửa các cấp 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp. Thời 
gian thực hiện từ ngày 30.3. 

Cụ thể, đối với các thủ tục hành chính (TTHC) công bố theo Quyết định số 2132 ngày 
2.10.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 
4, chỉ áp dụng hình thức nhận hồ sơ trực truyến. 

Đối với các TTHC còn lại, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích; 
thông báo số lượng hồ sơ tối đa có thể xử lý trong 1 buổi, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lấy số 
thứ tự và thông báo thời gian xử lý. 

 

Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, khuyến khích người dân 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. 

Về việc trả kết quả, chỉ áp dụng qua dịch vụ Bưu chính công ích trong thời gian thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không sử dụng 
dịch vụ Bưu chính công ích sẽ thực hiện trả kết quả sau khi Thủ tướng công bố hết dịch. 

Để đảm bảo việc giải quyết TTHC và hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện dịch vụ 
công mức độ 3, 4, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hoạt động 
thông suốt, hạ tầng kỹ thuật, duy trì ổn định, an toàn dữ liệu của Cổng dịch vụ công của tỉnh 
tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn và Cổng hành chính tỉnh Tây Ninh trên mạng xã 
hội Zalo. 

Các sở ngành, chủ động rà soát, thực hiện đơn giản hóa các quy trình TTHC thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3,4 vào Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi, 
dễ dàng nhất khi cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 nhanh chóng, 
kịp thời. 

Về phía tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh Tây Ninh phải 
đảm bảo nhân sự tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân an toàn, đúng quy định. 



Các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bưu điện 
từng cấp triển khai thực hiện tốt. Đối với UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ điều kiện, tình hình 
thực tế tại địa phương chủ động áp dụng linh hoạt các nội dung thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là nhân dân khi đến giao 
dịch tại TTHCC tỉnh, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng. 

N.D 
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UBND TPHCM yêu cầu tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có chỉ đạo khẩn tới các sở, ban 
ngành, UBND 24 quận, huyện về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại 
trụ sở các cơ quan để làm thủ tục hành chính, góp phần phòng chống dịch Covid-19. 

Theo đó, thủ trưởng sở, ban ngành, chủ tịch UBND quận, huyện phải tăng cường công tác 
tuyên truyền bằng cách sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, kênh giao tiếp trên 
internet, mạng xã hội tại Việt Nam, hình thức trực tuyến để hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
https://dichvucong.gov.vn, Cổng Dịch vụ công trực tuyến TPHCM 
https://dvc.hochiminhcity.gov.vn; https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn và các trang dịch 
vụ công trực tuyến của sở, ban ngành, UBND quận, huyện. Đồng thời, cần bố trí nhân sự trực 
hướng dẫn, trao đổi qua hộp thư điện tử, tin nhắn, điện thoại, đường dây nóng đảm bảo trả lời 
các phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.  

Sở, ban ngành, quận huyện phải bảo đảm việc giải quyết hồ sơ được đúng hạn; việc yêu cầu 
bổ sung hồ sơ, từ chối tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thư xin lỗi khi hồ sơ trễ hạn được thực hiện 
nghiêm túc, đúng quy định; phát hiện và kịp thời xử lý đối với các trường hợp hồ sơ bị trễ 
hạn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, 
công khai thủ tục hành chính nhằm tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận 
và sử dụng; phối hợp với bưu điện thực hiện chính sách ưu đãi cước dịch vụ bưu chính công 
ích (giảm giá cước 20%) trong mùa dịch Covid-19. 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cũng chỉ đạo Sở Tài chính TPHCM đẩy 
nhanh tiến độ nghiên cứu các giải pháp thanh toán điện tử, hướng dẫn các sở, ban ngành, 
UBND quận, huyện áp dụng để tạo tiện lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục 
hành chính và sử dụng dịch vụ công. 

MẠNH HÒA 

 


