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Bưu điện - Cánh tay nối dài hỗ trợ cải cách hành chính 

Với quy trình đơn giản, thời gian thực hiện nhanh chóng, chính xác nên dù mới đẩy 
mạnh hỗ trợ cải cách hành chính của một số ngành, lĩnh vực được hơn 3 năm nay nhưng 
đa số người dân đều bày tỏ sự hài lòng với các dịch vụ hành chính công qua Bưu điện. 

 

Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh dịch vụ hướng dẫn người dân làm hồ sơ tại nhà, Bưu 
điện ở các cấp trong tỉnh còn tích cực hỗ trợ các cơ quan hành chính tiếp nhận, trả kết quả, 
đặc biệt là ở các sở, ngành như: Giao thông vận tải, tư pháp, thông tin truyền thông, lao động 
thương binh và xã hội…vv. Đặc biệt, với chiến dịch phóng chống dịch bệnh Covid-19, sắp 
tới, bưu điện ở các cấp trong tỉnh cũng sẽ áp dụng phương án giảm 50% cước tiếp nhận/ 
chuyển trả kết quả các thủ tục hành chính trong phạm vi nội tỉnh trong khoảng thời gian từ 
ngày 1-3 đến hết ngày 30-4-2020. 

 



 
Theo đánh giá từ các sở ngành, dịch vụ bưu chính công ích đã góp phần giảm chi phí, áp lực 
đối với các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua đó, tạo điều kiện để cán bộ công chức có 
thêm thời gian nâng cao công việc chuyên môn cũng như hiệu quả giải quyết thủ tục hành 
chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Do đó, với những gì đã và đang làm được, các 
dịch vụ từ bưu điện đang thực sự là cánh tay nối dài của hỗ trợ đắc lực cho nền cải cách hành 
chính của tỉnh.  

Tùng Minh 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định: Nhiều điều chỉnh để nâng cao hiệu 
quả hoạt động 

Ðó là vấn đề đặt ra tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, do 
UBND tỉnh tổ chức chiều 25.2. 

Nhiều chỉ số khả quan 

Theo thông tin tại cuộc họp, từ ngày 1.4 đến ngày 31.12.2019, Trung tâm Phục vụ hành chính 
công (PVHCC) tỉnh đã tiếp nhận 51.939 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) - mức vượt trội 
trong các trung tâm của cả nước. Trong đó, đã giải quyết 49.531 hồ sơ; đang giải quyết 2.408 
hồ sơ; trễ hạn 1.129 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 2,1%. Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn 
Thái Bình - Giám đốc Trung tâm, các hồ sơ TTHC trước khi nhận, trả đều có phiếu tiếp nhận, 
hẹn trả đúng quy định; hồ sơ TTHC luân chuyển từ Trung tâm đến các sở, ban đảm bảo an 
toàn, kịp thời và chuyên nghiệp. 

 

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bước đầu đã mang lại sự hài lòng cho 
người dân, tổ chức 

Hoạt động của Trung tâm góp phần giúp số lượng TTHC thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến đạt mức cao nhất từ trước đến nay - 13.459 hồ sơ, tăng 47% so với năm 2018. 
Trung tâm và các sở, ban, ngành liên quan đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển trả 
kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua hệ thống dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của 
người dân và tổ chức với 16.803 hồ sơ, tăng khoảng 60% so với năm 2018. 

Đối với các TTHC có phát sinh thu phí và lệ phí, Trung tâm đã phối hợp với BIDV Bình Định 
và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện mô hình thu phí, lệ phí qua phần mềm một cửa 
điện tử liên thông, góp phần giảm thiểu thời gian chờ đợi, đảm bảo an toàn, minh bạch đối với 
tổ chức, cá nhân. Kết quả thực hiện từ ngày 9.12 đến ngày 30.12.2019 đã giải quyết 5.121 hồ 
sơ, với tổng số tiền thu được gần 1,7 tỷ đồng. 



Bên cạnh đó, Trung tâm đã đưa vào ứng dụng các tiện ích để góp phần nâng cao chất lượng 
phục vụ người dân và tổ chức như: Gửi tin nhắn SMS, Zalo, nhắn tin thông báo tự động từ 
tổng đài của Trung tâm khi có kết quả giải quyết hoặc đề nghị bổ sung hồ sơ... 

Cần bố trí hợp lý nhân sự 

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, phần lớn công chức, viên chức và người lao động làm việc 
tại Trung tâm PVHCC tỉnh đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, nội quy quy chế 
hoạt động cơ quan; thực hiện đúng quy định về văn hóa, văn minh công sở, lịch sự trong giao 
tiếp, ứng xử. Tuy nhiên, vẫn còn một vài người làm việc chưa chuyên nghiệp; vi phạm nội 
quy, quy chế làm việc và quy định về văn hóa, giao tiếp công sở phải xử lý kỷ luật. 

 

UBND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm PVHCC 
tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. 

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hồ sơ TTHC giải quyết quá thời gian so với quy định, nhất là trên 
lĩnh vực đất đai, tư pháp. Nguyên nhân chủ yếu do một số cơ quan chưa phối hợp tốt trong 
việc trả lời các nội dung được lấy ý kiến với cơ quan, đơn vị chủ trì giải quyết hồ sơ; một số 
chi cục thuế chưa thực hiện nghiêm túc quy trình chuyển hồ sơ, tiếp nhận kết quả thông báo 
thuế trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (VNPT-iGate). 

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Võ Gia Nghĩa, một hạn chế đáng chú ý là VNPT-iGate chưa 
được kết nối, liên thông, đồng bộ với phần mềm Văn phòng điện tử (Idesk). Tới đây, Sở 
TT&TT sẽ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương khắc phục hạn chế này. 

Giải quyết đối với các quầy có lượng hồ sơ phát sinh thấp cũng là vấn đề quan trọng đặt ra. 
Về vấn đề này, ông Nguyễn Thái Bình cho rằng có thể tính đến phương án “quầy ghép” đối 
với một số sở có lượng hồ sơ phát sinh thấp như KH&CN, TT&TT, Ngoại vụ… 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng lưu ý, các quầy có thể không dùng 
thường xuyên, song theo nguyên tắc là không thể bỏ trống. “Công chức đến làm việc tại 
Trung tâm theo diện biệt phái, nên Giám đốc Trung tâm có quyền phân công công việc hợp 
lý, người phụ trách quầy ít việc phải hỗ trợ các quầy nhiều việc. Người nào không tuân thủ 
nghiêm túc thì có nhận xét gửi về sở để có cơ sở xếp loại cuối năm. Đây là bộ mặt của tỉnh 
nên không thể xuê xoa được”, Phó Chủ tịch Phan Cao Thắng nhấn mạnh.       

NGUYỄN VĂN TRANG 
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Trung Quốc triển khai robot giao hàng trong "bão" COVID-19 

Các gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc đang tăng cường triển khai robot để 
giao hàng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 qua tiếp xúc giữa người với 
người. 

Các gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc đang tăng cường triển khai robot để giao 
hàng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 
virus corona (COVID-19) gây chết người thông qua tiếp xúc giữa người với người. Dịch vụ 
giao hàng trực tuyến Meituan Dianping, đã đưa ra một sáng kiến "Giao hàng không tiếp xúc" 
trên khắp Trung Quốc vào tháng trước, cho biết tuần này họ đã bắt đầu sử dụng xe tự hành để 
gửi đơn đặt hàng tạp hóa cho khách hàng ở quận Shunyi, Bắc Kinh và đang tìm cách ra mắt 
dịch vụ giao hàng robot tương tự ở các quận khác trong thủ đô. 

Công ty này đã bắt đầu thử nghiệm robot và thiết bị bay không người lái (drone) để giao hàng 
vào năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên họ chính thức triển khai phương tiện giao hàng tự 
hành trên đường phố. Đây là dự án nhằm giảm thiểu rủi ro nhiễm virus tiềm ẩn do tiếp xúc 
với con người và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian đặc biệt này. Theo một phát 
ngôn viên của Meituan Dianping, chiếc xe giao hàng tự hành có thể mang tới 100kg hàng hóa 
và giao ba đến năm đơn hàng cho mỗi chuyến đi. 

Sáng kiến robot giao hàng không tiếp xúc của Meituan Dianping đã giúp giải quyết những lo 
ngại gần đây của khách hàng về việc tiếp xúc với các nhân viên giao hàng - đây cũng là mối 
lo ngại đã phủ bóng đên lên ngành công nghiệp giao hàng thực phẩm bùng nổ của Trung 
Quốc. Theo truyền thông địa phương, một nhân viên giao hàng ở Thâm Quyến đã làm việc 
trong 14 ngày trước khi anh ta bị phát hiện dương tính với virus, trong khi bốn nhân viên tại 
một nhà hàng thức ăn nhanh ở Trùng Khánh cũng bị nhiễm virus. 

 

Xe robot giao hàng tự hành của dịch vụ giao hàng trực tuyến Meituan Dianping. 

Mặc dù dịch vụ giao hàng bằng robot đã tồn tại trước khi dịch bệnh bùng phát, song theo 
chuyên gia Yang Xu, nhà phân tích cao cấp tại hãng nghiên cứu Analysys, COVID-19 đã 
"thúc đẩy sự phổ biến [của nó]." Ngoài Meituan, các nền tảng khác đã có dịch vụ giao hàng 
robot hiện có cũng đã tuyên bố đẩy mạnh triển khai robot để giao hàng nhiều hơn, đặc biệt là 
các khu vực cách ly. 



Hồi đầu tháng này, JD.com có trụ sở tại Bắc Kinh đã tuyên bố họ đang cung cấp vật tư y tế 
cho Bệnh viện số 9 và cửa hàng tạp hóa cho cộng đồng địa phương thông qua các phương tiện 
tự hành ở thành phố Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 hiện vẫn bị phong tỏa. "Robot giao hàng tự 
động của JD có thể giúp giảm sự tiếp xúc giữa người với người, biến chúng thành một giải 
pháp lý tưởng cho các giải pháp giao hàng cuối cùng ở Vũ Hán trong thời gian đặc biệt này, 
bảo vệ cả khách hàng và nhân viên của chúng tôi," ông Qi Kong, trưởng bộ phận xe tự hành 
tại JD Logistics, phát biểu trong một bài đăng trên blog của công ty. 

Ông Kong nói với trang Scmp rằng có 10 đến 20 đơn đặt hàng từ Bệnh viện số 9 Vũ Hán mỗi 
ngày và 50 đến 70% trong số đó được giao bằng xe tự hành. "Chúng tôi chỉ gửi chuyển phát 
nhanh nếu đơn đặt hàng quá lớn để đặt bên trong xe, hoặc có quá nhiều đơn đặt hàng," ông 
nói. Đại gia dịch vụ giao hàng thực phẩm Ele.me cho biết họ đã triển khai robot giao hàng vào 
tháng trước để gửi bữa ăn tới các phòng trong một khách sạn bị cách ly ở thành phố Ôn Châu 
phía đông Trung Quốc. Nền tảng thuộc sở hữu của Alibaba đã thử nghiệm drone giao hàng 
thực phẩm và robot trong vài năm. 

Chuyên gia Yang nói rằng các dịch vụ giao hàng không có tài xế con người có khả năng phát 
triển mạnh trong ngành công nghiệp giao hàng, vì chúng có thể giảm chi phí lao động và tối 
đa hóa hiệu quả. Tuy nhiên, các công ty sẽ phải đối mặt với những thách thức vì các tình 
huống thực tế rất phức tạp, với sự tương tác giữa con người, đường xá và các tòa nhà sẽ cần 
phải được xem xét. 

Bùi Mạnh 

 

 


