
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Bưu điện 

Ngày đăng: 09/11/2020 
Mục: Bưu chính 

 

 



 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Tây Ninh 

Ngày đăng: 08/11/2020 
Mục: Xã hội 

Sử dụng bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian, chi phí 

Bưu điện tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp 
cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và thu hộ phí dịch vụ chuyển phát giấy đăng ký xe, cấp 
mới biển số và đổi biển số xe nền trắng sang nền vàng cho loại hình xe kinh doanh vận tải 
theo Thông tư số 58 của Bộ Công an. 

Theo Thông tư này, các xe kinh doanh vận tải đăng ký mới đều chuyển sang biển số nền màu 
vàng từ ngày 1.8.2020; đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động trước ngày 
Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển số nền vàng trước ngày 
31.12.2021. 

Thủ tục đổi biển số xe nền màu trắng sang màu vàng rất đơn giản và không gây xáo trộn trong 
hoạt động kinh doanh của chủ phương tiện. Chủ phương tiện không phải đem xe đến cơ quan 
Công an, không phải cà số máy, số khung mà chỉ cần thông báo cho cơ quan Công an danh 
sách biển số xe cần đổi. 

Cơ quan Công an tiếp nhận và thực hiện các công tác nghiệp vụ để đổi biển số, cập nhật trên 
hệ thống đăng ký xe và hẹn chủ phương tiện thời gian thích hợp đến đổi biển. Thời hạn cấp 
đổi sang biển số vàng là 7 ngày, cấp mới là 2 ngày; trong quá trình chờ cấp đổi biển số, các 
phương tiện vẫn hoạt động kinh doanh bình thường. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Phòng CSGT Công an tỉnh ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu 
chính và thu hộ phí. 

Khi các doanh nghiệp, tổ chức, chủ phương tiện đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, 
nhân viên Bưu điện sẽ chuyển phát giấy đăng ký xe, biển số xe nền trắng (xe cá nhân), biển số 
xe nền vàng (xe hoạt động kinh doanh vận tải) từ địa chỉ trụ sở Phòng CSGT đến địa chỉ trong 
và ngoài tỉnh theo yêu cầu của khách hàng. 

Địa điểm tiếp nhận yêu cầu chuyển phát giấy đăng ký xe và biển số xe có thể được thực hiện 
tại Phòng CSGT Công an tỉnh, tại trụ sở doanh nghiệp, công ty kinh doanh vận tải và tại nhà 
người dân theo yêu cầu. Đây là dịch vụ chuyển phát trọn gói, được Bưu điện ưu tiên trong quá 
trình chuyển phát đảm bảo thời gian toàn trình và mức độ an toàn tuyệt  đối. 

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Tấn Phong cho biết, việc phối hợp cung ứng dịch vụ 
bưu chính công ích và thu hộ phí dịch vụ chuyển phát giấy đăng ký xe, cấp mới biển số và đổi 
biển số xe nền trắng sang nền vàng cho loại hình xe kinh doanh vận tải giữa Bưu điện tỉnh và 
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) góp phần cải cách hành chính, thuận tiện và giảm 



thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời góp phần quan trọng nâng 
cao hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 45/2016/QĐ-
TTg ngày 19.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Được biết, từ đầu năm đến nay, sản lượng dịch vụ hành chính công của Bưu điện tỉnh đạt 
186.288 hồ sơ. Trong đó riêng TTHC của ngành Công an, người dân chủ yếu sử dụng bưu 
chính công ích để gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả chứng minh nhân dân, đăng ký xe cơ giới và 
chuyển phát giấy tờ đóng phạt. 

Phương Thúy 

 

 

 

 

 


