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92% hồ sơ hành chính ngành Y tế Hà Tĩnh được trả qua bưu chính công ích 

Từ đầu năm đến nay, 92% hồ sơ thủ tục hành chính khi giải quyết xong được Sở Y tế Hà 
Tĩnh trả qua bưu chính công ích, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân. 

Thời gian qua ngành Y tế đã không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành 
chính, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân. Đến nay, Sở Y tế đã đưa vào khai thác 132 
thủ tục hành chính, trong đó có 38 thủ tục được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3 và 5 thủ tục mức độ 4. Theo thống kê mới nhất, tổng số hồ sơ phát sinh mức độ 3 và 4 là 
304 hồ sơ (đạt tỷ lệ 13%). 

Về sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, đến nay, Sở Y tế đã tiếp nhận 317 hồ sơ qua bưu điện 
(đạt tỷ lệ 13%) và 2.212 hồ sơ được sở trả kết quả qua bưu điện cho người dân (đạt tỉ lệ 92%). 
Hiện chỉ còn lại một số thủ tục như: giám định y khoa, an toàn thực phẩm... là người dân nộp 
trực tuyến mức độ 3 nhưng khi có kết quả thì phải mang bản gốc đến trực tiếp để đối chiếu và 
nộp lệ phí. 

Được biết, để thực hiện hiệu quả việc khai thác dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công 
ích, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, đối với những thủ tục hành chính mức độ 3 và 
4, Sở Y tế đã mạnh dạn ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân không nộp trực tiếp 
mà phải nộp qua trực tuyến hoặc qua bưu điện. Nhờ thực hiện quyết liệt giải pháp này đã tạo 
được thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích cho người dân. 

 

Nhân viên bưu điện sẽ tiến hành chuyển phát nhanh cho người dân khi có kết quả từ Sở Y tế. 

Sở Y tế đã tiến hành ký hợp đồng với bưu điện để trả kết quả tại nhà cho người dân. Toàn bộ 
kinh phí chuyển phát nhanh được Sở Y tế hỗ trợ chi trả. 

Dù Sở Y tế phải bỏ ra một ít kinh phí nhưng quan trọng nhất là mang lại lợi ích cho người 
dân. Trên thực tế có một lượng lớn các thủ tục đều được Sở giải quyết trước hẹn nên khi có 
kết quả, bưu điện có thể chuyển ngay cho người dân, không cần chờ đến ngày hẹn, tiết kiệm 
được rất nhiều thời gian, công sức. 
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Bưu điện tỉnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt 

Đến nay Bưu điện tỉnh đã triển khai dịch vụ thu hộ, chi hộ đến tất cả các bưu cục, điểm bưu 
điện văn hóa xã trên toàn mạng lưới. 

Các bưu cục, điểm bưu điện đã thực hiện thu hộ bình quân 164 tỷ đồng/tháng (đạt 96,32% so 
với năm 2019), tương ứng 250.244 giao dịch (đạt 96,78% so với năm 2019). Đồng thời trong 
năm 2020, Bưu điện trang bị 30 máy Smart POS để thực hiện thu hộ tiền điện, thu thuế; mở 
thẻ chi trả do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp cho 25.000 đối tượng hưởng lương 
hưu và các chế độ BHXH.  

QUANG BẢO 
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Vietnam Post đặt mục tiêu doanh thu gần 30.000 tỷ đồng cho năm 2021 

Mới đây, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức hội nghị tổng kết năm 
2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021. 

 
Dây chuyền khai thác chia chọn tự động của Vietnam Post 

Ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc VietnamPost cho biết, năm 2021 sẽ là năm nền móng 
thực hiện mục tiêu Chiến lược kế hoạch 2021 - 2030, Vietnam Post sẽ quyết liệt thực hiện các 
giải pháp để ngay từ năm đầu tiên của kế hoạch với mục tiêu tổng doanh thu gần 30.000 tỷ 
đồng, lợi nhuận đạt 560 tỷ đồng. 

Năm 2020, Vietnam Post đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu toàn 
Tổng công ty năm 2020 đạt 26.387 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 540 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà 
nước 796 tỷ đồng. 

Trong năm, Vietnam Post đã tiếp nhận và chuyển phát gần 20 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính trên toàn quốc. 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được phát đến 
địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy suyển, hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên 
trong. 

Vietnam Post đã phát triển 360.000 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 120% 
kế hoạch, chiếm 57% số lượng phát triển toàn ngành bảo hiểm xã hội và 5,6 triệu thẻ bảo 
hiểm y tế, đạt 105% kế hoạch. 

Doanh thu của hệ thống Bưu điện Văn hóa xã trên toàn quốc cũng đạt 3.800 tỷ đồng, hoàn 
thành 105% kế hoạch năm; thu nhập bình quân nhân viên bưu điện, văn hóa xã là 4,7 triệu 
đồng/người/điểm/tháng, tăng 21% so với thực hiện năm 2019. 

Năm 2020, Vietnam Post đã đưa vào vận hành hai trung tâm vận chuyển khu vực và 8 trung 
tâm khai thác vận chuyển tại các tỉnh trọng điểm. 

Với dây chuyền chia chọn tự động có công suất hàng chục nghìn bưu kiện/giờ, Vietnam Post 
hoàn toàn đáp ứng được tốc độ tăng trưởng bình quân về sản lượng bưu gửi trên 30%. 

Hoàng Quyên 
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"Cánh tay nối dài" trong phát triển bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Những năm gần đây, Bưu điện tỉnh đã có những đóng góp quan trọng và trở thành 
“cánh tay nối dài” của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trong việc vận động, thu hút người 
dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. 

Với mạng lưới bao phủ tới tận xã, phường, gồm 28 bưu cục và 136 điểm bưu điện văn hóa xã, 
thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với BHXH tỉnh triển khai và làm tốt nhiều dịch vụ 
như: chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, cập nhật dữ liệu bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, 
tiếp nhận và chuyển trả hồ sơ, chuyển phát sổ BHXH... Đặc biệt, công tác phối hợp phát triển 
đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, từ năm 2018, Bưu điện bắt đầu tham 
gia cùng BHXH tỉnh trong việc phát triển BHYT, BHXH tự nguyện. Về BHYT, hằng năm 
Bưu điện tỉnh phát triển khoảng 100.000 người tham gia. Đối với BHXH tự nguyện, năm 
2018, toàn mạng lưới phát triển được khoảng 2.000 người, năm 2019 con số này là khoảng 
4.000 và năm 2020, tính đến thời điểm hiện tại đã phát triển được gần 9.000 người tham gia. 

Để có được kết quả này, từ lãnh đạo đến nhân viên Bưu điện tỉnh đều rất quyết liệt trong thực 
hiện nhiệm vụ. Ngoài việc phối hợp với BHXH các cấp triển khai các hội nghị tuyên truyền 
để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, các nhân viên của Bưu điện tỉnh còn “đi từng 
ngõ, gõ cửa từng nhà” để tiếp cận, tư vấn, giúp người dân lao động tự do hiểu được lợi ích của 
việc tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó, hằng năm Bưu điện tỉnh đều giao chỉ 
tiêu kế hoạch cho tất cả các đơn vị trực thuộc và phân kỳ kế hoạch theo tháng, tuần. Nay tại 
thời điểm cuối năm, kế hoạch được giao theo ngày, cụ thể, mỗi ngày một đơn vị phải phát 
triển được 3 người tham gia BHXH tự nguyện mới. 

 

Nhân viên Bưu điện văn hóa xã Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột) đến tận nhà dân để tuyên 
truyền về lợi ích của việc tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. 

Xác định rõ BHYT, BHXH tự nguyện là một trong số những chính sách trụ cột của Nhà nước, 
thời gian qua, từ lãnh đạo đến đội ngũ nhân viên Bưu điện tỉnh rất nỗ lực trong nhiệm vụ phát 
triển đối tượng tham gia. Chị Hồ Thị Vân, nhân viên Bưu điện văn hóa xã Hòa Khánh (TP. 
Buôn Ma Thuột) cho biết: "Trong quá trình công tác hằng ngày, tôi luôn tận dụng mọi cơ hội, 
từ gặp gỡ người dân đến giao dịch tại bưu điện cho đến việc tới tận nhà người dân tuyên 



truyền, vận động họ tham gia BHYT, BHXH tự nguyện để khi về già có lương hưu chăm lo 
cuộc sống, cũng như khi đau ốm thì được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, tôi 
cũng thường xuyên trò chuyện với những người đã tham gia BHYT, BHXH tự nguyện và nhờ 
họ làm “cầu nối” để đưa các chính sách này đến với nhiều người khác trên địa bàn". 

Nhờ tuyên truyền hiệu quả, số người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện thông qua kênh Bưu 
điện ngày một tăng cao. Bà Huỳnh Thị Bá (thôn 20, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) chia 
sẻ: Trước đây bà thờ ơ với bảo hiểm lắm, nhưng khi thường xuyên đau ốm, mỗi lần đi khám 
bệnh chi phí cũng khá nhiều, nên bắt đầu thấy lo lắng. Khi được nghe đại lý tuyên truyền về 
lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT, bà tham gia BHYT cho cả hai mẹ con, đến nay được 
7 - 8 năm rồi. Trong năm 2020, con trai bà bị tai nạn, phải trải qua 4 ca phẫu thuật, chi phí 
điều trị, phẫu thuật lên đến cả tỷ đồng nhưng đã được BHYT hỗ trợ phần lớn, gia đình chỉ trả 
một phần, chứ nếu không thì chẳng biết xoay sở làm ra. Chị Vũ Thị Nhi, cũng ở cùng thôn 
với bà Bá bộc bạch: "Lâu nay tôi cứ nghĩ chỉ cán bộ công chức mới được đóng BHXH và có 
lương hưu khi về già. Đến tháng 6 vừa qua, khi được nhân viên bưu điện mời tham dự Hội 
nghị tuyên truyền về BHYT, BHXH tự nguyện, tôi mới biết, bất cứ người dân nào cũng có thể 
tham gia BHXH, nhưng hình thức tham gia khác nhau, cán bộ công chức thì tham gia bắt 
buộc, còn nông dân chúng tôi thì tham gia tự nguyện. Đặc biệt, khi tham gia BHXH tự 
nguyện, về già tôi sẽ có lương hưu và hưởng thêm một số chính sách khác, nhất là được cấp 
thẻ BHYT để khám chữa bệnh. Tôi thấy chính sách này rất hay và tự nguyện tham gia. Thủ 
tục tham gia cũng hết sức nhanh gọn, hằng tháng nhân viên bưu điện đến tận nhà thu phí nên 
rất thuận tiện". 

Kim Hoàng 
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