
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Cổng TTĐT Kon Tum  

Ngày đăng: 21/01/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh tổ chức giới thiệu về Hệ sinh thái hành chính công 

Chiều ngày 21/01, Bưu điện tỉnh Kon Tum tổ chức buổi giới thiệu về Hệ sinh thái hành 
chính công đến các cơ quan liên quan của tỉnh. 

 

Đại diện của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giới thiệu về Hệ sinh thái hành chính công 

Tại buổi giới thiệu, đại diện của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giới thiệu về Hệ sinh thái 
hành chính công, trong đó Hệ sinh thái dựa trên kiến trúc tích hợp nền tảng tổng thể truy cập 
qua Web và Mobile App bao gồm: Hệ thống định danh và xác thực điện tử PostID để quản lý 
người dùng (công dân); Ví điện tử của Bưu điện là phương tiện thanh toán trực tuyến và Hệ 
thống bản đồ số của Bưu điện gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ để định vị dẫn đường. Trên nền 
tảng (platform) trên, chức năng cốt lõi của  Hệ thống là dịch vụ hành chính công, cung cấp 
phương tiện giao tiếp giữa người dân và chính quyền, các tổ chức xã hội và cung cấp các tiện 
ích khác cho người dân. 

Các chức năng cơ bản của Hệ sinh thái hành chính công như: Chức năng đáp ứng yêu cầu giải 
quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp (nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký nộp hồ 
sơ tại địa chỉ, tra cứu thủ tục hành chính, tra cứu trạng thái hồ sơ,…); chức năng đáp ứng yêu 
cầu kênh thông tin chính thống, tin cậy giữa các cơ quan quản lý các cấp và người dân (khắc 
phục hạn chế của các phương thức thông tin, tuyên truyền hiện tại như: SMS, Zalo, loa phát 
thanh cơ sở,…); đáp ứng yêu cầu sử dụng các dịch vụ khác của người dân. 

  

Đây là một Hệ thống Bưu điện Việt Nam xây dựng nhằm góp phần tham gia vào quá trình 
chuyển đổi số tại Việt Nam thông qua Web “Chính quyền số” và ứng dụng “Công dân số”. Hệ 
sinh thái hành chính công đã được thí điểm triển khai tại 01 xã thuộc tỉnh Ninh Bình và hiện 
nay đang trong quá trình mở rộng triển khai tại toàn tỉnh Ninh Bình; đồng thời triển khai giới 
thiệu tại các tỉnh trong cả nước./. 

  



 

  

Nguồn: Báo Bắc Kạn 

Ngày đăng: 21/01/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn phát triển nhiều dịch vụ tiềm năng 

Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế bị ảnh hưởng nặng nề do 
dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã khắc phục khó khăn, không 
ngừng nỗ lực phát triển kinh doanh, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mạng lưới 
trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ, duy trì và nâng cao hiệu quả 3 nhóm dịch vụ và 
hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh.  

 

Trong năm 2020 tổng doanh thu đạt 120 tỷ đồng, nộp ngân sách 
nhà nước 4,1 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam giao. 

Năm 2020, trên cơ sở kế hoạch Tổng Công ty giao, Bưu điện tỉnh (BĐT) đã xây dựng phương 
án chi tiết và kịch bản kinh doanh theo từng dịch vụ, hướng dẫn thực hiện chương trình hành 
động kinh doanh dịch vụ theo từng giai đoạn, mùa vụ. Các giải pháp thúc đẩy kinh doanh 
được triển khai quyết liệt, đồng bộ, thống nhất. Thực hiện mô hình kinh doanh bán hàng chủ 
động chuyên trách tại tất cả các đơn vị. Đổi mới phương thức điều hành SXKD theo hướng 
linh hoạt, điều hành trực tiếp, kịp thời. 

Các chương trình thi đua gắn với phát triển kinh doanh từng dịch vụ được triển khai cụ thể, 
sâu rộng tới người lao động. Trong năm qua, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn thực hiện các nhiệm vụ 
kinh doanh với những nội dung và kết quả đạt được về các nhóm: Đối với nhóm dịch vụ bưu 
chính, xây dựng và ban hành Quy trình phối hợp triển khai kinh doanh dịch vụ BCCP, chức 
năng, nhiệm vụ của Bộ phận chăm sóc khách hàng và thành lập Tổ công tác đặc biệt, tháo gỡ 
khó khăn và thúc đẩy SXKD dịch vụ BCCP. Bộ phận thực hiện công tác CSKH phát huy tốt 
vai trò, quan tâm và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc về chất lượng đối với các khách 



hàng lớn. Bên cạnh đó, dịch vụ phát hành báo chí phối hợp với Báo Bắc Kạn bảo đảm giá 
cước phát hành báo Đảng địa phương năm 2020 theo đúng lộ trình giá cước phát hành báo 
công ích. Ký hợp đồng với Ban Dân tộc thực hiện phát hành báo chí tới tay người có uy tín 
trên địa bàn toàn tỉnh. 

Bưu điện tỉnh đã triển khai dịch vụ hành chính công hiệu quả. Hoạt động của Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tại trụ sở của Bưu diện tỉnh cùng với việc bố trí giao dịch viên Bưu điện 
tại Bưu cục hành chính công, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành 
chính (TTHC) và trực tiếp giao dịch với các sở, ban, ngành đã góp phần nâng cao sản lượng 
hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận và chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 
năm 2020 tăng hơn 10.000 hồ sơ so với năm 2019. Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền tới người dân hiểu và tích cực thực hiện để 
nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Được sự nhất trí của UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh đã 
triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC thay thế công chức của 03 sở (Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Sở Thông tin và Truyền thông). Kết quả thực hiện thí điểm 
của nhân viên bưu điện đã đáp ứng được yêu của các sở. 

Năm 2020, tổng doanh thu Bưu điện tỉnh đạt 120 tỷ đồng, 
nộp ngân sách nhà nước 4,1 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao. Triển khai đồng bộ 
3 nhóm dịch vụ: Bưu chính chuyển phát; Tài chính Bưu 
chính; Phân phối truyền thông. 

Trong năm 2020, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện của Phòng PC06– Công an tỉnh đã chuyển sang Trung tâm Hành chính 
công tỉnh. Theo kế hoạch, Bộ phận tiếp nhận căn cước công dân sẽ chuyển sang thực hiện tại 
Trung tâm Hành chính công trong năm 2021 cũng sẽ là lợi thế để Bưu điện tỉnh đẩy mạnh 
thực hiện chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Bưu điện tỉnh 
đã cải tạo mở rộng điểm giao dịch Bưu điện huyện Bạch Thông đáp ứng yêu cầu của UBND 
huyện Bạch Thông để chuyển Bộ phận một cửa sang địa điểm Bưu điện huyện. Hiện, BĐT 
đang phối hợp UBND huyện Bạch Thông hoàn thiện thiết kế, trang bị bàn quầy phục vụ hoạt 
động của Bộ phận một cửa huyện Bạch Thông thực hiện trong quý I/2021. 

Công tác chi trả các dịch vụ hành chính công ngày càng hiệu quả. Bưu điện tỉnh thường xuyên 
phối hợp với cơ quan BHXH và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các chương 
trình kiểm tra, đảm bảo công tác chi trả các dịch vụ được thực hiện an toàn và đúng quy định. 
Đối với các nhóm dịch vụ tài chính bưu chính như: Dịch vụ đại lý ngân hàng; dịch vụ Bảo 
hiểm phi nhân thọ (PTI); phát triển dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ (Dai-ichi); phát triển BHXH, 
BHYT tự nguyện; triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện; công tác chi trả các dịch vụ hành chính 
công... được triển khai tốt và hiệu quả. 

Bên cạnh đó, các nhóm dịch vụ phân phối truyền thông, dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa 
tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. Nhiều chương trình bán hàng khuyến mãi, mua hàng tặng 
quà, giảm giá tại quầy bán hàng lưu động chợ phiên liên tục được tổ chức tại các điểm Bưu 
điện văn hóa xã. Cùng với đó, Bưu điện tỉnh đã nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Bưu 
điện văn hóa xã. Đặc biệt là việc triển khai ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin vào 
hoạt động sản xuất, kinh doanh tại điểm Bưu điện văn hóa xã. Thực hiện chăm sóc, báo cáo 
tiến độ bán hàng, doanh thu bán hàng theo ngày qua phần mềm Msale. Thường xuyên tổ chức 
đào tạo, đào tạo lại đội ngũ chuyên quản, tổ chức các chương trình thi đua Bưu điện văn hóa 
xã.  

Trong năm 2020, Bưu điện tỉnh triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ: Tiếp 
tục rà soát, cải tiến các công đoạn trong sản xuất; tổ chức tập huấn cho lực lượng lao động về 
các quy trình nghiệp vụ thay đổi dịch vụ. Hợp lý hoá khớp nối hành trình mạng vận chuyển 



cấp 2, 3; triển khai HTUD Mpist cho tất cả các bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã (tỷ lệ trên 
90% số điểm phục vụ đã cài đặt xong HTUD Mpist), 100% các bưu cục, nhân viên bưu tá đều 
sử dụng ứng dụng phần mềm P&S Dingdong. Đảm bảo chất lượng dịch vụ BCCI, qua kiểm 
tra tại Bưu điện tỉnh, 100% các chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu của Nhà nước. Tích cực triển khai 
chương trình thi đua "Nâng cao chất lượng khâu phát", chương trình thi đua "Bưu cục kiểu 
mẫu - Giao dịch viên chuyên nghiệp" cả 4 quý đều được Tổng Công ty khen thưởng. 

Đồng chí Hà Thị Hiền- Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Mục tiêu năm 2021 Bưu điện tỉnh 
đề ra là giữ vững và tăng trưởng doanh thu, thị phần các dịch vụ hiện đang cung cấp; tập trung 
phát triển nhiều dịch vụ còn nhiều tiềm năng. Tiếp tục đầu tư, mở rộng, nâng cao chất lượng 
mạng lưới, áp dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ và quản lý. Nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Bưu điện văn hóa xã, phát triển lực lượng cộng tác viên dưới từng xã. Tập 
trung phát triển các dịch vụ hành chính công. Xây dựng và triển khai kịch bản kinh doanh các 
dịch vụ, nhóm dịch vụ nhanh chóng theo từng thời gian mùa vụ, đánh giá cụ thể hiện trạng, 
nguyên nhân, giải pháp thúc đẩy kinh doanh kịp thời. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, thay 
thế công chức các sở, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và phối hợp Công an tỉnh 
triển khai tốt dịch vụ chuyển phát căn cước công dân. Tiếp tục đầu tư, mở rộng, nâng cao chất 
lượng mạng lưới; áp dụng công nghệ tin học trong cung cấp dịch vụ và trong quản lý. Tập 
trung kinh doanh dịch vụ tiết kiệm bưu điện ngay từ đầu năm 2021; triển khai các chương 
trình khuyến mại thu hút khách hàng trong quý 1 nhằm tăng trưởng vượt bậc số dư...  

Thường xuyên bám sát thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chương trình kinh 
doanh phù hợp. Đồng thời, triển khai “Năm An toàn giao thông 2021” cho bảo hiểm ô tô, bảo 
hiểm xe máy trên địa bàn tỉnh. Phát triển mạnh lực lượng cộng tác viên, đẩy mạnh truyền 
thông tới người dân bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm an sinh Bưu điện. Đồng thời thường xuyên 
tập huấn nâng cao kỹ năng bán hàng và nghiệp vụ. Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới các chương 
trình thi đua nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng nghiệp vụ trong công tác sản xuất, kinh 
doanh tại đơn vị.../. 

  



Nguồn: Truyền hình Lào Cai  

Ngày đăng: 21/01/2021 
Mục: Tin tức 

Si Ma Cai: Chuyển bộ phận một cửa sang Bưu điện huyện 

Ngày 20/1, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh đã tới dự lễ khai trương chuyển bộ phận một cửa UBND huyện Si Ma Cai sang 
trụ sở Bưu Điện huyện.  

 

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham quan hoạt động tại Bưu điện huyện. 

Thực hiện chủ trương của tỉnh, thời gian qua Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các sở, ban 
ngành, địa phương đề xuất nhiều giải pháp, phối hợp, chuyển giao các nhiệm vụ và dịch vụ 
hành chính công trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Cụ thể, chi trả lương hưu và các chế độ bảo 
hiểm xã hội, chế độ bảo trợ xã hội, phí dịch vụ môi trường rừng, đặc biệt trong lĩnh vực tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quết thủ tục hành chính. Với mục tiêu tạo điều kiện cho người dân 
đến thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi, có cán bộ hướng dẫn tận tình, chu 
đáo; người dân được phục vụ và hỗ trợ đầy đủ khi đến bộ phận một cửa tại Bưu điện; đồng 
thời đáp ứng yêu cầu theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61; đẩy mạnh tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính theo QĐ 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ; tăng cường triển khai các thủ tục hành chính mức độ 3, 4; đẩy mạnh dịch vụ công trực 
tuyến kết hợp chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Việc khai trương chuyển bộ phận một cửa sẽ góp phần cho địa phương thực hiện hóa các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong cải cách hành chính. Góp phần giảm tải cho các 
cơ quan hành chính, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người dân, đẩy mạnh dịch vụ công 
trực tuyến tại cơ sở./. 

  



 

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái  

Ngày đăng: 22/01/2021 
Mục: Tin tức 

Từ tháng 2/2021, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống các bưu cục, điểm 
Bưu điện - văn hóa xã tại 09 huyện, thị xã, thành phố 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Chi trả trợ cấp ưu 
đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái". 

 

Ảnh minh họa 

Theo đó, từ tháng 2/2021, dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện tỉnh 
được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh thông qua hệ thống các bưu cục, điểm Bưu điện - văn hóa xã 
tại 09 huyện, thị xã, thành phố (173 xã, phường, thị trấn). 

Việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện nhằm tạo điều kiện tốt nhất 
cho đối tượng người có công được tiếp cận, sử dụng và được chi trả trợ cấp thuận tiện, nhanh 
chóng, kịp thời; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý và thực hiện chi trả trợ 
cấp hiện nay. Tách bạch  giữa công tác quản lý, xác lập hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp với 
công tác chi trả trợ cấp, phòng ngừa khả năng trục lợi trong quá trình giải quyết chế độ, chi trả 
trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người 
có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn. Đồng thời nâng 
cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây dựng nền hành chính công chuyên 
nghiệp, hiện đại, hiệu quả và minh bạch. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ nhằm sử 
dụng tối đa hiệu quả hệ thống đầu tư của nhà nước cho các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời 
giảm tải cho công chức, viên chức nhằm tập trung thời gian thực hiện các lĩnh vực quản lý 
nhà nước để phục vụ nhân dân được tốt hơn. 

Đối tượng trợ cấp ưu đãi hàng tháng gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 
01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Tuất liệt sĩ; Thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 



học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người có công 
giúp đỡ cách mạng. 

Các đối tượng khác gồm: Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 
năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 
số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi 
việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 
Người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia, giúp bạn Lào 
sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 
chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Trợ cấp ưu đãi một lần đối với các đối tượng theo Nghị định số 23/1999/NĐ-CP; Quyết định 
số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg; 
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg; Quyết định 
số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;... Trợ cấp mai táng phí cho các thân nhân 
người có công với cách mạng; Trợ cấp ưu đãi hàng năm (thờ cúng liệt sĩ; điều dưỡng tại gia 
đình; phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; tiền ăn thêm ngày lễ tết đối với thương, bệnh 
binh nặng). 

Riêng tiền quà lễ, tết đối với người có công (quà của Chủ tịch nước, quà của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh,…) do Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã trực 
tiếp chi trả để kết hợp công tác gặp mặt, thăm hỏi, động viên người có công trong dịp lễ, tết. 

Các đối tượng được chi trả trực tiếp tại các điểm Bưu cục; điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Trường hợp những người ốm đau, bệnh tật, già yếu không trực tiếp đến nhận tiền trợ cấp, gia đình 
có trách nhiệm làm thủ tục ủy quyền lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật; 
trường hợp các đối tượng đột xuất ốm đau; bệnh tật, già yếu không đến lĩnh tiền trợ cấp tại các điểm 
chi trả, Bưu điện bố trí nhân viên đi phát tiền trực tiếp tại hộ gia đình (không thu thêm phí). 

Thời gian thực hiện chi trả: Từ ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng. 

 


