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Ứng dụng Công dân số trở thành hệ sinh thái hành chính công hội tụ nhiều tiện ích 

Ứng dụng Công dân số của Vietnam Post đã kết nối với nhiều hệ thống, nhiều ứng dụng nhằm 

phát huy song song dòng chảy vật chất và dòng chảy số trên mạng bưu chính quốc gia... 

 

Ứng dụng Công dân số đã kết nối với nhiều hệ thống, nhiều ứng dụng 

Nông dân rủ nhau cài app Công dân số 

Đều đặn 19h hàng ngày, 6 nhân viên Bưu điện tỉnh Ninh Bình lại về nhà văn hóa các thôn để 

hướng dẫn bà con đăng kí tài khoản định danh và xác thực điện tử PostID, tải app “Công dân 

số”, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản, tra cứu thông tin trên hệ sinh thái 

hành chính công. 

Là người đến sớm nhất, ông Đoàn Ngọc Minh thôn Lạc Hiền, xã Yên Hòa chỉ mất 5 phút để 

đăng kí tài khoản PostID và tải app “Công dân số”. Dù hơn 70 tuổi nhưng sau khi nghe nhân 

viên Bưu điện cùng Phó Chủ tịch xã giới thiệu về các tiện ích của “Công dân số”, ông Minh 

đã nhanh chóng vào từng mục để tìm hiểu cách sử dụng. 

“Lúc đầu nghe thì có vẻ khó, nhưng sử dụng rồi thì không thấy vấn đề gì. Tôi vào tất cả các 

mục từ hành chính công, tin tức, phản ánh góp ý đến tiện ích. Việc đọc thông tin và sử dụng 

rất dễ hiểu, không phức tạp. Giờ muốn nộp hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế, tôi chỉ cần vào mục 

nộp hồ sơ trực tuyến và làm theo hướng dẫn là xong. Nộp hồ sơ xong mình có thể tra cứu tình 

trạng hồ sơ đang giải quyết ở khâu nào, có đúng thời gian quy định không. Khi có kết quả, 

nhân viên Bưu điện sẽ chuyển kết quả đến tận địa chỉ tôi đã đăng kí. Vừa tiết kiệm thời gian, 

chí phí đi lại, chờ đợi" - ông Đoàn Ngọc Minh chia sẻ. 

Những ngày đầu năm mới 2021 câu chuyện của những người nông dân quanh năm gắn bó với 

đồng ruộng, với sản phẩm chạch sụn và rau cần nổi tiếng đã sôi nổi, rôm rả hơn khi cùng nhau 

hướng dẫn cách tải app Công dân số từ kho ứng dụng CH Play, App Store về điện thoại thông 
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minh; hoặc trên máy tính kết nối mạng có thể truy cập vào website 

https://congdanso.vnpost.vn. 

Chỉ trong 2 ngày đầu tiên xã Yên Hòa tổ chức cài đặt tập trung nhưng hơn 400 người nông 

dân quanh năm gắn bó với ruộng vườn, ao cá đã không quản ngại đêm hôm, rét mướt cùng 

nhau đi đăng kí tài khoản PostID để sử dụng ứng dụng mới. Nhiều người đi về đã giới thiệu 

cho những thành viên trong gia đình, bạn bè, hàng xóm để cùng cài đặt nền tảng mới. Đồng 

thời hướng dẫn tới Bưu điện để đăng kí tài khoản PostID. 

Cơ quan hành chính ứng dụng nền tảng Chính quyền số 

Ông Hoàng Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã Yên Hòa (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) cho 

biết, Yên Hòa là một trong 12 xã của cả nước đang thí điểm triển khai chuyển đổi số, xây 

dựng xã thông minh. Việc Bưu điện Việt Nam tổ chức triển khai hệ sinh thái hành chính công 

gồm 2 nền tảng Công dân số và Chính quyền số giúp địa phương này nhanh chóng nâng cao 

hiệu quả quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt, hệ thống sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên 

địa bàn xã thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Với chính quyền xã, ngoài việc thực hiện các dịch vụ liên quan đến hành chính công, cán bộ 

công chức của xã còn có thể chủ động tuyên truyền về các thông tin đến với đông đảo người 

dân trong xã trên ứng dụng Công dân số. Khi có bất cứ thông tin mới nào của xã được cập 

nhật, người Yên Hòa dù ở đâu chỉ cần có tài khoản PostID đều có thể cập nhật ngay các thông 

tin thông qua ứng dụng. 

“Đây là một kênh thông tin online rất hiệu quả, đặc biệt trong việc nắm bắt các phản ánh, góp 

ý của người dân về các lĩnh vực dù là nhỏ nhất. Công dân số sẽ giúp cho người dân nhận được 

các thông tin hữu ích, tin cậy từ chính quyền xã. Các thông tin được gửi trực tiếp đến App của 

người dân nên người dân sẽ không bị bỏ lỡ những thông tin quan trọng” - ông Cảnh chia sẻ. 

 

Nhân viên Bưu điện hỗ trợ người dân đăng kí tài khoản định danh xác thực điện tử PostID 

Theo ông Nguyễn Văn Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, đây là một bước 

tiến, là kênh thông tin tuyên truyền mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn 

vị. Với việc tích hợp trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật cùng việc đưa các 

thông tin trực tiếp tới từng tài khoản đã được định danh và xác thực, thời gian tới chắc chắn 

việc tra cứu những văn bản pháp luật mới được ban hành hoặc những văn bản có liên quan 

trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân sẽ thuận lợi hơn. Đồng thời những thông tin, 

sự kiện, hoạt động về pháp luật cũng kịp thời đến với nhiều người dân hơn. 

Gia tăng tiện ích cho người dùng 
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Theo ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Vietnam Post, nhằm phát huy song song dòng 

chảy vật chất và dòng chảy số trên mạng bưu chính quốc gia, đồng thời gia tăng tiện tích cho 

người sử dụng, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng một ứng dụng thiết thực nhất, gắn với cuộc 

sống hàng ngày của người dân là Hệ sinh thái hành chính công. Hiện Vietnam Post đang đẩy 

mạnh đầu tư các nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với nhiều địa phương để triển khai cụ thể tới 

từng người dân trên cả nước. 

Hệ sinh thái dựa trên kiến trúc tích hợp nền tảng tổng thể truy cập qua Web và Mobile App 

bao gồm, 2 ứng dụng Công dân số và Chính quyền số. Hệ sinh thái có 3 nhóm chức năng 

chính gồm: hành chính công, giao tiếp giữa chính quyền - người dân và nhóm các tiện ích. 

Với hệ sinh thái này người dân có thể tra cứu và nộp hồ sơ trực tuyến cho các Bộ, ngành, địa 

phương thông qua việc kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Người dùng chỉ cần đăng 

nhập một lần vào hệ sinh thái hành chính công mà không phải đăng nhập lại vào Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương để nộp hồ sơ trực 

tuyến do sử dụng tài khoản PostID, đã được định danh, xác thực điện tử và đã kết nối với các 

hệ thống này theo cơ chế đăng nhập một lần. 

Bên cạnh đó, hệ sinh thái hành chính công sẽ tạo ra các nhóm trên hệ thống bao gồm: từng 

UBND xã/phường/thị trấn; UBND quận/huyện/thị xã; UBND tỉnh/thành phố; Bộ ngành trung 

ương… Mỗi cơ quan sẽ được cấp 1 tài khoản quản trị trên Hệ sinh thái hành chính công. Tùy 

theo từng loại thông tin và cơ quan gửi, thông tin sẽ được gửi đến những người dân đã cài đặt 

ứng dụng Hệ sinh thái HCC, đảm bảo đúng đối tượng cần, hạn chế tối đa việc người dân nhận 

được các thông tin không có liên quan đến họ. 

Ngoài ra hệ sinh thái hành chính công cũng cung cấp công cụ để cơ quan hành chính tổ chức 

khảo sát, lấy ý kiến của người dùng ngay trên hệ sinh thái hành chính công để đưa ra các 

quyết định, chính sách phù hợp. 

Hiện nay, Hệ sinh thái đã kết nối, tích hợp rất nhiều các nền tảng, các tiện ích của Bưu điện 

Việt Nam và các đối tác, các cơ quan, tổ chức uy tín. Qua đó, người dân có thêm nhiều tiện 

ích trong cuộc sống. Điển hình như, với Vpostcode người dân có thể tạo mã cho chính địa chỉ 

của mình. Mã địa chỉ này sẽ có hệ thống dẫn đường trên bản đồ Vmap, qua đó nhanh chóng 

nhận được các hàng hóa khi có nhu cầu chuyển phát, thậm chí trong trường hợp khẩn cấp 

người dân chỉ cần chia sử mã địa chỉ đó lực lương chức năng có thể nhanh chóng tìm đến địa 

chỉ đó để cứu nạn, cứu hộ. Với sàn thương mại điện tử Postmart, người dân chủ động quảng 

bá sản phẩm của mình qua hệ thống này. Còn nền tảng VietnamPostPay sẽ giúp các cấp chính 

quyền chi trả các khoản hỗ trợ, trợ cấp… 

Trong năm 2021, Vietnam Post sẽ phối hợp với các địa phương để thực hiện phủ sóng toàn bộ 

hệ sinh thái Hành chính công, nhất là ứng dụng công dân số đến tất cả tỉnh thành phố, đặc biệt 

tại các vùng nôn thông miền núi tạo điều kiện để người dân trên cả nước cùng tham gia vào 

xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và thụ hưởng được nhiều hơn nữa thành quả của 

chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

 

 

  



Nguồn: Kinh tế Thị trường 

Ngày đăng: 16/02/2021 
Mục: Thông tin doanh nghiệp 

EMS Việt Nam “quyết” đảm bảo lưu thoát hàng hóa dịp cao điểm cuối năm 

Để đảm bảo lưu thoát hàng hóa, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP 

(EMS Việt Nam) đã tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, phương tiện vận chuyển, 

an ninh hàng hóa vào những ngày giáp Tết và đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch 

COVID-19 hiện nay. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển phát tăng cao dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Tổng 

công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP (EMS Việt Nam) - đơn vị được Tổng Công ty 

Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Liên minh Bưu chính thế giới UPU giao chủ quản dịch vụ 

chuyển phát nhanh EMS tại Việt Nam đã huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều 

giải pháp công nghệ bảo đảm hỗ trợ lưu thoát hàng hóa tối đa. 

Tăng cường phương tiện kết nối 

Hiện tại EMS Việt Nam đã có hàng nghìn xe kết nối đến các tuyến huyện, xã trên toàn quốc theo 

mạng vận chuyển của Vietnam Post. Bên cạnh đó, EMS Việt Nam đã phối hợp với các đối tác xe 

xã hội để tăng cường lực lượng xe, đảm bảo kết nối liên tục đến tận các địa bàn khó khăn nhất 

trong dịp Tết. 

 

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietnam Post và các hãng hàng không trong nước, 

tải cứng cho các bưu gửi EMS kết nối bằng đường bay tới 63 Tỉnh, Thành trong cả nước trong 

thời điểm cận Tết luôn được ưu tiên để đảm bảo hàng hóa phát tới khách hàng nhanh chóng, an 

toàn, đúng thời gian toàn trình. 

Với từng phương thức vận chuyển, Tổng công ty đều đã có những phương án lưu thoát linh hoạt 

như điều tải qua các sân bay, tăng cường thêm toa tàu SE, đặt xe trên sàn giao dịch vận tải (STX) 

hoặc bổ sung các chuyến xe nguyên chuyến. 

Đối với các tuyến vận chuyển quốc tế, "kịch bản" lưu thoát hàng hóa cũng đã được EMS Việt 

Nam lên phương án rất chi tiết, nhằm đảm bảo giao hàng an toàn, đúng tiến độ 

Tăng cường nhân lực phục vụ 



Với nguyên tắc phát hết hàng hóa trong ca, trong ngày, các đơn vị sản xuất đã tăng cường lực 

lượng lao động tại các bộ phận như khai thác, nhận, phát, sắp xếp đồng thời tổ chức bố trí lại lao 

động, ca kíp sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức tăng ca, thêm giờ làm để 

đảm bảo hàng hóa được phát chính xác, an toàn tới người nhận trong thời gian nhanh nhất. 

 

Đặc biệt, tại các khu vực hiện đang bị phong tỏa do dịch COVID-19, EMS Việt Nam cũng đã tận 

dụng lực lượng lao động xã hội tại chính địa bàn bị phong tỏa để giao hàng trong nội khu. Hàng 

hóa sẽ được phun khử khuẩn để đưa đến điểm tập kết cạnh vùng cách ly. Sau đó, đối tác lao 

động xã hội của EMS Việt Nam sẽ tiếp nhận hàng hóa và thực hiện công tác giao hàng đến từng 

người dân trong địa bàn. 

Chấp hành nghiêm quy trình giao hàng an toàn 

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, EMS Việt Nam cũng ngay lập tức tái 

áp dụng các quy trình nghiêm ngặt về công tác phòng chống dịch trong suốt quá trình giao-nhận 

bưu phẩm tới khách hàng. Đại diện của EMS Việt Nam cho biết, đơn vị đã thực hiện quy trình 

này ở đợt dịch trước và đã chứng minh tính hiệu quả trong việc hạn chế tối đa sự lây lan dịch 

bệnh. 



 

Cụ thể, trước khi tiếp nhận hàng hóa, nhân viên giao dịch, bưu tá nhận hàng phải khử khuẩn tay 

chân, hàng hóa của khách khi đưa về trung tâm khai thác và trước khi phát được phun khử khuẩn 

để đảm bảo an toàn khi đến tay khách hàng. Trong suốt quá trình làm việc, cán bộ, nhân viên của 

EMS Việt Nam bắt buộc phải sử dụng khẩu trang và thường xuyên sát khuẩn tay. 

Với những phương án được triển khai đồng bộ như trên, người dân cả nước có thể hoàn toàn yên 

tâm vì hoạt động chuyển phát trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ được bảo đảm thông suốt và 

an toàn. 

Ánh Dương 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Ngày đăng: 16/02/2021 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa: Nỗ lực phục vụ cộng đồng 

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa là doanh nghiệp Nhà nước với 3 mảng dịch vụ cung cấp là 

bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. Năm 2020, mặc 

dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng của dịch 

COVID-19, nhưng bằng sự năng động, đổi mới tư duy, nỗ lực sáng tạo, Bưu điện tỉnh 

Thanh Hóa không chỉ bảo đảm phục vụ thông tin bưu chính hệ I thông suốt trong mọi 

tình huống mà còn có những bước phát triển vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, là một trong 10 đơn vị dẫn đầu của Tổng Công ty Bưu điện 

Việt Nam và vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2020. 

 

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh triển khai các dịch vụ hành chính công. 

Năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao 

của Bưu điện Việt Nam, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và sự phối 

hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp, các đối tác, khách hàng cùng với sự thích ứng nhanh 

chóng trong công tác điều hành, triển khai, trên cơ sở tận dụng mọi lợi thế và nguồn lực, Bưu 

điện tỉnh đã kịp thời điều chỉnh tổ chức sản xuất, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp hữu 

hiệu trong công tác quản lý, thúc đẩy kinh doanh. 

Theo đó, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tổ chức rà soát sản xuất, sắp xếp, cải tiến và 

hợp lý hóa hoạt động. Đối với khâu chấp nhận, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, 

gói bọc, sử dụng vận đơn in trực tiếp, giảm bớt một số thủ tục, thao tác để rút ngắn thời gian 

chấp nhận bưu gửi; đối với khâu khai thác và vận chuyển, mỗi ngày thực hiện tiếp nhận và xử 

lý bình quân trên 70 tấn hàng hóa, tương đương với sản lượng trên 62.000 bưu phẩm, bưu 

kiện/ngày. Để đáp ứng được yêu cầu sản lượng khai thác ngày một tăng, đặc biệt là hàng 

thương mại điện tử, Bưu điện tỉnh tiếp tục đầu tư thêm phương tiện vận chuyển, thiết bị, công 

cụ khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) một cách triệt để vào quá trình khai 

thác, phân hướng, chia chọn và vận chuyển, đảm bảo khoa học, lưu thoát nhanh và hợp lý. 

Trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chi trả hành chính công, Bưu điện tỉnh luôn chú trọng 

cải tiến quy trình, rút ngắn thủ tục để phục vụ các đối tượng thụ hưởng nhận được tiền chi trả 

một cách thuận tiện và an toàn. Thực hiện việc triển khai ứng dụng chi trả lương hưu qua thẻ 



chi trả và hệ thống máy post. Thực hiện chi trả theo phương án giãn cách xã hội và tại nhà để 

phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

 

Bưu điện tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt 

Nam. 

Đối với việc triển khai dịch vụ hành chính công (HCC) theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg 

ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 7-6-2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo và thực hiện nâng cao 

chất lượng phục vụ, chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và phối hợp chặt chẽ với 

các sở, ngành liên quan, Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo các thỏa thuận đã ký kết. Năm 2020, số lượng 

hồ sơ được trả kết quả đạt trên 650.000 hồ sơ, trong đó các thủ tục liên quan đến BHXH đạt 

trên 470.000 hồ sơ, chuyển phát trên 120.000 chứng minh Nhân dân, 2.500 hồ sơ giấy tờ xử 

phạt của công an, 8.200 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe... 

Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh trong công tác phát triển đối tượng 

tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Thông qua việc triển khai chiến dịch truyền thông, tuyên 

truyền dưới nhiều hình thức về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện đến đông đảo người dân 

trên địa bàn toàn tỉnh; phát động các đợt ra quân “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để trực tiếp tư 

vấn và làm thủ tục tham gia cho bà con Nhân dân ngay tại nhà và tổ chức các hội nghị tuyên 

truyền phát triển đối tượng ngay tại thôn, xã. Bưu điện tỉnh đã phát triển được trên 19.000 

người tham gia BHXH tự nguyện, tăng trưởng 135%. 

Với những đổi mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các dịch vụ do Bưu điện tỉnh cung 

cấp ngày càng được khách hàng, người dân tin tưởng đón nhận. Năm 2020, Bưu điện tỉnh tiếp 

tục hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra với tổng doanh thu 543 tỷ đồng, bằng 104% kế 

hoạch. Thu nhập của cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn đơn vị tiếp tục được cải 

thiện với mức bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 105% so với cùng kỳ, qua đó 

giữ vững niềm tin, tạo động lực để người lao động thêm yêu ngành, yêu nghề và nỗ lực công 

tác. 

Một mùa xuân mới đang đến dần, với những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, thời gian tới, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, giữ 

vững và phát triển tốt các dịch vụ, tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất trên toàn mạng lưới. Đầu 

tư, nâng cấp và vận hành các điểm bưu điện – văn hóa xã theo mô hình quản lý cấp thứ 4 để 

khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của Bưu điện Việt Nam tại thị 

trường nông thôn. Tiếp tục đoàn kết phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần 

cùng Bưu điện Việt Nam thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025. 

 

 



Nguồn: báo Lao Động 

Ngày đăng: 16/02/2021 
Mục: Xã hội 

Hải Dương tạm dừng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

 

Hải Dương dừng hoaṭ đôṇg Trung tâm phuc̣ vu ̣hành chính công từ 17.2. Ảnh: Cổng TTĐT 

Hải Dương 

Ngày 16.2, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 515/UBND-VP về việc tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu: Tạm dừng hoạt động của Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã (trừ việc tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thuộc Sở Giao 

thông vận tải và thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội) kể từ ngày 17.2 đến hết ngày 2.3. 

Đối với những hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết và đến thời hạn trả kết quả cho người dân thì chỉ 

được sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển kết quả đến cho người dân. 

Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh tuyên 

truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương 

hoặc dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ thủ tục hành chính nhằm hạn chế việc người 

dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp. 

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tăng 

cường hơn nữa việc tuyên truyền trên Đài truyền thanh cấp xã để người dân biết, sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công 

tỉnh Hải Dương hoặc dịch vụ bưu chính công ích thông qua hệ thống Bưu điện để nộp hồ sơ 

và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Chỉ nên đi thực hiện đối với một số thủ 

tục hành chính thực sự cần thiết. Hạn chế đi lại hoặc tập trung đông người tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

Bưu điện tỉnh phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả các cấp tuyên truyền, hỗ trợ tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

MAI DUNG 
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