
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: VietNamNet 

Ngày đăng: 25/02/2021 
Mục: TTTT 

Giúp dân thoát nghèo – Sứ mệnh mới của Bưu điện Việt Nam 

Tạo hệ sinh thái giúp người dân kinh doanh để thoát nghèo là sứ mệnh mới vừa được Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) công bố, với mong muốn chung tay góp sức giải 
những bài toán, những nỗi đau của xã hội. 

Giúp dân thoát nghèo bền vững nhờ hệ sinh thái 

Sáng 24/2, Vietnam Post đón Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng Thứ trưởng 
Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đến làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

Với tinh thần nghĩ mới, làm mới, tư duy khác biệt, doanh nghiệp bưu chính nhà nước đã tự 
đặt cho mình một sứ mệnh mới, một sứ mệnh đặc biệt quan trọng, đó là tạo hệ sinh thái giúp 
người dân kinh doanh để thoát nghèo. 

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc 

Không chỉ làm dịch vụ bưu chính - chuyển phát truyền thống, Bưu điện Việt Nam đang có cơ 
hội tạo hệ sinh thái để bất kỳ người dân, hộ nông dân nào cũng có thể tham gia hoạt động sản 
xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Họ sẽ được hỗ trợ đào tạo kiến thức kinh doanh, hỗ trợ 
mua giống và phân bón chất lượng tốt nhất với giá đúng thị trường. Và họ có thể phát triển 
các sản phẩm mang thương hiệu hộ gia đình, tiếp cận thị trường toàn quốc, toàn cầu ngay khi 
vẫn ngồi ở nhà. 

Đánh giá cao sứ mệnh mới của Bưu điện Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân tích: 
Sau khi doanh nghiệp bưu chính giúp người dân kinh doanh, tạo công cụ để họ đạt thu nhập 
cao, họ sẽ trả tiền cho doanh nghiệp bưu chính. Nếu 24 triệu hộ với 100 triệu người dân tham 
gia hệ sinh thái của Bưu điện Việt Nam thì doanh thu của doanh nghiệp bưu chính này sẽ 
không chỉ tăng gấp 2 lần mà tăng rất rất nhiều lần. 

Như thế, sứ mệnh của doanh nghiệp bưu chính đã hoàn toàn thay đổi. Giúp dân thoát nghèo là 
mơ ước ngàn năm của đất nước ta. Làm được việc này đồng nghĩa Bưu điện Việt Nam sẽ thay 



đổi nội hàm của “bưu chính”, thay đổi bản chất kinh doanh từ việc chỉ lấy tiền sử dụng dịch 
vụ từ túi của người dân sang việc giúp họ tăng thu nhập rồi sau đó họ chia sẻ doanh thu với 
Bưu điện. 

Không gian sống của người nông dân cũng sẽ thay đổi. Thay vì mang nải chuối ra chợ huyện 
bán rẻ vài nghìn đồng vẫn không ai mua, thì với sự hỗ trợ của hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất kinh 
doanh do Vietnam Post xây dựng, vận hành, người nông dân có thể bán online nải chuối với 
giá hàng chục nghìn đồng, thậm chí có thể bán được cả cây chuối cho khách hàng, từ đó tăng 
thu nhập, thoát nghèo bền vững. 

Thực tế nhiều năm qua, công tác giảm nghèo được triển khai ở nhiều cấp nhưng chủ yếu theo 
cách thức mang “con cá” chứ không mang “cần câu” cho người nghèo. Hệ lụy là nhiều người 
nghèo chẳng bao lâu sau lại tái nghèo. 

Với hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất kinh doanh có tính hỗ trợ “cần câu”, doanh nghiệp bưu chính 
sẽ giúp người nghèo thoát nghèo bền vững hơn. 

 

Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào 

Mặt khác, nếu thu hút được sự tham gia của 24 triệu hộ dân trong cả nước vào hệ sinh thái, 
doanh nghiệp bưu chính sẽ sở hữu chuỗi bán lẻ lên tới 24 triệu siêu thị nhỏ (công ty bán lẻ lớn 
nhất Việt Nam hiện nay cũng chỉ có vài nghìn siêu thị). Bởi khi mỗi người dân bật điện thoại 
thông minh hoặc ipad, vào trang web bán hàng thì có thể nói siêu thị đã hiện diện trong gia 
đình của người đó. Doanh nghiệp bưu chính nào đến được một gia đình như vậy, mang được 
hàng đi/hàng đến thì coi như sẽ sở hữu được 1 siêu thị nhỏ. Sở hữu 24 triệu siêu thị trong 1 
quốc gia có khoảng 100 triệu dân thì giá trị vô cùng lớn. 

Để có được hệ sinh thái hiệu quả, doanh nghiệp bưu chính cần chú trọng tới câu chuyện hợp 
tác với các doanh nghiệp khác như ngân hàng, doanh nghiệp sản xuất, logistics, vận tải, kho 
bãi... Hiện nhiều lĩnh vực kinh doanh nếu đứng một mình thì đã “tới hạn”, chỉ còn mỗi một 
cửa là hợp tác để triển khai dịch vụ mới. Hợp tác trong thế giới hiện đại sẽ mở ra nhiều không 
gian phát triển mới. 

Chẳng hạn, Bưu điện có thể hợp tác với ngân hàng để phát triển các “ATM biết đi”, mang tiền 
đến tận nhà người dân có nhu cầu vay tiền, khi đó, tiềm năng phát triển sẽ rất lớn. Hiện ngân 
hàng đầu tư nhiều lắm cũng chỉ được vài nghìn cây ATM. Nếu hợp tác với bưu điện thì sẽ có 
hàng trăm nghìn “ATM biết đi” phục vụ nhu cầu của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. 

Cần tham gia giải quyết các bài toán, nỗi đau xã hội 



Phát biểu kết luận buổi làm việc, người đứng đầu Bộ TT&TT lưu ý, một trong những điểm 
đổi mới trong Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII là đưa vào khái niệm khát vọng Việt 
Nam, khát vọng phồn vinh hạnh phúc, khát vọng hùng cường thịnh vượng. 

“Bưu chính cũng phải có khát vọng giải các vấn đề xã hội, nỗi đau xã hội, chẳng hạn như giúp 
người dân thoát nghèo. Từ khát vọng đó sẽ tạo ra nhiều giá trị khác nữa”, Bộ trưởng Nguyễn 
Mạnh Hùng liên hệ. 

Bưu điện Việt Nam cần tham gia giải quyết các bài toán xã hội, các nỗi đau xã hội, đóng góp 
các nền tảng chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, một số nền tảng do Vietnam Post xây 
dựng như bản đồ số Vmap, nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode, sàn giao dịch thương 
mại điện tử Postmart… đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của quốc 
gia. Cái khó của quá trình chuyển đổi số không phải là viết nền tảng mà khó nhất là triển khai 
nền tảng trên toàn quốc. Bưu điện Việt Nam cần đặt mục tiêu triển khai sàn Postmart xuống 
11.000 xã, nếu thành công sẽ trở thành công ty dẫn đầu chuyển đổi số.  

Giải quyết nỗi đau xã hội sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn, chỉ có điều là lợi nhuận sẽ đến sau. 
Giải những nỗi đau xã hội không bao giờ có rủi ro, hiển nhiên sẽ có thị trường.  

Doanh nghiệp tham gia giải bài toán xã hội không phải là “bỏ tiền ra cứu đất nước”, mà là “bỏ 
tiền ra cứu đất nước mà mình lại có lợi nhuận cao”. Bởi vì doanh nghiệp kinh doanh có lợi 
nhuận, dùng lợi nhuận đó để giải các bài toán, nỗi đau xã hội, giúp xã hội tốt đẹp hơn, thì lợi 
nhuận cũng sẽ tốt hơn, sau đó lại tiếp tục vòng quay dùng lợi nhuận giải các bài toán, nỗi đau 
xã hội. Khi đó, sứ mệnh của doanh nghiệp mới thực sự lớn lao. 

Để kinh doanh có lợi nhuận, doanh nghiệp phải đặt mục tiêu cao. Chỉ có đặt mục tiêu cao thì 
mới có giải pháp đột phá, cho cơ hội để người tài xuất hiện. Các tổ chức xuất hiện người tài 
đều là tổ chức đặt mục tiêu cao. Mục tiêu cao sẽ tạo ra không gian mới, giúp hàng trăm nghìn 
người có cơ hội để thể hiện mình. 

Cũng theo chỉ đạo của Bộ trưởng, cùng với chuyển đổi số, trong năm 2021, một trong những 
điểm đột phá của Bưu điện Việt Nam là chính thức tuyên bố chiến lược phát triển hạ tầng, trở 
thành doanh nghiệp hạ tầng. 

Mặt khác, Bưu điện Việt Nam cũng phải thường xuyên cho thí điểm cái mới (sand box) với 
quy mô nhỏ, làm trong không gian hẹp, thời gian hạn chế. Nếu không thử nghiệm, chấp nhận 
cái mới thì sẽ không “có cửa” phát triển. Đảng ủy cần ra nghị quyết chuyên đề khuyến khích 
đổi mới sáng tạo, thí điểm cái mới. Sau đó Ban Giám đốc ra quy chế, hướng dẫn, thể chế cho 
việc này. Đây là việc phải làm sớm. Không đổi mới sáng tạo thì không phát triển lâu dài được. 

Bình Minh 

 

  

  



Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 25/02/2021 
Mục: BHXH 

Gộp chi trả hai tháng lương hưu, trợ cấp tại 13 tỉnh, thành do dịch COVID-19 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, sẽ có 13 tỉnh, thành phố trong thời gian thực 
hiện các biện pháp cấp bách chống dịch COVID-19 được chi trả lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội tháng 3 và 4 vào cùng một kỳ. 

 

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia tại BHXH tỉnh Hải Dương. Ảnh: CTV 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo 
hiểm xã hội 13 tỉnh, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch COVID-19. 

Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch, BHXH Việt Nam đề nghị 13 tỉnh, thành 
phố gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Bắc Ninh, 
Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Bình Dương, Hưng Yên thực hiện trả lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả. 

Bảo hiểm xã hội các địa phương trên phối hợp với Bưu điện tỉnh đề xuất và báo cáo UBND 
tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 phương án chi trả lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 3 và 4/2021 vào cùng 1 kỳ chi trả 
phù hợp với từng địa bàn tránh tập trung đông người. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tập 
trung- Khai báo y tế), đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Riêng các địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa, xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà 
cho người hưởng. Cùng với đó, các tỉnh, thành vận động khuyến khích người hưởng nhận chế 
độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. 

Ngoài ra, nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tại tất cả các 
điểm chi trả, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện 13 tỉnh, thành phố nêu trên 
tổ chức phun khử khuẩn trước và trong thời gian cơ quan bưu điện tổ chức chi trả. 

Đồng thời, BHXH Việt Nam yêu cầu nhân viên bưu điện, người hưởng đeo khẩu trang trong 
suốt quá trình chi trả; trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang tại tất cả các điểm chi trả; 
tăng cường thêm nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của 
người hưởng, không để tập trung quá số người theo Chỉ thị số 05/CT-TTg. 



Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho người hưởng, nhân viên làm công tác chi trả phải thực 
hiện nghiêm khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng 
dẫn. 

 

  



Nguồn: Thời báo Tài chính 

Ngày đăng: 24/02/2021 
Mục: Xã hội 

Chi trả lương hưu tại nhà đối với vùng có dịch và bị phong tỏa 

Để phòng chống dịch Covid-19, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và tháng 
4/2021 sẽ được chi trả vào cùng một kỳ. Đối với những vùng có dịch và bị phong tỏa, sẽ 
thực hiện phương án chi trả tại nhà. 

 

Lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được bưu điện chi trả tại nhà tại những vùng bị phong tỏa. 
Ảnh: BHXH Việt Nam 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
và BHXH 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Công văn nêu rõ, do dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng và diễn biến nhanh 
trong thời gian ngắn tại một số tỉnh, thành phố, để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, 
chống dịch, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 13 tỉnh, 
thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Bình Dương, Hưng Yên thực hiện chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả. 

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với bưu điện tỉnh đề 
xuất và báo cáo UBND, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 phương án chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 3 và 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả. 

 Đồng thời, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và thời gian chi trả 
trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với từng 
địa bàn tránh tập trung đông người; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang- Khử khuẩn- 
Khoảng cách- Không tập trung- Khai báo y tế), đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng 
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 



Riêng các địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa, BHXH Việt Nam yêu cầu xây dựng phương 
án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. 

BHXH Việt Nam cũng đề nghị cơ quan BHXH các địa phương đảm bảo an toàn cho người 
hưởng; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, 
trợ cấp BHXH trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Song song với đó là kiểm tra, phối hợp xử lý, giải quyết, phản ánh kịp thời vướng mắc trong 
quá trình tổ chức thực hiện và tăng cường, vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ 
BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân. 

Ngoài ra, nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tại tất cả các 
điểm chi trả, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện 13 tỉnh, thành phố nêu trên 
tổ chức phun khử khuẩn trước và trong thời gian cơ quan bưu điện tổ chức chi trả. 

Bên cạnh đó, yêu cầu nhân viên bưu điện, người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình 
chi trả; trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang tại tất cả các điểm chi trả; tăng cường thêm 
nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không 
để tập trung quá số người theo Chỉ thị số 05/CT-TTg, Thông báo số 28/TB-VPCP… 

Mai Lâm 

 

  



Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 24/02/2021 
Mục: Bạn đọc 

Vận chuyển hàng hóa bị cấm qua bưu điện có thể bị phạt tới 30 triệu đồng 

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) Lê Quang Vinh trả lời 
thắc mắc của bà Phạm Ngọc Hiền (ngụ H.Định Quán) về hình thức xử lý khi vận chuyển vật 
phẩm, hàng hóa không được gửi, vận chuyển qua bưu điện như sau: 

- Điều 9, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định, xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và 
giao dịch điện tử quy định, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: 
gửi, chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa từ Việt Nam đi các nước 
mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm 
nhập khẩu; gửi, chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa cấm sử dụng 
hoặc cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; gửi, chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi 
chứa vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật... 

Đồng thời, nghị định nói trên cũng quy định, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi gửi, 
chấp nhận hoặc vận chuyển hoặc phát bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái 
thuần phong mỹ tục của Việt Nam. 

Diễm Quỳnh (ghi) 

  



Nguồn: CTT Bắc Kạn 

Ngày đăng: 24/02/2021 
Mục: Tin tức 

Đồng ý thí điểm chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Ngày 23/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 972/UBND-NCPC về việc thí điểm 
chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc thí điểm 
chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho nhân viên Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/03/2021 cho đến khi có hướng dẫn 
chính thức của Văn phòng Chính phủ. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) theo dõi, giám sát việc 
hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị thực hiện việc 
chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho nhân viên Bưu điện. Kịp thời báo cáo UBND 
tỉnh những trường hợp giải quyết thủ tục hành chính không đảm bảo thời gian và chất lượng 
theo quy định./. 

Đồng Thị Vân 

 

 

  



Nguồn: CTT Kontum 

Ngày đăng: 24/02/2021 
Mục: Thông tin điều hành 

Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông trong giai đoạn dịch COVID-19 

Ngày 24/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 638/UBND-KGVX về việc bảo đảm 
cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông trong giai đoạn dịch COVID-19 trên địa bàn 
tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp bưu chính, viễn thông bảo đảm duy trì cung ứng 
các dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và của các cơ 
quan Đảng, Nhà nước liên tục, không gián đoạn, nhanh chóng, chính xác, an toàn trong mọi 
tình huống. 

Các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và các bộ phận liên quan của doanh nghiệp bưu 
chính, viễn thông phải nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong 
phòng, chống dịch COVID-19; tuân thủ các yêu cầu về việc đeo khẩu trang trong suốt thời 
gian lao động, đo thân nhiệt theo hướng dẫn, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp hoặc số 
lượng người tập trung tại một địa điểm, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại nơi thuận tiện 
cho nhân viên, khách hàng sử dụng. 

Tất cả người lao động của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phải cài đặt ứng dụng 
“Bluzone -Phát hiện tiếp xúc”. Trường hợp các nhân viên có biểu hiện nhiễm bệnh, có tiếp 
xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19(F1) và tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) phải 
khai báo trung thực, đầy đủ để được xét nghiệm, thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Sở Y 
tế, Bộ Y tế. 

Trong trường hợp người và phương tiện của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ra/vào điểm 
cách ly, khu vực cách ly để thực hiện nhiệm vụ phải có giấy giới thiệu của lãnh đạo đơn vị và 
thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng có liên quan. 
Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy 
định. 

UBND tỉnh giao Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND 
các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: hướng dẫn và tạo điều kiện hỗ trợ để người 
và phương tiện của lực lượng doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ra, vào điểm cách ly, khu 
vực cách ly để cung ứng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ nhu cầu thiết yếu và thực 
hiện ứng cứu thông tin, xử lý sự cố thông tin liên lạc của người dân, các cơ quan Đảng, Nhà 
nước. 

  



Nguồn: TH Gia Lai 

Ngày đăng: 24/02/2021 
Mục: Tin tức 

Gia Lai đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ Bưu chính 
công ích nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid-19 

Tỉnh Gia Lai hiện đang đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích 
nhằm nâng công tác cải cách thủ tục hành hành chính cũng như góp phần phòng, chống 
dịch Covid-19 ngày một hiệu quả hơn. Điều đáng mừng là đến thời điểm này, nhiều 
người dân và doanh nghiệp cảm thấy hài lòng và chủ động tiếp cận với các dịch vụ mà 
tỉnh Gia Lai triển khai. 

 

Thay vì phải trực tiếp đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, 
các giấy tờ liên quan để xin chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản tại một số địa 
phương trên địa bàn tỉnh; giờ đây chị Na chỉ cần ngồi trước máy tính, tra cứu vào Cổng dịch 
vụ công tỉnh Gia Lai và làm theo hướng dẫn, mọi quy trình đã nhanh chóng được thực hiện 
sau một thời gian ngắn. Khi gửi hồ sơ đi, sau hơn 1 tuần hẹn, chị đã nhận được kết quả do 
nhân viên bưu điện trả đến tận công ty khi đã kết hợp đăng ký sử dụng thêm dịch vụ Bưu 
chính công ích. 

Chị Võ Thị Út Na – Công ty TNHH Kiều Nguyễn, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Khi 
nộp hồ sơ trực tuyến thì em thấy rất là thuận lợi cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp không 
phải đi lại nhiều, có thể ngồi trực tiếp tại công ty vẫn có thể nộp hồ sơ được. Khi có kết quả 
thì bên bưu điện cử nhân viên trực tiếp giao đến tận công ty nên rất thuận tiện. Bản thân rất là 
hài lòng với dịch vụ công trực tuyến này”. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích khi được triển khai đã 
thực sự tạo ra đòn bẩy giúp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành 
chính ngày một tốt hơn. Đồng thời tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, tránh tình trạng tập 
trung đông người tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận một cửa cấp huyện, 
xã trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến 
nay, Bưu điện tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hơn 162.000 hồ sơ; sau khi được các sở, ngành, địa 
phương giải quyết, đơn vị đã tiến hành trả kết quả hơn 96.500 hồ sơ đến tay tận người dân, tổ 
chức, doanh nghiệp thông qua dịch vụ Bưu chính công ích. Trong đó, hồ sơ thực hiện qua 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 10 đến 20%. 



Anh Đỗ Huy Dương – Giám đốc HTX sản xuất nông nghiệp và Kinh doanh dịch vụ vận tải 
Thịnh Phát cho biết: “Khi mà thời điểm dịch như thế này thì tránh được người dân tiếp xúc 
gần nhau, tránh được lây nhiễm và người dân ở nhà vẫn làm được việc, đem lại hiệu quả công 
việc và vẫn giải quyết công việc một cách tốt, bình thường. Tôi mong rằng, tiến tới sau này 
dịch vụ công trực tuyến này được phát triển mạnh hơn, người dân cảm thấy gần gũi và xử lý 
công việc được tốt hơn, hiệu quả hơn”. 

Bà Hà Thị Hồng Yến – Trưởng Bộ phận một cửa, Bưu điện thành phố Pleiku, Gia Lai cho 
biết: “Tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích cấp, phát tại nhà; 
đồng thời tư vấn cho người dân thực hiện việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến 
mức độ 3, 4; qua đó góp phần vào cải cách hành chính của tỉnh. Thứ 2 nữa là giảm thiểu được 
sự đi lại, tập trung đông người tại bộ phận một cửa, nhất hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn 
diễn biến phức tạp”. 

Ngồi tại nhà, nơi làm việc mà vẫn có thể hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ liên quan và được trao 
trả kết quả tận nơi, đó là ưu điểm nổi bật khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 
dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh. Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp hiện nay, việc triển khai đồng bộ các dịch vụ để phục vụ Nhân dân ngày một tốt 
hơn là hết sức cần thiết, qua đó hạn chế sự lây lan của dịch bệnh./. 

Đoàn Bình, Minh Trung 


