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Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập, chuẩn hóa dữ liệu của hơn 90 triệu dân 

Theo Thủ tướng, hiện hệ thống đã chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng 
tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia và sẵn sàng hoạt động, bảo 
đảm hiện đại, bảo mật cao. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây 
dựng, phát triển hệ thống Chính phủ điện tử. Ảnh: Bộ Công an 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại lễ khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân vào chiều nay 
(25/2). 

Tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước 
công dân là dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay. Khi đi vào hoạt động, 2 hệ 
thống sẽ hỗ trợ đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính. Qua nghiên cứu, phân tích của các 
chuyên gia, dự tính tổng chi phí người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được hàng năm khi tích 
hợp, thực hiện 8 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia lên tới gần 5.000 tỉ 
đồng/năm. 

Sau một thời gian triển khai, đến nay, việc thu thập thông tin dân cư trên toàn quốc đã cơ bản 
hoàn thành, bảo đảm thông tin dân cư chính xác, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc 
“đúng, đủ, sạch, sống”. Từ dữ liệu dân cư đã thu thập, người dân không phải mang bất kỳ loại 
giấy tờ. Với việc này, người dân và chính quyền không phải tốn chi phí in tài liệu, cán bộ thu 
nhận không phải đánh máy nhập liệu, từ đó tiết kiệm thời gian cho cán bộ thực hiện việc thu 
nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. 

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Hệ thống ra đời sau hơn 
10 năm kiên trì của 2 nhiệm kỳ và nhất là 2 năm gần đây, với sự tập trung cao độ, các đồng 
chí đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong chỉ đạo cụ thể. 

"Đến nay đã thu thập, chuẩn hóa dữ liệu của hơn 90 triệu dân, đạt trên 92% dân số, kết nối, 
chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, 



Cổng Dịch vụ công quốc gia và sẵn sàng đi vào hoạt động, bảo đảm các tiêu chí hiện đại, 
đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí" - Người đứng đầu Chính phủ nói. 

Đặc biệt, Bộ Công an đã triển khai song song, lồng ghép 2 dự án, qua đó tiết kiệm cho Nhà 
nước hơn 1.000 tỉ đồng, bảo đảm hiệu quả, tiến độ đề ra. 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước 
công dân đi vào hoạt động sẽ cung cấp các thông tin cơ bản có đầy đủ tính pháp lý về công 
dân. Thay vì người dân, doanh nghiệp phải khai báo, nộp, chứng thực các giấy tờ khi thực 
hiện các giao dịch với cơ quan Nhà nước thì các thông tin đó sẽ được trích xuất tự động khi 
thực hiện các giao dịch hoặc các cơ quan nhà nước tra cứu, khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, từ đó giúp giảm bớt thời gian chuẩn bị hồ sơ, giảm chi phí giấy tờ, thời gian 
xác minh, đi lại cho công dân. 

Đây cũng thể hiện quan điểm xuyên suốt của Chính phủ trong việc lấy người dân làm trung 
tâm, đồng thời lan tỏa, truyền cảm hứng đến người dân và toàn xã hội muốn làm, cùng làm 
đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. 

Tạo hành lang pháp lý trong vấn đề danh tính số 

Thủ tướng nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của kỷ nguyên số sẽ giúp Việt Nam hội nhập 
sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế thế giới, thúc đẩy thay đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi 
cơ cấu kinh tế và tăng năng suất xã hội và năng lực cạnh tranh. 

Do đó, chúng ta cần đẩy nhanh nắm bắt và ứng dụng những thành tựu mới của khoa học công 
nghệ trên tất cả các lĩnh vực, đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước nói 
chung, trong quản lý dân cư nói riêng, tạo một hệ thống thông tin “công dân số” trong tất cả 
các ngành, lĩnh vực, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của thời đại mới. 

Trên tinh thần đó, việc khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống 
Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân hôm nay mới chỉ là bước đầu quan trọng, chúng 
ta còn rất nhiều việc phải làm phía trước. 

Do đó, Thủ tướng đề nghị tập trung các bộ ngành, các cơ quan liên quan triển khai ngay một 
số nhiệm vụ. Thủ tướng đặc biệt lưu ý Bộ Công an cần tiếp tục hoàn thiện Hệ thống Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ 
liệu chính xác, minh bạch, thống nhất bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu; phối hợp chặt 
chẽ với các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh quá trình kết nối các bộ, ngành, địa phương, góp 
phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới xây dựng kinh tế 
số, xã hội số,… 



 

Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao bằng khen của Bộ Công an và hoa chúc 
mừng cho các tập thể có nhiều đóng góp xây dựng hệ thống. 

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đánh giá cao sự tham gia, phối hợp tích cực của các bộ, ngành, 
cơ quan, các địa phương, cũng như đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà thầu, các doanh nghiệp 
công nghệ thông tin Việt Nam. Trong số các doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực, có thể 
kể tới Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, 
Công ty CP FSI,... đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào các dự án. 

Trao đổi với VietTimes, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) thông tin, tham gia 
trong dự án này, Vietnam Post đã xây dựng quy trình nhập liệu chi tiết, đảm bảo dữ liệu sau 
khi nhập, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu đều được mã hóa các trường thông tin quan trọng. Chỉ 
trong 6 tháng kể từ khi tiếp nhận dữ liệu, hơn 20.000 nhân viên Bưu điện trên cả nước đã 
hoàn thành nhập gần 90 triệu phiếu DC01. 

 

Vietnam Post cho biết chưa từng xảy ra bất kỳ trường hợp khiếu kiện nào về việc mất, thất lạc hay 
hư hỏng do chuyển phát chứng minh thư, căn cước công dân hay kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính. 



Đối với việc triển khai hệ thống Căn cước công dân, Vietnam Post đã phối hợp với các cơ 
quan Công an thực hiện chuyển phát hàng chục triệu thẻ Căn cước công dân từ địa điểm sản 
xuất về công an các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. 

Để nhận căn cước công dân tại nhà, người dân sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan công 
an chỉ cần đến quầy dịch vụ của Vietnam Post, đăng ký thông tin về người và địa chỉ nhận. 
Khi có kết quả từ cơ quan Công an, Bưu điện có trách nhiệm chuyển phát đến tận tay khách 
hàng. 

Việc chuyển phát căn cước công dân qua Bưu điện không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, 
công sức đi lại mà còn tạo sự thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công, 
đặc biệt là đối với người dân ở những vùng có điều kiện đi lại khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

Cũng trong dịp này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có 
thành tích xuất sắc trong việc triển khai 2 hệ thống. 
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Vietnam Post nhận bằng khen xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công 
dân 

Chiều 25/2, Bộ Công an khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống 
sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đồng thời, trao bằng khen cho Vietnam Post vì 
thành tích xuất sắc triển khai các hệ thống này. 

Vietnam Post là đơn vị đóng vai trò quan trọng trong tổ chức nhập dữ liệu thuộc dự án “Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư” và chuyển phát trả thẻ căn cước công dân. 

Chú trọng an ninh thông tin trong nhập liệu 

Đảm bảo triển khai nhập liệu với số lượng lớn ảnh phiếu DC01 thu thập được của gần 90 triệu 
người, Vietnam Post tập trung xây dựng hạ tầng nhằm thực hiện lưu trữ, vận hành và đặc biệt 
là chú trọng an ninh mạng, an toàn thông tin trên các thiết bị mạng. Đại diện Vietnam Post 
cho biết, tất cả các thiết bị mạng, máy tính, phần mềm sử dụng đều được Cục An ninh mạng - 
Bộ công an kiểm tra và cho phép sử dụng. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh thông tin cũng như tính chính xác của công tác nhập liệu, 
Vietnam Post đã xây dựng quy trình nhập liệu chi tiết, đảm bảo dữ liệu sau khi nhập, lưu trữ 
vào cơ sở dữ liệu đều được mã hóa các trường thông tin quan trọng. Đại diện Vietnam Post 
cho biết, chỉ trong 6 tháng kể từ khi tiếp nhận dữ liệu, hơn 20.000 nhân viên Bưu điện trên cả 
nước đã hoàn thành nhập gần 90 triệu phiếu DC01. 

Đại diện Vietnam Post chia sẻ: “Để đảm bảo thông tin chính sách, đầy đủ, toàn bộ các dữ liệu 
đều được Bưu điện Việt Nam chủ động kiểm tra nhiều lần, nhằm kịp thời phát hiện các sai sót 
để điều chỉnh. Việc bàn giao dữ liệu cũng được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định của Bộ 
Công an.” 

 

Chuyển phát căn cước công dân tại nhà 

Về triển khai hệ thống Căn cước công dân, Vietnam Post đã phối hợp với các cơ quan công an 
thực hiện chuyển phát hàng chục triệu thẻ căn cước công dân từ địa điểm sản xuất về công an 
các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. 

Cùng với đó, bưu điện các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan Công an địa phương trong 
tuyên truyền, phổ biến các quy định, ý nghĩa, tác dụng của việc cấp và sử dụng căn cước công 
dân; hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra giấy tờ trước khi nộp hồ sơ đồng thời tư vấn. 



 

Đặc biệt, tại tại các điểm cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân, các đơn vị đều bố trí 
quầy phục vụ và nhân viên tiếp nhận nhu cầu chuyển phát thẻ căn cước công dân tại nhà (qua 
dịch vụ của bưu điện) nhằm tạo thuận lợi cho người dân. 

 

Theo đó, để nhận căn cước công dân tại nhà, người dân sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ 
quan công an chỉ cần đến quầy dịch vụ của Vietnam Post, đăng ký thông tin về người và địa 
chỉ nhận. Khi có kết quả từ cơ quan công an, bưu điện có trách nhiệm chuyển phát đến tận tay 
khách hàng. 

Việc chuyển phát căn cước công dân qua bưu điện không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, công 
sức đi lại mà còn tạo sự thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công; đặc 
biệt là đối với người dân ở những vùng có điều kiện đi lại khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

Xuân Thạch 
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Đưa ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” đến với mọi người dân 

Giữa tháng 11-2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho ra mắt ứng dụng VssID - 
BHXH số với mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tạo điều kiện cho người dân tham gia 
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công tiện lợi, nhanh 
chóng. BHXH tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp khẩn trương đưa ứng dụng 
đến với người dân. 

VssID - BHXH số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH Việt Nam đã được 
cung cấp trên Google Play và App Store cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và IOS. 
Ứng dụng có nhiều tính năng như cung cấp các thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia 
BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); thông tin hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn 
lao động... Ứng dụng cũng cung cấp các tiện ích tra cứu mã số BHXH, cơ sở khám chữa bệnh, 
cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH... 

 

Nhân viên BHXH tỉnh hướng dẫn cán bộ, nhân viên, người lao động cơ quan Bưu điện tỉnh 
cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại di động. 

Người dân thực hiện đăng ký và cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số sẽ dễ dàng tiếp cận với 
cơ quan BHXH qua điện thoại có thể tra cứu các thông tin về BHXH, BHYT, BHTN ở bất kỳ 
đâu. Tới đây, ngành BHXH sẽ thực hiện sử dụng thẻ BHYT điện tử thông qua ứng dụng 
VssID - BHXH số. Người dân chỉ cần quét mã QR trên điện thoại mà không cần mang theo 
thẻ BHYT bằng giấy khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đây là ứng dụng mang nhiều 
tiện ích, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí cho ngành bảo hiểm, vừa an toàn cho người sử dụng. 

Đồng chí Đàm Hiếu Trung, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt 
Nam, ngay sau lễ ra mắt ứng dụng, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã phổ biến và yêu cầu 100% 
công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng 
VssID - BHXH số trên thiết bị di động. Đồng thời tuyên truyền, giải đáp, hỗ trợ cài đặt và 
hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số cho các thành viên trong gia đình, người 
thân, bạn bè đang tham gia BHXH, BHYT. Ngành cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động người dân thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng trên các kênh truyền thông 
như Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH tỉnh, trang Web, Fanpage của ngành, trong đó, tập trung 
hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cài đặt ứng dụng VssID - 
BHXH số. Ngay trung tuần tháng 2 vừa qua, BHXH tỉnh tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền, 
hỗ trợ đăng ký cài đặt sử dụng ứng dụng này trên điện thoại di động cho cán bộ, nhân viên, 



người lao động cơ quan Bưu điện tỉnh. Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện điểm cài đặt 
ứng dụng VssID - BHXH số cho người lao động. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức một 
chương trình Live stream tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số trên 
Fanpage của BHXH tỉnh.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, có thể khẳng định, ứng dụng 
VssID là một ứng dụng rất tiện ích cho người dân và xã hội. Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp 
tục phối hợp với ngành bảo hiểm tuyên truyền đến toàn bộ người lao động trong đơn vị biết 
và cài đặt ứng dụng này. Qua đó, mỗi lao động bưu điện sẽ là một tuyên truyền viên tích cực 
nhân rộng ứng dụng tiện ích này đến với người dân và xã hội, trước tiên là vận động người 
thân, bạn bè cài đặt và sử dụng ứng dụng.  

BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện việc phối hợp triển khai 
cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Theo đó, ngày 9-2, UBND tỉnh đã có văn bản số 
356/UBND-KGVX chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, sở, 
ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố khẩn trương cài đặt và sử dụng 
ứng dụng VssID - BHXH số, phấn đấu hoàn thành việc cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng 
chậm nhất ngày 30-9-2021.  

 

 

 

  



Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 26/02/2021 
Mục: Xã hội 

Ký kết quy chế phối hợp chuyển phát căn cước công dân qua bưu điện 

Ngày 25/2, Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh Sơn La đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện 
dịch vụ chuyển phát căn cước công dân gắn chíp điện tử qua hệ thống bưu điện. 

 

Lãnh đạo Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết quy chế phối hợp. 

Theo quy chế, hai bên thống nhất trao đổi các nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định, ý 
nghĩa, tác dụng của việc cấp và sử dụng căn cước công dân (CCCD); tuyên truyền người dân 
nhận thẻ CCCD qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) dưới hình thức tờ rơi, băng zôn tại 
các điểm giao dịch của bưu điện; điểm cấp CCCD; phối hợp tuyên truyền qua hệ thống loa 
phát thanh xã, phường và các phương tiện thông tin đại chúng. Bưu điện tỉnh sẽ hỗ trợ và 
tham gia cùng cơ quan Công an các cấp trên địa bàn tỉnh trong các chương trình cấp CCCD 
lưu động, hướng dẫn người dân chuẩn bị và nộp hồ sơ cấp căn cước công dân. Khi công dân 
có nhu cầu chuyển phát CCCD sau khi hoàn thành thủ tục cấp phát CCCD tại cơ quan công 
an, Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện chuyển phát đến tận tay cho công dân, đảm bảo thuận tiện, an 
toàn. 

Nguyễn Yến 

 

  



Nguồn: Báo điện tử Đảng úy Khối 

Ngày đăng: 25/02/2021 
Mục: Đơn vị trực thuộc 

Gắn sứ mệnh của Bưu điện Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước 

Làm việc với với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sáng 24/2, đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông nhấn mạnh: Trong năm mới với tinh thần nghĩ mới, cách làm mới, tư duy khác 
biệt, Vietnam Post có một sứ mệnh đặc biệt quan trọng, đó là giúp người dân thoát 
nghèo. 

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông phát biểu tại buổi làm việc. 

Báo cáo tại buổi làm việc về chiến lược phát triển giai đoạn 2021 -2030, đồng chí Chu Quang 
Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết, Bưu điện Việt Nam sẽ bảo đảm cung ứng dịch vụ 
bưu chính công ích thường xuyên, ổn định cho xã hội, tham gia phát triển dịch vụ công. Đặc 
biệt, Vietnam Post phát triển kinh doanh trên cơ sở lấy khách hàng làm trung tâm, dữ liệu làm 
định hướng, nền tảng số làm công cụ; chuyển đổi số nhanh và thực chất để nâng cao năng suất 
và hiệu quả kinh doanh. 

Vietnam Post đặt mục tiêu, doanh thu và lợi nhuận năm 2030 tăng gấp 5 lần so với năm 2020. 
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược mới, Vietnam Post cũng sẽ thay đổi căn bản 
tổ chức, điều hành kinh doanh nhằm tạo nên những đột phá mới. 

Tổng giám đốc Chu Quang Hào cũng cho biết, sứ mệnh của Vietnam Post là phục vụ cộng 
đồng, gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại, mang lại trải nghiệm 
và giá trị khác biệt cho khách hàng. Song song với việc đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ trong 
các lĩnh vực bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông, hành chính 
công, Bưu điện Việt Nam hiện đang xây dựng và sẽ nhanh chóng triển khai Đề án “Bưu điện 
Việt Nam giúp người dân thoát nghèo”, hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn thông qua các 
chương trình đào tạo về cách thức bán hàng, gắn kết sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm nông sản 
thông qua sàn thương mại điện tử Postmart; đưa cây, con giống, phân bón thuốc trừ sâu và 



những hàng hóa thiết yếu đến với người dân thông qua hệ thống điểm phục vụ của Bưu điện 
đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. 

 

Đồng chí Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch HĐTV Vietnam Post báo cáo về chiến 
lược phát triển của Tổng công ty. 

Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post cho biết, Bưu điện Việt Nam sẽ phát huy tối đa thế 
mạnh mạng lưới, điểm phục vụ rộng khắp trên toàn quốc để khai thác tiềm năng của thị 
trường đồng thời đưa những chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đến gần 
hơn với người dân thông qua các dịch vụ Bưu chính công ích, triển khai hệ sinh thái Hành 
chính công khép kín đến với người dân, 

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, gấp 3 lần mà sẽ trở thành một doanh nghiệp vĩ đại trong phụng sự Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân. 

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 của người dân sang việc giúp họ tăng thu nhập rồi sau đó chia sẻ lợi ích cùng phát triển. 

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. 



 

Theo Tổng giám đốc Vietnam Post, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện chiến 
lược mới, Tổng công ty cũng sẽ thay đổi căn bản tổ chức, điều hành kinh doanh 

nhằm tạo nên những đột phá mới. 

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”, hợp tác để triển 
khai dịch vụ mới là giải pháp tối ưu để tiếp tục lớn mạnh. 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. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 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. 



 

Quang cảnh buổi làm việc. 

“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, 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. 

Bộ trưởng cũng lưu ý 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 với quy mô nhỏ, 
làm trong không gian hẹp, thời gian hạn chế. Nếu không thử nghiệm, chấp nhận cái mới thì sẽ 
không thể phát triển. 

P.V 

 

 

  

  



Nguồn: Báo Bình Phước 

Ngày đăng: 26/02/2021 
Mục: Xã hội 

Hiện đại hóa hành chính từ dịch vụ bưu chính công ích 

Không phải đến trụ sở cơ quan nhà nước hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp nhưng 
vẫn có thể gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại nhà nhanh chóng, 
chính xác, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại… là những tiện ích dễ nhận thấy từ dịch vụ bưu 
chính công ích. Việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, mà 
còn góp phần từng bước hiện đại hóa nền hành chính công của tỉnh. 

 

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích giúp giảm chi 
phí, thời gian, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp 

Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC                                                                       

Do nhu cầu kinh doanh nên mỗi tháng, chị Nguyễn Thị Như Hoa, phường Tân Phú, TP. Đồng 
Xoài phải giải quyết hàng chục thủ tục giấy tờ chuyển phát qua bưu điện. Với dịch vụ bưu 
chính công ích, chị Hoa cảm thấy rất hài lòng vì bưu phẩm được nhận và giao nhanh chóng, 
kịp thời. Chị Hoa chia sẻ: “Với giá phí phù hợp, bưu phẩm giao đến tay đảm bảo tính bảo 
mật, không bị thất lạc, hư hỏng, giảm đáng kể thời gian đi lại giải quyết TTHC. Nhất là với 
người ở xa và thường xuyên bận công việc”. 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, những 
năm qua, dịch vụ này đã hỗ trợ các cơ quan hành chính, tổ chức, cá nhân trong tỉnh trong 
chuyển phát trả hồ sơ, giấy tờ hành chính công, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Chị Lê Thị Chung, nhân viên Bưu điện tỉnh, trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
cho biết: “Trong quá trình triển khai dịch vụ tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC, 
hiểu rõ bưu phẩm chuyển phát là những giấy tờ quan trọng và tính bảo mật cao nên Bưu điện 
tỉnh đã xây dựng quy trình dịch vụ chặt chẽ tại các công đoạn chuyển phát đảm bảo an toàn 
tuyệt đối. Nhân viên trực tiếp phụ trách dịch vụ hành chính công được đào tạo cả về nghiệp 
vụ chuyên môn và cách thức tiếp xúc với khách hàng. Thái độ phục vụ nhiệt tình, đúng mực. 
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc luân chuyển hồ sơ thực hiện nhanh chóng, kịp 
thời. Nhân viên bưu điện tiếp nhận và vận chuyển hồ sơ 2 lần trong ngày, đảm bảo tới các sở, 
ngành, người dân nhanh nhất”. 

“Cánh tay nối dài” của cơ quan hành chính 



Ông Phan Thiện Hòa, cán bộ công nghệ thông tin, Trung tâm Phục vụ hành chính công chia 
sẻ: “Từ tháng 11-2017, trung tâm đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh về việc tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Trung tâm đã tập huấn 
cho 200 lượt cán bộ, nhân viên của các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã trong toàn tỉnh. 
Đồng thời tích hợp với dịch vụ bưu chính công ích qua dịch vụ công trực tuyến, việc kết nối 
tạo thêm tiện ích cho người dân, doanh nghiệp khi có thêm lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết 
quả qua bưu điện. Trong năm 2020, trung tâm đã tiếp nhận 13.790 hồ sơ TTHC qua dịch vụ 
bưu chính công ích. Trong đó, chuyển phát kết quả về tận nhà 12.396 hồ sơ, chuyển phát kết 
quả 2 chiều 1.394 hồ sơ”.   

Lợi ích rất lớn nhưng hiện nay tỷ lệ phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu 
chính công ích trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nhiều. Người dân còn tâm 
lý e ngại, sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ. Để tiếp tục nâng 
cao số lượng và tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ, Bưu điện tỉnh đang 
tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người dân, 
doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ. 

Bà Huỳnh Như Quỳnh, Phó giám đốc Bưu điện Bình Phước 

Bà Huỳnh Như Quỳnh, Phó giám đốc Bưu điện Bình Phước cho biết: “Từ khi triển khai, số 
lượng khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn đã tăng lên nhanh chóng. 
Năm 2020, bưu điện tiếp nhận và trả kết quả 174.000 hồ sơ, TTHC qua dịch vụ bưu chính 
công ích, tăng 67% so với năm 2019, chủ yếu tiếp nhận hồ sơ ở lĩnh vực tư pháp, bảo hiểm xã 
hội, kế hoạch đầu tư. Trong đó lĩnh vực tư pháp, bảo hiểm xã hội đang tiếp nhận và trả kết 
quả 2 chiều. Bưu điện tỉnh cũng đã thực hiện kết nối hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh với 
hệ thống của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để người dân, tổ chức khi nộp hồ sơ trực tuyến có thể 
đăng ký thu gom hồ sơ tại nhà và nhận kết quả tại nhà qua hệ thống bưu điện”. 

Việc triển khai tốt các dịch vụ hành chính công của Bưu điện tỉnh không chỉ góp phần đẩy 
mạnh cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ mà còn cung cấp dịch vụ tiện ích 
giúp người dân, tổ chức tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện TTHC, giảm áp lực cho bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Qua đó góp phần giảm tải công việc, áp lực cho các cơ quan 
hành chính nhà nước, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công trên địa bàn 
tỉnh. 

Toàn tỉnh hiện có 15 sở, ngành cấp tỉnh và 100% UBND cấp huyện trên địa bàn đã ký kết 
hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích với Bưu điện tỉnh. Các đơn vị đã công khai, niêm yết danh mục TTHC thực 
hiện và chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên 
trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương. 

Ngân Hà 

  



Nguồn: ICTNews 
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Mục: Tin tức 

Ứng dụng My Vietnam Post bổ sung chức năng hỗ trợ người nhận hàng 

Để hỗ trợ người nhận trong việc theo dõi đơn hàng và kết nối với người gửi, Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) mới đây đã bổ sung thêm chức năng “Đơn hàng 
nhận” trên ứng dụng My Vietnam Post. 

 

Tính đến nay, ứng dụng My Vietnam Post đã có hơn 30.000 lượt tải trên App Store và Google 
Play. 

Với chức năng mới “Đơn hàng nhận” trên ứng dụng My Vietnam Post, người nhận có thể chủ 
động tra cứu, định vị các đơn hàng, bưu gửi được gửi qua hệ thống Bưu điện Việt Nam. 
Ngoài ra, người nhận hàng còn có thể trao đổi với người gửi về từng đơn hàng qua tính năng 
“Bình luận”. 



 

Chức năng "Đơn hàng nhận" tạo nhiều thuận lợi cho người nhận trong việc theo dõi hành 
trình bưu gửi. 

Theo hướng dẫn của Vietnam Post, để sử dụng chức năng “Đơn hàng nhận”, người nhận thực 
hiện các thao tác: Tải ứng dụng My Vietnam Post và tạo tài khoản thông qua số điện thoại, số 
điện thoại này phải trùng khớp với số điện thoại người nhận ghi trên bưu gửi; Truy cập ứng 
dụng, chọn chức năng “Đơn hàng nhận”, tại đây khách hàng có thể theo dõi các thông tin về 
trạng thái đơn hàng, số hiệu bưu gửi, người gửi, ngày phát hàng dự kiến, tiền COD, ngày 
gửi… 

Bưu điện Việt Nam kỳ vọng chức năng mới “Đơn hàng nhận” sẽ trở thành một công cụ không 
chỉ hỗ trợ người gửi mà còn tạo thuận lợi cho người nhận trong việc nắm bắt thông tin cụ thể 
về các đơn hàng, đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số 
tỉnh thành, gây nên không ít khó khăn trong việc giao-nhận hàng hóa, thư từ, tài liệu. 

  

My Vietnam Post là ứng dụng trên smartphone của Bưu điện Việt Nam để hỗ trợ việc chuyển 
phát giấy tờ, hàng hóa, giúp người dùng quản lý và tạo đơn hàng một cách nhanh chóng, 
thuận tiện. 



Được VietnamPost đưa vào sử dụng từ năm 2019, ứng dụng My Vietnam Post chạy trên hai 
hệ điều hành phổ biến là Android và iOS. Ứng dụng này hiện đã có tổng số hơn 30.000 lượt 
tải. 

Tính đến nay, ứng dụng My Vietnam Post đã có hơn 20 chức năng chính, hỗ trợ khách hàng 
tạo, quản lý, theo dõi đơn hàng cũng như thống kê, báo cáo theo ngày, tháng.  

M.T 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Lao Động 

Ngày đăng: 25/02/2021 
Mục: Xã hội 

Điểm sáng thực hiện BHXH: Hành trình vận động, chia sẻ bằng cả trái tim 

 

Chị Bích Tuyền (trái) trao sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. (Ảnh chụp trước 
thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại). Ảnh: Thanh Giang 

Đó là chia sẻ của chị Bích Tuyền - nhân viên bưu điện xã Thiện Mỹ (Trà Ôn, Vĩnh Long) 
- người luôn tích cực, tận tụy trong công tác tuyên truyền, vận động bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tự nguyện. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, chị Tuyền đã vận động được 39 
người tham gia BHXH tự nguyện. Còn trong năm 2020, chị Tuyền này trực tiếp vận 
động được 526 người tham gia - một thành tích ít người làm được. 

Vận động “bằng cả trái tim” 

Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười dễ mến, lối nói chuyện nhẹ nhàng, chị Bích Tuyền có thể tiếp 
cận từ chị bán vé số dạo đến anh phụ hồ để sẻ chia những câu chuyện liên quan đến BHXH tự 
nguyện. Nhìn vào danh sách người tham gia BHXH tự nguyện do chị vận động, từ người có 
hoàn cảnh khó khăn đến người khá giả, từ người buôn bán đến lao động tay chân... mới thấy 
khả năng thuyết phục của cô nhân viên bưu điện này. 

Tháng 6.2019, Bưu điện huyện Trà Ôn bắt đầu cùng BHXH huyện và các địa phương vận 
động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Thời điểm ấy, chị Bích Tuyền được giao chỉ tiêu 
vận động 47 người tham gia. Qua 6 tháng học hỏi và trải nghiệm thực tế, chị gây ngạc nhiên 
khi vào cuối năm giúp cho xã nhà có tới 67 người tham gia, dù vào thời điểm ấy, việc vận 
động không hề đơn giản. 

Vừa cảm nhận trọn vẹn cái hay, cái lợi của loại hình BHXH tự nguyện, vừa phấn khởi với 
thành tích “ra quân” đầu tiên, chị Bích Tuyền tự hứa với lòng mình sẽ nỗ lực hơn nữa trong 
năm 2020. Vậy là, ròng rã tận dụng mọi thời khắc, mọi cơ hội... đến cuối năm 2020, chị đã 
vận động được 526 người tham gia BHXH tự nguyện, trong khi cả huyện Trà Ôn được giao 
chỉ tiêu phát triển gần 1.700 người. 

Qua trao đổi, chị nói rằng, năm 2021 sẽ nỗ lực “chạy hết công suất” để nhiều người “đỡ lo 
chuyện về già”. Cuối tháng 1.2021, chị Bích Tuyền “cập nhật thông tin” với chúng tôi qua 
điện thoại rằng “đầu năm tới giờ, tôi vận động được 39 người!”. 

“Trong mắt tôi, BHXH tự nguyện giống hệt chiếc gậy thiết thân giúp người già tiếp tục đi hết 
cuộc sống này. Nhiều khi tôi cũng thấy BHXH tự nguyện giúp người già nhẹ lòng mát dạ với 



cuộc sống này. Bởi vậy, hành trình vận động của tôi là hành trình chia sẻ bằng cả trái tim...” - 
chị Bích Tuyền trải lòng. 

Thể trạng của chị không mấy thuận lợi cho việc đi nhiều, nói nhiều, song Bích Tuyền lại rất 
thích đi vận động, thích trông thấy ngày càng nhiều người có “chiếc gậy”, có “chiếc quạt mo 
cau” khi hết tuổi lao động nên chị cứ đi và nói quên cả mệt. 

Là nhân viên Bưu điện của xã Thiện Mỹ, song yêu thích BHXH tự nguyện với ý nghĩa thiết 
thực mà chính sách này mang lại nên chị Bích Tuyền rất muốn được trò chuyện, vận động 
người dân trong màu áo của ngành BHXH. 

Cần có thêm nhiều “Bích Tuyền” 

Ở huyện Trà Ôn, chị Bích Tuyền cùng đồng nghiệp tại các xã khác luôn nhận được sự hỗ trợ 
hết mình của BHXH huyện. Vì vậy, họ đã góp sức rất lớn vào việc gia tăng số người tham gia 
BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trên địa bàn. 

Thống kê từ BHXH huyện Trà Ôn cho thấy, năm 2020, toàn huyện có 1.819 người tham gia 
BHXH tự nguyện, đạt 111,6% so với kế hoạch giao. Riêng BHYT, toàn huyện đạt tỉ lệ bao 
phủ 93,02% dân số. 

“Nỗ lực bao phủ lưới an sinh trên địa bàn, trong đó có sự phấn đấu gia tăng người tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình luôn là câu chuyện chung của nhiều ngành, nhiều cấp 
với vai trò chủ công của BHXH huyện. Trong năm qua, sự tiếp sức của bưu điện huyện với 
mạng lưới nhân viên đặc trách xã đã mang lại kết quả tích cực mà Bích Tuyền là điển hình rõ 
nét” - ông Huỳnh Văn Hương - Giám đốc BHXH huyện Trà Ôn - chia sẻ. 

Ông Hương còn nói rằng, ở Trà Ôn nếu có thêm 3-4 Bích Tuyền nữa thì câu chuyện gia tăng 
người tham gia BHXH tự nguyện “cầm chắc thắng lớn”. 

Được biết, trong năm 2021, “nguồn cảm hứng” phát triển BHXH tự nguyện mang tên Bích 
Tuyền, sẽ như cách chị nói là sẽ “chạy hết công suất”. Về phía BHXH huyện Trà Ôn, câu 
chuyện hợp tác với Bưu điện trong năm 2021 cũng được đặc biệt chú trọng. 

“BHXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Bưu điện huyện tăng cường tổ chức đối thoại trực 
tiếp. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện phân công nhân viên thu đến trực tiếp từng người có 
tiềm năng để vận động tham gia BHXH tự nguyện. Điều quan trọng là 2 bên sẽ phối hợp để 
duy trì bằng được người đã tham gia BHXH tự nguyện, kiên quyết không để gián đoạn thời 
gian”- ông Hương chia sẻ thêm. 

GIANG THANH 
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Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện 

Bảo hiểm Xã hội TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về phương án chi trả lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, về chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM, Bưu điện TPHCM 
thực hiện chuyển tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3, 4 năm 2021 vào tài 
khoản người hưởng trong ngày 2/3/2021. Chuyển tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội 
bổ sung (đối với những trường hợp nghỉ hưởng chế độ sau đợt chi trả tháng 3/2021). Trong 
ngày 2/4/2021 đối với trường hợp người hưởng đăng ký hồ sơ hưởng với bảo hiểm xã hội TP 
từ ngày 25/2/2021 đến 25/3/2021. Trong ngày 2/4/2021 đối với trường hợp người hưởng đăng 
ký hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội TP từ ngày 26/3/2021 đến 15/4/2021. 

Về chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hình thức tiền mặt, Bưu điện TP thực hiện chi 
trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà đối với người hưởng thuộc diện sau: Người 
hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 80 tuổi trở lên (không thu phí). Người hưởng 
dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác 
nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại các cơ sở bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn 
tính đang được điều trị ngoại trú (không thu phí). Người hưởng đề nghị với cơ quan bưu điện 
để được chi trả tận nhà (có thu phí). 

Đối với người hưởng tại địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa, Bưu điện TP phối hợp với 
chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức chi trả 
tại nhà cho người hưởng. 

Đối với người hưởng còn lại, Bưu điện TP tổ chức các điểm chi trả tại mỗi phường, xã, ít nhất 
1 điểm chi (hiện nay đa số điểm chi là trụ sở UBND phường, xã). Bưu điện TP phối hợp với 
UBND phường, xã thông báo người hưởng đến điểm chi nhận tiền theo từng khung giờ phù 
hợp, đảm bảo mật độ giãn cách theo đúng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. 

Về thời gian chi trả hình thức tiền mặt, từ ngày 2 đến 6/3/2021, kể cả thứ 7 tổ chức chi trả tại 
tất cả các điểm chi trả (trừ ngày nghỉ lễ, Tết). Từ ngày 7 đến 25/3/2021, tiếp tục chi trả tại các 
điểm chi của Bưu điện trung tâm theo quy định hiện hành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 
Hợp đồng chi trả và quản lý người hưởng của Bảo hiểm xã hội TP, Bưu điện TP. 

Về giải pháp chi bằng tiền mặt, Bưu điện TP tăng số bàn chi trả, người chi trả để phục vụ 
nhanh chóng, không để tụ tập đông người. Bưu điện TP phối hợp Bảo hiểm xã hội TP xây 
dựng phương án chi tiết đến từng địa bàn phường, xã. Truyền thông đến người hưởng thông 
qua chính quyền địa phương, tổ dân phố, báo đài. Bưu điện TP, Bảo hiểm xã hội TP vận động 
người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân. 

Đồng thời, Bưu điện TP tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm chi trả và trong thời gian 
tổ chức chi trả; yêu cầu người nhận tiền và người chi tiền phải đeo khẩu trang; trang bị nước 
rửa tay sát khuẩn 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 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo của Văn phòng Chính phủ; tổ chức cho 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. 

Vân Minh 

Nguồn: Sở Tư pháp Bình Thuận Mục: Tin tức 



Ngày đăng: 25/02/2021 

Phối hợp hướng dẫn việc tiếp nhận và trả Phiếu lý lịch tư pháp số 2 qua dịch vụ bưu 
chính 

Vừa qua, Sở Tư Pháp đã có Công văn số 216/STP-NV2 ngày 23/02/2021 gửi Trung tâm Hành 
chính Công tỉnh và Bưu điện tỉnh đề nghị Phối hợp hướng dẫn việc tiếp nhận và trả Phiếu lý 
lịch tư pháp số 2 qua dịch vụ bưu chính. Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Bưu điện tỉnh, Trung 
tâm hành chính công quan tâm phối hợp, thực hiện hướng dẫn việc tiếp nhận và trả Phiếu lý 
lịch tư pháp số 2 qua dịch vụ bưu chính như sau: 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009: “Trường hợp cá nhân 
yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục 
cấp Phiếu lý lịch tư pháp”. Theo quy định này, cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 
số 2 không được ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện thủ tục, không quy định cá 
nhân phải có mặt trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trong 
khi đó, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
không điều chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ 
tục hành chính yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải 
quyết (Khoản 2, Điều 1). Do đó, việc gửi, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu và trả Phiếu lý lịch tư pháp 
số 2 qua dịch vụ bưu chính vẫn thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định 45/2016/QĐ-TTg 
nêu trên. 

Về thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được thực hiện theo quy định tại 
Điều 45; Điều 46 Luật lý lịch tư pháp năm 2009 và Điều 19 Thông tư liên tịch số 
04/212/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 Hướng dẫn trình tự, 
thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: Theo đó hồ sơ nộp qua 
Bưu điện bao gồm Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (cá nhân không phải thực 
hiện chứng thực chữ ký trên Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2; trước đây có yêu 
cầu chứng thực chữ ký trên Tờ khai) và các giấy tờ kèm theo sau đây: 

Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của 
người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;  

 Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người 
được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.  

Trong trường hợp các giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 nêu 
trên không có chứng thực thì cá nhân gửi kèm theo bản chính để đối chiếu thông tin (bản 
chính các giấy tờ này được trả lại cho cá nhân khi trả phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu 
chính). 

Đối với việc nhận trực tiếp kết quả trả Phiếu lý lịch tư pháp số 2, trả kết quả phiếu lý lịch tư 
pháp số 2 qua Bưu điện, theo quy định chỉ người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới 
được nhận Phiếu lý lịch tư pháp. 

Do đó, để bảo đảm bí mật đời tư của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, đồng thời 
thực hiện theo đúng quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 Sở Tư pháp đề nghị Bưu 
điện tỉnh Bình Thuận (đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh) thực 
hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho đúng cá nhân có yêu cầu và 
đúng trình tự, thủ tục hồ sơ. 

Nguồn: TTBC TPHCM 

Ngày đăng: 25/02/2021 
Mục: Tin tức 



Lùi thời gian nhận bài tham dự cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 

Bộ Thông tin - Truyền thông vừa có văn bản số 482/BTTTT-HTQT gửi Sở Thông tin - 
Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lùi thời gian nhận bài 
tham dự cuộc thi Viết thư Quốc tế của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 50. 

 

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trao giải Nhất Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 
49 cho em Phan Hoàng Phương Nhi, lớp 7/2 trường Trung học cơ sở Duy Tân, Thành phố 

Huế. Nguồn:dangcongsan.vn 

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của COVID-19 (SARS-CoV-2), nhiều tỉnh, thành phố đã cho học sinh tạm nghỉ học để 
đảm bảo phòng, chống dịch thâm nhập, lây lan trong môi trường học đường. Điều này ảnh 
hưởng tới tiến độ triển khai cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) tại Việt 
Nam. 

Trên cơ sở trao đổi, thống nhất trong các cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, để đảm 
bảo quyền lợi cho các em học sinh có thể tham gia đầy đủ cuộc thi, Bộ Thông tin - Truyền 
thông thông báo lùi thời hạn cuối nhận bài tham dự cuộc thi từ ngày 28/2/2021 sang ngày 
25/3/2021. 

Do đó, Bộ đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị 
liên quan (Sở Giáo dục - Đào tạo, Bưu điện tỉnh/ thành phố...) thông tin lại cho các trường, 
các học sinh tại địa phương mình. 

Huyền Mai 

 

 

 

 


