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Lượng hồ sơ hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu điện tăng cao trong dịch covid-19 

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tất cả các địa phương đều thắt chặt các biện pháp phòng 
chống dịch, nhiều tỉnh thành phố đang thực hiện quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên 
đó”, nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
Bưu điện đang tăng mạnh so với trước.  

 

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, nhiều địa phương đã yêu cầu người dân khi 
có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 3-4) 
hoặc dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích.  

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh, thành phố 
trên cả nước đã đẩy mạnh việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà trong thời 
gian qua. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn khi 
bộ phận Một cửa các cấp tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp mà còn giúp các cơ quan hành chính 
đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn giải quyết được toàn bộ hồ sơ TTHC của người dân. 

Tính riêng từ tháng 5 đến tháng 7/2021, Bưu điện Việt Nam đã tiếp nhận và trả kết quả hơn 17,6 
triệu lượt hồ sơ,  tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó tập trung ở các dịch vụ: chuyển 
phát Bằng tốt nghiệp, học bạ, bảng điểm cho các trường học trên địa bàn đến địa chỉ theo nhu cầu 
của phụ huynh, học sinh; Hỗ trợ học sinh chuyển phát Hồ sơ xét tuyển đến các trường Cao Đẳng, 
Đại học; xét duyệt trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm việc làm tại các địa phương... 

Đặc biệt, có những hồ sơ giấy tờ quan trọng, có giá trị, trước đây người dân thường nộp trực tiếp 
như hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất thì nay đã chủ động 
thực hiện qua Bưu điện.  

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Việc cho biết 100% hồ sơ 
và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều đã được Bưu điện Việt Nam tiếp nhận và chuyển phát 



nhanh chóng, chính xác và đúng thời gian quy định, kể cả tại các địa bàn đang thực hiện giãn cách 
xã hội.  

Điển hình như tại Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù Thành phố đang siết chặt giãn cách xã hội, tuy 
nhiên một số người dân vẫn có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực vẫn 
được phép hoạt động. Phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của cơ quan hành chính với người dân, 
Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã tới tận địa chỉ người dân yêu cầu để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
Khi khách hàng có yêu cầu, nhân viên Bưu điện sẽ tới nhà nhận và chuyển tới cơ quan hành chính 
Nhà nước giải quyết. 

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, BĐ 
TP HCM đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gần 3 triệu lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020. Nhu 
cầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà tăng đột biến, đặc biệt dịch vụ tiếp nhận tại nhà gồm dịch 
vụ trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm việc làm, Hồ sơ thuế, hồ sơ BHXH. 

Tại tỉnh Phú Thọ, ngoài việc áp dụng quy trình dịch vụ chặt chẽ tại các công đoạn tiếp nhận và 
chuyển phát để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đơn vị này còn đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào tất cả các 
khâu, công đoạn để rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ. 

Ông Lê Việt Anh - Giám đốc Bưu điện tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, các hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính đều là những giấy tờ quan trọng, có  tính bảo mật cao nên để đảm bảo thông suốt các 
hoạt động bưu chính chuyển phát, lưu thông hàng hóa trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến 
phức tạp, Bưu điện tỉnh đã tăng cường nguồn nhân lực, đầu tư phương tiện vận chuyển, thiết bị, 
công cụ khai thác, giúp việc chuyển phát nhanh chóng, chính xác toàn bộ  hồ sơ.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 
Bưu điện Việt Nam hiện đang ứng dụng công nghệ thông tin tối đa vào các công đoạn trong quy 
trình chuyển phát, rút ngắn quy trình chấp nhận, giảm thời gian chờ đợi cho người dân.  

Trong thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển tài khoản PostID, ứng 
dụng “Công dân số” để giúp người dân có thêm nhiều tiện ích hơn khi nộp hồ sơ trực tuyến qua 
cổng dịch vụ công và đăng ký thu gom hồ sơ, nhận kết quả tại nhà./. 

Thu Hương 
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Lượng hồ sơ hành chính trả qua bưu điện tăng 3,5 lần trong 3 tháng dịch bệnh 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, trong 3 tháng (tháng 5 đến tháng 7-2021), Bưu điện 
Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với hơn 17,6 triệu 
lượt, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ. 

 

Nhân viên Bưu điện Việt Nam thực hiện chuyển phát hồ sơ hành chính phục vụ người dân cả 
nước, nhất là tại các vùng giãn cách xã hội. 

Trong đó, tập trung ở các dịch vụ: Chuyển phát bằng tốt nghiệp, học bạ, bảng điểm cho các trường 
học trên địa bàn đến địa chỉ theo nhu cầu của phụ huynh, học sinh; hỗ trợ học sinh chuyển phát hồ 
sơ xét tuyển đến các trường cao đẳng, đại học; xét duyệt trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm việc làm 
tại các địa phương... 

Đáng chú ý, có những hồ sơ, giấy tờ quan trọng, có giá trị, trước đây người dân thường nộp trực 
tiếp như hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất thì nay đã được 
chủ động thực hiện qua bưu điện. 

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, để tạo thuận lợi 
tối đa cho người dân, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bưu điện Việt Nam 
đã phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trên cả nước đẩy mạnh việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả 
thủ tục hành chính tại nhà. 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều đã được Bưu 
điện Việt Nam tiếp nhận và chuyển phát nhanh chóng, chính xác và đúng thời gian quy định, kể cả 
tại các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội. 

Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đang áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt, song để 
đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực vẫn được phép hoạt động, 
Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gần 3 triệu lượt, tăng 35% so 
với cùng kỳ. 

Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển tài khoản PostID, ứng dụng 
"Công dân số" để giúp người dân có thêm nhiều tiện ích hơn khi nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch 
vụ công và đăng ký thu gom hồ sơ, nhận kết quả tại nhà. 
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Hồ sơ hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua Bưu điện tăng mạnh trong mùa dịch 

Theo Vietnam Post, do ảnh hưởng của dịch, nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện tăng mạnh. Trong 3 tháng 5, 6, 7/2021, 
lượng hồ sơ đã gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái. 

Khuyến khích giao dịch trực tuyến, dùng dịch vụ trả kết quả qua Bưu điện 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong cả nước đang áp 
dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thời gian qua, nhiều địa phương đã khuyến khích người dân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Đơn cử như vào ngày 24/8, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã ra Nghị quyết 14 chấp thuận việc giảm 
50% lệ phí đối với các đối tượng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng. Cụ thể, các loại lệ phí áp dụng 
gồm: lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam, lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà, tài sản gắn với đất; lệ phí cấp phép xây dựng. 

 

Trong đợt thứ tư dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện đã tăng mạnh. 

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã phối 
hợp với UBND tỉnh, thành phố trên cả nước đẩy mạnh tiếp nhận và chuyển trả kết quả thủ tục hành 
chính tại nhà. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn 
khi bộ phận Một cửa các cấp tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp mà còn giúp các cơ quan hành chính 
đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn giải quyết được toàn bộ hồ sơ TTHC của người dân. 

Theo ghi nhận của Vietnam Post, trong đợt thứ tư dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu sử dụng dịch 
vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện đã tăng mạnh so với 
trước. 



Chỉ tính riêng từ tháng 5 đến tháng 7/2021, Bưu điện Việt Nam đã tiếp nhận và trả kết quả hơn 17,6 
triệu lượt hồ sơ,  tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tập trung ở các dịch vụ: chuyển 
phát Bằng tốt nghiệp, Học bạ, Bảng điểm cho các trường học đến địa chỉ theo nhu cầu của phụ 
huynh, học sinh; Hỗ trợ học sinh chuyển phát Hồ sơ xét tuyển đến các trường Cao đẳng, Đại học; 
Xét duyệt trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm việc làm tại các địa phương... 

Đặc biệt, có những hồ sơ giấy tờ quan trọng, có giá trị, trước đây người dân thường nộp trực tiếp 
như hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất thì nay đã chủ động 
thực hiện qua Bưu điện. 

Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào khẳng định: “100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính đều đã được Bưu điện Việt Nam tiếp nhận và chuyển phát nhanh chóng, chính xác 
và đúng thời gian quy định, kể cả tại các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội”. 

Ứng dụng CNTT giúp rút ngắn quy trình, giảm thời gian người dân chờ đợi 

Chia sẻ về thực tế triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ông Lê Việt Anh, Giám đốc Bưu điện tỉnh Phú Thọ cho hay, 
ngoài việc áp dụng quy trình dịch vụ chặt chẽ tại các công đoạn tiếp nhận và chuyển phát để đảm 
bảo an toàn tuyệt đối, đơn vị còn đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào tất cả các công đoạn nhằm rút ngắn 
thời gian triển khai dịch vụ. 

“Các hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều là những giấy tờ quan trọng, có tính bảo mật 
cao nên để đảm bảo thông suốt các hoạt động bưu chính chuyển phát, lưu thông hàng hóa trong 
thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bưu điện tỉnh đã tăng cường nguồn nhân lực, đầu tư 
phương tiện vận chuyển, thiết bị, công cụ khai thác, giúp việc chuyển phát nhanh chóng, chính xác 
toàn bộ hồ sơ”, ông Lê Việt Anh cho biết. 

Còn tại TP.HCM, mặc dù thành phố đang siết chặt giãn cách xã hội, tuy nhiên người dân vẫn có 
nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực được phép hoạt động. Phát huy vai 
trò “cánh tay nối dài” của cơ quan hành chính với người dân, khi người dân có yêu cầu, nhân viên 
Bưu điện sẽ tới nhà nhận và chuyển hồ sơ thủ tục hành chính tới cơ quan hành chính nhà nước giải 
quyết. 

Theo Giám đốc Bưu điện TP.HCM Nguyễn Thị Thu Vân, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả gần 3 triệu lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả tại nhà tăng đột biến, đặc biệt dịch vụ tiếp nhận tại nhà gồm dịch vụ trợ cấp thất nghiệp 
tại Trung tâm việc làm, hồ sơ thuế, hồ sơ bảo hiểm xã hộ. 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Vietnam 
Post đang ứng dụng CNTT tối đa vào các công đoạn trong quy trình chuyển phát, rút ngắn quy trình 
chấp nhận, giảm thời gian chờ đợi cho người dân. 

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển tài khoản PostID, ứng dụng “Công dân số” để 
giúp người dân có thêm nhiều tiện ích hơn khi nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công và đăng 
ký thu gom hồ sơ, nhận kết quả tại nhà”, đại diện Vietnam Post thông tin thêm. 

Vân Anh 

  



Nguồn: TH Ninh thuận 

Ngày đăng: 03/09/2021 
Mục: Thời sự 

https://drive.google.com/file/d/14lxq0EQ22d_N_CKcIQEMlD2AnyxJfO_q/view 

Bưu điện tỉnh Ninh Thuận triển khai nhiều hoạt động trong mùa dịch Covid-19 

 

  



Nguồn: VTV1 

Ngày đăng: 03/09/2021 
Mục: Chuyện nhà nông 

https://vtv.vn/video/chuyen-nha-nong-day-mang-lien-ket-tieu-thu-nong-san-trong-dai-dich-

518842.htm 

Đẩy mạng liên kết tiêu thụ nông sản trong đại dịch 

 


