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Ở nhà vẫn làm được thủ tục hành chính 

Ngày nay, với việc nộp hồ sơ trực tuyến (HSTT) cùng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu điện, người dân có thể hoàn thành nhiều TTHC 
mà không phải đến cơ quan công quyền. Trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 như 
hiện nay, cách làm này càng phù hợp. 

 

Nhiều nhân viên Bưu điện Quảng Nam đã thay cán bộ một số sở, ngành trong tiếp nhận và giải 
quyết TTHC. Ảnh: VINH ANH 

Tạo thuận lợi cho người dân 

Giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19, việc nộp HSTT cùng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC qua bưu điện càng cho thấy sự tiện lợi. Trường hợp của anh Đặng Thanh Đạt (28 
tuổi, quê huyện Đại Lộc, công tác tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) là một ví dụ. 

Nhân viên bưu điện thay cán bộ sở, ngành tiếp nhận, trả kết quả TTHC 

Thực hiện chủ trương tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích, đến nay Bưu điện Quảng Nam đã bố trí 10 nhân viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh để thay thế 16 cán bộ công chức tại 13 sở chuyển giao TTHC gồm: Giao thông vận tải, LĐ-
TB&XH, Kế hoạch - Đầu tư, Tư pháp, Y tế, GD-ĐT, VH-TT&DL, Công Thương, NN&PTNT, 
Thông tin và truyền thông, Nội vụ, Khoa học - Công nghệ, Ngoại vụ. 

Ở cấp huyện, ngành bưu điện đã bố trí 11 nhân viên; cấp xã bố trí 6 nhân viên để hỗ trợ, thay thế 
cán bộ công chức tại Bộ phận một cửa trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 
chuyển giao. Từ đầu năm đến nay, ngành bưu điện tỉnh thực hiện thu hộ gần 8 tỷ đồng phí, lệ phí 
giải quyết TTHC cho các sở, ngành trong tỉnh. 

Do cần gấp thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ xin việc, anh Đạt đành nhờ người 
bác ruột ở quê đến Trung tâm Hành chính công tỉnh nộp hồ sơ; tuy nhiên, theo quy định chỉ bố mẹ 
ruột mới được phép làm thủ tục thay. 

Sau khi tìm hiểu sự vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nhân viên Bưu điện Quảng 
Nam (đại diện Sở Tư pháp tiếp nhận TTHC) đã giải thích đồng thời gọi điện hướng dẫn anh Đạt 
các bước làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.  



“Sau khi được nhân viên bưu điện hướng dẫn tận tình, tôi dễ dàng thực hiện thủ tục cấp phiếu lý 
lịch tư pháp trên máy tính. Sau khi nhờ người nhà đóng hộ lệ phí, tôi đã có giấy hẹn ngày nhận 
phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện” - anh Đạt chia sẻ. 

Tương tự, ông Nguyễn Nghị (53 tuổi, quê xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) hiện sống và làm việc tại 
tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa nhận được phiếu lý lịch tư pháp thông qua nộp HSTT và nhận kết quả 
qua bưu điện. 

Ông Đạt kể: “Vừa qua tôi cần phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ công chức. Do ở xa quê, lại 
trong thời điểm dịch bệnh hạn chế đi lại nên tôi thử lên mạng tìm hiểu thì biết có thể nộp HSTT. 
Qua vài thao tác, tôi đã hoàn tất các bước, sau một thời gian nhân viên bưu điện mang phiếu lý 
lịch tư pháp đến giao tận nhà”. 

Chị Võ Thị Kim Oanh - nhân viên Bưu điện Quảng Nam cho biết, sau gần 2 tháng “học việc” do 
cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn, từ ngày 1.4.2021, chị chính thức thay thế cán bộ của Sở Tư pháp 
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân tại Trung tâm Hành chính công. 

“Ban đầu cũng có đôi chút khó khăn do số lượng TTHC trên lĩnh vực tư pháp nhiều, số hồ sơ phát 
sinh lớn. Tuy nhiên, sau quá trình tham gia, được sự hướng dẫn tận tình từ cán bộ Sở Tư pháp, đến 
nay tôi đã nắm bắt được toàn bộ quy trình tiếp nhận và trả kết quả” - chị Oanh chia sẻ. 

Còn chị Bùi Thị Thúy Hằng - nhân viên Bưu điện Quảng Nam phụ trách tiếp nhận và trả kết quả 
TTHC ở lĩnh vực y tế cho hay: “Cùng với nắm chắc chuyên môn, chúng tôi luôn phải lưu ý thái độ 
chuẩn mực khi tiếp xúc, hướng dẫn, giải thích cho công dân trong quá trình làm TTHC”. 

Nỗ lực từ ngành bưu điện 

Bà Lê Thị Kim Chung - Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện Quảng Nam cho biết, nhu 
cầu sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện tăng mạnh trong 
thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát. 

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, từ đầu năm 2020 đến nay, Bưu điện Quảng Nam đã phối 
hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc tiếp nhận và 
chuyển trả kết quả TTHC tại điểm phục vụ bưu điện hoặc tại nhà. 

 

Ngoài tiếp nhận, trả kết quả, Bưu điện Quảng Nam còn bố trí nhân viên tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh để thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC cho các sở, ngành. Ảnh: VINH ANH 

Trong 3 năm qua, Bưu điện Quảng Nam đã tiếp nhận và trả kết quả tổng cộng 775.239 hồ sơ 
TTHC. Tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Bưu điện Quảng Nam đã tiếp nhận và trả kết quả hơn 
347.710 lượt hồ sơ (tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2020); trong đó tập trung ở các dịch vụ như 



chuyển phát căn cước công dân, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe, bằng tốt 
nghiệp, học bạ… 

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 thực 
hiện qua bưu điện. 

“Với sự nỗ lực của toàn hệ thống, tất cả hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC đều được bưu điện tiếp 
nhận và chuyển phát nhanh chóng, chính xác, đúng thời gian quy định, kể cả các địa bàn đang 
thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19” - bà Chung nói. 

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam cho hay, qua 2 năm triển khai Đề án thí 
điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn 
tỉnh đã đem lại nhiều kết quả. 

Trong đó có việc tiết kiệm được nguồn ngân sách nhà nước đầu tư vào xây dựng trụ sở, trang thiết 
bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt là tiết kiệm 
chi phí, thời gian đi lại cho người dân, tổ chức nhờ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đối với 
việc nộp hồ sơ, nhận kết quả tại nhà. 

Trên cơ sở đó, Bưu điện Quảng Nam mong muốn UBND tỉnh sớm ban hành Đề án hành chính 
công mở rộng nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa việc thực hiện 
TTHC, tăng năng suất lao động, giảm thời gian, chi phí cho công dân, góp phần tinh giản biên chế 
cho Nhà nước. 

 TÂM ĐAN 

 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 16/09/2021 
Mục: Bưu chính 

Ngành TT&TT đảm bảo chuyển phát 4,7 triệu tờ báo đến người dân vùng dịch 

Hơn 4,7 triệu tờ báo sẽ được các doanh nghiệp TT&TT gửi tặng miễn phí đến người dân 
trong vùng dịch COVID-19 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TT&TT về việc đảm bảo đời sống tinh thần cho người 
dân vùng dịch, tiếp nối sự thành công của chương trình "Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương", 
từ ngày 26/8 đến 14/9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam VNPT và Tổng công ty MobiFone đã triển khai chương trình cung cấp, chuyển 
phát 4.711.200 tờ báo miễn phí tới tất cả 312 phường xã phục vụ người dân TP. Hồ Chí Minh. 

Giai đoạn 1 từ ngày 26/8 đến 6/9, chương trình đã tổ chức phát tặng 3.723.400 tờ báo Nhân dân, 
Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Người Lao Động, Sài Gòn Giải phóng đến 312 xã, phường TP. Hồ Chí 
Minh. Với sự đón nhận của đông đảo người dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu thiết yếu về "món ăn 
tinh thần" cho người dân thành phố trong thời gian dịch bệnh còn nhiều phức tạp, chương trình đã 
kéo dài thời gian tặng báo từ ngày 7 -14 /9. 

Bên cạnh 05 tờ báo trên, chương trình đã bổ sung thêm 02 tờ báo là Phụ nữ Thành phố và Thanh 
Niên để chuyển đến bạn đọc tại TP. Hồ Chí Minh. 

Chia sẻ về việc triển khai nhiệm vụ mới ngay trong thời điểm "nóng" nhất về dịch bệnh, bà 
Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh cho biết, phát huy vai trò của doanh 
nghiệp bưu chính quốc gia, Bưu điện thành phố luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo các nhu cầu tối 
thiểu của người dân không chỉ đời sống vật chất như lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết 
yếu mà còn cả đời sống tinh thần. 

Cũng theo Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, để các ấn phẩm báo chí đến với bạn đọc nhanh 
nhất, bảo đảm tính thời sự của các thông tin, đơn vị đã bố trí linh hoạt lực lượng phát báo, phù hợp 
với từng địa bàn. Không chỉ có lực lượng phát, bưu tá mà cả lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên 
khối văn phòng cũng được huy động tham gia đi phát báo. 

Ngoài TP. Hồ Chí Minh, BĐVN và báo Nhân Dân cũng đã gửi tặng miễn phí báo Nhân dân đến 
người dân các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương. 

Tính đến ngày 14/9, tổng cộng chương trình đã phát tặng 4.711.200 tờ báo các loại đến người dân 
vùng dịch. 

Đảm bảo chuyển phát báo kịp thời 



Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN cho biết, bên cạnh việc thực hiện các 
chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo đảm bảo cuộc sống như việc tặng 820 tấn gạo 
ngon trong chương trình Hạt vàng Bưu điện tại 8 tỉnh phía Nam, chương trình "Tấm lòng mùa 
dịch, san sẻ yêu thương" tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh thì công tác thông tin, truyền thông về các 
giải pháp, biện pháp phòng chống dịch cũng như các thông tin về đại dịch COVID-19 chính thống 
đến với người dân cũng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Qua đó, người nhân có thể tiếp cận 
được các nguồn thông tin tin cậy từ các cơ quan báo chí lớn, uy tín, các thông tin được cập nhật 
thường xuyên, chính xác để người dân có thể giữ vững tinh thần, không chủ quan cũng không 
hoang mang trong phòng, chống và tiến tới chiến thắng đại dịch. 

Để đảm bảo tính thời sự của thông tin báo chí, ngay sau khi nhận bàn giao từ 07 tòa soạn báo, 
BĐVN đã bố trí mỗi địa phương hơn 30 xe bưu chính chuyên dụng để chuyển báo đến các điểm 
nhận theo đúng số lượng và danh sách của mỗi xã, phường. Tại các "vùng đỏ" dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, bưu điện các tỉnh, thành phố đã tăng cường nhân lực và các phương tiện để bảo đảm báo 
luôn được phát trong buổi sáng. 

"Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tinh thần, trách nhiệm của 
doanh nghiệp cùng các cơ quan báo chí với cộng đồng nên tất cả các đơn vị đều nỗ lực hết mình 
để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Báo được gửi tặng ngay trong buổi sáng bạn đọc rất vui 
vì không chỉ cập nhật kịp thời các thông tin thời sự, đặc biệt là tình hình dịch bệnh mà còn bổ sung 
thêm một "món ăn tinh thần" cho cả gia đình, nhất là những người lớn tuổi, gặp khó khăn khi tiếp 
cận thông tin trên Internet", ông Hào khẳng định. 

Việc cung cấp miễn phí báo chí kịp thời đến tay người dân trong thời điểm dịch bệnh không chỉ 
giúp người dân có thêm món ăn tinh thần thiết thực mỗi ngày (mà còn giúp người dân nắm bắt 
được các thông tin một cách chính thống, chuẩn xác về công tác điều hành, chỉ đạo của Chính phủ, 
bộ, ngành địa phương liên quan về công tác phòng chống dịch, qua đó giúp cho người dân vững 
tin, đoàn kết, đồng lòng cùng nhau đẩy lùi và chiến thắng đại dịch./. 

 

  



Nguồn: Báo Tiền Phong 

Ngày đăng: 17/09/2021 
Mục: Kinh tế 

Cam Cao Phong lên sàn điện tử 

 

Cam Cao Phong (Hòa Bình) được hỗ trợ tiêu thụ qua sàn điện tử thời gian tới 

TP - Hòa Bình đã khẩn trương tổ chức các buổi kết nối tiêu thụ cam Cao Phong giữa các hộ 
gia đình, hợp tác xã với doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử để đưa ra các giải pháp tiêu 
thụ cam trong thời gian tới. 

Huyện Cao Phong hiện có hơn 2.800 ha cây ăn quả có múi, trong đó hơn 1.100 ha cam được cấp 
giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Thương hiệu cam Cao Phong được khẳng định trên thị 
trường và được đông đảo người tiêu dùng mua và sử dụng trong thời gian qua. 

Lường trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để chủ động tiêu thụ cam trong vụ thu 
hoạch tới đây vào các tháng cuối năm, các hợp tác xã, hộ sản xuất nhỏ lẻ của Hòa Bình sẽ đưa 
cam Cao Phong lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn của VNPost. 

Theo đại diện của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hòa Bình, từ đầu tháng 8/2021 Liên minh 
HTX tỉnh đã ban hành kế hoạch xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho các hội viên cũng như bà con nông 
dân trên địa bàn. Trong đó mỗi tuần Liên minh HTX tỉnh sẽ tổ chức một hội nghị tiêu thụ một loại 
đặc sản. Trong đó tiêu thụ cam Cao Phong là một trong những chủ đề thu hút được đông đảo sự 
tham gia của nhiều hộ sản xuất nông nghiệp nhất. 

Cũng dịp cuối tháng 8, Bưu điện tỉnh Hòa Bình đã thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch 
triển khai và hỗ trợ được gần 40 nhà cung cấp đưa 56 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử 
Postmart.vn. 

Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hòa Bình cho biết, đưa nông sản nói chung và 
cam Cao Phong lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn sẽ là một trong những giải pháp mới để hỗ 
trợ nông dân tiêu thụ các sản phẩm của mình. 

Giải pháp này sẽ càng phát huy hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh đang xảy ra tại nhiều địa 
phương. Với mạng lưới và lực lượng lao động phủ rộng tới từng thôn, bản. Dù thời tiết không 
thuận lợi, nhưng nhân viên Bưu điện vẫn đi tới tận hộ gia đình để hướng dẫn bà con các cách đơn 
giản nhất để đưa hàng lên sàn Postmart.vn. 



Ngoài việc hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn cho các hộ sản xuất nông nghiệp để đưa cam và các nông 
sản của tỉnh lên sàn thương mại điện tử, Bưu điện còn miễn phí toàn bộ các chi phí đăng ký, quản 
lý gian hàng trên sàn Postmart.vn cho người dân. 

Bưu điện cũng sẽ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về giá cước, đóng gói hàng hóa, quảng bá 
thương hiệu… nhằm thúc đẩy sản lượng tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản cho các hộ sản xuất 
nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử. 

Đinh Tùng 

 

  



Nguồn: VOV 

Ngày đăng: 16/09/2021 
Mục: Kinh tế 

Lạng Sơn ứng dụng công nghệ số hỗ trợ tiêu thụ nông sản mùa dịch 

Ứng dụng CNTT để hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn được xem là giải pháp 
hữu hiệu góp phần hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, nâng cao đời sống nông 
dân trong thời điểm hiện nay. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực ứng dụng CNTT 
để hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn. Đây là giải pháp hữu hiệu góp phần hạn chế 
ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, nâng cao đời sống nông dân trong thời điểm hiện nay và hướng 
tới tạo dựng một kênh tiêu thụ nông sản an toàn, hiệu quả, bền vững. 

 

Người dân có thể dễ dàng tìm mua các đặc sản của tỉnh Lạng Sơn như na Chi Lăng, hồng Vành 
khuyên... trên các sàn như voso.vn, postmart.vn... 

Với chiếc điện thoại có kết nối internet, chị Lê Thu Trang ở thành phố Lạng Sơn dễ dàng lựa chọn 
và đặt mua các sản phẩm nông sản. Nếu như trước kia phải ra các chợ đầu mối hoặc liên hệ qua 
người bán trên mạng xã hội để rồi không ít lần mua phải sản phẩm kém chất lượng, giá cao... nay 
chị có rất nhiều sự lựa chọn và chất lượng hàng hóa cũng đảm bảo hơn.  



Chị Trang bày tỏ: “Việc mua các sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử đã trở thành thói 
quen. Tôi thấy rất là tiện, nhanh chóng. Chỉ cần gõ vào tìm kiếm Na Chi Lăng, hay Hồng 
Vành Khuyên Văn Lãng… Không chỉ tôi và rất nhiều người khác, nhất là trong thời điểm dịch 
bệnh như này mọi người hạn chế đi ra ngoài đường thì việc đặt hàng và được giao đến tận nơi là 
điều hết sức tiện lợi”. 

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các chuỗi cung ứng hàng hóa, tiêu thụ nông sản truyền thống 
qua thương lái bị đứt gãy, nhờ lần đầu tiên lên sàn thương mại điện tử, việc tiêu thụ đặc sản Na 
Chi Lăng vụ này đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng. Với giá bán bình quân từ 30 - 40 
nghìn đồng/kg, hiện 90% sản lượng Na Chi Lăng đã đến tay người tiêu dùng. Uy tín, chất lượng 
và nhãn hiệu Na Chi Lăng ngày càng được thị trường biết đến, góp phần nâng cao thu nhập cho bà 
con nông dân. 

Ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: “Năm nay tỉnh không tổ chức lễ 
hội Na nhưng so với các sản phẩm khác, năm nay Na Chi Lăng không bị ế thừa, tồn đọng, bà con 
tiêu thụ rất tốt. Việc đưa Na Chi Lăng lên sàn thương mại điện tử giúp bà con có trách nhiệm hơn 
trong việc sản xuất ra sản phẩm của mình vì đã truy xuất đến tận vườn, tận gia đình. Trước đây tư 
thương thường lợi dụng sau rằm, sau mùng 1 thì ép giá người mua… Bây giờ thì trên các trang 
mạng người dân hoàn toàn có thể mua sản phẩm đúng giá”. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân đóng gói sản phẩm để đăng bán, giao dịch 
trên các sàn thương mại điện tử 

Đến thời điểm này, Lạng Sơn đã phát triển được gần 31.000 cửa hàng số cho hộ gia đình với 
khoảng 4.300 mặt hàng đang được giao dịch trên các sàn thương mại điện tử, trong đó nhiều loại 
đặc sản như na Chi Lăng, hồng Vành khuyên Văn Lãng, quýt Bắc Sơn... Đối với việc hỗ trợ tiêu 
thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh tại các thị trường ngoại tỉnh, Sở Công thương Lạng Sơn 
cũng thường xuyên trao đổi với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và Sở Công Thương 
các tỉnh, thành phố trong nước (tập trung tại các thị trường truyền thống như: Hà Nội, Thanh Hóa, 
Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc...).  

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Mục tiêu 
của Lạng Sơn là đưa 100% các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh giao dịch tại các cửa hàng số. 
Bên cạnh đó, để triển khai phát triển ví điện tử, tài khoản thanh toán điện tử để phục vụ người dân 
giao dịch, chúng tôi đã đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và 
các Ngân hàng thương mại đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hơn 200 cây ATM tại các xã trên địa bàn để 
phục vụ bà con nhân dân, qua đó sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc triển khai thực hiện thanh 
toán điện tử”. 

Nông sản là loại hàng hóa có đặc trưng thời vụ, thời gian thu hoạch và sử dụng ngắn. Do đó, việc 
ứng dụng công nghệ số để vận chuyển, phân phối nông sản sẽ giúp sản phẩm đến tay người tiêu 



dùng nhanh hơn, đảm bảo chất lượng tươi, ngon, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người nông 
dân. 

Dù vậy, để phát huy những thế mạnh của sàn thương mại điện tử, người sản xuất, hợp tác xã, 
doanh nghiệp cung cấp sản phẩm nông sản cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc... để có được niềm tin của người tiêu dùng không chỉ trong 
thời gian hiện nay mà ngay cả sau khi dịch bệnh được kiểm soát và đẩy lùi./. 

Duy Thái/VOV-Đông Bắc 

 

  



Nguồn: Báo BR-VT 

Ngày đăng: 16/09/2021 
Mục: Xã hội 

Đến tận nhà chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 

1 tuần qua, Bưu điện tỉnh đã thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, người có công, 
trợ cấp xã hội đến tận nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh. Quá trình chi trả được tuân thủ 
nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch, trao 
tiền trợ cấp người có công tại nhà bà Nguyễn Thị Tý (phường 4, TP. 

Vũng Tàu). 

Sáng 14/9, chị Phạm Thị Hạnh và Nguyễn Thị Bạch Lê, nhân viên Bưu điện phường 4, TP. Vũng 
Tàu trong trang phục bảo hộ kín mít, mang kính chắn giọt bắn, bao tay, khẩu trang, chai khử 
khuẩn bắt đầu ngày làm việc. Thay vì làm việc tại bưu cục như thời điểm bình thường, các chị đến 
từng nhà dân để trao tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công… Chỉ ít phút 
sau, chị Hạnh và chị Lê đã có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Tý (87 tuổi, ngụ tại 91 Yên Bái, phường 
4) để chi trả trợ cấp ưu đãi người có công. 2 tháng tiền trợ cấp ưu đãi (9 và 10) của bà Tý là hơn 
4,5 triệu đồng được chị Hạnh chuẩn bị sẵn, in kèm họ tên người hưởng. Bà Tý không biết chữ nên 
nhân viên Bưu điện phải thực hiện thao tác lăn tay cho bà trước khi nhận. Cẩn thận kiểm đếm, chị 
Hạnh cũng xịt khử khuẩn tiền trước khi trao tới bà Tý. 

 “Bình thường việc đi lại đã khó khăn. Nay dịch bệnh phức tạp, việc đi lại càng bất tiện hơn. Nhân 
viên Bưu điện mang tiền đến tận nhà chi trả rất kịp thời, tôi không phải ra đường. Tôi già rồi lại 
sống một mình nên mọi việc chi tiêu hoàn toàn trông chờ vào khoản trợ cấp này của nhà nước. Có 
được tiền trợ cấp sớm, gộp luôn cả 2 tháng, tôi yên tâm hơn”, bà Tý nói. 

Thực hiện kế hoạch của BHXH tỉnh, đầu tháng 9, hệ thống Bưu điện đã chuyển khoản tiền lương 
hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng 9 và 10/2021 cho người hưởng vào tài khoản ngân hàng của 
người hưởng. Tuy nhiên, do nhiều người dân vẫn nhận tiền mặt theo phương thức truyền thống, 
nên nhân viên Bưu điện phải đến từng nhà để chi trả. Bên cạnh đó, do nhiều địa phương tại BR-
VT đang thực hiện nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội, nên nhiều người không thể đến bưu cục 



hoặc trụ sở UBND xã, phường để nhận tiền như thường lệ. Hàng ngàn người già, cán bộ hưu trí, 
người khuyết tật đã được Bưu điện tỉnh hỗ trợ mang tiền chi trả đến tận nhà. 

Chị Bạch Lê cho biết, đây là kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp ưu đãi cho người có 
công chưa từng có. “Chỉ tính riêng phường 4, TP. Vũng Tàu đã có khoảng 1.400 người thuộc đối 
tượng chi trả, trong đó 50% người dân thuộc đối tượng chi trả không nhận tiền qua tài khoản”, chị 
Bạch Lê thông tin thêm. 

Theo bà Vũ Thị Thanh Vân, Giám đốc Bưu điện tỉnh, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh chi 
trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2021 cho 30.906 người hưởng, tương ứng với số tiền 
hơn 320 tỷ đồng. Trong đó, 13.724 người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản 
ATM cá nhân với số tiền gần 170 tỷ đồng. Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã truyền thông, khuyến 
khích người dân chuyển sang hình thức chi trả trực tuyến nhưng vẫn còn 17.182 người nhận tiền 
mặt với tổng số tiền chi hơn 151 tỷ đồng. Việc chi trả tiền mặt được Bưu điện tỉnh phối hợp với 
UBND xã, phường bố trí các trụ sở khu phố để thực hiện chi trả cho người hưởng theo từng khu 
phố; đảm bảo thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch. Đồng thời thực hiện chi trả tại nhà 
cho các đối tượng: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên; người hưởng bị ốm 
đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp 
BHXH tại các cơ sở Bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú. 
Trường hợp các địa bàn bị phong tỏa, cách ly sẽ tạm ngưng chi trả cho đến khi hết thời gian phong 
tỏa, cách ly. 

Bà Vân cho biết thêm, bình thường việc chi trả trên toàn tỉnh chỉ thực hiện trong 2-3 ngày, nhưng 
kỳ chi trả này kéo dài 2-3 tuần, dự kiến đến cuối tháng 9 mới hoàn thành. Cụ thể, trước đây mỗi 
ngày hệ thống bưu cục có thể chi trả 2.000-3.000 trường hợp thì nay mỗi ngày mỗi bưu cục chỉ có 
thể chi trả được trên dưới 100 người. Ngoài việc đi lại khó khăn còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. 
Quan trọng nhất là công tác bảo đảm phòng dịch. Bưu điện đã huy động hết hơn 160 nhân viên để 
thực hiện chi trả tại các xã, phường. Toàn bộ nhân viên thực hiện chi trả đều phải tham gia xét 
nghiệm COVID-19 3 ngày/lần, thực hiện nghiêm ngặt 5K, mặc đồ bảo hộ xuyên suốt quá trình chi 
trả, không để xảy ra sơ suất. 

Bài, ảnh: QUANG VŨ 

  



Nguồn: Báo Đắk Lắk 

Ngày đăng: 17/09/2021 
Mục: Thời sự 

Huyện Krông Năng: 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết sớm và đúng hạn 

Chiều 16-9, UBND huyện Krông Năng tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 
9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. 

Với chủ đề CCHC: “Năm hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn huyện”, thời gian qua, công tác CCHC được lãnh đạo huyện, chính 
quyền xã quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ nhu 
cầu cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Tính từ đầu năm đến nay, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các 
xã, thị trấn đã giải quyết 58.008 hồ sơ, trong đó không có hồ sơ quá hạn. UBND cấp xã thường 
xuyên rà soát, niêm yết công khai bộ TTHC theo quy định. Hiện nay, huyện Krông Năng đã hoàn 
thiện phần theo dõi, tra cứu tiến trình xử lý hồ sơ, đang hoàn thiện mục nộp hồ sơ ở mức độ 3, 
mức độ 4; ứng dụng mạng xã hội Zalo vào giải quyết TTHC trên hệ thống iGate ở mức độ 3 và 
mức độ 4. 

Quang cảnh hội nghị. 

Cùng với đó, UBND huyện đã triển khai hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân 
đối với việc giải quyết TTHC tại bộ một cửa cấp huyện nhằm phát hiện những hạn chế có biện 
pháp chấn chỉnh, khắc phục, cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân. Việc triển khai thí 
điểm mô hình Bưu điện Văn hóa là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã tại Bưu điện Văn hóa 
xã Đliê Ya và Bưu điện Văn hóa xã Ea Tân đạt những hiệu quả nhất định, đã giảm áp lực cho 
UBND xã, phục vụ nhân dân thuận tiện hơn trong việc giải quyết TTHC, giao dịch trả hồ sơ đúng 
hẹn... 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn huyện Krông Năng vẫn còn một số 
hạn chế: UBND một số xã, thị trấn chưa quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. 
Việc đổi mới, sáng kiến và giải pháp mới trong CCHC chưa nhiều, chưa có những sáng kiến mang 
tính đột phá. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC còn nhiều bất cập, mỗi ngành 
sử dụng một phần mềm ứng dụng riêng, không đồng bộ nên gây khó khăn trong quản lý điều 
hành… 



 

Trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực 
hiện công tác CCHC của tỉnh năm 2020. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian 
tới. Trong đó, UBND huyện sẽ tập trung triển khai đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã, tạo môi trường thuận 
lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức cấp xã, đảm bảo đạt chuẩn theo từng chức danh công chức; 
nâng cao tình thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công 
chức trong thực thi công vụ. 

Đồng thời tổ chức việc tích hợp công cụ: ISO 9001 – 2018, bộ TTHC, các phần mềm giải quyết 
chuyên ngành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và nâng cao 
chất lượng giải quyết công việc; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc 
đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội 
số… 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh 
Hùng đã trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, 
thực hiện công tác CCHC của tỉnh năm 2020. 

Lan Anh 

  



Nguồn: Báo Lâm Đồng 

Ngày đăng: 17/09/2021 
Mục: Xã hội 

Vận động dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

Không ít người dân vẫn còn e ngại nên nhiều huyện, thành trong tỉnh gần đây đã tìm cách 
vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết hồ 
sơ. 

 

Người dân đến nhận trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND Thành phố Đà Lạt 

NHIỀU TIỆN ÍCH 

Một trong những tiện ích mà công cuộc cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa nền hành chính 
hiện nay mang lại cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp chính là hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến. 

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước, cung cấp cho các tổ 
chức, cá nhân trên môi trường mạng. Đây là hệ thống giao dịch điện tử giữa người dân, doanh 
nghiệp với cơ quan nhà nước; được thiết lập và vận hành nhằm tạo điều kiện cho người dân, 
doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hồ sơ một cách 
thuận lợi, đơn giản, không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm. 

Dịch vụ công trực tuyến hiện được chia thành 4 mức. Mức độ 1 chỉ cung cấp đầy đủ các thông tin 
về TTHC và các văn bản quy định có liên quan; mức độ 2 người sử dụng khi vào truy cập thông 
tin có thể tải về các mẫu văn bản và thực hiện khai báo hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi khai báo 
được in ra, mang nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước hoặc nộp thông qua đường bưu điện. Khi hồ 
sơ giải quyết xong có thể đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành 
chính hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích giao hồ sơ đến tận nhà. 

Với mức độ 3, người sử dụng có thể điền và gửi hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước thông 
qua mạng điện tử. Các cơ quan hành chính nhà nước sau khi tiếp nhận sẽ có trách nhiệm giải 
quyết hồ sơ ngay trên môi trường mạng. Người sử dụng sau đó sẽ đến cơ quan hành chính nhà 
nước nhận kết quả giải quyết hồ sơ và trả lệ phí hồ sơ nếu có.  

Tiến đến mức độ 4, người dân và doanh nghiệp không còn trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà 
nước mà có thể đăng ký, kê khai hồ sơ đầy đủ trên mạng rồi gửi đến cơ quan nhà nước thông qua 



mạng; việc trả lệ phí nếu có đều thực hiện qua mạng. Hồ sơ khi giải quyết xong theo quy định sẽ 
được gửi về đến tận địa chỉ nhà theo đường dịch vụ bưu chính công ích mình đã đăng ký. 

Dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mang đến những ích 
lợi rất rõ. Thủ tục đăng ký đơn giản, có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong ngày, tại bất kỳ địa điểm 
nào, chỉ cần nơi đó có kết nối mạng toàn cầu Internet; có thể sử dụng máy tính hay một chiếc điện 
thoại thông minh nối mạng là đủ. Người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thứ, từ chi phí đi 
lại, thời gian giao dịch, có thể theo dõi được tình trạng hồ sơ của mình trên hệ thống mạng hay qua 
tin nhắn điện thoại; nhất là trong điều kiện hiện nay khi hệ thống mạng toàn cầu đã phủ đến hầu 
hết các địa phương trong tỉnh, các trang thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh hiện đã rất 
phổ biến trong hầu hết các gia đình. 

VẬN ĐỘNG DÂN SỬ DỤNG  

Nhưng dù thuận lợi như thế nhưng đến nay dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phần lớn 
vẫn chỉ phổ biến trong khối cơ quan nhà nước, các sở ngành, còn ở các huyện, thành rất ít người 
dân muốn sử dụng.  

Ngay cả tại thành phố Đà Lạt, nơi mà hệ thống mạng đã phủ khắp, máy tính, điện thoại thông 
minh không còn xa lạ nhưng theo bà Hồ Thị Bích Vân, Trưởng phòng Nội vụ Đà Lạt, số người 
dân sử dụng dịch vụ công mức 3, mức 4 trong giải quyết hồ sơ tại thành phố đến nay chưa nhiều. 

“Nhiều người dân, ngay cả doanh nghiệp, thích đến thẳng cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ giấy, 
nhân tiện trao đổi thông tin, hỏi thêm các vấn đề chưa biết để hoàn thiện hồ sơ. Không ít người 
bảo rằng hồ sơ trên giấy có gì sai thì còn sửa, riêng điện tử khi gửi thì không biết có đến không, sợ 
mất hồ sơ, nhất là những loại hồ sơ giấy tờ quan trọng như đất đai, nhà cửa” - bà Vân cho biết.  

Theo lý giải của bà Phạm Thị Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công Lâm 
Đồng, điều e ngại này có thể do công tác vận động dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến lâu nay 
của các địa phương chưa phát huy được hiệu quả.  

Điều đáng mừng, theo bà Hiền, số lượng hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ 
công mức độ 3, mức độ 4 trong thời gian gần đây đã tăng lên khá nhiều trong tỉnh, không chỉ là ở 
khối sở, ban, ngành của tỉnh mà còn ở nhiều huyện thành. “Do dịch bệnh, hạn chế tiếp xúc nên 
nhiều doanh nghiệp, nhiều người dân đã tìm đến dịch vụ công trực tuyến, nhất là số hồ sơ đăng ký 
kinh doanh và nhiều loại thủ tục khác có thanh toán lệ phí qua mạng Bưu chính công ích của tỉnh 
cũng được sử dụng tăng lên vì chuyển phát hồ sơ đến tận nhà trong mùa dịch” - bà Hiền nói. 

Trong kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2021 và các 
năm tiếp theo do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành trong tháng 8/2021 vừa qua đã yêu cầu các sở 
ngành, địa phương trong tỉnh cần triển khai đạt các chỉ tiêu tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 
3, mức độ 4, trong đó chỉ tiêu cụ thể đưa ra là phải đạt 50% số TTHC mức độ 3, mức độ 4 có phát 
sinh hồ sơ; ít nhất 20% hồ sơ được giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh của các 
TTHC mức độ 3, mức độ 4. 

Điều đáng mừng, theo bà Hiền, đến thời điểm này ở cấp sở ngành, bên cạnh những đơn vị làm tốt 
việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lâu nay như Sở Công thương, Sở Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch Đầu tư, thì nay đã có thêm nhiều đơn 
vị có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 như Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh. 
Với cấp huyện thành, bên cạnh Lâm Hà làm tốt lâu nay, nay có thêm Đà Lạt và đặc biệt là huyện 
Lạc Dương cũng có hồ sơ trực tuyến được sử dụng nhiều.  

“Các huyện, thành cần đẩy mạnh việc vận động dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách 
hiệu quả hơn. Nên có cán bộ công chức hướng dẫn; tập trung vào những thủ tục có số lượng hồ sơ 
phát sinh cao, nhất là phải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khối nhà nước tăng cường sử dụng trước. 
Như tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hiện nay của chúng tôi luôn cử cán bộ hỗ trợ 
người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi đến đây” - bà Hiền cho biết. 



Riêng với Đà Lạt, thành phố vừa có công văn gửi đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc và UBND 
các xã, phường trên địa bàn yêu cầu đẩy mạnh việc vận động, khuyến khích, thuyết phục người 
dân và các tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích khi 
có nhu cầu thực hiện hồ sơ.  

UBND Đà Lạt cũng yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn người dân các thao tác 
thực hiện, cách tạo tài khoản, đăng ký và tra cứu kết quả hồ sơ, TTHC; đẩy mạnh việc tiếp nhận 
và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết; đặc 
biệt là các TTHC liên thông các cấp, các TTHC thường phát sinh hồ sơ; thực hiện việc tiếp nhận 
và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.  

Đặc biệt, UBND thành phố Đà Lạt cam kết đảm bảo việc giải quyết trước hạn 100% đối với hồ sơ 
dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Hiện ngay tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố như bà 
Vân cho biết, lâu nay cũng đã bố trí cán bộ để sẵn sàng giúp dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
khi đến đây. 

VIẾT TRỌNG 

 


