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“Điểm tựa” cho người lao động tự do khi về già 

Người lao động tự do không cần đi làm ở các cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp vẫn 
có thể có lương hưu nếu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Chính sách bảo 
hiểm này được triển khai trên được bàn tỉnh từ năm 2008 đã trở thành “điểm tựa” giúp 
những đối tượng lao động tự do, người dân ở khu vực nông thôn được nhận lương hưu 
và chế độ tử tuất nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già. 

 
Ảnh minh họa. 

Bà Lưu Thị Vân, tổ 5, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng có chồng là lao động tự do từ 
nhiều năm nay. Được cán bộ BHXH Thành phố đến tận nhà tuyên truyền, tư vấn về độ tuổi 
tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ của Nhà nước cho các 
đối tượng, các chế độ được hưởng. Thấy được những lợi ích đó, bà Vân đã đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện cho chồng. Bà cho biết: Hiện nay có rất nhiều loại hình bảo hiểm, đặc biệt 
là các loại hình bảo hiểm thương mại nhưng bản thân quyết định lựa chọn tham gia BHXH tự 
nguyện vì đây là hình thức bảo hiểm do Nhà nước quản lý, không vì mục đích lợi nhuận nên 
rất yên tâm khi tham gia. Khi tham gia BHXH tự nguyện, dù là lao động tự do nhưng nếu 
đóng đủ thời gian theo quy định, hết tuổi lao động, chồng bà Vân sẽ được hưởng chế độ hưu 
trí như những người làm việc trong biên chế nhà nước và có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khám, 
chữa bệnh; nếu khi chẳng may qua đời thì người thân cũng được hưởng chế độ tử tuất theo 
quy định. Có nhiều hệ số đóng khác nhau, bà Vân chọn ở mức lương tối thiểu 700 ngàn đồng, 
nộp liền 5 năm một lần cho chồng. 

Nếu như trước đây, chỉ có những cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà 
nước hoặc những người lao động có hợp đồng dài hạn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
mới tham gia đóng BHXH để được hưởng lương hưu khi về già, còn những người lao động tự 
do, không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc sẽ không được hưởng chế độ hưu trí khi hết 
tuổi lao động. Tuy nhiên, từ năm 2008, khi có chính sách về BHXH tự nguyện, tất cả mọi đối 
tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia đóng BHXH tự nguyện để 
được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đây cũng là hình thức chủ động tích lũy của nhiều 
người dân ở khi mà họ không muốn phụ thuộc vào con cái lúc về già. 

Với mức tham gia chỉ vài trăm nghìn đồng trở lên mỗi tháng, mức thấp nhất chỉ 5.000 đồng 
một ngày, khi tới tuổi nghỉ hưu như quy định của Nhà nước, người tham gia BHXH tự nguyện 
sẽ được nhận lương hưu hàng tháng gấp nhiều lần so với mức đóng. Hơn nữa, khi tham gia 



BHXH tự nguyện không chỉ người lao động được hưởng lương hưu mà còn được hưởng chế 
độ tử tuất, khi về hưu được cấp thẻ BHYT. Theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 
29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự 
nguyện, việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện 
được thực hiện từ ngày 1/1/2018. Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo được hỗ 
trợ 30% số tiền phải đóng, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối tượng khác 
được hỗ trợ 10%. 

Đến nay, toàn tỉnh có 4.950 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt trên 99% so với chỉ tiêu 
của BHXH Việt Nam. Để mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, ngành 
BHXH đang tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới với nhiều hình thức; mở rộng mạng 
lưới đại lý thu BHXH, BHYT; phối hợp với đại lý thu Bưu điện tỉnh tập huấn, trang bị kiến 
thức, kỹ năng truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho các 
nhân viên đại lý. Qua đó giúp người dân cập nhật thông tin, hiểu rõ hơn chính sách chung của 
BHXH, trong đó có việc tham gia BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương tăng cường bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ 
ở các đại lý, điểm thu BHXH, giúp đội ngũ này có thêm kỹ năng, kiến thức để nâng cao hiệu 
quả công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại địa bàn mình 
quản lý. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chất lượng công tác phục vụ, nâng cao chất lượng tổ chức 
thực hiện chế độ BHXH tự nguyện, tăng cường phục vụ đối tượng tham gia BHXH. Đẩy 
mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn 
giản, gọn nhẹ, đồng thời nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ đối tượng tham gia và thụ 
hưởng BHXH tự nguyện. 
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Xây dựng hệ thống phần mềm chuyển phát hồ sơ Bảo hiểm xã hội 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đang phối hợp 
với xây dựng hệ thống phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH. 

 

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet 

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) 
ngành BHXH qua dịch vụ bưu chính cho thấy, công tác này đã đạt được những kết quả nhất 
định, góp phần giảm thời gian đi lại, chờ đợi và chi phí cho đơn vị sử dụng lao động... 

Tạo sự hài lòng cho đơn vị sử dụng lao động 

Theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, giai đoạn 2014- 2019, sau gần 5 năm triển khai thực 
hiện, toàn quốc có gần 26,5 triệu hồ sơ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tiếp 
nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và 61,5 triệu kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch 
vụ bưu chính công ích. 

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho đơn vị 
sử dụng lao động hoàn toàn do cơ quan BHXH trả cước phí. 

Hiện 100% bưu điện tỉnh, TP đã ký kết hợp đồng với BHXH địa phương triển khai thực hiện 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ BHXH từ các đơn vị tham gia BHXH đến cơ quan BHXH và chuyển 
phát kết quả giải quyết thủ tục BHXH từ cơ quan BHXH đến các đơn vị tham gia BHXH. 

Với BHXH Việt Nam, công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích góp phần giảm số lượt đơn vị sử dụng lao động trực tiếp đến cơ quan BHXH để thực hiện 
giao dịch, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, chờ đợi cho người dân và doanh 
nghiệp (DN) khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH. 

Kết quả tích cực trong công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích đã góp phần không nhỏ vào thành tích về cải cách TTHC của ngành BHXH. 

Sự phối hợp này cũng làm giảm hồ sơ tồn đọng tại cơ quan BHXH sau khi được giải quyết do 
cơ quan BHXH chủ động trong việc trả hồ sơ, theo dõi được số lượng và thành phần hồ sơ trả 
cho đơn vị theo từng ngày. 



Đồng thời, giảm số lượt đơn vị trực tiếp đến cơ quan BHXH để thực hiện giao dịch hồ sơ, qua 
đó phòng ngừa, hạn chế các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực do doanh nghiệp không phải tiếp 
xúc trực tiếp với cán bộ giải quyết TTHC. 

Những kết quả này bước đầu tạo sự hài lòng cho các đơn vị sử dụng lao động, đồng thời đáp 
ứng yêu cầu quản lý. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc 
cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích cho thấy, nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ hài lòng cao như: TP. Hồ Chí Minh: 98%, Hải 
Dương: 98%, Quảng Ninh: 95%... 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống phần mềm 

Song, theo phản ánh của BHXH một số tỉnh, hiện nay, tiến độ tiếp nhận, chuyển phát TTHC 
qua bưu điện có lúc, có nơi còn chậm, chưa đúng thời gian theo hợp đồng cung cấp dịch vụ và 
vẫn còn để xảy ra tình trạng chưa đảm bảo an toàn trong chuyển phát, gây mất, thất lạc hồ sơ. 

Trước hạn chế này, tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác phối hợp giữa 2 ngành BHXH và 
Bưu điện mới đây, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho 
biết, từ đầu tháng 10/2019, đơn vị này đã thành lập “Tổ chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ 
phối hợp với BHXH Việt Nam” nhằm nâng cao chất lượng công việc, trong đó có công tác 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC ngành BHXH. 

Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tăng cường chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để sớm khắc 
phục tình trạng chuyển phát chậm hồ sơ, hạn chế tối đa việc thất lạc, mất, hư hỏng hồ sơ; bố 
trí nguồn nhân lực ổn định, đủ điều kiện thực hiện công việc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, 
hoàn thành phần mềm tiếp nhận và theo dõi hồ sơ, kết nối liên thông với ngành BHXH. 

Còn cơ quan BHXH sẽ nhập phiếu hẹn trên hệ thống phần mềm sau đó đóng gói gửi cho Bưu 
điện để hoàn thiện chuyển phát tới đơn vị sử dụng lao động; đồng thời thống kê giám sát hồ 
sơ trên hệ thống phần mềm này; giảm tải công việc cho cán bộ BHXH khi tiếp nhận và trả lời 
đơn vị sử dụng lao động, tập trung vào công tác chuyên môn. 

2 ngành sẽ  tăng cường giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ; phòng ngừa, hạn chế các sai 
sót, thất lạc hồ sơ; nghiên cứu để xây dựng những tiện ích trên điện thoại di động giúp các cá 
nhân, đơn vị có thể chủ động hơn trong việc đặt yêu cầu, nhận hồ sơ và theo dõi quá trình giải 
quyết công việc của mình… 

Hiện, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đang phối hợp với xây dựng hệ 
thống phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH. Đồng thời, hai bên đã tích hợp quá trình xử lý hồ 
sơ và cung cấp các tiện ích hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động gửi yêu cầu chuyển phát và tra cứu 
hành trình bưu gửi. Hiện tại phần mềm này đang triển khai thử nghiệm tại địa bàn TP.Hà Nội 
và tỉnh Lạng Sơn từ tháng 5/2019. 

Ngoài ra, từ cuối năm 2016, phần mềm theo dõi hồ sơ đã được triển khai thí điểm tại 8 tỉnh, 
thành phố. Một số địa phương đã có phần mềm định vị hành trình của bưu gửi trên trang web 
của bưu điện tỉnh (Hà Giang, Trà Vinh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An, An Giang...) giúp 
người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu hành trình của hồ sơ một cách dễ dàng, nhanh 
chóng. 
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Cuối 2020, bộ mã bưu chính điện tử sẽ hoạt động tạo nền tảng cho thương mại điện tử 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, dự kiến đến cuối 2020, bộ mã bưu 
chính điện tử sẽ đi vào hoạt động và là nền tảng quan trọng để phát triển thương mại 
điện tử (TMĐT). 

Cuối năm 2020, bộ mã bưu chính điện tử đi vào hoạt động 

 

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ trong phiên trả lời 
chất vấn của Đại biểu Quốc hội ngày 8/11. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "TMĐT 
muốn phát triển được thì phải giải được bài toán về mã bưu chính đến địa chỉ. Đây là việc rất 
lớn".  

Theo người đứng đầu Bộ TT&TT, hiện nay Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã thu thập 
được 23 triệu địa chỉ, hộ gia đình và đưa lên trên cơ sở dữ liệu, đang rà soát lại và làm giàu dữ 
liệu. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng chia sẻ thông tin về mục tiêu đến cuối năm 2020 bộ 
mã bưu chính sẽ đi vào hoạt động. “Nếu chúng ta hoàn thành được việc này cũng là một nền 
tảng rất quan trọng giúp cho thương mại điện tử phát triển”. 

Liên Bộ bắt tay tạo hành lang pháp lý cho TMĐT 

Theo thông tin về các con số được chia sẻ, ngành TMĐT Việt Nam đang phát triển và còn 
nhiều tiềm năng. Doanh thu TMĐT hiện ở mức 7,8 tỷ USD/năm và tăng trưởng không dưới 
30%. "Chúng tôi theo dõi các công ty bưu chính là những công ty vận chuyển hàng hóa đến 
gia đình, tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều. Tốc độ tăng trưởng của họ cỡ 40%, có những 
doanh nghiệp tăng trưởng ở mức 50%, có nghĩa là phát triển rất nhanh", Bộ trưởng nhấn 
mạnh. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng ngoài câu chuyện mã bưu chính thì hành lang pháp 
lý cũng cần được lưu ý.  Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhắc 
đến trong phiên trả lời chất vấn trước đó khi thừa nhận tình trạng pháp luật và thể chế chưa 
hoàn thiện, còn có sự chồng lấn; chưa đảm bảo hạ tầng TMĐT và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng. 



Lãnh đạo các bộ TT&TT, Công Thương cho biết sắp tới, các bộ, ngành liên quan sẽ "bắt tay" 
để hình thành khung pháp lý cho TMĐT; hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
trong hoạt động thương mại điện tử. Đặc biệt, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được 
nghiên cứu kết hợp với Luật Quảng cáo và Luật An ninh mạng để đảm bảo quyền lợi người 
tiêu dùng trên nền tảng này. 

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, việc phát triển TMĐT còn một yếu tố quan 
trọng nữa là công cụ thanh toán. Tại Việt Nam hiện nay tỉ lệ thanh toán bằng thẻ không cao 
khi tỷ lệ sở hữu thẻ chỉ vào khoảng 35%. "Bộ TT&TT và Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ 
tướng Chính phủ cho một số doanh nghiệp được phép thử thí điểm mô hình thanh toán 
Mobile Money với một điều kiện là nhà mạng phải không có SIM rác. Việc cung cấp Mobile 
Money sẽ mang lại doanh thu và lợi ích rất lớn cho nhà mạng và nhà mạng phải làm mọi cách 
để giải được câu chuyện SIM rác. Đây là một mũi tên trúng 2 đích", Bộ trưởng Bộ TT&TT 
cho biết. 
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“Xanh hóa” vận tải thương mại 

Hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường, nhiều thành phố trên thế giới bắt đầu đưa vào 
thử nghiệm loại hình giao hàng thân thiện nhằm hạn chế tắc nghẽn giao thông và phát 
thải khí nhà kính gây ô nhiễm. 

Thường khi có đơn hàng, sản phẩm từ trung tâm lưu trữ sẽ được đóng gói sau đó vận chuyển 
bằng xe tải với giao hàng chặng cuối là đến tay khách hàng. Khâu này chiếm khoảng 1/2 chi 
phí toàn bộ hành trình. Theo quy trình trên, phần lớn xe tải giao hàng mỗi ngày phải ghé qua 
ít nhất 100 điểm dừng ngắn. Lộ trình như vậy góp không nhỏ vào tình trạng ùn tắc giao thông, 
gia tăng chi phí do chậm trễ và hơn hết là tác động tiêu cực lên môi trường. 

 

Xe đạp chở hàng tham gia dự án Colibri. Ảnh: Guardian 

Trong đó, “giao hàng chặng cuối” đang trở thành vấn đề lớn song song với sự bùng nổ của 
ngành thương mại điện tử. Thu hút và chiều lòng khách hàng, các doanh nghiệp đặc biệt đưa 
ra dịch vụ giao hàng trong ngày hoặc ngay hôm sau, đồng nghĩa nhiều xe tải phải di chuyển 
vào trung tâm thành phố kể cả vào giờ cao điểm. Có trường hợp xe rời kho không chỉ một mà 
2-3 lần mỗi ngày và chạy vòng thành phố để đảm bảo hàng giao đúng hạn. Tại Mỹ, trang Vox 
cho biết ngành giao thông từ năm 2016 đã thay thế các nhà máy sản xuất trở thành nguồn phát 
thải khí carbon dioxide (CO2) nhiều nhất. Cũng theo trang này, gần 1/4 “dấu chân carbon” 
ngành vận tải có nguồn gốc từ xe tải hạng vừa và hạng nặng - phương tiện chính trong khâu 
giao hàng chặng cuối. 

Theo nhà tư vấn bán lẻ đô thị Glenn Castanheira, trong tương lai, lượng khí thải CO2 toàn cầu 
do vận chuyển hàng hóa thương mại có thể chiếm tới 40% lượng phát thải khí nhà kính ở đô 
thị và góp 50% chất gây ô nhiễm không khí. Không chỉ ảnh hưởng môi trường, Ủy ban châu 
Âu ước tính Liên minh châu Âu thiệt hại 1% GDP mỗi năm do tắc nghẽn giao thông quanh 
khu vực thành thị, tương đương khoảng 100 tỉ euro. 

Giải pháp bền vững và thông minh cho di chuyển trong đô thị 

Tại Canada, tổ chức Jalon Montréal đã cho triển khai thí điểm mô hình giao hàng trọn gói 
Colibri thay thế xe tải giao hàng bằng các phương tiện hiệu quả, kinh tế và thân thiện môi 
trường. Theo đó, Colibri không sử dụng kho bãi như thông thường mà đặt khoảng 5 ki-ốt tái 
chế từ các container tại bến xe buýt cũ của thành phố. Các ki-ốt trở thành nơi trưng bày di 



động mở cửa cho tất cả mọi người. Khi có đơn hàng, nhiều đối tác khác nhau sẽ quản lý và sử 
dụng xe đạp điện hoặc dịch vụ chia sẻ ô tô để phân phối sản phẩm. Tham gia mô hình này, 
nhân viên dịch vụ chuyển phát nhanh Purolator ước tính tần suất giao hàng bằng xe đạp mỗi 
ngày tương đương xe tải mà lại giảm đáng kể lượng khí thải gây ô nhiễm cũng như thời gian 
bị kẹt xe. Bắt đầu triển khai từ tháng 9, Colibri nhận được phản hồi tích cực từ cư dân địa 
phương, thậm chí hội đồng thành phố Montréal hy vọng mô hình giao hàng trọn gói này có 
thể được mở rộng để thay thế các nhà kho khổng lồ ở ngoại ô. 

 

Nhân viên bưu điện Na Uy giao hàng trong trung tâm thủ đô Oslo. Ảnh: Guardian 

Còn tại thủ đô Oslo (Na Uy), ngành dịch vụ bưu chính quốc gia 6 tháng trước bắt đầu sử dụng 
xe 3 bánh, xe tải điện và những loại xe khác thân thiện môi trường để phát bưu phẩm. Theo 
đánh giá, những phương tiện này góp phần tăng 25% năng suất lao động và giảm đến 40% 
lượng khí nhà kính do hoạt động giao nhận hàng hóa ở Olso. Chưa kể lợi ích lớn nhất chính là 
tiết kiệm thời gian. Hiện cơ quan bưu chính quốc gia Na Uy cung cấp 80% hàng tiêu dùng 
đóng gói (thực phẩm, nước giải khát, mỹ phẩm và đồ gia dụng) và xem xét giao hàng ban 
đêm. Mô hình này đã được ứng dụng tại thành phố New York (Mỹ), khuyến khích các công ty 
giao hàng từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng để hạn chế tắc nghẽn và ô nhiễm. 

Một số ý tưởng tương tự nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống đô thị bằng cách giảm tác động 
của khâu giao hàng chặng cuối cũng đang được áp dụng tại nhiều nơi khác trên thế giới, 
chẳng hạn như dự án KoMoDo ở thủ đô Berlin (Đức) hay dự án thử nghiệm thay xe tải bằng 
xe điện ở thủ đô Luân Đôn (Anh). Ngoài sự chủ động của các doanh nghiệp, Jalon Montréal 
cho rằng người tiêu dùng cần hiểu tác hại lên môi trường của việc nhận hàng nhanh sau một 
hoặc hai ngày. Để mua sắm online “xanh hơn”, tổ chức này khuyến cáo khách hàng thay đổi 
thói quen mua sắm vội vàng không cần thiết, chấp nhận giảm sự tiện lợi bằng cách chịu khó 
chờ hàng giao chậm sau 3 ngày thay vì nhận liền để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. 
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Hiện đại hóa trong giải quyết hồ sơ hành chính 

Đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính trong năm nay và những năm tiếp theo, các cấp, ngành 
liên quan trong tỉnh sẽ có ứng dụng, phối hợp giải quyết hồ sơ hành chính của dân đạt kết quả, 
hiệu quả. 

 

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính của người dân trên máy tính ở bộ phận một cửa. 

Cụ thể là tăng cường công tác tuyên truyền nhằm khắc phục tâm lý, tạo thói quen cho người 
dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp trên cổng dịch 
vụ công. Cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền chỉ đạo bộ phận một cửa và các đơn vị 
trực thuộc nghiêm túc triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cổng dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh đối với 100% hồ sơ hành chính của đơn vị tại bộ phận một cửa. 

Về tỷ lệ hồ sơ hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với 
các đơn vị của Bưu điện hỗ trợ người dân thực hiện việc đăng ký hồ sơ trực tuyến trên cổng 
dịch vụ công và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đối với 
các thủ tục đơn giản, ít thành phần hồ sơ nhưng tỷ lệ hồ sơ phát sinh nhiều. 

Đối với mức độ 4, các sở, ngành tỉnh nghiên cứu các dịch vụ công có phát sinh nhiều hồ sơ, 
thủ tục đơn giản để triển khai dịch vụ công mức độ 4. Khuyến khích cán bộ một cửa và nhân 
viên bưu điện thực hiện đăng ký thủ tục trên cổng thay người dân (vừa thực hiện, vừa hướng 
dẫn). 

Bưu điện tỉnh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông cùng cơ quan, đơn vị tăng cường 
công tác tuyên truyền về việc triển khai cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và bưu chính 
công cộng trong thực hiện thủ tục hành chính… 

 

 


