
 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 14/11/2018 
Mục: Tin tức 

Trao giải Ba quốc tế Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 47 năm 2018 và Phát động cuộc thi 
Viết thư UPU lần thứ 48 

Sáng 14/11/2018, tại Hải Dương, Bộ TT&TT và UBND tỉnh Hải Dương đã phối hợp tổ 
chức Lễ Trao giải Ba quốc tế Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 47 năm 2018 và Phát động 
Hưởng ứng Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 48. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh 
Hồng tham dự và phát biểu tại buổi lễ, 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc 
thi Viết thư UPU lần thứ 48 cho biết:  Việt Nam là một thành viên của UPU và cũng là một 
trong những nước hưởng ứng cuộc thi tầm cỡ quốc tế này nhiệt tình nhất. Trong 30 năm tham 
gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Việt Nam đã đạt nhiều thành tích lớn so với nhiều nước. 

Trong đó, Hải Dương là một trong những địa phương tham gia tích cực, đạt nhiều giải cao 
quốc gia, quốc tế. Năm 2016, một học sinh Hải Dương đã đạt giải Nhất Cuộc thi Viết thư 
UPU cấp quốc tế. Bức thư đã gây ấn tượng và xúc động mạnh tại Đại hội UPU với sự tham 
dự của gần 2.000 đại biểu. Cơ quan Phát thanh – Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đã mời em học 
sinh này tham gia Liên hoan Thiếu nhi thế giới, tạo tiếng vang về trí tuệ thanh niên Việt Nam 
trên trường quốc tế. 

Năm nay, Hải Dương tiếp tục đạt nhiều thành tích đáng kể với 1 giải Nhất Cuộc thi Viết thư 
UPU tại Việt Nam, giải Ba Cuộc thi Viết thư UPU quốc tế. 

  



 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng trao thưởng cho em Nguyễn Thị Bạch Dương, chủ 
nhân của bức thư đạt giải Ba quốc tế Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 47 

Bày tỏ sự vui mừng về kết quả đạt được những năm qua, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương chia sẻ: Qua các cuộc thi, Hải Dương luôn là một trong các tỉnh nằm 
trong top đầu về số lượng học sinh đạt giải cấp quốc gia, là địa phương thứ hai sau Đà Nẵng 
có học sinh đạt giải Nhất quốc tế. Tại Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 47 vừa qua là lần Hải 
Dương đạt nhiều giải thưởng nhất trong các lần tham dự Cuộc thi Viết thư UPU cấp quốc gia, 
với tổng số 13 giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích, các 
giải Cây bút triển vọng và giải tập thể. 

Trong khuôn khổ sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã trao thưởng cho em Nguyễn 
Thị Bạch Dương, lớp 8A (năm học 2017 – 2018) trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương, chủ nhân của bức thư đạt giải Ba quốc tế Cuộc thi Viết thư UPU 
lần thứ 47 do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) trao tặng. 

Với đề tài “Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm 
điều gì tới người đọc lá thư ấy?”, em Nguyễn Thị Bạch Dương đã hóa thân thành bức thư có 
thật viết năm 1897 của biên tập viên báo The Sun của Mỹ viết trả lời một độc giả 8 tuổi cho 
câu hỏi “Ông già Noel có thực không". Đối tượng được Bạch Dương lựa chọn để đưa ra 
những thông điệp là ông già Noel rất thân thuộc với trẻ em. 

Bạch Dương đã khéo léo lồng ghép những thông điệp về việc cần yêu thương và tôn trọng trẻ 
em, về việc vẫn còn những trẻ em bị thiệt thòi, chưa được bảo vệ, về lòng nhân ái và tình yêu 
thương cần được lấp đầy thế giới để không còn đói nghèo, chiến tranh, bạo lực, vô cảm, bất 
công. 

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã 
phát động Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 48, đồng thời nhấn mạnh Cuộc thi Viết thư UPU là 
hoạt động mang tính xã hội cao, là hình thức giáo dục công dân rất hiệu quả với thiếu nhi, thu 
hút đông đảo học sinh thế giới cùng bàn luận, đề xuất ý tưởng về các vấn đề xã hội quan tâm. 
Đây là 1 trong số ít cuộc thi về lĩnh vực văn học có tính giáo dục lớn nhất thế giới. 

“Ban Tổ chức hoan nghênh, đánh giá cao việc Hải Dương tổ chức lễ phát động trang trọng, có 
sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, cũng như đông đảo học sinh. Chúc Cuộc thi 
Viết thư UPU lần thứ 48 tại Hải Dương sẽ có nhiều học sinh tham gia, đạt nhiều giải thưởng 
cao cấp quốc gia và hy vọng có giải thưởng quốc tế”, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Viết thư 
UPU lần thứ 48, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh. 



  

Ngay sau Lễ Phát động Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 48, ông Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban 
Giám khảo Cuộc thi Viết thư UPU đã chia sẻ một số kinh nghiệm viết thư để có thể đạt giải 
cao trong cuộc thi này./. 

Thảo Anh 

 



 

Nguồn: Báo Kon Tum 

Ngày đăng: 15/11/2018 
Mục: Thời sự 

UBND tỉnh làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

Ngày 14/11, UBND tỉnh có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về một số 
nội dung liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 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” và đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về thực hiện cải 
cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh 
đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Đồng chí Trần Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc 
 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TT, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cũng 
như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, hiện nay, các bưu cục trên địa 
bàn tỉnh đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên 17 bưu 
cục và 9 bưu điện văn hóa xã. 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Bưu điện tỉnh Kon Tum đã chuyển, trả gần 40.000 kết quả thủ 
tục hành chính. Nhìn chung, việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển và trả kết quả thủ tục hành chính 
được Bưu điện tỉnh thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ và đảm bảo thời gian quy định; thái 
độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ngày càng được nâng cao, không để xảy ra thắc mắc, 
khiếu nại… 

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đề xuất một số nội dung, cách 
thức thực hiện liên quan đến việc thực hiện cải cách hành chính, triển khai chính quyền điện 
tử, tham gia hỗ trợ bộ phận một cửa các cấp; hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến và phối 
hợp đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg để nâng cao chỉ số cải cách hành 
chính trên địa bàn tỉnh... 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập 
thể đội ngũ cán bộ Bưu điện tỉnh trong thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ trong thời gian qua. 



Đồng chí Trần Thị Nga đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền 
thông, UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 
người dân về việc thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất của Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới yêu cầu Sở Thông tin và 
Truyền thông, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh để 
đẩy nhanh việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ một cách 
hiệu quả; chú ý rà soát về điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu tham gia phối hợp của các đơn vị 
để lập đề án cụ thể, có văn bản ký kết về việc thỏa thuận hợp tác, trình UBND tỉnh xem xét 
trước khi triển khai thực hiện; Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tổ 
chức tuyên truyền việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ Bưu chính công ích... 

Tin, ảnh: Đắc Vinh 

 

 



 

Nguồn: Cổng thông tin Tuyên Quang 

Ngày đăng: 14/11/2018 
Mục: Chính trị 

UBND tỉnh Tuyên Quang làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

Sáng ngày 14/11, UBND tỉnh có buổi làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về 
một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ và đề xuất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về thực hiện cải cách 
hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Minh Huấn và đồng chí Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam chủ trì buổi làm việc. 

Dự họp có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một 
số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Bưu điện tỉnh Tuyên  Quang. 

 
 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn phát biểu kết luận buổi làm việc. 
Ảnh: Việt Hòa 

Theo số liệu được báo cáo tại buổi làm việc, 6 tháng năm 2018, tổng số lượng hồ sơ thủ tục 
hành chính cấp tỉnh tiếp nhận là trên 61.750 hồ sơ; lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết tại cấp 
huyện là 9.981 hồ sơ và cấp xã là 340.866 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hồ sơ giải quyết qua đường bưu chính công ích còn 
chưa đảm bảo theo tỷ lệ quy định. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã báo cáo Đề án sơ bộ về việc thí điểm một cửa, 
một cửa liên thông giải quyết các thủ tục hành chính (chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành 
chính công trên địa bàn tỉnh). Mục đích của Đề án nhằm giúp cho các cơ quan hành chính nhà 
nước thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, giảm tải công việc, giảm chi đầu tư cơ sở vật 
chất và khai thác hiệu quả các nguồn lực của mạng bưu chính công ích do Nhà nước đầu tư và 
quản lý. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa các 
dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn cho người dân, tổ chức 
trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước. Đề án thí điểm chuyển 
giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trước mắt sẽ tập trung vào việc 
giao cho Bưu điện tỉnh tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 
tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. Lộ trình thực hiện dự 
kiến từ tháng 11 đến tháng 12/2018 sẽ xây dựng, ban hành Đề án và chuẩn bị các điều kiện 
thực hiện thí điểm trên địa bàn; quý I/2019 sẽ triển khai trên địa bàn cấp huyện, tại bộ phận 
một cửa thuộc UBND huyện Hàm Yên và Sơn Dương; quý II/2019 sẽ triển khai tại bộ phận 
một cửa thuộc UBND huyện Na Hang; quý III/2019 sẽ triển khai trên địa bàn cấp xã tại Sơn 



Nam, Tân Trào (Sơn Dương) và xã Đức Ninh (Hàm Yên); quý IV/2019 sẽ triển khai cấp tỉnh 
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Từ 01/01/2020 sẽ sơ kết và đánh giá hiệu 
quả của Đề án để tiếp tục triển khai trên mở rộng các địa bàn còn lại. Trước đó, Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam và UBND tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với 24/24 sở, ban, ngành và 7/7 
huyện, thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam đã giới thiệu với tỉnh về một số mô hình dịch vụ hành chính công và xây dựng 
chính quyền điện tử do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đảm nhiệm thực hiện tại một số địa 
phương trong cả nước. Trên cơ sở những kinh nghiệm đã có, Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam mong muốn UBND tỉnh giao cho đơn vị tham gia xây dựng, đưa vào vận hành Trung 
tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh; chỉ đạo, tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh tham gia, hỗ 
trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện 
và cấp xã. Thí điểm đưa bộ phận một cửa của một số huyện, xã, phường về Bưu điện 
huyện/Bưu điện thành phố và các Bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, phường nơi có điều 
kiện về cơ sở hạ tầng xây dựng, công nghệ thông tin thuận lợi cho người dân, tổ chức đến 
giao dịch. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cam kết điều chỉnh các nội dung của đề án phù 
hợp với điều kiện của Tuyên Quang; đảm bảo an toàn hồ sơ, giấy tờ của tổ chức, cá nhân khi 
thực hiện giao dịch. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đồng tình với các nội 
dung Đề án Bưu điện tỉnh đề xuất và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam. Đồng chí đề nghị Bưu điện tỉnh rà soát lại nội dung để hoàn chỉnh đề án và khẳng 
định, tỉnh luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Bưu điện triển khai các dịch vụ bưu 
chính công ích trên địa bàn. Đối với việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng 
Chính phủ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Bưu điện tỉnh rà soát các phần việc liên quan 
để phát huy tối đa hiệu quả các dịch vụ; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan 
cùng các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và hỗ trợ 
người dân tối đa trong thực hiện các thủ tục hành chính qua Bưu điện… Đối với những đề 
xuất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đồng chí cho biết tỉnh sẽ nghiên cứu và giao cho 
các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát lại các phần việc cụ thể từ đó quyết định phương án 
thực hiện trong thời gian sớm nhất. Đồng chí mong muốn, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
hỗ trợ tỉnh trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, bản đồ số... 

PV 

 



 

Nguồn: Cổng thông tin Lai Châu 

Ngày đăng: 14/11/2018 
Mục: Tin tức 

Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích 

 

Sáng 13/12, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc nhằm đánh giá tính hiệu quả đối với 
những nội dung, giải pháp đề xuất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và 
Hỗ trợ Bộ phận một cửa các cấp theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải 
quyết TTHC. 

Dự buổi làm việc về phía Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có đồng chí Đinh Như Hạnh, Phó 
Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam. Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Nguyễn Quốc Luân, 
Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Vũ Huy Hòa, Phó Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở ngành; đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh và các phòng 
ban thuộc Bưu điện tỉnh. 

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã báo cáo với tỉnh và đề xuất 
một số nội dung tham gia thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, các nội dung tham gia của Bưu điện Việt Nam vào việc cải cách hành chính triển 
khai chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh như: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp 
đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao 
chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tham gia hỗ trợ bộ phận 1 cửa cấp trong 
việc tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa; tham gia triển khai chính quyền điện tử, hỗ trợ triển khai 
dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, triển khai thí điểm sự tham gia của Bưu điện trong việc 
hỗ trợ bộ phận 1 cửa ở cả 3 cấp trên địa bàn tỉnh. 

Với chủ trương của Chính phủ là phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử dựa trên 
dữ liệu và dữ liệu mở, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Đẩy mạnh triển 
khai dịch vụ công trực tuyến: Giai đoạn 2021-2025: 80% TTHC được triển khai dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 
50% trở lên. Các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các Bộ, ngành, địa phương 
được kết nối, liên thông qua trục văn bản quốc gia. Tăng cường xử lý hồ sơ, công việc qua 



môi trường mạng. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển Chính phủ 
điện tử, tăng cường thuê dịch vụ CNTT, bảo đảm tính ổn định, bền vững và hiệu quả. 

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung vào việc những giải pháp, đề xuất của Bưu 
điện Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa tại địa 
phương, hướng tới chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử… 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Thông 
tin và Truyền thông đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sớm xây dựng Đề án cụ thể để 
lấy ý kiến tham gia của các Sở, ngành và giao cho cơ quan thẩm định, đầu mối tiếp nhận ý 
kiến tham gia và sớm hoàn thành Đề án trình UBND tỉnh xem xét, quyết định…Đồng thời, 
phân tích, đánh giá hiệu quả phương án xây dựng Đề án; đề xuất các dịch vụ mà Bưu điện 
đảm nhận đảm bảo hiệu quả mang đặc thù của tỉnh hướng tới chính quyền đem lại sự hài lòng 
của người dân.  

Thu Huyền 



 

Nguồn: Truyền hình Hải Dương  

Ngày đăng: 14/11/2018 
Mục: Tin tức 

Sơ kết 2 năm công tác chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện 

Sáng nay, Sở LĐTB&XH phối hợp với Bưu điện tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện chi trả trợ 
cấp xã hội qua bưu điện và đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang 
liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đến dự có PCT UBND tỉnh Lương Văn Cầu.           

Sau hai năm thực hiện chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo quyết định số 
1535 UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh chi trả trợ cấp BTXH cho trên 2 triệu lượt người với số 
tiền hơn 814 tỷ đồng. Việc chi trả chế độ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, 
phương pháp chi trả hợp lý, đối tượng hưởng hài lòng với phương thức tri trả mới. Thực hiện 
Đề án Cổng Thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tính đến nay đã khảo sát 
thu thập thông tin tại 246 nghĩa trang, chụp ảnh trên 33 nghìn mộ liệt sĩ.... 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành 
Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách 
người có công, đảm bảo nâng cao nhận thức của cán bộ, góp phần làm tốt công tác Đền ơn 
đáp nghĩa. PCT yêu cầu Bưu điện khắc phục những hạn chế, chi trả đúng đối tượng, đúng thời 
gian, đúng quy định, kịp thời và chu đáo.  Các ngành liên quan theo chức năng của mình tăng 
cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện đạt kết quả tốt nhất theo phương án chi trả đã 
được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với các địa phương sớm thu thập, bổ sung 
thêm thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ tại những nghĩa trang chưa hoàn thiện để 
cập nhật kịp thời đưa cổng thông tin vào tra cứu hiệu quả... 

 



 

Nguồn: Báo Hậu Giang  

Ngày đăng: 14/11/2018 
Mục: Thời sự  

Khẩn trương xây dựng hoàn thiện Khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh 

Đó là chỉ đạo của ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp 
với các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh vào sáng ngày 14-11. 

 

Quang cảnh cuộc họp. 

Trên cơ sở báo cáo đề xuất tham gia chính quyền điện tử, bản đồ số trên địa bàn tỉnh của đại 
diện Bưu điện Việt Nam, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đều 
thống nhất cao. Đồng thời đóng góp làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến việc sử dụng 
module một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ, thí điểm dịch vụ chứng thực điện tử, thuê dịch vụ 
hệ thống chính quyền điện tử cho toàn tỉnh; giải pháp thu thập, đảm bảo an toàn thông tin, 
tính tiện ích, sự cần thiết triển khai xây dựng bản đồ số trên địa bàn tỉnh… 

Tại đây, về cơ bản thống nhất với báo cáo đề xuất tham gia chính quyền điện tử, bản đồ số 
của Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu giao thành phố Vị Thanh triển 
khai, thực hiện thí điểm chính quyền điện tử; đồng thời giao Tỉnh đoàn làm đầu mối tổ chức 
công tác thu thập cơ sở dữ liệu thông tin cập nhật bản đồ số trên địa bàn. Yêu cầu đơn vị xây 
dựng phần mềm ứng dụng này cần quan tâm cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu đầu vào để 
tích hợp nội dung đa dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo tính tiện ích trong việc tra 
cứu thông tin từ bản đồ số của tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu cũng đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông khẩn trương xây dựng hoàn thiện đề án Khung kiến trúc chính quyền điện tử 
tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, nhằm giúp cho đề án sau khi được ban 
hành đảm bảo nội dung chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng thì cần rà soát lại số liệu, cắt 
giảm những thông tin không cần thiết. Đặc biệt là đơn vị tư vấn phải cập nhật công nghệ, 
phiên bản mới nhất làm nền tảng xây dựng khung kiến trúc cho phù hợp với xu thế phát triển 
trong tương lai. 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, việc xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử sẽ 
giúp cho các cơ quan nhà nước tăng khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại 
hạ tầng thông tin của các hệ thống triển khai tại tỉnh; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá 
đầu tư, đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, 
thời gian triển khai của các cơ quan nhà nước. Mặt khác, nâng cao tính linh hoạt khi xây 
dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế tại địa phương. 



Nguồn: Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh 

Ngày đăng: 15/11/2018 
Mục: Tin tức 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Pages/2018-11-14/Chuan-bi-so-ket-1-nam-hop-tac-
voi-buu-dien-trien-kspy7ypd32pt6.aspx 

Chuẩn bị sơ kết 1 năm hợp tác với bưu điện triển khai các dịch vụ hành chính công trên 
địa bàn TP 

Nhằm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và chính phủ điện tử, UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị 
sơ kết 1 năm ký kết hợp tác giữa UBND TP và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc 
triển khai các dịch vụ hành chính công trên địa bàn TP vào cuối tháng 12/2018. Nội dung báo 
cáo sơ kết cần bao gồm việc thí điếm hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ hành chính công - 
hành chính công trực tuyến tại các điếm bưu điện trên địa bàn quận 1. 

Văn phòng UBND TP sẽ bố trí lịch họp để Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam báo cáo Thường 
trực UBND TP về giải pháp triển khai thẻ chứng minh điện tử (e-ID). 

Để đẩy mạnh tỷ lệ người dân tiếp cận và sử dụng website dịch vụ công trực tuyến của UBND 
TP trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Bưu điện TP cần tiếp tục phối hợp với các sở, 
ban, ngành tăng cường truyền thông dịch vụ hành chính công đến người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp trên địa bàn TP. 

Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn trong năm 
2018, thực hiện dứt điểm việc bố trí vị trí đất phù hợp (khoảng 200m2) để xây dựng điểm Bưu 
điện văn hóa xã. 

TNN. 

 

 



 

Nguồn: CTTĐT Bắc Giang 

Ngày đăng: 15/11/2018 
Mục: Tin trong tỉnh 

http://www.mail.bacgiang.gov.vn/ves-portal/48024/Buu-dien-tinh-va-Cuc-Thi-hanh-an-dan-
su-Bac-Giang-hop-tac-thuc-hien-dich-vu-buu-chinh-cong-ich.html 

Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự Bắc Giang hợp tác thực hiện dịch vụ bưu 
chính công ích 

Chiều 14/11, tại Bưu điện tỉnh Bắc Giang, Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự 
(THADS) tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện dịch vụ bưu chính 
công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, Bưu điện ba cấp tỉnh, huyện, xã sẽ thay mặt người dân nộp, nhận kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan thi hành án. 
Hai đơn vị cam kết bảo đảm đúng thời gian, tiết kiệm chi phí, giữ an toàn, bí mật, chính xác, 
nguyên vẹn khi chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.  

 

Cục trưởng Cục THADS tỉnh và Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Giang  
ký kết chương trình phối hợp. 

Song song với đó, Bưu điện tỉnh và Cục THADS tỉnh còn hợp tác chuyển phát công văn, tài 
liệu từ các cơ quan thi hành án đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh; 
xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi hành 
án dân sự, thi hành án hành chính. 

Qua đây giúp phát huy hiệu quả, tận dụng mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng 
nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân. Góp phần cải cách TTHC, nâng cao chỉ số 
hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến làm 
việc. 

 

 

 



 

Nguồn: Dân trí  

Ngày đăng: 15/11/2018 
Mục: Sự kiện  

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018: Điểm danh những sản phẩm số triển vọng lọt vào 
Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2018 

Mặc dù là hệ thống sản phẩm lần đầu tiên được đưa vào Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 
năm 2018, nhóm sản phẩm CNTT triển vọng đã nhận được số lượng bài dự thi cao và 
Hội đồng giám khảo đã chọn ra được 5 sản phẩm xuất sắc để lọt vào vòng Chung khảo 
và có cơ hội được vinh danh tại đêm Trao giải Nhân tài Đất Việt 2018. 

Năm 2018 là năm đầu tiên Giải thưởng Nhân tài Đất Việt có thêm hệ thống giải thưởng “Sản 
phẩm số triển vọng”, bên cạnh 2 giải có sẵn là “Sản phẩm CNTT khởi nghiệp” và “Sản phẩm 
CNTT Kết nối - di động”. 

Mặc dù là hệ thống giải mới nhưng nhóm sản phẩm số triển vọng đã có số lượng bài dự thi 
được lựa chọn vào chấm sơ khảo khá ấn tượng, với 23 sản phẩm. Những sản phẩm đều được 
triển khai với mục tiêu hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là xu hướng 
chuyển đổi số đang phát triển nhất hiện giờ. 

Trong số 23 sản phẩm được chấm sơ khảo, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Nhân tài Đất 
Việt đã chọn ra 5 sản phẩm số triển vọng xuất sắc nhất để lọt vào vòng Chung khảo của cuộc 
thi năm nay và sẽ có cơ hội để được vinh danh tại đêm trao giải vào ngày 20/11 tới. 

Dưới đây là 5 sản phẩm số triển vọng đã lọt vào vòng Chung khảo của Giải thưởng Nhân tài 
Đất Việt 2018: 

Giải pháp hành chính công VNPOST-PA (Nhóm tác giả: Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam) 

 

Ứng dụng của Giải pháp hành chính công VNPOST-PA đang được cung cấp miễn phí 

Giải pháp hành chính công VNPOST-PA là sản phẩm mang tính thực tiễn, phù hợp với xu 
hướng cải cách hành chính, lấy Người dân và Doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ theo xu 
hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo. 



Mục tiêu ra đời của sản phẩm là nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 
giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Những lợi ích do sản phẩm mang lại bao gồm: 

- Đối với xã hội: tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và xã hội, giảm thiểu số lượt người 
dân tham gia giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. 

- Đối với cơ quan hành chính: Giảm chi phí hoạt động, tinh giản được biên chế, hạn chế phiền 
hà cho người dân, giảm bớt áp lực với các bộ phận nhận và trả kết quả, tạo điều kiện để cán 
bộ tập trung chuyên môn, nâng cao hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, giúp lành 
mạnh hóa các thủ tục hành chính. 

- Đối với Bưu điện Việt Nam: Thực hiện được nhiệm vụ về tham gia cải cách hành chính, 
khai thác tối đa và phát huy được hiệu quả mạng Bưu chính công ích do Nhà nước đầu tư. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Phú Yên  

Ngày đăng: 15/11/2018 
Mục: Tin tức  

Thống nhất một số đề xuất của Bưu điện Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền điện 
tử tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Hữu Thế tại buổi làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) về đề 
xuất một số nội dung tham gia xây dựng chính quyền điện tỉnh. UBND tỉnh hoan 
nghênh các đề xuất của VNPost về xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế phát biểu kết luận tại buổi làm việc với VNPost 

Hiện tỉnh Phú Yên đã xây dựng, vận hành ổn định trục liên thông văn bản, phần mềm quản lý văn bản 
điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đối với đề xuất các giải pháp chính quyền điện tử của 
VNPost, UBND tỉnh thống nhất cho VNPost tham gia hỗ trợ, tích hợp các thủ tục hành chính lên 
Cổng dịch vụ công trực tuyến cũng như trực tiếp hỗ trợ người dân gửi/nhận thủ tục hành chính điện tử 
tại Trung tâm phục vụ hành chính công và tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Khi có điều kiện, VNPost có thể xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc vận hành 
song song với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hiện có, đảm bảo được tính kết nối, liên thông, 
hợp chuẩn, hợp quy, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hiện có của tỉnh; đồng thời, giao diện Cổng cần 
có tính tiện lợi, dễ sử dụng, có sự hỗ trợ tối đa từ nhà cung cấp dịch vụ và phù hợp với khả năng ngân 
sách của tỉnh. Trên cơ sở đó, VNPost khẩn trương hoàn thiện Đề án, trong đó có lộ trình triển khai, 
mức kinh phí, hình thức thực hiện, các kiến nghị, đề xuất… 

Giao Tổ giúp việc về công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối tham mưu Ban 
Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chính quyền điện tử và Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh. 

Về giải pháp định danh điện tử - eID, UBND tỉnh đề nghị VNPost trên cơ sở tiếp thu ý kiến các thành 
viên dự họp để tiếp tục hoàn chỉnh giải pháp, trong đó cần tập trung làm rõ việc triển khai giải pháp 
theo hướng tích hợp hay xây dựng mới; kinh phí, tiến độ, lộ trình thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, khả năng 
triển khai trong khi trên thực tế các bộ, ngành Trung ương vẫn chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu công dân 
điện tử; việc ứng phó khi xảy ra sự cố, thiên tai…; gửi UBND tỉnh để xem xét. 

Thống nhất với đề xuất về giải pháp triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu, bao gồm cơ sở dữ liệu an sinh 
xã hội, UBND tỉnh đề nghị VNPost có phương án chi tiết, trong đó nêu rõ tiến độ thực hiện, nội dung 
phối hợp, kết quả dự kiến; công tác thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu…, nhất là việc bảo mật, an toàn dữ 
liệu, đảm bảo kết nối, liên thông, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành 
Trung ương và địa phương. UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối thực 
hiện nội dung này. 



UBND tỉnh cũng đề nghị VNPost nghiên cứu công nghệ dữ liệu lớn để đề xuất cho tỉnh vận dụng 
trong xây dựng các báo cáo số liệu tổng hợp tự động, nhất là báo cáo kinh tế - xã hội, nhằm đảm bảo 
tính khách quan, chính xác về mặt số liệu. 

 

 

 


