
 

Nguồn: Báo Quảng Trị   

Ngày đăng: 21/11/2018 
Mục: Tin tức  

 

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Quảng Trị và Bưu điện tỉnh 

Hôm nay 21.11.2018, Công an tỉnh Quảng Trị và Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế 

phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên lĩnh vực bưu chính. 

 

Đại diện lãnh đạo hai bên ký quy chế phối hợp trên lĩnh vực bưu chính. 

 

Theo nội dung ký kết, Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh cần thực hiện một số nội dung trọng tâm 

như: Công an tỉnh có trách nhiệm bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ; thường 

xuyên thông báo tình hình về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội 

phạm, những yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình 

hình mới; chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp công tác nhằm 

phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi gây mất an toàn cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu 

chính và công nghệ thông tin do phá hoại, xâm hại hoặc cản trở trái phép các hoạt động bưu 

chính, công nghệ thông tin...  

Phía Bưu điện tỉnh có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, 

an ninh thông tin, an toàn cơ sở hạ tầng, bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia; có trách nhiệm đầu tư, xây lắp hệ thống thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh 

thông tin tại doanh nghiệp; đảm bảo các điều kiện thuận lợi về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ 

thuật cần thiết của lực lượng Công an tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của 

pháp luật để đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội... 

Việc ký quy chế phối hợp giữa hai bên sẽ góp phần tăng cường công tác phòng ngừa, phát 

hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính; đấu tranh với các loại 

tội phạm lợi dụng hoạt động bưu chính để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội trong tình hình mới. 



  
 

 

Nguồn: Vietnamnet  

Ngày đăng: 21/11/2018 
Mục: Đời sống   

VNPOST-PA được vinh danh tại giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 

Giải pháp hành chính công VNPOST-PA của Bưu điện Việt Nam vừa đạt nhận giải 

Khuyến khích lĩnh vực CNTT tại Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2018. 

Thời gian qua Bưu điện Việt Nam tập trung xây dựng Giải pháp hành chính công VNPOST-

PA nhằm góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, 

minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho người dân và 

các tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời để 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. 

Giải pháp hành chính công VNPOST-PA bao gồm 2 hệ thống: hệ thống các ứng dụng di động 

và quản trị PA-Mobile và hệ thống tiếp nhận hồ sơ hành chính công tại các điểm phục vụ PA-

Post. 

 

Đại diện cho nhóm tác giả Giải pháp hành chính công VNPOST-PA (ở giữa) nhận giải 

Khuyến khích lĩnh vực CNTT tại Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2018 

Hệ thống PA-Mobile bao gồm: ứng dụng tra cứu và gửi yêu cầu tiếp nhận, ứng dụng hỗ trợ 

nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ, ứng dụng cho nhân viên phát trả hồ sơ, hệ thống quản trị 

các ứng dụng. 

Hệ thống PA-Post có rất nhiều tính năng trong việc Quản lý các thủ tục hành chính, Quản lý 

hồ sơ, Quản lý cơ quan hành chính công, Quản lý giá cước chuyển phát, Quản lý lệ phí hồ sơ, 

Quản lý chuyển phát hồ sơ, các hệ thống phục vụ thống kê báo cáo. Phần mềm này còn kết 

nối, trao đổi dữ liệu với các hệ thống nội bộ bưu điện như: hệ thống quản lý dòng tiền thu hộ 

lệ phí (CFM), hệ thống chuyển phát bưu gửi bưu chính (BCCP),… 
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Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống VNPOST-PA 

Ngoài ra, phần mềm tiếp nhận hồ sơ hành chính công tại điểm phục vụ Bưu chính công ích 

 PA-Post còn hỗ trợ phục vụ cho công dân, doanh nghiệp khi họ có nhu cầu tra cứu thông tin 

hành trình chuyển phát hồ sơ và hỗ trợ xuất các mẫu biểu thống kê, báo cáo cho giao dịch 

viên. 

Với giải pháp này, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký thực hiện giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính qua hệ thống ứng dụng di động PA-Mobile 

hoặc đến trực tiếp các điểm phục vụ bưu điện sử dụng hệ thống tiếp nhận hồ sơ hành chính 

công PA-Post. Hồ sơ khi đăng ký sẽ được nhân viên bưu điện đến thu gom và chuyển đến cho 

bộ phận xử lý giải quyết thủ tục hành chính của các UBND các Quận huyện, Sở ban ngành sẽ 

được các đơn vị nhận xử lý trực tiếp. 

 

 Hệ thống PA-Post được triển khai rộng rãi tại các bưu cục 
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Khi áp dụng Giải pháp hành chính công VNPOST-PA, Bưu điện Việt Nam có thể khai thác 

tối đa và nâng cao hiệu quả hạ tầng mạng lưới bưu chính công cộng rộng khắp cả nước, kết 

hợp việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ hành chính công tới người 

dân ở mọi vùng miền của đất nước, phát huy được mạng lưới bưu chính công cộng do Nhà 

nước đầu tư. 



 

Nguồn: Thanh niên      

Ngày đăng: 21/11/2018 
Mục: Đời sống   

Thừa Thiên Huế triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách dịch vụ hành chính công 

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động của nhà nước nhằm tinh 

gọn bộ máy hoạt động hiệu quả phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp luôn được Đảng 

và Chính phủ đặt lên hàng đầu. 

 

Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế 

Là một trong những địa phương tiên phong trong việc cải cách hành chính gắn với ứng dụng 

công nghệ thông tin (CNTT). Trong những năm qua, việc đầu tư hạ tầng thiết bị và ứng dụng 

CNTT cho xây dựng chính quyền điện tử đã được tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, tích cực 

triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. 

Đến thời điểm này, hạ tầng “cơ quan điện tử” cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ công tác xây 

dựng chính quyền điện tử. Trong đó, mô hình Trung tâm phục vụ Hành chính công 

(TTPVHCC) được coi là bước đột phá về cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính 

của tỉnh; thể hiện quyết tâm cải cách của lãnh đạo tỉnh, hướng tới sự thuận lợi và nâng cao 

mức độ hài lòng cho người dân. 

Trong năm 2017 và đầu năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức rất thành công mô hình 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công các cấp. Bao gồm Trung tâm PVHCC cấp tỉnh và 9 thủ 

tục hành chính công (TTHCC) cấp huyện cũng được thành lập và đi vào hoạt động. Hiện nay, 

tỉnh cũng đang triển khai mô hình một cửa hiện đại cấp xã nhằm xây dựng mô hình thống 

nhất, đồng bộ từ các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ 

chức và doanh nghiệp, đáp ứng kỳ vọng về sự đổi mới, đột phá trong công tác cải cách TTHC 

của tỉnh. 

Với sự đồng bộ hệ thống liên thông thủ tục từ cấp xã đến cấp tỉnh, Trung tâm hành chính công 

các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã giúp các cấp lãnh đạo giám sát, 

theo dõi cụ thể và đôn thúc quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị chuyên 

môn. 

Từ sự đồng bộ đó, với mục tiêu tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của các hệ thống chính trị 

trong việc cải cách thủ tục hành chính và giải quyết công việc của tổ chức cá nhân, đưa ứng 
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dụng CNTT vào quá trình tiếp nhận xử lý các TTHC tại trung tâm hành chính công được số 

hóa và được cắt giảm theo hướng đơn giản, được lưu trữ sử dụng chung và được kết nối giải 

quyết trực tuyến tạo lập môi trường làm việc văn minh, hiện đại giải quyết nhanh hiệu quả các 

thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 

Triển khai mô hình TTHCC các cấp đã đạt được 3 mục tiêu. Thứ nhất đảm bảo người dân chỉ 

nộp hồ sơ và nhận hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một địa điểm duy nhất 

nhằm quản lý thống nhất, đồng bộ việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Thứ hai là 

đảm bảo số hóa, tạo lập hồ sơ điện tử và lưu vết toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm, 

hướng tới những thành phần hồ sơ này không cần phải nộp lại khi công dân, tổ chức tham gia 

giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm Hành chính công ở lần tiếp theo trên địa bàn 

toàn tỉnh...; Thứ ba đảm bảo việc giám sát, theo dõi quá trình tiếp nhận, xử lý và hoàn trả thủ 

tục hành chính nhanh, gọn, công khai minh bạch, giảm chi phí thực hiện TTHC, tăng cường 

tính liên thông trong giải quyết TTHC cũng như đánh giá mức độ hài lòng, các chỉ số, năng 

lực cạnh tranh của địa phương... tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tạo điều kiện cho 

chính quyền địa phương giám sát, đôn đốc, theo dõi một cách khách quan, độc lập... 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể như 

đẩy mạnh cải cách TTHC, bảo đảm áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp, ủy quyền cho cơ 

quan hành chính cấp dưới trực tiếp giải quyết TTHC; nghiên cứu lồng ghép các thủ tục có liên 

quan để giảm thời gian, hồ sơ và chi phí cho tổ chức, cá nhân; bố trí con người đủ năng lực, 

đủ thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục hoàn thiện các phân hệ phần mềm phục 

vụ hoạt động của Trung tâm HCC; thực hiện liên thông giải quyết TTHC từ cấp xã, cấp huyện 

đến cấp tỉnh để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và triển khai dịch vụ bưu chính công ích và 

cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 cho cá nhân, tổ chức đăng ký TTHC trực tuyến và có thể 

thanh toán phí, lệ phí và thuế trên môi trường mạng nhằm giảm thời gian đi lại, chi phí thực 

hiện TTHC. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc      

Ngày đăng: 21/11/2018 
Mục: Tin tức   

Thống nhất nội dung triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 trên địa bàn 

tỉnh 

Chiều 21/11, tại Sở Thông tin và Truyền thông, đaị diêṇ lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh đã họp thống nhất nội dung kế 

hoạch triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 trên địa bàn tỉnh.   

 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 do Liên minh Bưu chính thế giới phối 

hợp với tổ chức UNESCO phát động có chủ đề: “Hãy viết môṭ bức thư về người hùng của 

em?”.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất nội dung kế hoạch triển khai cuộc thi viết 

thư quốc tế lần thứ 48 trên địa bàn tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể các cơ quan, đơn vị. 

Theo đó, lễ phát động cuộc thi sẽ được tổ chức vào sáng 4/12 tại trường Tiểu hoc̣ Liên Minh, 

phường Liên Bảo, thành phố Viñh Yên; nói chuyên đề về chủ đề cuôc̣ thi UPU 48 cho hoc̣ 

sinh khối 10 trường THPT Chuyên Viñh Phúc. Trong tháng 12, Ban tổ chức triển khai phát 

miễn phí bì thư và cuốn sách “Tìm hiểu Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48, năm 2019” 

đến tất cả các nhà trường có học sinh trong độ tuổi dưới 15, các điểm Bưu điện – Văn hóa xã 

và thư viện cấp huyện, cấp tỉnh. 

Để triển khai cuộc thi, Tổ thường trực UPU lần thứ 48 tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được thành lập với 

thành viên là đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và 

Bưu điện tỉnh. Công tác tuyên truyền về cuộc thi sẽ được triển khai rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi.   

Những năm qua, cùng với cả nước, học sinh Vĩnh Phúc đã tham dự 29 kỳ thi UPU, trong đó 

có 21 kỳ thi do Bưu điện tỉnh chủ trì và 8 kỳ thi gần đây do Sở Thông tin và Truyền thông chủ 

trì. Tại kỳ thi UPU 47 năm 2018, Vĩnh Phúc đã có hơn 78.000 học sinh tham gia gửi qua 

đường bưu điêṇ, tăng 13,5% so với cùng kỳ, trong đó có 4 em đoạt giải: 1 giải Ba và 3 giải 

cây bút triển voṇg. 



 

Nguồn: Tiền phong    

Ngày đăng: 22/11/2018 
Mục: Kinh tế 

Hợp tác về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện 

Chiều 21/11, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ ký kết chương trình 

hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

điện giữa Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đây là chương trình triển khai 

hợp tác thực hiện Thỏa thuận khung giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Lãnh đạo hai cơ quan thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác. 

Theo thỏa thuận hợp tác, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ tổ 

chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các cơ quan thi hành án dân sự trên 

địa bàn tỉnh chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan thi hành án dân sự với tổ chức, doanh nghiệp và 

người dân. 

Bưu điện tỉnh cũng sẽ xây dựng phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống của Tổng cục Thi 

hành án dân sự để trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, 

người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 
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Hai bên thỏa thuận các điều khoản hợp tác. 

Ngoài ra, hai bên sẽ hợp tác thực hiện một số dịch vụ bưu chính khác nhằm khai thác thế 

mạnh về mạng lưới và các lợi thế của ngành bưu điện. Bưu điện tỉnh cũng chuyển phát một số 

nội dung được pháp luật thi hành án dân sự quy định được thực hiện thông qua dịch vụ bưu 

chính như: Gửi trả tiền cho người không đến nhận, thanh toán tiền cho người được thi hành án 

và trong một số trường hợp khác được pháp luật quy định. 

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự và Bưu điện tỉnh Lào Cai nhằm 

triển khai, thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực thi hành án dân sự; khai thác tối đa thế mạnh về hệ thống mạng lưới hạ tầng 

cũng như con người của cả hai bên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, 

hướng tới mục tiêu lợi ích hợp tác lâu dài, cùng phát triển với mục đích đảm bảo chất lượng 

và hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật. 
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Nguồn: Kinh tế đô thị  

Ngày đăng: 22/11/2018 
Mục: Tin tức   

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tạo dựng niềm tin với người dân 

Người lao động tự do là đối tượng chính để phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. 

Tuy nhiên, để khai thác thị trường đầy tiềm năng này, cần xây dựng cho người lao động sự tin 

tưởng vào chế độ, chính sách mà BHXH tự nguyện mang lại. Điều này phụ thuộc không nhỏ 

vào công tác tuyên truyền chính sách tại các đại lý thu. 

Tỷ lệ tham gia thấp 

Mặc dù từ 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo 

tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hàng tháng với mức hỗ trợ cao nhất lên tới 30% với đối 

tượng hộ nghèo. Song, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chỉ rõ, tỷ lệ 

người dân tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp so với tiềm năng. Tính đến 30/9/2018, cả 

nước mới có 189.502 người tham gia, đạt 57,2% kế hoạch được giao. “Điều này cho thấy, 

chúng ta chưa thực sự nỗ lực hết mình trong việc vận động người dân. Đến nay có tới 48 địa 

phương giảm đối tượng tham gia BHXH so với năm 2017. Trong khi đó, từ nay đến hết năm 

2018, toàn ngành cần phải phát triển 141.730 người tham gia. Đây thực sự là nhiệm vụ khó 

khăn đối với các địa phương” – ông Liệu nhận định. 

  

Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa BHXH Hà Nội. 

Cũng theo ông Liệu, nguyên nhân chủ yếu là do một số đối tượng tham gia nghỉ hưởng chế độ 

BHXH hoặc chuyển đối tượng theo quy định. Đặc biệt, người dân chưa hiểu đầy đủ về chính 

sách, thu nhập còn thấp và không ổn định, nhiều người chưa có thói quen tham gia BHXH khi 

còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già. Bên cạnh đó, quyền lợi người tham gia BHXH tự 

nguyện còn thấp cũng là một trong những lý do khiến người dân chưa mặn mà. Cụ thể, khi 

tham gia BHXH bắt buộc thì người tham gia được hưởng 5 chế độ gồm ốm đau, thai sản, tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Tuy nhiên, nếu tham gia BHXH tự nguyện 

thì chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. 

 

Phối hợp với bưu điện 



Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, một số tỉnh có tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự 

nguyện cao là Điện Biên, Quảng Bình, Cao Bằng, Hải Dương, Ninh Bình, Thừa Thiên – Huế. 

Từ kinh nghiệm của những địa phương này cho thấy, đội ngũ nhân viên đại lý thu, cộng tác 

viên ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, thuyết phục và vận động Nhân 

dân tham gia vào chính sách này. 

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc phối hợp với 

ngành BHXH trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện luôn là nhiệm vụ quan 

trọng của ngành bưu điện. Là một kênh đại lý lớn của ngành BHXH trong việc tuyên truyền, 

vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, thời gian qua, bưu điện đã tổ chức các hội 

nghị tuyên truyền theo hình thức thương mại ở 20 tỉnh, TP. Tính đến nay, bưu điện đã tổ chức 

được 336 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, qua đó vận động được gần 

8.000 người tham gia. Năm 2019, bưu điện đặt mục tiêu tổ chức hơn 8.780 hội nghị tuyên 

truyền, với kỳ vọng vận động thêm 219.600 người tham gia BHXH tự nguyện. “Từ 

1/12/2018, Tổng Công ty Bưu điện sẽ triển khai Đề án phát triển đối tượng tham gia BHXH 

tự nguyện thông qua mô hình tổ chức hội nghị tuyên truyền tại tất cả các tỉnh, thành. Từ 

1/1/2019, mỗi tuần, bưu điện sẽ tổ chức một chiến dịch ra quân tại một quận/huyện để tuyên 

truyền về chính sách BHXH tự nguyện” – ông Phạm Anh Tuấn cho hay. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị BHXH các tỉnh, TP cần tăng cường mở rộng, 

kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại lý thu. Tập trung đào tạo đội ngũ cộng tác viên ngoài 

ngành. Đặc biệt, cần lựa chọn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối 

tượng, niêm yết công khai tên, địa điểm, số điện thoại đại lý thu, nâng cao chất lượng phục vụ 

đối tượng tham gia. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng đại lý thu cũng như đánh giá, 

khen thưởng kịp thời. Ngoài ra, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng yêu cầu, từ nay đến 

trước ngày 15/1/2019, BHXH các tỉnh, TP phải hoàn thiện chi tiết Đề án phát triển BHXH tự 

nguyện để gửi về BHXH Việt Nam 



 

Nguồn: Daklak24h 

Ngày đăng: 22/11/2018 
Mục: Giáo dục 

Triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 893/STTTT-BCVT về việc phối hợp tổ 

chức triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) với chủ đề “Hãy viết một 

bức thư về người hùng của em”. 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Bưu điện tỉnh chỉ đạo các bưu điện huyện, thị 

phối hợp với các trường học triển khai cuộc thi, tạo điều kiện tốt nhất cho các trường học 

tham gia; hướng dẫn việc sử dụng mã bưu chính trong việc gửi bài thi; tổ chức việc nhận, gửi 

bài dự thi được bảo đảm, an toàn, kịp thời. Sở Giáo dục và Đào tạo phát động và chỉ đạo các 

phòng giáo dục và đào tạo triển khai cuộc thi đến các trường học trên địa bàn tỉnh có học sinh 

dưới 15 tuổi tham gia viết thư, khuyến khích các em học sinh tham gia cuộc thi có chất 

lượng… 

Theo thể lệ cuộc thi, tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2018) đều được 

tham gia dự thi. Bài thi là một bức thư viết tay, dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in 

sách) dài không quá 1.000 từ. Thời gian gửi bài dự thi, cấp quốc gia gửi bài trước ngày 

15/2/2019 (theo dấu bưu điện) về Tòa soạn Báo Thiếu niên Tiền Phong, số 5, Hòa Mã, Hà 

Nội. 

 

 



 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh 

Ngày đăng: 22/11/2018 
Mục: Chính sách 

Tham gia BHXH tự nguyện, hơn 700 người dân Hà Tĩnh đã được hưởng lương hưu 

 Trong số hơn 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện hiện có tại Hà Tĩnh, hơn 700 

người đã được nhận lương hưu theo quy định của Luật BHXH. 

 

Thời gian gần đây, hoạt động "ra chợ tuyên truyền" của BHXH tỉnh đã mang lại hiệu quả khá 

cao trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện 

BHXH tự nguyện là một trong những chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước 

được thực hiện từ năm 2008. Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc 

đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. 

Triển khai thực hiện chính sách này, thời gian qua, BHXH Hà Tĩnh đã nỗ lực tuyên truyền, 

vận động người lao động với nhiều hình thức. 

 



Đối thoại trực tiếp để tháo gỡ băn khoăn, thắc mắc cho người dân là một trong những phương 

pháp tuyên truyền hiệu quả của BHXH tỉnh 

Đến nay, sau gần 10 năm triển khai, BHXH Hà Tĩnh đã vận động được hơn 7.000 người tham 

gia BHXH tự nguyện. Trong số này, hơn 700 người đã được nhận lương hưu theo quy định 

của Luật BHXH. 

Riêng 10 tháng đầu năm 2018 đã vận động được hơn 2.530 người, tăng khoảng 50% so với 

cùng kỳ năm 2017. 

 



 

Nguồn: Lâm Đồng online 

Ngày đăng: 22/11/2018 
Mục: Xã hội 

Giải quyết 19 hồ sơ lâm nghiệp qua dịch vụ bưu chính 

Theo danh mục có hiệu lực từ ngày 19/11, thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng giải 

quyết 19 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực lâm nghiệp qua dịch vụ bưu 

chính công ích.  

Qua  đó, 3 TTHC được UBND tỉnh Lâm Đồng giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích với 

thời gian nhiều nhất từ 45 - 50 ngày gồm “thành lập Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển 

sinh vật đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý”; “Thẩm định quy hoạch rừng 

đặc dụng cấp tỉnh”; “Phê duyệt quy hoạch rừng đặc dụng do địa phương quản lý”.  

Hai TTHC giải quyết thời gian ngắn nhất với 10 ngày gồm: “Cho phép trồng cao su trên đất 

rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách và vốn viện trợ không hoàn lại”; “Chuyển đổi 

mục đích sử dụng 3 loại rừng do UBND tỉnh Lâm Đồng xác lập”. 

Còn lại 14 TTHC được giải quyết với thời gian từ 30 - 36 ngày.  



 

Nguồn: Báo Đắk Nông  

Ngày đăng: 22/11/2018 
Mục: Tin trong tỉnh 

Triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 893/STTTT-BCVT về việc phối hợp tổ 

chức triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) với chủ đề “Hãy viết một bức 

thư về người hùng của em”. 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Bưu điện tỉnh chỉ đạo các bưu điện huyện, thị 

phối hợp với các trường học triển khai cuộc thi, tạo điều kiện tốt nhất cho các trường học 

tham gia; hướng dẫn việc sử dụng mã bưu chính trong việc gửi bài thi; tổ chức việc nhận, gửi 

bài dự thi được bảo đảm, an toàn, kịp thời. Sở Giáo dục và Đào tạo phát động và chỉ đạo các 

phòng giáo dục và đào tạo triển khai cuộc thi đến các trường học trên địa bàn tỉnh có học sinh 

dưới 15 tuổi tham gia viết thư, khuyến khích các em học sinh tham gia cuộc thi có chất 

lượng… 

Theo thể lệ cuộc thi, tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2018) đều được 

tham gia dự thi. Bài thi là một bức thư viết tay, dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in 

sách) dài không quá 1.000 từ. Thời gian gửi bài dự thi, cấp quốc gia gửi bài trước ngày 

15/2/2019 (theo dấu bưu điện) về Tòa soạn Báo Thiếu niên Tiền Phong, số 5, Hòa Mã, Hà 

Nội. 



 

Nguồn: Báo Đắk Nông  

Ngày đăng: 22/11/2018 
Mục: Tin trong tỉnh 

Hiệu quả của mô hình “Đội An ninh thông tin” ở Kiên Giang 

Trước tình trạng ngày càng có nhiều đối tượng lợi dụng, thông qua dịch vụ chuyển phát 

của bưu điện để buôn bán, vận chuyển các hàng cấm, chất cấm với hình thức, thủ đoạn 

ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho xã hội, Phòng Xây dựng phong trào bảo 

vệ ANTQ Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Bưu điện tỉnh Kiên Giang xây dựng 

và triển khai mô hình “Đội An ninh thông tin”. 

Được thành lập từ tháng 5-2016, với 39 thành viên, được chia làm 3 tổ (gồm Công an và cán 

bộ, nhân viên trực tiếp sản xuất tại các bưu cục của Bưu điện trung tâm TP Rạch Giá), Đội An 

ninh thông tin có chức năng, nhiệm vụ: đảm bảo an toàn về thông tin của bưu phẩm, bưu kiện 

cho khách hàng; đảm bảo an toàn vệ sinh, yêu cầu về phòng chống cháy nổ nơi làm việc; phát 

hiện ngăn chặn các hoạt động gây mất ANTT tại đơn vị và địa phương. 

 

Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Bưu điện tỉnh Kiên Giang thành lập Đội An ninh 

thông tin. 

Là một trong những người đầu tiên tham gia xây dựng mô hình, anh Nguyễn Quốc Việt, Đội 

phó Đội An ninh thông tin, cho biết, Luật Bưu chính quy định rõ về những hành vi cấm gửi và 

những hàng hóa, vật phẩm không được gửi. Các bưu gửi có nội dung gây kích động, mất an 

ninh; bưu kiện chứa văn hóa phẩm trái với đạo đức xã hội.  

“Trong công tác thực tế cho thấy, hiện nay các đối tượng thường xuyên vận chuyển những 

sách báo, tài liệu văn hóa phẩm không phù hợp, mang nội dung chống, phá Đảng, Nhà nước. 

Nghiêm trọng hơn là các bưu phẩm chứa vũ khí, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, 

vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng - tài sản công dân.  

Đối với mặt hàng là vũ khí, các đối tượng vận chuyển chủ yếu là linh kiện của các loại súng, 

phương thức và thủ đoạn gửi và nhận rất tinh vi. Các đối tượng gửi các chi tiết của vũ khí, gửi 

làm nhiều lần, tách rời từng bộ phận, kê khai mặt hàng không đúng, người gửi dùng tên và địa 

chỉ giả, kê khai không rõ họ tên”, anh Việt chia sẻ. 



Từ đó, Ban Chỉ đạo Đội An ninh thông tin đã quán triệt trong đội ngũ nhân viên giao nhận, 

phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác khi tiếp nhận các kiện hàng hóa. Phải chú ý nhận diện 

bằng hình ảnh, cảm nhận không an toàn thì từ chối.  

Khi nhận gửi phải yêu cầu ghi rõ họ tên người gửi, người nhận, địa chỉ, số điện thoại, trường 

hợp nghi ngờ có thể lưu ảnh. Phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm, nhân viên phải báo 

ngay cho các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang và Công an địa bàn để kịp thời xử 

lý… 

Ông Nguyễn Hoài Phong, Giám đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Sự phối hợp giữa 

Công an tỉnh Kiên Giang và Bưu điện tỉnh Kiên Giang luôn chặt chẽ, nhất là trong công tác 

đảm bảo ANTT, an toàn xã hội. Đội An ninh thông tin đã phối hợp với xây dựng quy chế phối 

hợp, định kì trao đổi các thông tin, nghiệp vụ liên quan. Có kế hoạch cụ thể để phòng ngừa và 

xử lý các vụ việc phức tạp xảy ra với nhiều kết quả đạt được. 

Việc cung cấp các thông tin, dấu hiệu nghi vấn tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông 

phải được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

Từ đó, kịp thời ngăn chặn nhiều hàng cấm, chất cấm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội”. 

Từ khi thành lập đến nay, Đội An ninh thông tin đã phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ Công 

an tỉnh Kiên Giang phát hiện và xử lý 23 vụ việc. Thu giữ 5 súng bắn đạn bi sắt, 100 viên đạn, 

36 gậy 3 khúc, 34 kiếm, đao, 10 đèn pin chích điện, 2 bình xịt hơi cay… Đặc biệt, thu giữ 

nhiều tài liệu, băng đĩa mang tính tuyên truyền phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. 

Với những thành tích đạt được, Đội An ninh thông tin được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất 

sắc và Bằng khen xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Cũng qua thực hiện mô 

hình đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ 

ANTQ, nhận được giấy khen Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. 

 

 

 


