
 

Nguồn: Báo Hòa Bình          

Ngày đăng: 04/12/2018 
Mục: Tin tức  

Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch 

vụ hành chính công 

Ngày 3/12, Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết 

thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thi hành án dân sự qua dịch vụ bưu điện. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác. 

Nội dung thỏa thuận hợp tác được 2 đơn vị ký kết gồm: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ 

tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS; 

nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS chuyển cho tổ 

chức, doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ 

quan thuộc hệ thống tổ chức THADS với tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại; triển 

khai phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống của Tổng Cục THADS 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 TTHC và hợp tác thực hiện một số dịch vụ bưu chính khác… 

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS và Bưu điện tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công ích. Cụ thể là tiết kiệm thời gian, chi 

phí, công sức trong quá trình THADS, góp phần thực hiện 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 giải 

quyết TTHC. 

Sau lễ ký kết, 2 cơ quan sẽ có văn bản chỉ đạo hướng dẫn để các đơn vị cấp huyện thực hiện. 



 

                        

Nguồn: Tạp chí bảo hiểm xã hội        

Ngày đăng: 04/12/2018 
Mục: Tin tức 

Hệ thống Bưu điện phát triển hơn 20.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

Đây là thông tin được đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đưa ra trong Báo cáo 

tình hình triển khai thí điểm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua hệ 

thống Bưu  

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, thực hiện chủ trương của lãnh đạo BHXH Việt 

Nam, Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc phát triển người tham gia BHXH tự 

nguyện thông qua hình thức tổ chức Hội nghị tuyên truyền, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

đã xây dựng Đề án trình BHXH Việt nam và tổ chức triển khai thí điểm tại một số địa 

phương. Cụ thể, trong tháng 9, 10/2018, Bưu điện đã triển khai thí điểm tại 15 tỉnh/ thành 

phố, sau đó mở rộng thêm một số địa phương khác. Tính đến thời điểm hiện tại, Bưu điện 

Việt Nam đã triển khai tại 25 Bưu điện tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Thái Nguyên, Yên 

Bái, Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Lâm 

Đồng, Bình Dương, Đồng Tháp, Bến Tre, Kiên Giang, Sơn La, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, 

Phú Yên, Cần Thơ, Khách Hoà, Điện Biên, An Giang, Thừa Thiên Huế và Lạng Sơn. 

Hình thức triển khai đó là BHXH tỉnh và Bưu điện phối hợp chỉ đạo Bưu điện các huyện phối 

hợp với BHXH huyện tổ chức các Hội nghị tuyên truyền tại các xã. Hội nghị tập trung tuyên 

truyền các chính sách của Nhà nước về BHXH tự nguyện và vận động người dân tham gia 

BHXHTN ngay tại hội nghị. 

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị, Bưu điện và BHXH tỉnh, huyện đã báo cáo chính 

quyền địa phương và phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn khách mời, thực hiện 

công tác truyền thông tại địa phương và lựa chọn ngày tổ chức nội dung cụ thể. Nhiều Bưu 

điện tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh ký kết kế hoạch liên ngành hoặc thống nhất 

chủ trương cùng phối hợp triển khai, trong đó đề ra mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của mỗi bên và 

giải pháp thực hiện: Hải Phòng, Thái Nguyên, Yên Bái, Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, 

Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Tháp, Bến Tre... 

BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, 

UBND các cấp hỗ trợ Bưu điện trong công tác tổ chức Hội nghị như Hải Phòng, Bình Định, 

Khách Hoà, Quảng Trị, Hà Nam, Lào Cai, Bắc Giang, Quảng Nam, Ninh Thuận, Đắc Nông, 

Gia Lai, Tây Ninh, Phú Yên, Đắk Lắk, Bến Tre, Yên Bái, Sơn La, Bắc Ninh... BHXH tỉnh và 

Bưu Điện tỉnh đã phối hợp với cơ quan báo đài địa phương đưa tin bài về hoạt động tổ chức 

hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện: Hoà Bình, Quảng Nam, Bà Rịa- Vũng 

Tàu. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, xác định là trách nhiệm chung trong việc cùng với ngành 

BHXH hoàn thành mục tiêu cụ thể Chính phủ giao theo tinh thần Nghị quyết 28/NQ-TW đến 

năm 2021, số người tham gia BHXH tự nguyện bằng 1% số lao động trong độ tuổi, tương 

đương 600.000 người, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tập trung nguồn lực để thực hiện 

phương án: Hỗ trợ chi phí để các Bưu điện tỉnh/thành phố tổ chức hội nghị. Triển khai 

chương trình thi đua phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho 20 tỉnh đang triển khai 

thí điểm. Tổ chức đào tạo kiến thức, kỹ năng tổ chức Hội nghị cho các Bưu điện huyện, đào 

tạo cán bộ làm báo cáo viên thuyết trình tại hội nghị. Giao kế hoạch cụ thể về số lượng hội 

nghị và số người tham gia mới cho từng Bưu điện huyện đảm bảo mỗi huyện tổ chức ít nhất 

01 hội nghị/tháng. 



Kết quả thực hiện, tính đến hết ngày 28/11/2018, tổng số hội nghị đã tổ chức là 976 hội nghị, 

tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới là 20.587 người. Trong đó, các địa bàn 

triển khai tốt như Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ 

An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đồng Tháp... 

Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, trong tháng 12/2018, Bưu điện tiếp tục 

mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu quý IV/2018 sẽ tổ chức 1.700 hội 

nghị, phấn đấu trong tháng 12 số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới là 30.000 người. 

Phấn đấu năm 2019 tổ chức 10.000 hội nghị, dự kiến phát triển số người tham gia BHXH tự 

nguyện tăng mới là 220.000 người. Phấn đấu hoàn thành 70% mục tiêu kế hoạch ngay trong 

06 tháng đầu. 

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH 

tự nguyện do BHXH Việt Nam tổ chức ngày 30/11/2018, đồng chí Chu Quang Hào, Tổng 

Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, việc Bưu điện thí 

điểm tổ chức các hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện đạt được kết quả đáng khích lệ. 

Trong tháng 12 và năm tới, Bưu điện sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện theo giải pháp này, phấn 

đấu đạt được chỉ tiêu Bưu điện đã cam kết với BHXH Việt Nam. Đồng chí Chu Quang Hào 

cũng lưu ý Bưu điện các tỉnh, thành phố phải luôn đổi mới cách làm, tìm ra các giải pháp phù 

hợp, cách thức tổ chức phù hợp hiệu quả đồng thời phải phát triển đối tượng tham gia một 

cách bền vững duy trì tốc độ phát triển nhằm đạt được mục tiêu dài hạn. 

Đồng chí Chu Quang Hào yêu cầu Bưu điện các địa phương cam kết nhận 100% số kế hoạch 

BHXH Việt Nam giao cho BHXH tỉnh. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ Bưu điện phải xác định 

phát triển đối tượng BHXH tự nguyện là nhiệm vụ chính trị, và trách nhiệm phải thực hiện. 

Cần phải bám sát tình hình mục tiêu kế hoạch được giao và kết quả tổ chức hội nghị, đòi hỏi 

kết quả từng hội nghị phải đạt tối thiểu 30% đối tượng tham dự tham gia BHXH tự nguyện; 

khi phát triển được đối tượng phải quản lý chặt chẽ đảm bảo tính bền vững. Tiếp tục thực hiện 

đào tạo lực lượng chuyên quản đối tượng, đào tạo tuyên truyền viên, mỗi huyện phải đào tạo 

ít nhất 1 tuyên truyền viên, Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách của Bưu điện phải là tuyên 

truyền viên trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; thực hiện nghiêm túc công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên truyền. Đồng chí Chu Quang Hào cũng mong muốn hai 

ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp để đảm 

bảo trong quá trình triển khai có sự vào cuộc của chính quyền các cấp; thống nhất phương án 

truyền thông có hiệu quả; phối hợp thực hiện in cấp sổ BHXH tự nguyện giao ngay trong 

ngày./. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Hà Tĩnh  

Ngày đăng: 04/12/2018 
Mục: Tin tức   

Gắn kết kinh doanh đa dịch vụ với phục vụ hành chính công, điểm sáng của hệ thống 

bưu điện - văn hóa xã ở Lộc Hà 

Không còn cảnh đìu hiu, hoạt động theo kiểu cầm chừng như trước kia, hệ thống bưu 

điện - văn hóa xã ở huyện Lộc Hà đang từng bước “hồi sinh” bằng nhiều cách làm hay 

trong gắn kết kinh doanh đa dịch vụ với phục vụ hành chính công xuống tận địa bàn cơ 

sở. 

Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền cơ sở, tại Lộc Hà ngày càng có nhiều trụ sở bưu 

điện - văn hóa xã được quy hoạch, đầu tư xây dựng quy mô, khang trang và sạch đẹp, đảm 

bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân. Là điểm sinh hoạt cộng đồng, duy trì các dịch vụ bưu 

chính truyền thống như: chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, đọc sách báo… vài năm trở lại đây, 

hệ thống các điểm bưu điện - văn hóa xã ở Lộc Hà còn ghi dấu sự phát triển bằng việc mở 

rộng thêm nhiều dịch vụ như: dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm dịch vụ thanh toán thu hộ, chi hộ; 

các dịch vụ công về trả hồ sơ bảo hiểm, hồ sơ cấp/đổi giấy phép lái xe, hộ chiếu, đăng ký xe, 

Chứng minh nhân dân, chi trả lương hưu trí; chi trả bảo trợ; phân phối truyền thống các mặt 

hàng tiêu dùng, thiết bị công nghệ viễn thông, sim, thẻ, xuất bản phẩm và sản phẩm hàng hóa 

tiêu dùng thông qua chương trình “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”... Người dân khi đến 

đây đều bộc lộ sự cảm mến, hài lòng trước thái độ phục vụ chu đáo và nhiệt tình của đội ngũ 

cán bộ bưu điện - văn hóa xã. 

Với khoảng thời gian chi trả được ấn định theo khung lịch hàng tháng, dịch vụ chi trả trợ cấp 

xã hội tại cộng đồng thông qua hệ thống bưu điện - văn hóa xã do Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội ký kết với Bưu điện huyện Lộc Hà được thực hiện đồng loạt tại 10/13 xã với 

tổng số hơn 80 điểm chi trả. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, mô hình này ngày càng thể hiện 

rõ tính hiệu quả, không chỉ tiện lợi các đối tượng mà còn giúp giảm tải công việc cho cán bộ 

làm chế độ chính sách ở các cấp. 

 

Hoạt động giao dịch tại trụ sở giao dịch mới của Bưu điện - Văn hóa xã Mai Phụ, huyện Lộc 

Hà 

Ý tưởng gắn kết kinh doanh đa dịch vụ với phục vụ hành chính công xuống tận địa bàn cơ sở 

không chỉ giúp làm “sống lại” mạng lưới bưu điện - văn hóa xã, mà thông qua đó, góp phần 

xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình, hiếu khách, đáp ứng tốt 



hơn nhu cầu của khách hàng. Để phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình hệ thống bưu điện - 

văn hóa xã chuyên nghiệp, hiện đại và tiện ích, trong thời gian này, Bưu điện huyện Lộc Hà 

đang thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp qua dịch 

vụ bưu chính công ích nhằm giảm chi phí xã hội, tăng cường công khai, minh bạch trong giải 

quyết thủ tục hành chính, thực sự là điểm kết nối giữa chính quyền các cấp và người dân về 

các dịch vụ công. 

 



 

Nguồn: Thương hiệu công luận   

Ngày đăng: 04/12/2018 
Mục: Tin tức   

Tuyên Quang: Người dân tham gia BHYT được đảm bảo quyền lợi 

BHXH tỉnh chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT 

đến với nhân dân. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 

tỉnh Tuyên Quang ký quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, 

BHYT. 

Theo đó, việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thực hiện qua hệ thống truyền thanh lưu 

động của các đội chiếu bóng vào thời điểm trước giờ diễn ra buổi chiếu phim tại các thôn, 

bản. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã cung cấp các tiểu phẩm tuyên truyền về BHXH, BHYT do 

chính viên chức, NLĐ thuộc BHXH tỉnh, BHXH các huyện đóng kịch để tuyên truyền về 

chính sách BHXH, BHYT. Qua các tiểu phẩm tuyên truyền, các chính sách được truyền tải tới 

nhân dân một cách gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ. Từ đầu năm đến nay, 8 đội chiếu bóng lưu động 

thuộc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tuyên truyền 

561 buổi với số người xem là 341.280 lượt người. 

 

BHXH tỉnh cho biết tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng 

gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN. Theo đó, BHXH giải quyết chế độ hằng 

tháng cho 895 người; chế độ một lần cho 4.202 người; chế độ BHXH ngắn hạn cho 21.849 

lượt người. 

Trong 10 tháng năm 2018, BHXH tỉnh tiếp nhận 99.149 hồ sơ (với 15.129 hồ sơ nhận qua 

dịch vụ bưu chính); trả kết quả giải quyết 103.444 hồ sơ (với 54.312 hồ sơ trả qua dịch vụ bưu 

chính). 



 

Đồng thời, BHXH tỉnh đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí cho hoạt động của toàn ngành, thực 

hiện chi đúng, chi đủ, kịp thời và an toàn đến tận tay các đối tượng thụ hưởng. Thực hiện 

giám định chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh BHYT và tăng cường các biện pháp quản lý quỹ 

khám chữa bệnh BHYT được sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng trong tỉnh 

để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hiện tượng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. 



 

Nguồn: ICT News         

Ngày đăng: 04/12/2018 
Mục: Kinh doanh         

VNPost chuyển xong hơn 15.000 vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam 

và Philippines 

Theo thông tin mới nhất từ VNPost, đến hết chiều nay, ngày 4/12, 100% khách hàng 

đăng ký nhận vé trận bán kết lượt về giải đấu AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và 

Philippines qua Bưu điện đều đã nhận vé. 

 

Tính đến cuối giờ chiều nay, ngày 4/12/2018, 100% khách hàng đăng ký nhận vé trận bán kết 

lượt về giải bóng đá AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines qua Bưu điện đều đã nhận 

được vé (Ảnh VNPost cung cấp) 

Đến chiều nay, ngày 4/12, VNPost đã hoàn tất việc chuyển phát vé trận bán kết lượt về AFF 

Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines. Toàn bộ hơn 15.000 vé đã được chuyển phát tới tận 

địa chỉ khách hàng yêu cầu tại 12 quận nội thành Hà Nội. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vừa cho biết, tính đến cuối giờ chiều nay, ngày 

4/12/2018, 100% khách hàng đăng ký nhận vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt 

Nam và Philippines qua Bưu điện đã nhận được nhận được vé. 

Trên cơ sở dữ liệu bán vé online do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cung cấp, Bưu điện 

Việt Nam đã bố trí 200 nhân viên, bưu tá tham gia chuyển phát vé cho người hâm mộ tại 12 

quận nội thành của Hà Nội. Với việc xây dựng hành trình phát khoa học, cùng phương tiện 

vận chuyển, công cụ lao động hiện đại và lực lượng nhân viên, bưu tá phát chuyên nghiệp, chỉ 

trong vòng 3 ngày, từ ngày 30/11 đến ngày 2/12/2018, hơn 15.000 vé đã được phát thành 

công đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. 

Theo số liệu được VNPost cập nhật sáng nay, ngày 4/12/2018, còn 10 bưu gửi, tương ứng với 

30 vé xem trận bán kết lượt về giải đấu AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển 

Philippines vẫn chưa được phát tới tay người nhận, bởi các lý do như: khách hàng không có 

mặt tại Hà Nội trong thời gian VNPost đi phát, địa chỉ nhận thiếu thông tin, nhân viên phát 

điện thoại nhiều lần nhưng khách hàng không nghe máy. Số vé này của các khách hàng trên 

địa bàn quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Đống Đa và Long Biên. 
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Tuy nhiên, đến hết chiều ngày 4/12/2018, VNPost đã tập trung phát hết được toàn bộ 10 bưu 

gửi này, hoàn thành việc chuyển phát vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 tới 100% khách 

hàng. 

 

VNPost là đơn vị nhận “bao thầu” việc chuyển phát toàn bộ vé trận bán kết lượt giải bóng đá 

AFF Suzuki Cup 2018 giữa Việt Nam với Philippines cho các khách hàng tại 12 quận nội 

thành Hà Nội. 

VNPost cũng cho biết thêm, toàn bộ số vé đều được phát đúng số lượng, chủng loại đến người 

nhận có dữ liệu thông tin trùng khớp với thông tin VFF cung cấp. Toàn bộ khách hàng đều 

được nhân viên Bưu điện liên hệ trước khi phát, đồng thời lưu ý về việc xuất trình những giấy 

tờ cần thiết khi nhận vé. 

“Đa số khách hàng hài lòng về những tiện ích của dịch vụ chuyển phát vé tại nhà cũng như sự 

chu đáo, tận tâm của nhân viên và tính minh bạch, an toàn tuyệt đối khi chuyển phát vé qua 

Bưu điện. Để đảm bảo sự minh bạch, cả ba đơn vị là VFF, GMO và VNPost đều giám sát chặt 

chẽ việc chuyển phát vé”, đại diện VNPost chia sẻ. 

Trước đó, như ICTnews đã đưa tin, từ 10h sáng ngày 28/11, VFF bắt đầu bán 25.000 vé qua 

kênh trực tuyến trận Việt Nam vs Philippines tại giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra 

trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 6/12. Đến cuối giờ chiều ngày 29/11/2018, VFF đã 

chính thức thông báo toàn bộ số lượng vé bán online trận bán kết lượt về của đội tuyển Việt 

Nam gặp Philipines tại Mỹ Đình đã được bán hết. 

VNPost là đơn vị nhận “bao thầu” việc chuyển phát toàn bộ vé trận bán kết lượt giải bóng đá 

AFF Suzuki Cup 2018 giữa Việt Nam với Philippines cho các khách hàng tại 12 quận nội 

thành Hà Nội có nhu cầu nhận vé tận địa chỉ. 

Sau trận thắng với tỷ số 2-1 của đội tuyển Việt Nam trên sân của Philippines ở bán kết lượt đi 

giải AFF Suzuki Cup 2018, người hâm mộ nước nhà đang hướng tới trận bán kết lượt về trên 

sân Mỹ Đình. Trận bán kết lượt về này sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày Thứ Năm, ngày 

6/12/2018. Ở AFF Cup năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng AFF Cup 2018 trên 

kênh VTV5 và VTV6. Next Media cũng sở hữu bản quyền giải đấu và trao quyền sản xuất 

chương trình giải đấu cho VOV và VTC3, cùng với Truyền hình Vĩnh Long và YAN. K+ 

cũng sẽ tiếp sóng AFF Cup 2018 theo thỏa thuận với Next Media... 
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Hơn 15.000 vé xem trận Việt Nam vs Philippines đã đến tay NHM Thủ đô 

Sau 3 ngày, hơn 15.000 vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và 

Philippines đã được chuyển phát tới tận địa chỉ khách hàng yêu cầu ở 12 quận nội thành 

Hà Nội. 

Trưa 4/12, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho biết, sau ba ngày (từ 30/11 

đến ngày 2/12) chuyển phát vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và 

Philippines, hơn 15.000 vé đã được chuyển phát tới tận địa chỉ khách hàng yêu cầu ở 12 quận 

nội thành Hà Nội. 

Quá trình chuyển phát vé được giám sát chặt chẽ bởi cả 2 phía, VietnamPost và Liên đoàn 

Bóng đá Việt Nam (VFF). 

Hiện còn 10 bưu gửi (tương đương 30 vé) chưa được phát tới tay người nhận, bởi các lý do 

như: Khách hàng không có mặt tại Hà Nội trong thời gian nhân viên bưu điện chuyển phát, 

hay địa chỉ nhận thiếu thông tin, hoặc nhân viên phát điện thoại nhiều lần nhưng khách hàng 

không nghe máy… 

Số vé chuyển hoàn này là của các khách hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Đống 

Đa và Long Biên. 

 

Hơn 200 bưu tá đã được huy động để chuyển phát nhanh vé AFF Cup đến người hâm mộ 

bóng đá ở Hà Nội. 

Bắt đầu từ 13h chiều 4/12, VietnamPost sẽ bố trí nhân viên phát tại trụ sở VFF để trả vé trận 

bán kết lượt về AFF Cup 2018 cho những khách hàng không kịp nhận vé trong 3 ngày nhân 

viên bưu điện tới phát tại nhà. 

VietnamPost lưu ý, khách hàng khi tới nhận vé tại VFF vẫn phải xuất trình chứng minh thư 

hoặc hoặc thẻ căn cước công dân trùng khớp với thông tin khi đăng ký mua vé online. 

Đối với những trường hợp khách hàng không thể nhận vé có thể ủy quyền cho người nhận hộ. 

Tuy nhiên người nhận hộ phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của 
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người đăng ký mua vé, đồng thời nộp bản photo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân 

của người nhận hộ cho nhân viên bưu điện. 

Nếu sau 12h ngày 6/12, khách hàng không đến nhận vé chuyển hoàn tại VFF, VietnamPost sẽ 

bàn giao toàn bộ số vé này cho VFF. 



 

Nguồn: 24h  

Ngày đăng: 04/12/2018 
Mục: Công nghệ thông tin  

100% vé đặt online trận lượt về Việt Nam - Philippines đã tới tay các CĐV tại Hà Nội 

Chỉ trong vòng 3 ngày (30/11 - 2/12), hơn 15.000 vé đã được phát thành công đến tận địa 

chỉ khách hàng yêu cầu. 

Theo thông tin mới cập nhật từ Bưu điên Việt Nam (VNPost), trên cơ sở dữ liệu bán vé online 

do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cung cấp, VNPost đã bố trí 200 nhân viên, bưu tá 

tham gia chuyển phát vé cho người hâm mộ tại 12 quận nội thành, TP.Hà Nội. 

 

Nhân viên VNPost đang giao vé trận Việt Nam - Philippines. 

"Với việc xây dựng hành trình phát khoa học, cùng phương tiện vận chuyển, công cụ lao động 

hiện đại và lực lượng nhân viên, bưu tá phát chuyên nghiệp, chỉ trong vòng 3 ngày (30/11 - 

2/12), hơn 15.000 vé đã được phát thành công đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Toàn bộ số 

vé đều được phát đúng số lượng, chủng loại đến người nhận có dữ liệu thông tin trung khớp 

với thông tin VFF cung cấp", VNPost thông báo. 

Theo VNPost, toàn bộ khách hàng đều được nhân viên bưu điện liên hệ trước khi phát, đồng 

thời lưu ý về việc xuất trình những giấy tờ cần thiết khi nhận vé. Đa số khách hàng hài lòng 

về những tiện ích của dịch vụ chuyển phát vé tại nhà cũng như sự chu đáo, tận tâm của nhân 

viên và tính minh bạch, an toàn tuyệt đối khi chuyển phát vé qua bưu điện. 

Được biết, để đảm bảo sự minh bạch, quá trình chuyển phát vé được giám sát nghiêm ngặt bởi 

3 đơn vị độc lập nhau là VFF, GMO và VNPost. 

Trước đó, VFF đã thay đổi phương thức bán vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội 

tuyển Việt Nam và Philippines trên sân Mỹ Đình tối 6/12. Thay vì bán trực tiếp vé cho cổ 

động viên tại quầy, VFF bán vé qua 4 westsite và thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ quốc 

tế, ví điện tử… trong hai ngày 28/11 và 29/11. Tuy nhiên, trong cả hai ngày mở bán vé online, 

nhiều khách hàng phàn nàn không thể mua được vé mà chỉ nhận được thông báo "chờ người 

khách thanh toán" kèm câu "quay lại sau". 
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Một số người dân chưa biết lợi ích của dịch vụ công mức độ 3, 4 

 “Số hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận trực tuyến còn thấp hơn so 

với tiếp nhận trực tiếp. Trong đó lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 còn hạn 

chế và chưa được quan tâm tuyên truyền tới người dân để biết, sử dụng”. 

Đây là thông tin đáng lưu ý trong Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng giải 

quyết TTHC trong cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội vừa được UBND TP Hà Nội ban hành. 

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua, TP đã có nhiều chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, 

cải cách TTHC và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải 

quyết TTHC phục vụ người dân, DN. Những kết quả này đã góp phần từng bước làm thay đổi 

phương thức quan hệ giữa chính quyền và người dân, giảm bớt phiền hà, nhũng nhiều, tạo 

thuận lợi cho người dân, DN khi đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc giải quyết TTHC cho người dân, DN của các cơ 

quan, đơn vị thuộc TP vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, đáng lưu ý là số lượng hồ sơ thực 

hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 còn hạn chế và chưa được quan tâm tuyên truyền tới người dân 

để biết, sử dụng. Việc triển khai cách thức giải quyết TTHC qua bưu chính công ích mặc dù 

được đánh giá là giải pháp quan trọng để tạo thuận lợi cho người dân, DN tuy nhiên số lượng 

hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ này là chưa nhiều. 

 

Việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 góp phần xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ 

tốt hơn yêu cầu của công dân, tổ chức. (Ảnh minh họa) 

Trong thời gian qua, việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đã được Hà Nội chú trọng triển 

khai với mục đích góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, 

phục vụ tốt hơn yêu cầu của công dân, tổ chức. Từ tháng 8-2018, Hà Nội đã triển khai dịch vụ 

công mức độ 4 – cấp bản sao trích lục hộ tịch. Tuy nhiên qua theo dõi, số lượt yêu cầu thực 

hiện dịch vụ công mức độ 4 còn ít. 

Tại Hội nghị giao ban của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hà Nội mới đây, các ý kiến thành 

viên Hội đồng cũng phản ánh, phần lớn người dân còn chưa biết đến dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 của TP để sử dụng. 
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Đồng thời đề xuất, công tác tuyên truyền PBGDPL cần chú trọng đến vấn đề này. Đẩy mạnh 

tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp bản sao trích lục hộ tịch và các dịch vụ 

công trực tuyến mức 3 trong lĩnh vực tư pháp bằng nhiều hình thức đa dạng nhằm giúp cho 

người dân biết, hiểu và thực hiện, góp phần vào công cuộc cải cách, đơn giản hóa TTHC của 

TP. 

Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền. 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan báo chí của TP tích cực tuyên truyền, phổ 

biến về hoạt động cải cách hành chính, cải cách TTHC và xây dựng Chính quyền điện tử của 

TP. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công 

chức, viên chức và người dân, DN trong việc thực hiện và giải quyết TTHC qua dịch vụ công 

trực tuyến. 

Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, 

DN phải đi lại nhiều lần. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

quy định TTHC, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC, thực hiện nghiêm việc 

xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC. 

Chú trọng triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người 

dân và DN đối với việc giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp, bảo đảm thực chất 

tránh hình thức; Tích cực tham mưu đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, đề xuất việc thực hiện 

liên thông các TTHC, đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Phối hợp với Bưu điện Hà Nội tổ 

chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

công ích… 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc  

Ngày đăng: 04/12/2018 
Mục: Văn hóa xã hội       

Viñh Phúc phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 

Sáng 4/12, tại trường Tiểu hoc̣ Liên Minh,  thành phố Viñh Yên, Sở Thông tin và Truyền 

thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Bưu điện tỉnh và Báo thiếu niên tiền 

phong tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết thư UPU lần thứ 48. Tới dư ̣có đồng chí Trần Gia 

Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 48 dành cho tất cả các em học sinh dưới 15 tuổi tại hơn 200 

quốc gia trên thế giới. Năm nay, chủ đề của cuộc thi là "Hãy viết một bức thư về người hùng 

của em". Thời gian nhận bài thi từ ngày 12/10/2018 đến hết ngày 15/2/2019 theo dấu bưu 

điện. Bài dự thi của các em học sinh trong cả nước gửi về Báo thiếu niên Tiền phong, số 5, 

Hòa Mã, Hà Nội. 

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 năm trước, trong đó có 4 em đoạt giải. 



 
Hoc̣ sinh Trường Tiểu hoc̣ Liên Minh hào hứng tìm hiểu cuôc̣ thi viết thư UPU lần thứ 48, 

năm 2019 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức đã trở thành hoạt 

động thường xuyên, quen thuộc của các em học sinh trên toàn thế giới. Cuộc thi nhằm bồi 

đắp, nuôi dưỡng tình cảm và giúp các em  thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các vấn 

đề xã hội, của đất nước và mối quan tâm của chính lứa tuổi các em. 

Năm nay, chủ đề cuộc thi mang tính gợi mở, khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ 

và cảm xúc đối với mỗi thí sinh. Cuộc thi không chỉ giúp các em maṇh daṇ thể hiêṇ quan 

điểm, chính kiến của mình về môṭ người anh hùng các em ngưỡng mô ̣mà còn giúp các bâc̣ 

phu ̣huynh nắm bắt, hiểu đươc̣ những tâm tư, nguyêṇ voṇg của các em, qua đó có sư ̣chuẩn bi ̣

ky ̃lưỡng hơn về hành trang cho tương lai con em mình. 



 

Nguồn: Báo ĐT Đảng cộng sản           

Ngày đăng: 05/12/2018 
Mục: Tin tức  

TP. Hồ Chí Minh triển khai nhận, trả kết quả làm lý lịch tư pháp tại nhà 

Nhằm tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí khi làm lý lịch tư pháp, từ ngày 4/12, Sở 

Tư pháp TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bưu điện Thành phố triển khai nhận hồ sơ, trả kết 

quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tại nhà phục vụ người dân. 

 

Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bưu điện Thành phố triển khai 

làm lý lịch tư pháp tại nhà cho người dân.(Ảnh: Mạnh Hòa) 

Để giản hóa thủ tục, khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, nhân 

viên bưu điện sẽ đến tận nơi nhận hồ sơ và khi có kết quả, sẽ mang tới tận địa chỉ người dân 

yêu cầu để trả. Thời gian chuyển nộp hồ sơ hoặc phát trả kết quả là 1 ngày với các quận, 

huyện TP. Hồ Chí Minh (riêng huyện Cần Giờ và Củ Chi là 2 ngày) và từ 2-5 ngày với các 

tỉnh, thành trong cả nước. Cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả khoảng từ 

26.000 – 53.000 đồng/hồ sơ. 

Mẹ Việt Nam anh hùng và những người hoạt động cách mạng trước ngày 19-8-1945 được 

miễn cước nộp hồ sơ, nhận kết quả; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 

lao động, thương bệnh binh, người hoạt động cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người nghèo… 

được giảm 50% giá cước. 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, khoảng một 

nửa lượng hồ sơ hành chính là cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Lượng hồ sơ quá nhiều nên người 

dân khi đến Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục trực tiếp thường phải chờ đợi cả khi 

nộp hồ sơ lẫn khi đến nhận kết quả. 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, với việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện, người dân 

và doanh nghiệp có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí khi yêu cầu cấp Phiếu Lý 

lịch tư pháp mà không cần phải đến Sở Tư pháp Thành phố./. 

 



 

Nguồn: Báo Chính phủ  

Ngày đăng: 04/12/2018 
Mục: Xã hội   

Người dân TPHCM có thể nhận Phiếu Lý lịch tư pháp tại nhà 

Từ 4/12, người dân, doanh nghiệp (DN) có thể nhận Phiếu Lý lịch tư pháp từ Sở Tư 

pháp TPHCM tại nhà, hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu. 

 

Từ 4/12, người dân không cần phải đến Sở Tư pháp để nộp và nhận Phiếu Lý lịch tư pháp. 

Ảnh minh họa/Báo SGGP 

Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Sở Tư pháp TPHCM và Bưu điện TPHCM trong việc 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ lĩnh vực lý lịch tư pháp. 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho báo SGGP biết, hằng ngày, 

Sở giải quyết từ 600-1.2000 hồ sơ hành chính phục vụ người dân, DN. Trong đó, khoảng 50% 

lượng hồ sơ hành chính là cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Lượng hồ sơ quá nhiều nên người dân 

khi đến Sở làm thủ tục trực tiếp thường phải chờ đợi cả khi nộp hồ sơ lẫn khi đến nhận kết 

quả. 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, với việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện, người dân 

và DN có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí khi yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư 

pháp mà không cần phải đến Sở Tư pháp TPHCM. 

Còn Phó Giám đốc Bưu điện TPHCM Nguyễn Hữu Thịnh cho hay, khi người dân, DN có nhu 

cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, nhân viên bưu điện sẽ đến tận nơi nhận hồ sơ và khi có kết 

quả, sẽ mang tới tận địa chỉ người dân yêu cầu để trả. 

Thời gian chuyển nộp hồ sơ hoặc phát trả kết quả là 1 ngày với các quận, huyện TPHCM 

(riêng huyện Cần Giờ và Củ Chi là 2 ngày) và từ 2-5 ngày với các tỉnh, thành trong cả nước. 

Cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả dao động từ 26.000-53.000 đồng/hồ sơ 

(tùy địa bàn trong TPHCM hay các tỉnh, thành; tùy cân nặng hồ sơ). 

Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945 được 

miễn cước nộp hồ sơ, nhận kết quả; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 

Lao động, thương bệnh binh, người hoạt động cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người nghèo… 

được giảm 50% giá cước. 



 

 


