
 

 

Nguồn: Truyền hình Sơn La                  

Ngày đăng: 21/12/2018 
Mục: Tin tức        

Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 

Sáng ngày 20/12, Bưu điện tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo một số sở ngành của 
tỉnh 

 
Tổng doanh thu của đơn vị năm 2018 đạt trên 132 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch năm, tăng 23% 
so với thực hiện năm 2017... Nộp ngân sách 2 tỷ 967 triệu đồng. Các chế độ thanh toán cho 
người lao động được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, đúng quy định, thu nhập bình quân 
đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng. Nộp đủ BHXH, BHYT cho người lao động với số tiền trên 
3,3 tỷ đồng. 

Bám sát các mục tiêu chính của tổng công ty giao, năm 2019, Bưu điện tỉnh triển khai đồng 
bộ các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ, giữ vững chất lượng mạng lưới. Phấn đấu 
doanh thu đạt 172 tỷ đồng tăng 30% so với thực hiện năm 2018, tăng 6% so với kế hoạch tổng 
công ty giao. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bưu 
điện tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố, Trung tâm Hành 
chính công tỉnh triển khai đạt hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tiện ích cho người 
dân, doanh nghiệp. Phối hợp với ngành BHXH thực hiện tốt chi trả lương hưu, chuyển phát 
hồ sơ. Triển khai mở rộng các dịch vụ, hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019. 
Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào 
thi đua năm 2018 cho Bưu điện tỉnh Sơn La; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng Bằng 
khen cho 6 tập thể; Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân./. 
 
  



 

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc           

Ngày đăng: 21/12/2018 
Mục: Kinh tế        

Hiệu quả việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua bưu điện 

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 ngành Bưu điện, Lao động - Thương binh và Xã hội 
(LĐ - TB&XH), sau gần 2 năm triển khai công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội (BTXH) 
qua hệ thống bưu điện đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh. 

 

Người thụ hưởng chính sách được phục vụ nhanh chóng, chu đáo tại điểm Bưu điện Văn 
hóa thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên. Ảnh: Nguyễn Lượng 

 

Việc chi trả trợ cấp BTXH hàng tháng cho các đối tượng qua hệ thống bưu điện là chủ trương 
lớn của Chính phủ, được thực hiện thí điểm từ năm 2015 tại 4 tỉnh. Tại tỉnh ta, công tác này 
được triển khai từ đầu năm 2017. 

Để việc chi trả trợ cấp BTXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện đạt hiệu quả cao, Bưu điện 
tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH thường xuyên kiểm tra, rà soát những tồn tại trong quá 
trình thực hiện tại các điểm chi trả để kịp thời tháo gỡ khó khăn và khắc phục những tồn tại, 
hạn chế. 

Đến nay, việc thực hiện chi trả trợ cấp BTXH được triển khai ở 178 điểm/137 xã, phường, thị 
trấn gồm: 12 bưu cục, 119 bưu điện văn hóa xã, 47 nhà văn hóa thôn và địa điểm tại UBND 
xã. Tổng số nhân viên tham gia chi trả chế độ trợ cấp BTXH là gần 170 người, đều có phẩm 
chất đạo đức tốt, thái độ tận tình, niềm nở, trình độ năng lực đáp ứng tốt yêu cầu công việc 
được giao. 

Ngày chi trả được sắp xếp từ 10 - 20 hàng tháng. Riêng thành phố Phúc Yên chi trả từ ngày 7 
- 9 hàng tháng. Nếu xã, phường, thị trấn nào có hơn 600 người hưởng chế độ trợ cấp BHXH 
thì bưu điện tổ chức chi trả tại thôn, tổ dân phố tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng 
thụ hưởng. Sau gần 2 năm tích cực triển khai, người thụ hưởng chính sách BTXH đã quen dần 
với phương thức chi trả mới. Tỷ lệ chi trả trợ cấp BTXH hàng tháng luôn đạt trên 99%. 

Đánh giá về hiệu quả của việc chi trả trợ cấp BTXH qua bưu điện, đại diện Bưu điện tỉnh cho 
biết: Việc chi trả các chính sách trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH qua hệ thống bưu 



điện không chỉ thực hiện chính xác, nhanh chóng, kịp thời hơn so với trước đây mà còn làm 
giảm áp lực công việc cho Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện, giúp cán bộ làm công tác TB&XH 
có nhiều thời gian tập trung vào việc chuyên môn, tuyên truyền phổ biến chính sách, quản lý 
đối tượng…; giảm được rủi ro trong quá trình nhận tiền từ các huyện, thành phố về cấp phát 
cho đối tượng thụ hưởng tại xã, phường, thị trấn. 

Thông qua việc chi trả tại bưu điện còn phát hiện kịp thời một số đối tượng từ trần, đối tượng 
không có ở địa phương chuyển đi nơi khác và loại bỏ được những đối tượng bị trùng chính 
sách, chế độ như vừa hưởng hưu trí, vừa hưởng trợ cấp xã hội. 

Chị Đỗ Thị Thùy Dung, nhân viên điểm bưu điện văn hóa thị trấn Thanh Lãng (Bình Xuyên) 
cho biết: Điểm Bưu điện văn hóa thị trấn đang thực hiện chi trả cho 510 đối tượng hưởng trợ 
cấp BTXH. Hàng tháng, chúng tôi thực hiện chi trả từ ngày 15 - 20. Vào những ngày chi trả, 
dù là buổi trưa hay chiều tối nếu có các cô, các chú đến lĩnh tiền thì chúng tôi vẫn làm việc 
bình thường cho đến khi phát hết mới nghỉ. 

Sau ngày chi trả cố định, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát lại danh sách do Phòng LĐ-TB&XH 
huyện cấp. Nếu có đối tượng nào chưa đến nhận, chúng tôi sẽ liên hệ bằng điện thoại; phối 
hợp với địa phương tiến hành rà soát nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin về người thụ hưởng 
không đến điểm chi trả nhận tiền để có phương án phù hợp hoặc xem xét chi trả tại nhà. Vì 
vậy, công tác chi trả trợ cấp BTXH được thực hiện kịp thời, đúng, đủ số tiền cho các đối 
tượng thụ hưởng. 

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song, công tác chi trả trợ cấp BTXH qua bưu điện 
vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Trong quá trình thực hiện, ở một số nơi chưa có sự 
phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa nhân viên bưu điện và cán bộ LĐ-TB&XH xã, phường, thị 
trấn nên việc báo tăng, giảm và điều chỉnh chế độ còn chậm; nhiều đối tượng thụ hưởng chính 
sách trợ cấp BTXH là người cao tuổi, khuyết tật hoặc nhà xa điểm nhận tiền muốn để 2 - 3 
tháng nhận 1 lần gây khó khăn cho việc thanh quyết toán; kinh phí chi cho trợ cấp BTXH 
chưa kịp thời nên việc chi trả tháng đầu năm và cuối năm cho đối tượng thụ hưởng chưa đúng 
theo thời gian quy định; một số nhân viên bưu điện còn cho người nhà đối tượng thụ hưởng 
nhận tiền thay khi chưa có giấy ủy quyền; chưa thông báo kịp thời cho đối tượng phát sinh 
mới đến nhận tiền… 

Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ; chú trọng đào tạo, tập huấn 
kỹ năng giao tiếp, quy trình quản lý nguồn tiền chi trả cho nhân viên giao dịch; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hệ thống để công tác chi trả, quản lý nguồn tiền, thanh quyết 
toán được thực hiện kịp thời, đúng quy định. 

Thanh Huyền 

 



 

Nguồn: Tiền phong          

Ngày đăng: 21/12/2018 
Mục: Tin tức        

Tìm kiếm, quy tập 5.886 hài cốt liệt sĩ 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm 
tra việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước, nhất là các địa phương thuộc địa 
bàn trọng điểm. 

 

Ảnh: QK2 

 

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài 
cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy 
tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018; Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai 
đoạn 2017-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019-2020. 

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, giai đoạn 2016-2018, Bộ đã chuyển giao hơn 700.000 dữ 
liệu về liệt sĩ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển giao 1.200.000 dữ liệu về liệt sĩ, 
gần 900.000 dữ liệu về mộ liệt sĩ và hơn 3.000 dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ cho Bộ Thông tin 
và Truyền thông để chuẩn hoá, tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, 
quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định hài cốt liệt sĩ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối 
hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng, triển khai Cổng thông tin điện tử về liệt 
sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 



 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị 

Từ năm 2016 đến năm 2018, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ, trong 
đó ở trong nước là 2.670 hài cốt liệt sĩ, tại Lào là 854 và Campuchia là 2.362 hài cốt liệt sĩ. Từ 
năm 2017 đến nay, bằng phương pháp thực chứng đã xác định được 284 hài cốt liệt sĩ; bằng 
phương pháp giám định ADN đã phân tích được 475 trường hợp, có quan hệ huyết thống 54 
trường hợp, không có quan hệ huyết thống 421 trường hợp... 

Chủ trì hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia 515 đề nghị Bộ 
Quốc phòng tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 
trong nước, nhất là các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà phá 
bom mìn để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại 
các địa phương. 

Chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sớm triển khai thực hiện Quy trình xác định danh tính 
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là quy trình thực chứng để xác minh, kết luận hơn 
600.000 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ thiếu một phần thông tin. Đồng thời, hoàn thành cơ 
bản việc kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh 
trong phạm vi cả nước. 



 

Nguồn: Báo Dân sinh   

Ngày đăng: 21/12/2018 
Mục: Tin tức       

Liên thông, công khai dữ liệu về liệt sĩ tới mọi người dân 

Đó là thông tin được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm 
kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) đưa ra tại hội nghị 
sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018, Đề án xác 
định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018, diễn ra vào ngày 21/12. 

Từ năm 2016 -2018, tìm kiếm quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ 

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 cho biết, trong giai đoạn 2016-2018, toàn quốc đã tìm kiếm, 
quy tập được 5.88 hài cốt liệt sĩ ( trong nước 2.670, tại Lào là 854 hài cốt, tại Campuchia là 
2.362 hài cốt).  Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm khoa học 
và Công nghệViệt Nam hoàn thành việc đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen của Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; chỉ đạo tích cực lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông 
tin tại các nghĩa trang liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để phân tích, đối chiếu, phục vụ 
xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Kết quả từ năm 2017 -2018,  Các cơ sở 
đã tiến hành xác định danh tính 759 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trong đó bằng phương 
pháp thực chứng 284 trường hợp, giám định ADN 475 trường hợp. 

 

Các đại biểu tập trung thảo luận về mục tiêu đề ra trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định 
danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Đáng chú ý, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ khi tiến hành rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ 
liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm quy tập; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị 
quân đội trong chiến tranh. 

Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB&XH đã chuyển giao cho Bộ TT&TT hơn 1,9 triệu dữ liệu về liệt 
sĩ, gần 900.000 dữ liệu về mộ liệt sĩ, hơn 3.000 dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ để chuẩn hoá, 
tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài 
cốt liệt sĩ; triển khai Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. Công tác 



lập bản đồ tìm kiếm, quy tập được triển khai trên toàn quốc, và có trên 50% địa bàn cấp xã đã 
hoàn thành việc kết luận địa bàn liên quan đến thông tin liệt sĩ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Trung tướng Đỗ Căn – Phó chủ nhiệm Tổng 
cục Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo 515 thẳng thắn thừa nhận những tồn tại khó khăn trong 
quá trình triển khai, tổ chức công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 
các đơn vị của Bộ Quốc phòng: Đó là thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày 
càng ít dần. Địa hình, địa vật thay đổi nhiều. Số lượng hài cốt liệt sĩ phải tìm kiếm, quy tập và 
xác định danh tính còn rất lớn. Tại một số địa phương, việc chuyển trọng tâm tìm kiếm, quy 
tập ở địa bàn trong nước chưa thực sự quyết liệt, kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu. Chậm 
nghiên cứu, ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là 
quy trình thực chứng để xác minh, kết luận các mộ liệt sĩ còn thiếu một phần thông tin. Số 
lượng mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu thân nhân liệt sĩ cần giám định AND rất lớn, trong khi đó 
công xuất của các cơ sở giám định AND chưa đáp ứng yêu cầu. 

 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị đẩy mạnh, cập nhập, liên thông thông tin về liệt sĩ. 

Tập trung đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước 

Trước những khó khăn vướng mắc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đề nghị sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong đó vai trò đặc biệt của Bộ Quốc phòng , 
Bộ LĐ-TB&XH, các bộ ngành, địa phương trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng đánh giá cao 
sự hỗ trợcủa Bộ TT&TT, Bưu điện Việt Nam trong sự ra đời của Cổng thông tin điện tử về 
liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ góp phần quan trọng trong công tác tìm kiếm, xác định 
danh tính liệt sĩ. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương, khen ngợi tinh 
thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp tích cực, hiệu quả của các thành viên Ban chỉ đạo các 
cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quán triệt, 
triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150. Kết quả thực hiện 2 đề án đã phản ánh 
quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thể hiện sự tri ân sâu sắc công lao to 
lớn của các anh hùng liệt sĩ; đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và 
nhân dân trong cả nước; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, ổn 
định tình hình chính trị-xã hội ở các địa phương  



 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ TT&TT, Bưu điện 
Việt Nam trong sự ra đời của Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ,mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. 

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng đề ra trong giai đoạn 2019-2020, Phó thủ 
tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển trọng tâm tìm kiếm, quy tập 
hài cốt liệt sĩ về những địa bàn trong nước, nhất là những nơi có nhân chứng còn sống, còn 
khoẻ mạnh. Ghi nhận kiến nghị của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, từ địa phương, Phó Thủ 
tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các văn bản, quy trình hướng dẫn đối với công tác tìm 
kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Công tác tuyên truyền cần tiếp tục, kiên trì thực hiện để nâng cao nhận thức của các cấp, các 
ngành cùng nhân dân, từ đó tạo chuyển biến trong hành động, ưu tiên dành nguồn lực vào 
công tác này. “Việc bố trí nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài 
cốt liệt sĩ cần phải được quan tâm hơn nữa”, Phó Thủ tướng nói. 

Qua kinh nghiệm lập bản đồ số về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, Phó Thủ tướng 
đề nghị đẩy nhanh việc cập nhật, liên thông dữ liệu của các bộ ngành về công tác liệt sĩ để 
hoàn thành sớm nhất có thể thay vì mục tiêu đến năm 2020. Các bộ ngành, đơn vị, địa phương 
chủ động khai thác thêm nhiều nguồn thông tin từ tư liệu, hiện vật của các cán bộ, chiến sĩ 
đang được lưu giữ phục vụ đối chiếu, xác minh thông tin liệt sĩ. Đồng thời công khai các dữ 
liệu để người dân cũng có thể tra cứu, phản hồi, đính chính, bổ sung thêm cho những thông 
tin đã được đăng tải. 

“Tới đây Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ sẽ được đưa lên hệ 
thống thông tin rất mở của đề án hệ tri thức Việt để người dân có thể vào tra cứu thông tin về 
liệt sĩ”- Phó thủ tướng cho biết. 

Hội nghị đã đề ra mục tiêu cụ thể trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 
trong giai đoạn 2019-2020 là phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 đến 
2.000 hài cốt liệt sĩ; bằng phương pháp thực chứng xác định danh tính khoảng 250 hài cốt liệt 
sĩ; bằng phương pháp giám định ADN xác định danh tính khoảng 300 hài cốt liệt sĩ. Hoàn 
thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh trong phạm vi toàn 
quốc. Hoàn thành xây dựng Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; các cơ sở giám định ADN 
đưa vào khai thác sử dụng. Hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; chuẩn hóa 
thông tin; tích hợp, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về 
liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ… 

NGUYỄN SÍU 



 

Nguồn: Báo Khánh Hòa           

Ngày đăng:21/12/2018 
Mục: Văn hóa        

Các tướng lĩnh Việt Nam trên tem bưu chính 

Tem về các tướng lĩnh nước ta, tính đến nay đã phát hành các bộ tem theo trình tự như sau: 

 
Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa (1913 - 1997): ngày 13-9-2013, Bộ Thông tin và Truyền thông 
(TT-TT) phát hành bộ tem “Ky ̉ niệm 100 năm sinh Trần Đại Nghĩa”, gồm 1 mẫu, có giá mặt 
2.000đ do họa sĩ Nguyễn Kim Liên và Võ Lương Nhi thiết kế. Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại 
Nghi ̃a sinh ngày 3-9-1913 tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ông là người đã đặt nền 
móng xây dựng cho công nghiệp quốc phòng ở nước ta và là nhà khoa học đầu tiên được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh phong quân hàm Thiếu tướng trong đợt đầu tiên năm 1948. 

  

 

 
- Đại tướng Nguyê ̃n Chí Thanh (1914 - 1967): Ông là vị đại tướng tài đức vẹn toàn và là nhà 
quản ly ́ nông nghiệp giỏi giang. Để tôn vinh công lao và nhớ ơn ông, ngày 31-12-2013, Bộ 
TT-TT phát ha ̀nh đặc biệt bộ tem “Ky ̉niệm 100 năm sinh Nguyễn Chí Thanh” gồm 1 mẫu, có 
giá mặt 2.000đ do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế. Đây cũng là mẫu tem cuối cùng có giá mặt 
2.000đ để gởi thư dưới 20gr. Vì sau thời gian này, giá cước gởi thư dưới 20gr là 3.000đ, nên 
bì thư thực gởi tem Nguyễn Chí Thanh thuộc loại quý hiếm. 

 
- Đại tướng Lê Trọng Tấn (1914 - 1986): tên thật là Lê Trọng Tố, sinh ngày 1-10-1914 tại 
làng Yên Nghĩa, tỉnh Hà Đông. Năm 1984, ông được phong quân hàm Đại tướng, đã được 
Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân, 
huy chương khác. Để tưởng nhớ, tôn vinh những công lao to lớn của ông, ngày 1-10-2014, Bộ 
TT-TT, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 
100 năm ngày sinh Ðại tướng Lê Trọng Tấn tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Bộ tem 
gồm 1 mẫu, có giá mặt 3.000đ do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế. 

 
- Đại tướng Hoàng Văn Thái (1915 - 1986): tên thật là Hoàng Văn Xiêm, sinh ngày 1-5-1915 
tại huyện Tiền Ha ̉i, tỉnh Thái Bình. Ông là Tổng Tham mưu trưởng đâ ̀u tiên của Quân đội 



nhân dân Viê ̣t Nam, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân giải phóng 
miền Nam… Ông cũng được xem là tác giả của hệ thống ký hiệu tổ chức đơn vị quân đội Việt 
Nam theo ký hiệu ABC. Để tưởng nhớ và tôn vinh công lao to lớn ấy, ngày 7-5-2015, Bộ TT-
TT tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Ky ̉ niệm 100 năm sinh Hoàng Văn Thái”, gồm 1 
mẫu, giá mặt 3.000đ do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế. 

 
- Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917 - 2002): sinh nga ̀y 2-5-1917, tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. 
Ông là một trong những tướng lĩnh danh tiếng của Việt Nam, người chỉ huy trực tiếp chiến 
dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Ngày 28-4-2017, Bộ TT-TT phát hành đặc biệt bộ tem “Ky ̉ 
niệm 100 năm sinh Văn Tiến Dũng” gồm 1 mẫu, có giá mặt 3.000đ do họa sĩ Tô Minh Trang 
thiết kế. 

 
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013): ngày 25-8-2017, Bộ TT-TT phối hợp với UBND 
tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Đa ̣i tướng Võ Nguyên Giáp” gồm 1 
mẫu, co ́ giá mặt 3.000đ và 1 bloc tem giá mặt 12.000đ cùng nhiều vật phẩm ky ̉ niệm khác 
như: huy hiệu, bưu ảnh, tranh ghép tem… Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế. Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp là vị đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tên tuổi của ông 
gắn liền với chiến thắng Điê ̣n Biên Phủ - thiên sử vàng dân tộc vang dội khắp năm châu. 

 
Đề tài nhân vật lịch sử Việt Nam rất phong phú. Bộ sưu tập “Danh nhân và nhân vâ ̣t lịch sử 
Việt Nam” của cô Thái Minh Nguyệt - hội viên Câu lạc bộ tem Hoàn Cầu Nha Trang đã đạt 
giải đồng triển lãm tem khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tại TP. Gia Lai vừa qua. 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam           

Ngày đăng: 21/12/2018 
Mục: Tin tức       

Chi cục Thuế Đại Lộc thu ngân sách đạt hơn 133 tỷ đồng 

Năm 2018, thu ngân sách của Chi cục Thuế Đại Lộc ước đạt hơn 133 tỷ đồng (đạt 127,7% dự 
toán tỉnh giao, 111,4% dự toán huyện giao và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2017). Có 8/10 
khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với dự toán năm. Cụ thể như: thu tiền sử 
dụng đất; thu tiền cho thuê đất; phí, lệ phí; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thuế thu nhập 
cá nhân; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp... 

Trong năm, Chi cục Thuế Đại Lộc đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê 
khai thuế của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không 
đủ để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Qua kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ 
sở 53 doanh nghiệp, đơn vị đã xử lý truy thu và phạt gần 4 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, Chi cục Thuế Đại Lộc đã tham mưu nhiều giải pháp chống thất thu thuế trên lĩnh 
vực khai khoáng, quản lý phương tiện vận tải tư nhân; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án ủy 
nhiệm thu thuế qua bưu điện trên địa bàn 18 xã, thị trấn của huyện; đối chiếu rà soát thông tin 
hộ kinh doanh giữa thực tế và trên ứng dụng TMS phục vụ việc quản lý theo quy trình ủy 
nhiệm thu qua bưu điện được thuận lợi. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế Đại Lộc cũng đã ký kết 
quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức họp bàn chuyên đề về công tác quản lý 
nợ. 

 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai           

Ngày đăng:21/12/2018 
Mục: Bạn đọc         

Điện tử hóa thủ tục xuất nhập cảnh: Tạo thuận lợi cho người dân 

Người nước ngoài và kiều bào về thăm quê hương khai báo tạm trú; người dân cần đổi 
và cấp mới hộ chiếu, khai báo khi mất hộ chiếu... thay vì phải trực tiếp đến Phòng Quản 
lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh để thực hiện thì nay chỉ cần ngồi tại nhà vào máy tính là 
được đáp ứng yêu cầu. 

 

Người dân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đăng ký dịch vụ bưu điện chuyển hộ 
chiếu đến tận nhà. 

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh là một trong 10 đơn vị quản lý xuất nhập cảnh 
trong cả nước được Bộ Công an tuyên dương, đánh giá cao về cải cách thủ tục hành chính đạt 
hiệu quả, đem lại những tiện ích tốt nhất cho người dân. 

* Người dân hài lòng 

Từ tháng 3-2018 đến nay, người có nhu cầu làm hộ chiếu, khách nước ngoài và kiều bào về 
thăm quê hương đều cảm thấy hài lòng với cách làm việc của cán bộ, nhân viên Phòng Quản 
lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh. 

Theo Đại tá Nguyễn Hải 
Nam, Trưởng phòng Quản lý 
xuất nhập cảnh Công an tỉnh, 
thời gian tới ngành sẽ triển 
khai chương trình tờ khai điện 
tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ 
thông trong nước. Theo đó, 
người dù không có hộ khẩu 
tại Đồng Nai nhưng đang 
sống và làm việc trên địa bàn 
tỉnh có nhu cầu cấp, đổi hộ 



Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh (ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng 
Bom) loay hoay không biết điền mẫu đăng ký cấp mới hộ 

chiếu qua máy vi tính thì một cán bộ của phòng đến hướng dẫn bà khai báo thông tin. Hơn 1 
giờ sau, bà Hạnh ra về và được thông báo hộ chiếu của bà sẽ được chuyển đến tận tay trong 
khoảng 10-12 ngày. 

Tương tự, ông Nguyễn Chương, Việt kiều Mỹ về thăm gia đình ở huyện Thống Nhất cho biết 
thời gian về Việt Nam chơi không được nhiều. Khi đến khai báo tạm trú với Phòng Quản lý 
xuất nhập cảnh theo quy định ông liền được cán bộ hướng dẫn không cần làm các thủ tục như 
trước mà có thể ngồi ở nhà khai báo thông tin trực tuyến. “Việc cải cách thủ tục hành chính 
của Công an Đồng Nai quá tiện lợi cho bà con kiều bào” - ông Nguyễn Chương nói. 

Ngoài việc tạo mọi điều kiện trong việc cấp, đổi, làm mới hộ chiếu và đăng ký tạm trú cho 
người dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh còn hợp tác với Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ 
tiếp nhận hồ sơ, cấp trả hộ chiếu tận nhà cũng như thủ tục trình báo mất hộ chiếu qua Bưu 
điện tỉnh. Từ khi đơn vị thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
đăng ký, khai báo thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh qua mạng đã tiết kiệm thời gian, chi 
phí cho người dân. Qua đó, giảm đáng kể tình trạng cò mồi, bắt mối, lôi kéo khách trước cổng 
đơn vị như trước đây. 

* Đổi mới quy trình 

Thời gian qua, khi Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện khai báo trực tuyến qua mạng đã 
tiết giảm được một nửa thời gian, quy trình cấp đổi hộ chiếu cũng như khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài và kiều bào về Việt Nam thăm thân nhân đã góp phần vào công tác cải cách 
thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

 

Theo thống kê của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trong năm 2018 toàn tỉnh có hơn 50 ngàn 
lượt người nước ngoài và kiều bào khai báo tạm trú; mỗi ngày có từ 300-400 lượt người đến 
yêu cầu cấp, đổi hộ chiếu. Tính từ ngày triển khai hệ thống khai báo tạm trú cho người nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh qua internet, đã có trên 300 cơ sở có người nước ngoài đang làm việc 
khai báo tạm trú bằng hình thức trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình, 
thủ tục hành chính đã đáp ứng được nhu cầu của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng 
phục vụ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh. 

Trao đổi về phương thức khai báo tạm trú ở Việt Nam đối với người nước ngoài nói chung, 
Việt kiều nói riêng, đại tá Nguyễn Hải Nam, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an 

chiếu cũng sẽ được thực hiện. 



tỉnh cho biết việc triển khai hệ thống cấp, đổi hộ chiếu và khai báo tạm trú qua mạng là bước 
đột phá của ngành công an, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài  
cũng như  từng bước đưa hình thức này đi vào nề nếp, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 


