
 

Nguồn: Truyền hình Nghệ An    

Ngày đăng: 02/01/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Nghệ An - Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công 

Bưu điện tỉnh Nghệ An xác định tham gia cung cấp các dịch vụ công là nhiệm vụ mang tính 
chất chính trị xã hội quan trọng góp phần CCHC và khai thác hiệu quả mạng bưu chính công 
cộng do nhà nước đầu tư. 

 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng    

Ngày đăng: 03/01/2020 
Mục: Xã hội 

Dịch vụ bưu chính công tăng 1,76 lần 

Ngành chức năng Lâm Đồng cho biết, các tổ chức và người dân trong tỉnh sử dụng dịch 
vụ bưu chính công đã tăng lên 1,76 lần trong năm 2019. 

  

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả 205.745 hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính công ích, tăng 1,76 lần so với năm 2018 (năm 2018 chỉ có 74.433 hồ sơ). 

Trong năm 2019, Lâm Đồng đã thực hiện thí điểm chuyển giao dịch vụ công trong 10 lĩnh 
vực cấp tỉnh (gồm Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, 
Ngoại vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải); 4 cấp huyện (Đà Lạt, Lâm Hà, Đơn Dương 
và Lạc Dương) và 1 cấp xã (thị trấn D’ran - Đơn Dương). 

Trong năm 2020, đề án này sẽ mở rộng việc áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh.  

  

 

 

 



 

Nguồn: Báo Long An  

Ngày đăng: 02/01/2020 
Mục: Tin tức 

Long An: Sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện 

Ngày 02/01, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Long An tổ chức Sơ kết thực hiện thí điểm 
chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 3 huyện Đức 
Hòa, Châu Thành và Vĩnh Hưng. 

 
Đại biểu tham gia sơ kết thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện 

Trong 3 tháng 9, 10, 11 năm 2019, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký kết Bưu điện tỉnh 
Long An phương án số 1303/PA-SLĐTBXH-BĐ, ngày 19/8/2019 về triển khai thí điểm chi 
trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện tại 3 huyện Đức Hòa, Châu Thành và 
Vĩnh Hưng. Ngay sau khi ký kết, Bưu điện và phòng Lao động-Thương binh và Xã hội 3 
huyện trên cùng thỏa thuận và ký hợp đồng thực hiện từ tháng 9/2019, trong đó tập trung 
thống nhất về các nội dung: Địa điểm, ngày chi trả hàng tháng; danh sách, số lượng đối tượng 
hưởng từng xã, ấp; các quy trình, mẫu biểu, sổ sách quản lý cần thiết phục vụ cho việc chi 
trả,... 

Kết quả thực hiện kỳ chi trả tháng 9/2019 được 5.549/5.649 người, đạt trên 98%; tháng 
10/2019 được 5.463/5.576 người, đạt 97,97%; tháng 11/2019 được 5.578/5.712 người, đạt 
99,6%. Lý do một số đối tượng không đến nhận do bận việc nhà, nằm viện, chuyển địa 
phương sinh sống, đối tượng mới từ trần thân nhân chưa làm hồ sơ báo giảm,... 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công còn gặp nhiều khó khăn. 
Cụ thể, xã có nhiều địa điểm chi trả, lịch chi trả chưa cụ thể; thông tin đối tượng hưởng ưu đãi 
người có công chưa đầy đủ, không có số nhà, số điện thoại; một số đối tượng không hài lòng 
khi Bưu điện yêu cầu làm Giấy ủy quyền; danh sách chi trả không sắp xếp theo thứ tự ABC 
nên việc dò tìm danh sách khó khăn,... 

Căn cứ tình hình kết quả 3 tháng triển khai thực hiện thí điểm chi trả ưu đãi người có công, Sở 
Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương tiếp tục thí điểm chi 
trả người có công với cách mạng tại 3 huyện Đức Hòa, Châu Thành và Vĩnh Hưng. Đến cuối 
quý I/2020, sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó mới triển khai đối với các địa phương còn 
lại./.  

Lê Ngọc 



 

 

Nguồn: Truyền hình Gia Lai  

Ngày đăng: 02/01/2020 
Mục: Xã hội 

Phát huy hiệu quả mô hình thí điểm chuyển giao dịch vụ hành chính công sang Bưu điện 

Đến nay, tại các điểm thực hiện mô hình, đã tiết kiệm đáng kể số lượng cán bộ, công 
chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính của công dân. 

Thực hiện đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện, sau 
hơn 5 tháng triển khai, Bưu điện tỉnh Gia Lai đã bố trí 34 nhân viên, chủ yếu có trình độ Đại 
học, Cao đẳng làm nhiệm vụ trực tiếp học việc, đảm nhiệm dần nhiệm vụ của công chức tại 
các địa phương thực hiện thí điểm. Đến nay, tại các điểm thực hiện mô hình, đã tiết kiện đáng 
kể số lượng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính của 
công dân. Điển hình như thành phố Pleiku đã rút toàn bộ cán bộ công chức làm việc tại Bộ 
phận một cửa trước đây về đảm nhận vị trí khác; huyện Ia Grai tiết kiệm 3 biên chế, huyện 
Krông pa tiết kiệm 4 biên chế… Không chỉ tiết kiệm biên chế, người lao động, đề án chuyển 
giao nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện còn giúp tiết giảm khoản kinh phí đầu tư cho 
Bộ phận một cửa, đặc biệt thực hiện mô hình giải quyết Thủ tục hành chính mới theo hướng 
thân thiện, hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ người dân./. 



 

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp    

Ngày đăng: 02/01/2020 
Mục: Tin tức  

Phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 - năm 2020 

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với 
Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các học sinh tham gia cuộc thi; 
cung cấp tài liệu, phổ biến nội dung, thể lệ, gợi ý về đề tài cuộc thi quốc tế UPU lần thứ 
49 – năm 2020. 

Chủ đề cuộc thi năm nay là “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta 
đang sống” (Tiếng Anh: Write a message to an adult about the world we live in). 

Tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2019) đều được dự thi. Bài thi là một 
bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. Các bài 
dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. 

Bài dự thi cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu 
chính (11611) và gửi từng bức thư qua đường Bưu điện. Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên 
Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội – 11611. 

Các trường tiểu học, trung học cơ sở tập hợp tất cả bài thi của học sinh trường mình gửi về 
Bưu điện huyện, thị xã, thành phố. Bưu điện huyện, thị xã, thành phố tổng hợp bài, đóng dấu 
hủy tem gửi về địa chỉ trên. 

Thời gian nhận bài thi từ ngày 06/12/2019 đến 25/02/2020 (theo dấu Bưu điện). 

Về giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất 05 triệu đồng; 03 giải Nhì, mỗi giải 03 triệu 
đồng; 05 giải Ba, mỗi giải 02 triệu đồng; 30 giải Khuyến khích, mỗi giải 01 triệu đồng. Ngoài 
ra, còn có các giải phụ: Giải dành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số, Giải dành cho thí 
sinh là người khuyết tật, Giải “Cây bút triển vọng” v.v.. 

 



 

Nguồn: Giáo dục    

Ngày đăng: 03/01/2020 
Mục: Tin tức 

Huy động sức mạnh cộng đồng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

Ngày 2/1, 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) chủ trì cuộc họp. 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương nỗ lực tất cả các lực lượng tham 
gia công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là những đơn vị trên 
thực địa, Ban Chỉ đạo 515 các cấp. 

 

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP 

Chương trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh thêm một bước. Đặc biệt, 
chúng ta đã hoàn thành một phần quan trọng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, kết nối liên 
thông giữa hai Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng. Công tác tu sửa mộ liệt 
sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt. 

Trong năm 2020, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập, xác định 
danh tính hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn nhưng năm 2020 Ban Chỉ đạo phải đặt mục tiêu 
quy tập 1.500-2.000 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính 500-600 liệt sĩ. 

Cùng với việc đánh giá lại việc thực hiện hai đề án 1237 và 150 về tìm kiếm, quy tập, xác 
định danh tính hài cốt liệt sĩ từ năm 2013 đến nay, Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng chương 
trình hoạt động từ năm 2021 từ định hướng, chính sách đến điều kiện, cơ chế hoạt động cho 
các đơn vị trên thực địa… 

Phó Thủ tướng nêu rõ: Phải tăng cường thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ từ mọi tầng lớp 
nhân dân, xã hội, cộng đồng. Bên cạnh nguồn thông tin của các cựu chiến binh, những người 
lớn tuổi, các đơn vị, địa phương cần huy động giới trẻ tham gia hỗ trợ bằng công nghệ mới. 

Trước hết, Bộ Lao động thương binh và Xã hội cùng Bộ Quốc phòng phải hoàn thành toàn bộ 
cơ sở dữ liệu về liệt sĩ. Bộ Quốc phòng chủ trì, đưa ra cộng đồng, phát động toàn xã hội, nòng 
cốt là Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Bưu điện Việt Nam thu thập thông tin từ tất cả 
các nguồn. 



Sau đó bằng công cụ lọc, tìm thông tin cần thiết về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tiến hành xác minh, tổ 
chức tìm kiếm. Việc xây dựng bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng nên triển khai theo 
hướng này để huy động sức mạnh cả cộng đồng. 

“Chúng ta kêu gọi về công tác thương binh, liệt sĩ sẽ được cả xã hội tham gia vì đây là việc rất 
ý nghĩa”, Phó Thủ tướng nói. 

Từ những thông tin liệt sĩ đã được xác minh, Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng, đơn vị tập 
trung tìm kiếm tại những địa bàn có mật độ cao, sở cứ tương đối chắc chắn mà chỉ thiếu kinh 
phí triển khai. 

Liên quan đến chế độ về tài chính công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng 
yêu cầu các bộ ngành liên quan, chủ yếu là Bộ Tài chính, khẩn trương hoàn thiện để ngay cả 
các đơn vị bên ngoài, doanh nghiệp có phòng thí nghiệm đủ điều kiện có thể tham gia. Đây là 
trách nhiệm, là sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng và các bộ ngành liên quan tập trung chỉ đạo công tác rà 
phá bom mình tại những khu vực còn nhiều hài cốt liệt sĩ như Hà Giang; ban hành Quy trình 
xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đề xuất đầu tư phương tiện cho các đơn 
vị tìm kiếm, quy tập; có các hoạt động tôn vinh đơn vị, tập thể, cá nhân làm công tác tìm 
kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phát động phong trào chăm sóc mộ liệt sĩ, 
nghĩa trang liệt sĩ… 



 

Nguồn: Báo Chính phủ  

Ngày đăng: 02/01/2020 
Mục: Tin tức 

Mở thêm các kênh thu thập thông tin liệt sĩ 

Đây là yêu cầu của 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) nêu lên tại cuộc họp 
Ban Chỉ đạo, chiều 2/1, tại Hà Nội. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải tăng cường thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ từ mọi 
tầng lớp nhân dân, xã hội, cộng đồng. Ảnh: VGP/Đình Nam 

Phó Thủ tướng cho rằng đây là giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ 
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập, đối chiếu, xác minh thông tin về liệt sĩ… 

“Từ kinh nghiệm xây dựng cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ 
Ban Chỉ đạo cần xem xét những giải pháp ứng dụng công nghệ mới để huy động người dân, 
cộng đồng tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ ở địa phương, từ đó đẩy nhanh 
thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Phó Thủ tướng nói. 

Trong năm 2019, công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được 
đẩy mạnh, có chiều sâu, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Toàn quốc đã tổ chức phát 
hơn 14,6 triệu phiếu thu thập thông tin, thu về 13,9 triệu phiếu trong đó trên 87 nghìn phiếu 
có thông tin. 

Nhiều đơn vị, địa phương có bản hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; nhập 
dữ liệu vào phần mềm máy tính 741.280 hồ sơ, danh sách liệt sĩ. 

Công tác xác minh thông tin, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 
được triển khai quyết liệt, thống nhất với phương châm: Dễ, rõ làm trước; có thông tin đến 
đâu kết luận chặt chẽ, đầy đủ, chính xác đến đó. 

Đến nay, một số địa phương đã kết luận được tổng số liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn; số 
hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập hoặc chưa tìm kiếm, quy tập; khu vực, vị trí có thông tin 
mộ liệt sĩ … Toàn quốc đã tổ chức kết luận địa bàn 81.644/103.100 thôn, 8.412/11.151 xã, 
272/709 huyện, 16/63 tỉnh. 



Một số địa phương đã hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương để bảo đảm công tác tìm kiếm, 
quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả 

Nhiều đợt khảo sát, xác minh, đào tìm hài cốt liệt sĩ quy mô lớn được tổ chức. Kết quả đã tìm 
thấy nhiều khu mộ liệt sĩ tập thể tại Quảng Ninh, Hải Dương, Quảng Nam, Gia Lai, Đồng 
Nai. Năm 2019, các đơn vị, đội quy tập đã tìm và quy tập được 1.625 hài cốt liệt sĩ (trong 
nước: 591; Lào: 239; Campuchia: 795). 

Dự án nâng cấp cơ sở giám định ADN giai đoạn 2 của Viện Pháp y Quân đội và Trung tâm 
Giám định ADN (Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam) được nghiệm thu và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Năm 2019, đã xác định thực 
chứng 121 liệt sĩ, giám định ADN 496 trường hợp và xác định được danh tính 31 liệt sĩ. 

Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ 
thông tin, tài liệu có liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh với các 
nước như Lào, Campuchia, Australia, Mỹ… 

Những vấn đề được thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515 nêu lên là công tác tuyên truyền, 
vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sĩ vẫn còn đơn lẻ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Một số địa phương, đơn vị còn chậm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ. 

Chất lượng hội nghị kết luận địa bàn ở thôn, xã chưa sâu, chưa kỹ về nội dung; số liệu thống 
kê chưa đầy đủ, chính xác, còn thiếu tính thuyết phục. 

 

Ảnh: VGP/Đình Nam 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương nỗ lực tất cả các lực lượng tham 
gia công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là những đơn vị trên 
thực địa, Ban Chỉ đạo 515 các cấp. 

Chương trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh thêm một bước. Đặc biệt, 
chúng ta đã hoàn thành một phần quan trọng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, kết nối liên 
thông giữa hai Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng. Công tác tu sửa mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt 
sĩ, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt. 



Trong năm 2020, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập, xác định 
danh tính hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn nhưng năm 2020 Ban Chỉ đạo phải đặt mục tiêu 
quy tập 1.500-2.000 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính 500-600 liệt sĩ. 

Cùng với việc đánh giá lại việc thực hiện hai đề án 1237 và 150 về tìm kiếm, quy tập, xác 
định danh tính hài cốt liệt sĩ từ năm 2013 đến nay, Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng chương 
trình hoạt động từ năm 2021 từ định hướng, chính sách đến điều kiện, cơ chế hoạt động cho 
các đơn vị trên thực địa… 

Phó Thủ tướng nêu rõ: Phải tăng cường thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ từ mọi tầng lớp 
nhân dân, xã hội, cộng đồng. Bên cạnh nguồn thông tin của các cựu chiến binh, những người 
lớn tuổi, các đơn vị, địa phương cần huy động giới trẻ tham gia hỗ trợ bằng công nghệ mới. 

Trước hết, Bộ LĐ-TB&XH cùng Bộ Quốc phòng phải hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu về 
liệt Bộ Quốc phòng chủ trì, đưa ra cộng đồng, phát động toàn xã hội, nòng cốt là Đoàn Thanh 
niên, Hội Cựu chiến binh, Bưu điện Việt Nam thu thập thông tin từ tất cả các nguồn. Sau đó 
bằng công cụ lọc, tìm thông tin cần thiết về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tiến hành xác minh, tổ chức tìm 
kiếm. Việc xây dựng bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng nên triển khai theo hướng 
này để huy động sức mạnh cả cộng đồng. 

“Chúng ta kêu gọi về công tác thương binh, liệt sĩ sẽ được cả xã hội tham gia vì đây là việc rất 
ý nghĩa”, Phó Thủ tướng nói. 

Từ những thông tin liệt sĩ đã được xác minh, Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng, đơn vị tập 
trung tìm kiếm tại những địa bàn có mật độ cao, sở cứ tương đối chắc chắn mà chỉ thiếu kinh 
phí triển khai. 

Liên quan đến chế độ về tài chính công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng 
yêu cầu các bộ ngành liên quan, chủ yếu là Bộ Tài chính, khẩn trương hoàn thiện để ngay cả 
các đơn vị bên ngoài, doanh nghiệp có phòng thí nghiệm đủ điều kiện có thể tham gia. Đây là 
trách nhiệm, là sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng và các bộ ngành liên quan tập trung chỉ đạo công tác rà 
phá bom mình tại những khu vực còn nhiều hài cốt liệt sĩ như Hà Giang; ban hành Quy trình 
xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đề xuất đầu tư phương tiện cho các đơn 
vị tìm kiếm, quy tập; có các hoạt động tôn vinh đơn vị, tập thể, cá nhân làm công tác tìm 
kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phát động phong trào chăm sóc mộ liệt sĩ, 
nghĩa trang liệt sĩ… 

 


