
 

Nguồn: Vietnamnet  

Ngày đăng: 26/02/2019 
Mục: Thời sự  

Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 

Chiều nay, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem 
“Chào mừng hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên”. 

Tới dự có Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức 
Chung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. 

Thứ trưởng TT&TT Phạm Hồng Hải cho biết, thông qua ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự 
phối mầu chặt chẽ, bộ tem đã thể hiện nổi bật biểu trưng cách điệu hai bàn tay bắt chặt vào 
nhau của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều trên nền hàng tre xanh yên bình, thân thiện của Việt 
Nam. 

Mẫu tem “Chào mừng hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên”. 

Bên cạnh đó, mẫu tem cũng thể hiện quốc kỳ Việt Nam và cánh chim hòa bình với dòng chữ 
“partnership for sustainable peace”nhằm khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, 
cũng như sự thân thiện, mến khách và đầy trách nhiệm của Việt Nam đối với nền hòa bình 
bền vững trên toàn thế giới. 



 

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ký bìa phát hành đặc biệt bộ tem 

Dưới mẫu tem là hình ảnh Khuê Văn Các, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội – nơi diễn ra hội 
nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2. 

Theo Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, với ngôn ngữ riêng hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhiều thông 
tin, mẫu tem nhỏ này sẽ góp phần truyển tải mạnh mẽ thông điệp "Việt Nam - điểm đến an 
toàn thân thiện"; "Hà Nội - thành phố vì hòa bình" tới bạn bè, cộng đồng quốc tế. 

Đồng thời khẳng định vai trò của một quốc gia thành viên Liên hợp quốc có trách nhiệm và là 
đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế trong việc góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát 
triển. 

Bộ tem “Chào mừng hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên” do họa sỹ Nguyễn Du và Tô 
Minh Trang của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. 



 

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng Bộ Ngoại giao tranh tem 

 

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tặng UBND TP Hà Nội tranh tem 

Bộ tem gồm 1 mẫu có giá mặt 4.000 đồng với khuôn khổ 43mm x 32mm và 1 bloc tem với 
khuôn khổ 222mm x 114mm. Tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ hôm 
nay đến ngày 31/12/2020. 
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Việt Nam phát hành bộ tem chào mừng thượng đỉnh Mỹ - Triều 

Bộ tem có biểu trưng lãnh đạo Mỹ - Triều bắt tay trên nền hàng tre xanh của Việt Nam. 

Chiều 26/2, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức phát hành bộ 
tem đặc biệt chào mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội. 

Bộ tem do Bưu điện Việt Nam cùng hoạ sỹ Nguyễn Du và Tô Minh Trang thiết kế. Điểm 
nhấn nổi bật của mẫu tem là hai bàn tay mang lá cờ của hai nước Mỹ - Triều bắt chặt vào 
nhau, trên nền hàng tre của Việt Nam. 

Bên trái là hình ảnh quốc kỳ Việt Nam, Khuê Văn Các là biểu tượng của thủ đô Hà Nội và 
những cánh chim mang thông điệp hoà bình cùng dòng chữ "partnership for sustainable 
peace" (hợp tác vì hoà bình bền vững). 

 

Mẫu tem chào mừng thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội. 

Ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hội nghị thượng 
đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội là sự kiện quan trọng, thể hiện vai trò, sự đóng góp tích 
cực, có trách nhiệm của Việt Nam với các vấn đề quốc tế.  

Ông kỳ vọng, với ngôn ngữ riêng hàm chứa nhiều ý nghĩa, mẫu tem này sẽ là thông điệp góp 
phần vào tiến trình hoà bình chung của thế giới. "Qua đó, không chỉ bạn bè quốc tế cảm nhận 
được sự thân thiện, mến khách của con người Việt Nam mà người dân trong nước cũng hiểu 
hơn ý nghĩa của hội nghị và vai trò, trách nhiệm của nước ta với cộng đồng quốc tế", ông Hải 
nói.  

Bộ tem chào mừng thượng đỉnh Mỹ - Triều được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ 
nay đến cuối năm 2019. 

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra từ 27 đến 28/2, tại Hà Nội.  
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Triển khai thu thập dữ liệu bản đồ số 

Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn Khánh Hòa đang thực hiện việc thu thập dữ liệu cho dự án 
bản đồ số Việt Nam (VN Map), dự kiến đến ngày 28-2 sẽ hoàn thành. 

 
Để triển khai việc thu thập dữ liệu bản đồ số, Bưu điện tỉnh đã tổ chức tập huấn phần mềm, 
quy trình thu thập dữ liệu địa chỉ cho cán bộ đoàn các huyện, thị, thành phố. Đồng thời thành 
lập Ban chỉ đạo công tác triển khai thu thập dữ liệu dự án VN Map của đơn vị; thành lập lực 
lượng tham gia thu thập dữ liệu bản đồ số ở các bưu điện huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh 
đó, đơn vị cũng đã làm việc và có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị hỗ trợ 
cung cấp số liệu liên quan đến các thửa đất ở của từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh thực hiện việc thu thập dữ liệu cho dự án VN Map.

 
Theo thỏa thuận phân công địa bàn thu thập dữ liệu, Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm thu thập 
dữ liệu địa chỉ của 71 xã, phường, còn Tỉnh đoàn thực hiện thu thập dữ liệu ở 66 xã, phường. 



Từ ngày 17-1, lực lượng của hai đơn vị bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu cho dự án 
VN Map. Những người trực tiếp đi thu thập dữ liệu phải tải ứng dụng “VNPOST Thu thập địa 
chỉ” về điện thoại thông minh để tiến hành các thao tác nhập và gửi dữ liệu. Mỗi người phải 
đến từng địa chỉ để thu thập các thông tin gồm: tên địa điểm hoặc tên chủ hộ, số nhà, tên 
đường, khu vực, chụp ảnh địa điểm. Việc cập nhật, đánh giá kết quả của từng bưu điện địa 
phương được thực hiện hàng ngày trên trang thông tin nội bộ của đơn vị. 

 
 Ông Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ này, Tỉnh đoàn đã 
hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác thu thập dữ liệu; chú 
trọng công tác phối hợp với Bưu điện tỉnh trong quá trình triển khai. Thời gian đầu triển khai, 
một số cơ sở đoàn chưa hiểu rõ tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu bản đồ số nên chưa 
chỉ đạo quyết liệt việc ra quân thu thập. Sau Tết Nguyên đán, chúng tôi đã đẩy mạnh việc thực 
hiện, cao điểm là từ ngày 22 đến 28-2, nhất là trong hai ngày cuối tuần 23 và 24-2, đoàn viên 
toàn tỉnh đồng loạt ra quân để đảm bảo hoàn thành mục tiêu”. 

 
 “Dù các đơn vị được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu bản đồ số rất nỗ lực, nhưng trong quá 
trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Phần mềm thu thập dữ liệu địa chỉ thường hay 
nghẽn mạng, nhất là vào các ngày cuối tuần, những giờ cao điểm. Thông tin về số hộ cụ thể 
có sự chênh lệch quá lớn với số địa chỉ, bởi có nhiều trường hợp một địa chỉ thu thập, nhưng 
trong đó có nhiều hộ gia đình. Tại một số địa bàn như miền núi, hải đảo, mạng di động yếu 
nên không thể thu thập các dữ liệu tại các khu vực đó”, ông Phan Đình Cương - Phó Giám 
đốc Bưu điện tỉnh cho biết. 

 
Tính đến ngày 23-2, toàn tỉnh thu thập được hơn 119.082/288.883 địa chỉ, đạt 41,2% số lượng 
địa chỉ cần thu thập. Các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ này là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, 
Vạn Ninh và Nha Trang đều đã hoàn thành hơn 60%. 

 
Đến hết ngày 28-2, việc thu thập dữ liệu địa chỉ bản đồ số trên địa bàn tỉnh sẽ đạt khoảng 
90%, theo đúng tiến độ nhiệm vụ đã cam kết với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
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Tỉnh Đoàn Tây Ninh: Triển khai Đề án “Tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn vận động cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên cùng phát huy tinh thần tiên phong tham gia thực hiện tốt công tác thu thập 
thông tin, làm giàu cho nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án “Hệ tri thức Việt số 
hóa”. 

Triển khai Đề án “Tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2 nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định số 
677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri 
thức Việt số hóa”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Kết thúc giai đoạn 1 (được triển khai từ tháng 12/2017 đến 12/2018), Đề án đã có 46,159 tài 
khoản trên cổng thông tin itrithuc.vn; 10,462 bộ dữ liệu mở; 3,240,460 câu hỏi; 5,931 bài viết 
trên cây tri thức. 

Giai đoạn 2 của Đề án (bắt đầu triển khai từ tháng 01/2019), bên cạnh những nội dung đã triển 
khai ở giai đoạn 1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bưu điện Việt Nam thực hiện 
Dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án “Hệ tri thức Việt số hóa". 

Dự án không chỉ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ nền (các lớp bản đồ về biên giới, 
hành chính, giao thông, sông ngòi…); cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về tọa độ, thông tin đi 
kèm của các đối tượng (địa danh, trường học, bệnh viện, hiệu thuốc, khách sạn…) và địa chỉ 
nhà dân mà còn xây dựng các ứng dụng sử dụng bản đồ đi kèm. 

Hệ tri thức Việt số hóa hứa hẹn sẽ tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người, nhất 
là thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu 
lớn, trí thông minh nhân tạo..., đặc biệt trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tác 
động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực từ khoa học, giáo dục, giao thông, tài chính, sản xuất, y tế… 
Đây chính là nền tảng kiến tạo những cơ hội lớn, thực tiễn cho phong trào khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo của Việt Nam. 

Theo đó, đoàn viên, thanh niên sẽ trực tiếp tham gia thu thập dữ liệu địa chỉ trên toàn tỉnh, 
làm giàu cơ sở dữ liệu cho dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh kêu gọi tất cả các cấp bộ 
đoàn vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng phát huy tinh thần tiên phong, tham gia 
thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, làm giàu cho nền tảng dữ liệu Bản đồ số. 
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Chợ Lách: Ra mắt mô hình dịch vụ hành chính công 

Ngày 25/2/2019, Bưu điện tỉnh Bến Tre phối hợp UBND huyện Chợ Lách tổ chức Lễ ra mắt 
Mô hình chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công của UBND xã Sơn Định cho 
Bưu điện văn hóa xã Sơn Định làm thí điểm. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Nguyễn Minh Đức. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND xã Sơn Định đặt tại Bưu điện 
văn hóa xã được giao 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp, lao động - thương binh và 
xã hội, là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, chuyển hồ sơ thủ tục 
hành chính đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến độ và trả 
kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý 
hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá 
nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Ngọc Lãm) 

Bưu điện hành chính công xã Sơn Định được thành lập, đi vào hoạt động đã thể hiện quyết 
tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện nhằm tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính và cách thức giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước khẳng định đây là hoạt 
động đáp ứng xu thế tất yếu phát triển xã hội; từng bước chuyển một số thủ tục hành chính 
công sang một số đơn vị dịch vụ có thẩm quyền thực hiện nhằm tiết kiệm, tránh lãng phí xã 
hội. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp trong tỉnh phải phối hợp thực hiện tốt 
mô hình Bưu điện hành chính công nhằm góp phần xây dựng chính quyền phục vụ; cán bộ, 
công chức, viên chức phải nâng cao thái độ phục vụ nhân dân; phòng, chống tiêu cực; nâng 
cao lòng tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị. 
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Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người nộp thuế 

Nhằm giúp người nộp thuế giảm chi phí thời gian trong quá trình chấp hành nghĩa vụ nộp 
thuế, những năm gần đây, Cục Thuế tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đơn giản 
hóa các thủ tục hành chính như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản 
lý thuế; hỗ trợ người nộp thuế trong việc khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử; ủy nhiệm cho 
các ngân hàng thương mại thu thuế, phí, lệ phí; ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thu thuế hộ kinh 
doanh... Cách làm trên không chỉ giúp cơ quan Thuế nâng cao chất lượng công tác kê khai, 
nộp thuế theo Đề án Cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2016 – 2020, mà còn đáp 
ứng yêu cầu quản lý rũi ro, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo quy định của 
Luật quản lý thuế và Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 22-9-2015 của UBND tỉnh. 

 

Người dân đến làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế Tp.Phan Rang – Tháp Chàm.  Ảnh: 
V.Thanh 

Ông Đoàn Hạnh Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Ngoài các giải pháp kể trên, 
trong năm qua, ngành Thuế còn triển khai thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2008 đối với các thủ tục thuế, các quy trình quản lý liên quan trực tiếp đến 
người nộp thuế; phối hợp các sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các 
quy trình quản lý, các quy chế phối hợp để đảm bảo đúng quy định của Quyết định số 
09/2015/QĐ-TTg ngày 25-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại cơ 
quan hành chính nhà nước. Nhờ đó, thời gian giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực thuế được 
rút ngắn từ 1-2 ngày so với quy định của Chính phủ và UBND tỉnh. Riêng năm 2018, toàn 
ngành đã giải quyết và cấp 594 mã số thuế cho các tổ chức, cá nhân, trong đó theo cơ chế 
“một cửa liên thông” với Sở Kế hoạch và Đầu tư có 504 doanh nghiệp; trực tiếp tại bộ phận 
“một cửa” cơ quan thuế các cấp có 90 tổ chức. 

Qua đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh 
(do Sở Nội vụ chủ trì), ngành Thuế tiếp tục đạt được kết quả tích cực, đứng vị trí thứ 2 trong 
khối các cơ quan Trung ương. Đặc biệt, đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện 



kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử; 100% hộ kinh doanh nộp thuế thông qua đơn vị ủy 
nhiệm thu (Bưu điện tỉnh). Trong đó, 3 chỉ số thành phần của nộp thuế điện tử là: Số chứng từ 
nộp điện tử, số thuế nộp điện tử và số doanh nghiệp nộp thuế điện tử đều đạt trên 98%, vượt 
chỉ tiêu Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6-2-2017 của Chính phủ đề ra (chỉ tiêu của 
Chính phủ đạt tối thiểu 95%), được Tổng cục Thuế đánh giá là một trong những đơn vị dẫn 
đầu cả nước về triển khai nộp thuế điện tử. 

Năm 2019, ngành Thuế tỉnh ta được giao dự toán thu ngân sách (phần thu nội địa) 2.400 tỷ 
đồng. Để chủ động hoàn thành chỉ tiêu được giao, ngành Thuế thường xuyên theo dõi tiến độ 
thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng sắc thuế để kịp thời tham mưu 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách. Triển 
khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật thuế sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là chính sách hóa 
đơn về điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12-9-2018 và các chính sách miễn, 
giảm thuế, đơn giản hóa thủ tục thuế theo các nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị của UBND 
tỉnh. Chú trọng công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc của người nộp thuế. Mặt khác, ngành Thuế còn tăng cường công tác tuyên truyền, 
phổ biến chính sách pháp luật về thuế đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu để người dân dễ tiếp cận. Phối 
hợp triển khai tốt các Đề án cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế như khai thuế điện tử, nộp thuế 
điện tử, hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử…; đặc biệt là triển khai kết nối với Văn phòng đăng 
ký đất đai (sở Tài nguyên và Môi trường) trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài 
chính đất đai; áp dụng triệt để các phần mềm ứng dụng vào công tác thuế nhằm rút ngắn thời 
gian giải quyết hồ sơ. 

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành thực hiện quy chế phối hợp theo cơ chế “một cửa liên 
thông” trong lĩnh vực đăng ký thuế, xác định ưu đãi về thuế đối với các dự án đầu tư, nhất là 
các dự án điện gió, điện mặt trời, lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư. Duy trì việc áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các lĩnh vực 
hoạt động của ngành, nhằm kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục thuế. 
Triển khai kịp thời, đầy đủ ứng dụng quản lý tập trung mã số thuế, nâng cấp hệ thống các ứng 
dụng quản lý thuế cấp Cục và các Chi cục Thuế nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung chính 
sách thuế mới. Tập trung kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp, 
trong đó sẽ thành lập Chi cục Thuế 2 khu vực: Ninh Sơn – Bác Ái và Thuận Bắc – Ninh Hải. 
Đồng thời, ngành còn tăng cường giám sát công chức thi hành công vụ, nhất là đi sâu vào các 
chuyên đề liên quan tới thực hiện chính sách pháp luật, thái độ giao tiếp, ứng xử của công 
chức thuế, nhằm giúp cán bộ thuế ngày càng năng động, đổi mới phương pháp làm việc, nâng 
cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. 

 

 


