
 

Nguồn: Đài PTTH Bình Phước         

Ngày đăng: 25/03/2019 
Mục: Tin tức   

5 tháng cuối năm 2018, số thuế ủy nhiệm thu đạt 37,5 tỷ đồng 

Chiều ngày 25/3, tại Bưu điện tỉnh, Cục thuế Bình Phước tổ chức Hội nghị Tổng kết công 
tác ủy nhiệm thu thuế năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đây là chương 
trình do Tổng cục Thuế thí điểm thực hiện theo Quyết định số 1023 ngày 31/5/2018. 

 

Từ ngày 1/8/2018, thực hiện quyết định của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Bình Phước phối hợp 
với Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân 
kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Kết quả, tổng số thuế giao cho đơn vị ủy 
nhiệm thu thuế 5 tháng cuối năm 2018 là 37 tỷ 500 triệu đồng; Tổng số thuế thu từ cá nhân 
kinh doanh là gần 32 tỷ đồng, đạt 85% trên số thuế giao thu. Trong đó, nhân viên bưu điện thu 
trực tiếp là trên 19 tỷ 600 triệu đồng, cá nhân kinh doanh nộp trực tiếp vào ngân sách nhà 
nước 12,3 tỷ đồng. Số kinh phí ủy nhiệm thu thuế phải thanh toán là trên 958 triệu đồng; Kinh 
phí ủy nhiệm thu đã thanh toán là trên 953 triệu đồng 

Hội nghị cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đó là: trong giai đoạn đầu vẫn còn sự 
chênh lệnh giữa cơ quan thuế và Bưu điện, việc phối hợp giữa 2 bên chưa kịp thời; tỷ lệ %  số 
thuế thu được so với số giao thu còn đạt thấp, dẫn đến xu hướng nợ đọng thuế từ cá nhân kinh 
doanh có chiều hướng gia tăng. Ngoài ra, Nhân viên thu thuế của Bưu điện hầu hết chưa có 
nghiệp vụ về thu thuế và do mới thực hiện  công tác ủy nhiệm thu thuế vẫn còn lúng túng và 
gặp khó khăn trong việc thực hiện công tác thu thuế./. 

Lệ Quyên – Phạm Quang 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Ninh Thuận         

Ngày đăng: 23/03/2019 
Mục: Tin tức       

Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 

Sáng ngày 20/3/2019, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh, Văn 
phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn sử dụng hệ 
thống phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho lãnh 
đạo các Sở, ngành; công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh và lãnh đạo, nhân viên Bưu điện tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động để đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn, tạo bước đột phá mới trong việc tăng cường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
trên địa bàn tỉnh; đồng thời giảm mạnh, bãi bỏ những thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết hồ sơ, công việc. Đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị kỹ nội dung tập huấn; các đại 
biểu tham gia lớp tập huấn tập trung lắng nghe, tiếp thu những kiến thức, quy trình sử dụng để 
vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của tổ 
chức, cá nhân với phương châm “Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo hiệu quả hoạt 
động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh”. 

 

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

phát biểu tại buổi tập huấn (sưu tầm từ Báo Ninh Thuận) 

          Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn đầy đủ, cụ thể các thao tác khai thác, 
sử dụng tính năng của hệ thống phần mềm điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh:Đăng nhập vào chương trình; giao diện và các chức năng chính của chương trình; danh 
mục thủ tục hành chính; tìm kiếm thủ tục hành chính; tiếp nhận-trả kết quả hồ sơ; theo dõi hồ 
sơ tiếp nhận./. 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai      

Ngày đăng: 25/03/2019 
Mục: Chính trị    

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 

Bà Trương Thị Thanh (ngụ ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) chia sẻ: “Trước đây, 
nói đến thủ tục hành chính tôi thường ngán ngại vì sợ phải đi lại nhiều lần, đến nhiều nơi 
mới có thể giải quyết xong công việc. Nay thì tôi chỉ cần đến bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính của xã là xong”. 

 

Nhân viên Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai hướng dẫn người dân làm thủ tục hành 
chính. Ảnh: P.Hằng 

Không chỉ riêng bà Thanh, theo đánh giá của nhiều người dân ở các địa phương trong tỉnh, 
thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa cả 3 cấp đã có nhiều chuyển biến, 
hạn chế được tình trạng gây khó dễ, nhũng nhiễu. Cán bộ, công chức tiếp đón vui vẻ, lịch sự, 
giải thích nhiệt tình, nhất là thủ tục hành chính đã đơn giản hơn so với trước đây. 

* Tỷ lệ hài lòng của người dân tăng cao 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2018 tại 20 sở, ngành, 11 UBND cấp huyện và 171 
UBND cấp xã, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt hơn 95%. Riêng tại Trung tâm hành chính 
công tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 96,36%, tỷ lệ hài lòng của người dân 
đạt 99,84%. 

Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ 
Quang Trường cho biết, Đồng 
Nai luôn quan tâm công tác 
cải cách hành chính và coi 
đây là một trong những khâu 
đột phá của tỉnh trong quá 
trình phát triển. Đến nay, 
UBND tỉnh đã chuẩn hóa bộ 
thủ tục hành chính ở tất cả các 



Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường, để nâng 
cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thời gian qua 
các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quan tâm bố 
trí đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, khả năng giao 
tiếp, ứng xử tốt làm việc tại bộ phận một cửa, bởi nhân sự là 
khâu then chốt quyết định thành công trong cải cách hành 
chính ở địa phương. 

Bên cạnh việc quan tâm xây dựng đội ngũ nhân sự, để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 
hành chính, các cấp, các ngành trong tỉnh còn triển khai nhiều mô hình khác có hiệu quả. Như 
mô hình phi địa giới hành chính trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, giúp người 
dân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ, có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ nơi nào để giải quyết các thủ tục 
liên quan đến lĩnh vực đất đai, y tế, tư pháp, giao thông vận tải, xử phạt vi phạm hành chính 
trên lĩnh vực giao thông và công thương. Đây là mô hình được triển khai đầu tiên trên cả 
nước, thực sự trở thành bước đột phá lớn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Đồng Nai còn tăng cường trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tại các đơn vị, 
địa phương. Trong năm 2018, các đơn vị, địa phương đã chuyển trả 308.564 hồ sơ đến tận 
nhà hoặc đến trụ sở của các tổ chức, đơn vị. 

* Tiếp tục nhân rộng mô hình hay 

Ông Nguyễn Đức Minh (ngụ xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ) cho biết, lần đầu đến Trung tâm 
hành chính công tỉnh Đồng Nai giải quyết thủ tục về đất đai, ông không chỉ bất ngờ trước sự 
hướng dẫn chu đáo của nhân viên trung tâm ở tất cả các khâu mà còn không phải trở lại trung 
tâm lấy kết quả vì đã có bộ phận trả kết quả tại nhà với mức phí dịch vụ chỉ 20 ngàn đồng. 

Ngược lại, các đơn vị, địa phương cũng đã tiếp nhận 84.160 hồ sơ tại nhà của người dân. Đến 
nay các cá nhân, tổ chức có nhu cầu làm thủ tục hành chính chỉ cần gọi điện qua hệ thống 
Tổng đài dịch vụ công 1022, nhắn tin qua mạng Zalo, LiveChat, gọi điện thoại hoặc yêu cầu 
trên trang thông tin cải cách hành chính của tỉnh… là được bộ phận chức năng tiếp nhận, 
hướng dẫn khai hồ sơ và trả hồ sơ tại nhà theo yêu cầu, hoặc chờ đợi xử lý thủ tục hành chính 
khi cần thiết… 

Người dân có yêu cầu giải quyết các thủ tục như: cấp đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư 
pháp, cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, cấp chứng chỉ hành nghề dược..., sẽ được 
nhân viên bưu điện đến tận nhà cung cấp hồ sơ, hướng dẫn, nhận hồ sơ, lệ phí rồi nộp đến 
Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai mà không phải trực tiếp đi làm.  

Từ những kết quả trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua, ông Phan Văn 
Vượng, Phó ban Dân chủ - pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, kết quả 
công tác cải cách hành chính ở Đồng Nai đã góp phần giúp Đồng Nai tiếp tục là một trong 
những tỉnh dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng trưởng kinh tế ổn định. Đồng Nai 
cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, nhất là những mô hình, sáng kiến mới 
nhằm phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp theo tinh thần “chính quyền đồng hành cùng 
doanh nghiệp, người dân”, góp phần chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền 
phục vụ, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

sở, ngành; công khai các thủ 
tục hành chính, dịch vụ công 
tại bộ phận một cửa, trên các 
trang thông tin điện tử để 
người dân và doanh nghiệp 
được biết. 



 

 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội TP HCM     

Ngày đăng: 25/03/2019 
Mục: Tin tức       

Người trẻ có nên tham gia BHXH tự nguyện? 

Nhiều tiểu thương, người làm tự do cho biết BHXH tự nguyện có lợi ích lâu dài và thiết thực 
như đồng lương dưỡng già. Vì vậy, những người trẻ nên tham gia để tích góp cho bản thân và 
gia đình. 

 

Nhân viên bưu điện đưa thông tin về những điểm thu BHXH tự nguyện đến người dân 

Có ích cho bản thân và gia đình người đóng 

Ngày 21.3, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Q.1 (TP.HCM) tổ chức hội nghị tuyên truyền 
Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, BHXH tự nguyện đến các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ 
Q.1 năm 2019. 

Ông Phạm Việt Tiến, Giám đốc BHXH Q.1, thông tin: người dân khi tham gia BHXH tự 
nguyện được hưởng một số quyền lợi như tham gia BHXH bắt buộc. Trong đó, người tham 
gia được hưởng chế độ hưu trí khi đóng được ít nhất 20 năm và hết tuổi lao động; được hưởng 
chế độ BHXH 1 lần nếu không đủ điều kiện hưu trí hoặc muốn nhận sớm; thân nhân được 
hưởng tử tuất nếu người đóng chẳng may qua đời. 

"Bà con cân nhắc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vì điều này có ích cho bản 
thân chúng ta trước tiên. Hiện có rất nhiều phương thức đóng để bà con lựa chọn. Hộ nghèo 
cũng tham gia được, hộ cận nghèo cũng tham gia được và nhà nước luôn có những hỗ trợ các 
đối tượng này", ông Tiến nói. 

Bà Lê Thị Tuyết Linh, Phó giám đốc BHXH Q.1, cho hay người lao động được hưởng chế độ 
hưu trí hằng tháng khi có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đã đóng BHXH theo quy định. 
Người từ 15 tuổi trở lên và không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia 
BHXH tự nguyện. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia tự 
chọn nhưng không thấp hơn chuẩn hộ nghèo nông thôn (tối thiểu thu nhập 700.000 
đồng/tháng). 



Như vậy, mức đóng thấp nhất là 154.000 đồng/tháng. Mức đóng có thể thay đổi theo lựa chọn 
của người tham gia. Trường hợp người đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thời gian đóng 
BHXH còn thiếu không quá 10 năm và có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm 
còn thiếu nhưng không quá 10 năm (120 tháng) và được hưởng hưu trí sau tháng đóng đủ. 

Luật BHXH quy định từ ngày 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 hằng tháng theo mức chuẩn hộ 
nghèo của khu vực nông thôn. Theo đó, các đối tượng thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 
30%, hộ cận nghèo là 25%, và các đối tượng khác là 10%. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời 
gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (hiện nay 
mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 700.000 đồng, được hỗ trợ 46.200 đồng đối với hộ 
nghèo, 38.500 đồng đối với hộ cận nghèo, 15.400 đồng đối với hộ còn lại). 

Lãnh đạo cơ quan BHXH Q.1 còn cho biết, nếu người dân đăng ký tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình, các điểm thu thậm chí còn cho người đến tận nhà người đăng ký 
để thuận tiện cho người dân. 

Người trẻ nên đóng BHXH tự nguyện 

Bà Thanh Mai (54 tuổi, ngụ P.Cô Giang, Q.1) nhận định BHYT hộ gia đình là cực kỳ cần 
thiết đối với người lớn tuổi còn BHXH tự nguyện lại là hình thức tiết kiệm rất hay dành cho 
những người trẻ. "Còn trẻ thì nên đóng BHXH tự nguyện để có đồng lương về sau", bà Mai 
nói. 

Chị Hoàng Giang (42 tuổi, ngụ P.Cầu Kho, Q.1) cũng đồng quan điểm. Chị Giang cho hay 
ngay từ khi có BHYT hộ gia đình là chị đã mua cho cả nhà. Còn bản thân chị, có công việc ổn 
định và được công ty đóng BHXH cho nên không tham gia tiếp BHXH tự nguyện. "Tuy 
nhiên, tôi thấy những ai còn trẻ và chưa đóng BHXH thì nên tham gia BHXH tự nguyện vì nó 
giống như cách mình tích góp tiền khi mua bảo hiểm của các công ty tư nhân nhưng được cái 
yên tâm vì chính sách này là của nhà nước, mình không lo rủi ro", chị Giang nói. 

Chị Lê Thị Hồng Thu (43 tuổi, tiểu thương chợ Bến Thành, Q.1) sau khi dự hội nghị đã đến 
trực tiếp trao đổi với cán bộ BHXH về cách đóng và các quyền lợi liên quan vì chị có ý định 
tham gia. Chị Thu chia sẻ: "Trước đây tôi kinh doanh thì cũng đã nghe nói về BHXH tự 
nguyện này rồi. Thấy loại hình này cũng hay, có ích cho bản thân và gia đình của mình. Cuộc 
sống có nhiều chuyện không biết trước được. Để phòng bất trắc, tôi nghĩ phải mua BHXH tự 
nguyện để sau này đỡ cho con cái. Mình được hưởng lương hưu còn lúc mình mất đi thì có 
tiền tử tuất để con cái lo. Tôi đang hỏi thêm cán bộ BHXH TP.HCM để biết thêm thông tin và 
nay mai sẽ đăng ký tham gia". 

Bà Nguyễn Thị Khoa (ngụ P.Bến Nghé, Q.1) cho hay bản thân bà đã nghe nói đến BHXH tự 
nguyện hai năm nay. Bà và chồng nghỉ hưu và có lương hưu nhờ tham gia BHXH nhưng hiện 
tại, các con của bà không tham gia nên bà đang động viên các con dành ra ít tiền mỗi tháng để 
đóng BHXH tự nguyện, sau này có đồng lương dưỡng già. 

"Tôi biết lợi ích khi đóng là sẽ có tiền hưu trí. Tôi đã kêu các con chỉ cần đóng ở mức trung 
bình để có thu nhập về sau chứ không cần bỏ ra quá nhiều tiền đóng các mức cao đâu", bà 
Khoa nói. 

6 cách đóng BHXH tự nguyện 

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ 15 tuổi không 
thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nếu có nhu cầu tham gia BHXH tự
nguyện, thì được đóng tiếp cho đến khi đóng đủ 20 năm BHXH và đủ tuổi để 
hưởng chế độ hưu trí hằng tháng. 

Theo điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 thì hiện nay, có 6 



cách mà người lao động có thể áp dụng đóng BHXH tự nguyện để được 
hưởng lương hưu. 

1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức 
đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: 

- Đóng hằng tháng. 

- Đóng 3 tháng một lần. 

- Đóng 6 tháng một lần. 

- Đóng 12 tháng một lần. 

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. 

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã 
đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng 
BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 
năm để hưởng lương hưu. 

2. Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà 
thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp 
tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các 
điểm a, b, c, d và đ khoản 1 điều này cho đến khi thời gian đóng BHXH còn 
thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để 
hưởng lương hưu theo quy định tại điểm e khoản 1 điều này. 

Điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua bưu điện ở quận 1, 2 
và 3 

Hiện nay, các quận 1, 2 và 3 có 20 điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình qua bưu điện, phòng khám và bệnh viện. Các địa chỉ cụ thể bao gồm: 
Bưu cục giao dịch quốc tế Sài Gòn (117 - 119 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, 
Q.1); Bưu điện Giao dịch Sài Gòn (số 2 Công xã Paris, P.Bến Nghé, P.Cầu 
Kho, Q.1); Bưu điện Trần Hưng Đạo (447B Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, 
Q.1); Bưu điện Tân Định (230 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Q.1); Bưu điện 
Bến Thành (50 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1); Bưu điện Đa Kao (19 Trần Quang 
Khải, P.Tân Định, Q.1); Bưu điện Đinh Tiên Hoàng (18 Đinh Tiên Hoàng, 
P.Đa Kao, Q.1); Bưu điện Lê Thị Hồng Gấm (50 Lê Thị Hồng Gấm, P.Cầu 
Ông Lãnh, Q.1); Bưu điện Bàn cờ (49A Cao Thắng, P.3, Q.3); Bưu điện 
Quận 3 (2 Bis Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3); Bưu điện Vườn Xoài (472 
Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3); Bưu điện Nguyễn Văn Trỗi (222 bis Nguyễn Văn Sỹ, 
P.14, Q.3); Phòng khám đa khoa Sài Gòn (132 - 134 Lý Thái Tổ, P.7, Q.3); 
Bưu điện An Điền (16A Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2); Bưu điện An 
Khánh (D7/2A Trần Não, P.Bình Khánh, Q.2); Bưu điện Cát Lái (đường 
Nguyễn Thị Định, ấp Chùa Ông, khu phố 2, P.Cát Lái, Q.2); Bưu điện Bình 
Trưng (155 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q.2); Bưu điện Tân Lập 
(661 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Q.2); Phòng khám đa khoa 
Quốc tế An Phú (251A Lương Định Của, P.An Phú, Q.2); Bệnh viện Quận 2 
(130 Lê Văn Thịnh, P.Bình Trưng Tây, Q.2). 

  



 

 

Nguồn: MIC     

Ngày đăng: 25/03/2019 
Mục: Tin tức  

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đối thoại với tuổi trẻ Bộ TT&TT 

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 – 26/3/2019), chiều 
ngày 25/3, tại trụ sở Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ TT&TT đã tổ chức chương trình đối 
thoại giữa đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ 
trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW với thế hệ trẻ của Bộ TT&TT với 
chủ đề “Tuổi trẻ Bộ TT&TT tiên phong tiến bước vào kỷ nguyên số”. 

 

 

Các đại biểu tham dự chương trình tọa đàm 

Cùng tham dự chương trình đối thoại có đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí 
thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các 
cơ quan TW; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ; các đồng chí 
Bí thư, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên của Bộ TT&TT qua các thời kỳ, Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam (VNPost), Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC (VTC) và gần 300 
đoàn viên thanh niên đến từ Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT, VNPost, VTC và Học viện Công 
nghệ Bưu chính Viễn thông. 

  



 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn mỗi người trẻ nói riêng hãy nhận những việc khó 
để làm, để tạo ra giá trị 

 

Phát biểu tại buổi đối thoại, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ TT&TT, đồng chí 
Hoàng Minh Tiến, Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ đã báo cáo những kết quả nổi bật của Đoàn 
Bộ trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019. Theo đó, năm 2018 vừa qua, Đoàn Bộ TT&TT 
và Đoàn VNPost là những cơ sở đoàn dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thi đua trong khối 
doanh nghiệp, khối các cơ quan Trung ương. Trong 3 tháng đầu năm 2019, các tổ chức Đoàn 
có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Từ trái 
tim tới trái tim” do Đoàn Thanh niên Bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên VNPost, 
Đoàn Thanh niên VTC và 5 Sở TT&TT các tỉnh, thành tổ chức; chuỗi các hoạt động kỷ niệm 
ngày thành lập đoàn của VNPost kết thúc bằng việc hơn 300 đoàn viên, thanh niên cùng Bí 
thư Đoàn Bưu điện của 63 tỉnh, thành phố tham gia chương trình chạy vì thế hệ trẻ; Chương 
trình tôn vinh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Đoàn Thanh niên VTC… Đoàn viên, thanh niên 
của VNPost đã tham gia thu thập thông tin trên 846.700 mộ liệt sĩ trên cả nước; hơn 2,6 triệu 
bức ảnh mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ đã được chụp lại, trở thành dữ liệu quý của Cổng TTĐT 
liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; là kênh thông tin quan trọng để người dân và thân nhân 
liệt sĩ tra cứu, trao đổi thông tin… 

  



 

Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ TT&TT Hoàng Minh Tiến đã trân trọng tiếp thu toàn bộ những 
định hướng lớn của Bộ trưởng tại buổi đối thoại để hoàn thiện chương trình hành động của 

Đoàn Thanh niên Bộ trong năm 2019 và các năm tiếp theo 

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tuổi trẻ Bộ TT&TT được đối thoại với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh 
Hùng để được lắng nghe, học hỏi trực tiếp từ Bộ trưởng. Thông qua buổi đối thoại cũng là dịp 
để tuổi trẻ Bộ TT&TT báo cáo tới Lãnh đạo Bộ, chia sẻ của đoàn viên, thanh niên về những 
kết quả công việc đã đạt được thời gian qua mà trong đó có những phần việc, công sức của 
thanh niên tham gia, Bí thư Đoàn Bộ TT&TT Hoàng Minh Tiến nhấn mạnh. 

Tại chương trình đối thoại, đã có 15 câu hỏi của các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên gửi 
tới Bộ trưởng, và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng thẳng thắn chia sẻ, giải đáp trọng tâm 
xoay quanh 6 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT gồm: Lĩnh vực Bưu chính, Viễn 
thông, CNTT, An toàn - an ninh mạng, công nghiệp ICT và thông tin tuyên truyền.  

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ và nhấn mạnh nhiệm vụ 
bao trùm của ngành TT&TT nói riêng trong thời gian tới cùng với hệ thống chính trị là phải 
nâng cao thứ hạng Việt Nam; đưa ICT vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. ICT là nền tảng 
của kinh tế số, xã hội số, cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, khởi nghiệp công nghệ, phát 
triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, làm chủ thiết kế, tích hợp và công nghệ lõi. Dùng 
công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt 
Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu. Cuộc cách mạng toàn dân khởi 
nghiệp công nghệ sẽ giúp Việt Nam "hoá Rồng", "hoá Hổ". Doanh nghiệp công nghệ thì chủ 
yếu là trong lĩnh vực ICT. Bộ TT&TT phải đóng vai trò dẫn dắt trong cuộc cách mạng này. 
Lĩnh vực thông tin tuyên truyền phải khơi dậy khát vọng về một Việt Nam hùng cường, tạo 
nên khát vọng một dân tộc hóa rồng vào năm 2045 (vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập 
nước), trở thành nước có thu nhập cao… 

Bộ trưởng mong muốn đoàn viên, thanh niên Bộ TT&TT nhiều sức khỏe, muốn khỏe phải 
nhận nhiều việc khó về mình để làm, người trẻ có nhiều năng lượng, cần làm những việc vượt 
qua giới hạn của mình sẽ tạo giá trị cho đơn vị, cho ngành và cho đất nước phát triển. 

  



 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phan Tâm chụp ảnh lưu niệm cùng thế hệ trẻ 
ngành TT&TT 

Theo Bộ trưởng, đất nước nói chung và ngành TT&TT nói riêng hiện có rất nhiều việc phải 
làm, mỗi người trẻ nói riêng hãy nhận những việc khó để làm, việc khó ấy là việc tạo ra giá 
trị. Bộ trưởng cho rằng, khi nhận việc khó về mình thì mình sẽ giỏi lên, mình sẽ tạo ra giá trị 
cho đất nước, cho tổ chức của mình; bản thân sẽ trưởng thành nhanh hơn do được trải nghiệm 
sống nhiều hơn. Và chỉ có trải nghiệm sống thật sự thì mới nhanh trưởng thành, vì vậy đoàn 
viên, thanh niên phải là những người xung kích đi đầu, phát huy năng lực, trí tuệ để cống hiến 
cho ngành, cho đất nước, Bộ trưởng kỳ vọng vào thế hệ trẻ Bộ TT&TT. 

Bộ đã xác định ra sứ mạng, những định hướng lớn mà ngành TT&TT sẽ phải đi trong một vài 
năm tới, công việc rất rõ, cụ thể đoàn viên, thanh niên Bộ TT&TT hãy đọc lại những phát 
biểu của Bộ trưởng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, để cùng chung tay 
làm làm việc, mong Đoàn Thanh niên nhận nhiều việc khó hơn để làm, nếu khó khăn gì thì 
lãnh đạo Bộ sẽ hỗ trợ, tháo gỡ… Bộ trưởng cho rằng, cái khó mấy đi chăng nữa cũng sẽ le lói 
ở đâu đó một tia sáng ở cuối đường hầm. Bởi vậy, tuổi trẻ Bộ TT&TT phải có niềm tin, khát 
vọng vươn lên và sau buổi đối thoại hôm nay, các Bí thư Chi đoàn, đoàn viên, thanh niên cần 
suy nghĩ vượt qua tư duy giới hạn, Bộ trưởng lưu ý. 

Bộ trưởng cho rằng: “Đời người giá trị lớn nhất không phải là những gì mình đã biết, mà giá 
trị lớn nhất của một đời người là những gì mình chưa biết, những gì mình đang trăn trở. Và tài 
sản lớn nhất của mỗi người chúng ta là những gì chúng ta chưa biết chứ không phải những gì 
chúng ta đã có và đã biết, nhưng phải dưới dạng những trăn trở. Muốn sáng tạo tri thức nhiều 
hơn thì mỗi người cần va chạm nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn… thế hệ trẻ ngành TT&TT cần 
phải thay đổi tư duy, phương thức làm việc mới để đưa ngành TT&TT phát triển bền vững. 

Tại buổi đối thoại, thay mặt tuổi trẻ Đoàn TNCS HCM Bộ TT&TT, Bí thư Hoàng Minh Tiến 
đã trân trọng tiếp thu toàn bộ những định hướng lớn của Bộ trưởng tại buổi đối thoại để hoàn 
thiện chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Bộ trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 
Đồng thời phát động Cuộc thi của Đoàn Thanh niên “Sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Bộ TT&TT” trong toàn đoàn viên, thanh niên Bộ TT&TT, tiếp tục góp phần thực hiện tốt 
các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Ngành./. 

Đài Sơn 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh          

Ngày đăng: 26/03/2019 
Mục: Xã hội    

Hiệu quả từ dịch vụ bưu chính công ích 

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương 
cung cấp dịch vụ bưu chính công ích đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong 
tỉnh. Đến nay, dịch vụ này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, 
từng bước góp phần hiện đại hóa nền hành chính công của tỉnh. 

 

Bưu tá Bưu điện tỉnh trả kết quả hồ sơ TTHC cho người dân qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Năm 2014, Quảng Ninh là tỉnh, thành đầu tiên trong nước thành lập và thí điểm đưa mô hình 
của Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh và 5 trung tâm HHC cấp huyện vào hoạt động. 
Cũng trong năm này, Bưu điện tỉnh đã ký hợp đồng với Trung tâm HCC tỉnh về việc thực 
hiện dịch vụ chuyển phát tất cả các loại công văn, giấy tờ đến địa chỉ người nhận qua Bưu 
điện, bưu cục và thông qua Trung tâm. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành của tỉnh đã ký hợp 
đồng chuyển phát kết quả hồ sơ qua hệ thống bưu điện. 

Anh Nguyễn Văn Toàn (tổ 28, khu 3, phường Cao Thắng,TP Hạ Long) đã đăng ký dịch vụ trả 
kết quả thủ tục hành chính (TTHC) về tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện 
tỉnh. Sau khi được giải quyết, hồ sơ của anh được nhân viên bưu điện chuyển phát đến tận nhà 
đúng thời gian hẹn. Anh Toàn cho biết: “Tôi đi làm thủ tục đăng ký xe và nộp hồ sơ xe tại 
Trung tâm HCC tỉnh. Đúng thời gian hẹn, nhân viên Bưu điện đến tận nhà trả kết quả cho tôi. 
Tôi thấy đây là dịch vụ cần thiết, mang lại lợi ích, an toàn cho người dân và doanh nghiệp. 
Tôi rất ủng hộ dịch vụ này, bởi tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, trả kết quả về tận nhà”. 

Để trang bị kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên trực tiếp tham gia dịch vụ tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, hằng năm Bưu điện tỉnh đều phối hợp với Sở TT&TT, Sở Tư 
pháp, các sở, ngành khác, tổ chức đào tạo tập huấn kiến thức về việc kiểm tra giấy tờ, hồ sơ, 
các điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân 
qua hệ thống Bưu điện. Bưu điện tỉnh còn tổ chức các đợt đào tạo quy trình nghiệp vụ cho đội 
ngũ nhân viên tham gia tiếp nhận và trả kết quả. 



Để người dân các vùng, miền trong tỉnh được tiếp cận với dịch vụ, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, bằng việc ký hợp đồng với các sở, ban, ngành đăng tải thông tin dịch 
vụ trên báo, đài, cổng thông tin, để người dân biết sử dụng dịch vụ. Đến nay, nhiều loại giấy 
tờ, thủ tục đã được thực hiện chuyển phát tới người dân, doanh nghiệp đúng hẹn, như: Chứng 
minh nhân dân (thẻ căn cước), hộ chiếu, hộ khẩu, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, hồ sơ bảo 
hiểm xã hội, hồ sơ lý lịch tư pháp… 

 

Nhân viên Bưu cục Cột 5 hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và 
thông tin trả kết quả qua hệ thống bưu chính công ích. 

Dịch vụ bưu chính công ích đã tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh 
nghiệp, người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa. Dịch vụ còn giúp giảm áp lực 
cho các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần cải cách TTHC, phát huy hiệu quả cung ứng 
dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độc 4, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và trả trên 
300.000 hồ sơ TTHC; đến hết 2/2019, tiếp nhận và trả 23.548 hồ sơ cho người dân, tổ chức, 
doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: “Với những lợi ích mà 
dịch vụ mang lại, ngày càng có nhiều người dân và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn sử dụng 
dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian tới, Bưu điện sẽ làm việc với từng địa phương, sở, ban, 
ngành nhằm làm tốt hơn nữa trong việc phối hợp giải quyết TTHC qua bưu điện. Cùng với 
đó, thực hiện rà soát, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ nhân viên của 
Bưu điện để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ bưu 
chính công ích”. 



 

 

 


