
 

Nguồn: Báo Đồng Khởi       

Ngày đăng: 18/05/2019 
Mục: Tin tức   

Bưu điện TP. Bến Tre tri ân khách hàng 

 

Khách hàng của Bưu điện TP. Bến Tre kiểm tra sức khỏe tại hội nghị Tri ân khách hàng. 

Ngày 18-5-2019, Bưu điện TP. Bến Tre tổ chức Hội nghị Tri ân khách hàng với chủ đề “Tư 
vấn sức khỏe và giới thiệu giải pháp bảo vệ người trụ cột”. Có 50 khách hàng thân thiết của 
bưu điện tham gia. 

Đến dự có Giám đốc Bưu điện tỉnh Trương Văn Sơn, đại biểu Công ty Dai-ichi Life; các bác 
sĩ của Trường Cao đẳng Y dược Pasteur, Bệnh viện Đại học Y dược (TP. Hồ Chí Minh). 

Tham gia hội nghị, khách hàng được kiểm tra sức khỏe với thông tin các chỉ số: chiều cao, 
cân nặng, tỷ lệ mỡ cơ thể, tỷ lệ cơ xương, huyết áp, mạch, tuổi sinh học, mức chuyển hóa cơ 
thể… và được bác sĩ chuyên khoa tư vấn trực tiếp cách chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh 
dưỡng và vận động phù hợp với chỉ số thông tin sức khỏe; tư vấn phòng ngừa bệnh ung thư. 

Đại diện Công ty Dai-ichi Life giới thiệu giải pháp bảo vệ người trụ cột; giải đáp thắc mắc khi 
đăng ký tham gia gói Bảo hiểm Lộc hưng thịnh của Bưu điện. 

Dịp này, Bưu điện TP. Bến Tre tổ chức chương trình bốc thăm may mắn, trao quà cho khách 
hàng. 



 

Nguồn: Truyền hình Đồng Nai     

Ngày đăng: 18/05/2019 
Mục: Thời sự     

Tiện ích của dịch vụ trả hồ sơ đất đai qua Bưu điện 

 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai  

Ngày đăng: 19/05/2019 
Mục: Kinh tế    

Khai thác tiềm năng thương mại điện tử 

Theo kết quả vừa được công bố dựa trên cuộc khảo sát của Hiệp hội Thương mại điện 
tử Việt Nam (VECOM), chỉ số thương mại điện tử của tỉnh Đồng Nai năm 2018 xếp 
hạng thứ 7 toàn quốc. 

 

Đại diện các chủ trang trại ở Đồng Nai tìm hiểu về kỹ năng tìm kiếm, trao đổi thông tin, đưa 
đặc sản của địa phương lên sàn giao dịch điện tử postmart.vn. Ảnh: Hương Giang 

Cuộc khảo sát được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tiến hành tại 4,5 ngàn doanh 
nghiệp ở các địa phương trên cả nước. Tỷ lệ các loại hình doanh nghiệp cũng tương đồng so 
với những năm trước, trong đó công ty TNHH chiếm tỷ lệ lớn nhất với 50% tổng số doanh 
nghiệp khảo sát, tiếp theo là công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, 
công ty có vốn đầu tư nước ngoài... 

* Đồng Nai thuộc nhóm đạt chỉ số cao 

Kết quả khảo sát dựa trên 4 nhóm tiêu chí lớn gồm: nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ 
thông tin, giao dịch thương mại doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C), giao dịch thương 
mại điện tử doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 
các cơ quan nhà nước tới doanh nghiệp (G2B). 

Chỉ số thương mại điện tử của tỉnh Đồng Nai xếp hạng thứ 7 toàn quốc với 51,7 điểm, tăng 
3,5 điểm nhưng giảm 1 bậc so với năm trước. Năm nay, Đồng Nai nằm trong tốp những địa 
phương đạt chỉ số cao từ 50/100 điểm trở lên, xếp sau các địa phương như: TP.Hồ Chí Minh, 
Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng... Trong đó, TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục là 2 địa phương 
dẫn đầu với chỉ số thương mại điện tử lần lượt là 86,8 điểm và 84,3 điểm, bỏ khá xa so với địa 
phương đứng thứ 3 là Hải Phòng với 59,6 điểm. 

Ở tiêu chí thành phần giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, Đồng Nai xếp thứ 7 
đứng sau TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đà Nẵng. Đây là tiêu 
chí đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển thương mại điện tử, phản ánh sát nhất 



những thay đổi về thói quen, hành vi và nhận thức của người tiêu dùng trong thời đại công 
nghệ số. 

Theo đó, tiêu chí này được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu thành phần như: xây dựng website 
doanh nghiệp, tần suất cập nhật thông tin trên website, ứng dụng bán hàng qua mạng xã hội, 
mức độ tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, tình hình nhận đơn hàng, doanh thu từ 
kênh trực tuyến... 

Đối với tiêu chí về giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, Đồng Nai xếp hạng 6. Ở 
tiêu chí nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, Đồng Nai xếp hạng thứ 6. Còn đối 
với tiêu chí về giao dịch giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, Đồng Nai xếp 
thứ 10. 

* Cần nâng cao tính cạnh tranh 

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ đang ngày càng mở rộng các kênh, hình thức bán hàng để 
cạnh tranh, trong đó có hình thức bán hàng qua các kênh thương mại điện tử. 

Tuy nhiên, tình hình ứng dụng kinh doanh thương mại điện 
tử tại Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng còn gặp 
nhiều khó khăn. Kinh doanh trên môi trường thương mại 
điện tử tiềm ẩn rủi ro nên đa phần các doanh nghiệp chỉ 
giao dịch và cung cấp các dịch vụ trực tuyến, không thanh 
toán trực tuyến. 

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chưa xây 
dựng website bán hàng. Nhiều cổng thông tin về thương 
mại điện tử chưa phát huy hết tác dụng, hầu hết các doanh 
nghiệp có website nhưng chỉ để quảng bá sản phẩm, trong 
khi hoạt động bán hàng trực tuyến vẫn còn khá nhiều hạn 
chế... 

Anh Nguyễn Trịnh Huấn, Giám đốc Công ty TNHH Việt 
Sơn Nguyễn  chuyên về in ấn, quảng cáo ở phường Trảng 
Dài, TP.Biên Hòa cho hay, công ty đã xây dựng website 
riêng được hơn 2 năm nay. Đa phần nội dung, các tính 
năng của website này được “khoán” cho đơn vị nhận lập 
trình phát triển website tiến hành. Trong thời gian tới, công 

ty sẽ chú trọng hơn để phát triển các kênh bán hàng qua mạng, cũng như cải thiện thêm nội 
dung, hình ảnh của website. 

Tương tự, ông Lâm Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH 
thương mại dịch vụ, sản xuất và chăn nuôi Thanh Đức (huyện Xuân Lộc) cho biết doanh 
nghiệp đã chủ động xây dựng website quảng bá sản phẩm được gần 10 năm nay, chủ yếu là 
giới thiệu hình ảnh về sản phẩm, quá trình sản xuất; trung bình có khoảng 1 ngàn lượt truy 
cập/ngày. 

Một trong những khó khăn khi xây dựng trang thông tin quảng bá riêng của doanh nghiệp 
hiện nay là việc bị một số đơn vị, doanh nghiệp cạnh tranh chưa lành mạnh, làm “nhiễu” 
thông tin, sử dụng hình ảnh quảng cáo chỉnh sửa quá nhiều hoặc lấy lại những hình ảnh của 
công ty đạt các tiêu chuẩn về quảng bá trên website của họ dễ gây ra nhầm lẫn, nhập nhèm 
cho người tiêu dùng khi tham khảo thông tin trên website. 

UBND tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử của Đồng Nai giai đoạn 
2016-2020 và chương trình phát triển thương mại điện tử hằng năm. Theo đó, mỗi năm Sở 
Công thương sẽ hỗ trợ xây dựng website bán hằng cho 10 doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Ông Dương Minh Dũng, Giám 
đốc Sở Công thương cho biết, 
mới đây Sở đã phối hợp với 
Bưu điện Đồng Nai tổ chức 
Hội nghị đưa sản phẩm đặc sản 
của Đồng Nai lên sàn giao dịch 
điện tử postmart.vn cho hơn 50 
doanh nghiệp, hợp tác xã trên 
địa bàn. Ngoài ra, có thêm các 
chương trình hỗ trợ để cá nhân, 
doanh nghiệp, hợp tác xã... 
trong tỉnh có cơ hội đưa hàng 
hóa, đặc sản địa phương, sản 
phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu của tỉnh lên các sàn 
giao dịch điện tử, mở rộng 
kênh quảng bá sản phẩm. 



Sở Công thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hệ thống thanh toán điện tử quốc gia, sử 
dụng rộng rãi các mô hình giao dịch thương mại điện tử. Trong đó, đẩy mạnh mô hình kinh 
doanh từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp 
các kỹ năng, công cụ để doanh nghiệp quản trị tốt nội dung, quảng bá, marketing hiệu quả cho 
website nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn. 



 

Nguồn: Báo Lạng Sơn      

Ngày đăng: 20/05/2019 
Mục: Tin tức   

Tạo thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công 

Những năm gần đây, ngành lao động, thương binh và xã hội (LĐTB&XH) tỉnh đã tạo 
điều kiện tối đa để người dân thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh 
vực người có công (NCC) với cách mạng. 

Hiện tại, có 35 TTHC liên quan đến lĩnh vực NCC được công bố chuẩn hóa, trong đó 30 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH, 3 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND cấp huyện và  2 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Tại Lạng 
Sơn, trung bình mỗi năm, Sở LĐTB&XH tiếp nhận và giải quyết trên 2.000 hồ sơ TTHC lĩnh 
vực NCC. Riêng năm 2018, sở tiếp nhận, giải quyết 2.516 hồ sơ, từ đầu năm 2019 đến nay, 
tiếp nhận giải quyết 305 hồ sơ. Như vậy có thể thấy, các TTHC lĩnh vực NCC có tần suất thực 
hiện tương đối nhiều và liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là với những gia đình 
liệt sỹ, thương, bệnh binh, người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học… 

 

Cán bộ, công chức Phòng LĐTB&XH thành phố Lạng Sơn thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh 
vực người có công 

Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện    TTHC lĩnh vực NCC, 
những năm gần đây, ngành LĐTB&XH tỉnh đã thực hiện các bước đơn giản hóa như: cắt liên 
thông tiếp nhận, giải quyết; tăng cường đưa TTHC ra “một cửa”; cắt giảm thời gian giải quyết 
các TTHC lĩnh vực NCC có quy định thời gian từ 3 ngày trở lên… Cụ thể từ giữa năm 2016 
đến nay, ngành tăng cường rà soát và đề xuất đưa TTHC ra tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế 
“một cửa, một cửa liên thông”. Qua đây đã có 19/31 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở LĐTBXH  được liên thông tiếp nhận hồ sơ từ UBND xã, đến huyện, đến sở; 10/30 TTHC 
được liên thông tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện đến sở; chỉ còn 1 TTHC yêu cầu người dân phải 
trực tiếp đến Sở LĐTBXH tỉnh nộp hồ sơ. Nhờ đó, người dân không mất nhiều thời gian, 
công sức khi nộp hồ sơ. Bà Chu Thị Len, thôn Bản Chu II, xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia cho 
biết: “Tôi vừa thực hiện thủ tục “Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ”. Trước đây, 
nếu làm thủ tục này, tôi phải đi gần 40 km từ nhà ra huyện nộp hồ sơ. Nay được nộp tại 
UBND xã, tôi không phải mất công và thời gian ra huyện nữa nên tiện lắm”. 

Không chỉ đơn giản hóa quy trình tiếp nhận, việc trả kết quả giải quyết thủ tục cũng được 
thuận lợi hơn khi áp dụng hình thức trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Hai năm gần 
đây, gần 100% TTHC lĩnh vực NCC đều được chuyển hồ sơ và trả kết quả tại nhà khi người 
dân có yêu cầu. Cùng đó, thời gian giải quyết cũng đã được rút ngắn đáng kể. Nếu trước năm 



2016, trên 20 TTHC lĩnh vực NCC có thời gian giải quyết từ 3 ngày trở lên thì nay đã được 
cắt giảm 30% tổng thời gian thực hiện. Đơn cử thủ tục “Giải quyết chế độ với thân nhân liệt 
sỹ” giảm thời gian giải quyết từ 13 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc… 

Ông Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn phòng Sở LĐTB&XH cho biết: Hiện tại, trong 35 
TTHC lĩnh vực NCC vẫn còn những TTHC gây khó cho người dân như yêu cầu giấy tờ gốc 
hoặc có thời gian giải quyết lâu. Để tiếp tục đơn giản hóa, thời gian tới, Sở LĐTBXH sẽ tập 
trung rà soát toàn bộ các TTHC lĩnh vực này để kịp thời phát hiện, đề nghị cấp có thẩm quyền 
xem xét, bãi bỏ các quy định bất hợp lý về thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện và rút ngắn 
thời gian giải quyết. Tuy nhiên, để làm tốt việc này, công chức cấp xã và huyện làm nhiệm vụ 
tiếp nhận hồ sơ cần tích cực vào cuộc rà soát, tìm ra bất hợp lý. Có như vậy mới tạo thuận lợi 
tối đa và đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với 
NCC với cách mạng. 

MINH ĐỨC 



 

Nguồn: Báo Hải Dương        

Ngày đăng: 20/05/2019 
Mục: Tin tức   

Bưu điện tỉnh khai trương thùng quỹ từ thiện, nhân đạo tại 13 bưu cục 

Tối 19.5, Bưu điện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khai trương thùng quỹ từ 
thiện, nhân đạo tại 13 bưu cục trực thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh. 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao quà cho người nghèo, người có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn 
thể tới dự. 

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự được nghe mục đích, ý nghĩa của Tháng Nhân đạo năm 
2019, kêu gọi những việc làm nhân đạo, từ thiện nhằm giảm bớt khó khăn cho những mảnh 
đời bất hạnh, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. 
 
Nhân dịp này, Bưu điện và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 
đồng) cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các đại biểu, cán bộ, viên chức, 
người lao động của Bưu điện và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tham gia ủng hộ thùng quỹ từ thiện, 
nhân đạo. Cùng thời điểm, 13 bưu cục ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đặt thùng 
quỹ từ thiện, nhân đạo. Theo quy định, từ 3-6 tháng, Bưu điện và Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tổ 
chức mở thùng quỹ một lần để kiểm kê tổng số tiền của toàn xã hội hỗ trợ, sau đó chuyển tới 
những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Hải Phòng  

Ngày đăng: 18/05/2019 
Mục: Tin tức     

 

Khai trương Thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện thành phố 

Sáng 20/5, tại Bưu điện thành phố, Hội Chữ thập đỏ phối hợp Bưu điện thành phố tổ chức 
khai trương đặt các Hòm nhân đạo trên địa bàn thành phố tại các Bưu cục thuộc Bưu điện 
thành phố Hải Phòng. Đây là một trong các hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng “Tháng nhân 
đạo” năm 2019. 

 
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện thành phố tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác 

Theo đó, sẽ đặt 10 “Thùng quỹ nhân đạo” tại các bưu cục cấp quận, huyện, thành phố để vận 
động người dân cùng đóng góp cùng chăm lo, giúp đỡ cho người khuyết tật, người già neo 
đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Kinh phí vận động từ “Thùng quỹ nhân đạo”, 
sẽ được Hội Chữ thập đỏ các cấp dùng để thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. 

Theo thỏa thuận hợp tác, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện thành phố hợp tác trong xây dựng cơ 
sở dữ liệu; truyền thông; tổ chức, triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo; vận chuyển tiền, 
hàng nhân đạo... 

Sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức của và Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện thành 
phố cũng đã tiến hành quyên góp ủng hộ vào “Thùng quỹ nhân đạo”. 

Tô Thành 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh  

Ngày đăng: 20/05/2019 
Mục: Xã hội   

Khai trương "Thùng quỹ nhân đạo" tại các điểm bưu điện 

Sáng 20/5, tại TP Hạ Long, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 
khai trương “Thùng quỹ nhân đạo” trên hệ thống bưu điện tỉnh. 

 

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh cắt băng khai trương 
"Thùng quỹ nhân đạo" tại Bưu điện TP Hạ Long. 

Theo đó, 14 “Thùng quỹ nhân đạo” mang dòng chữ “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” được đồng 
loạt đặt tại 14 bưu điện huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kèm với đó là 20.000 
phong bì được in thông điệp “Tháng nhân đạo” giao cho các điểm phục vụ để tuyên truyền 
đến đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. 

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2019, kêu gọi 
toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động của Bưu điện tỉnh tích cực hưởng ứng 
Tháng nhân đạo, làm nhiều việc có ý nghĩa, vận động gia đình, cộng đồng cùng tham gia góp 
quỹ để chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. 

 


