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Giới thiệu bộ tem “Trang phục dân tộc” 

Ngày 8/8, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành bộ tem “Trang phục dân tộc”. 

Năm 2017, Bưu chính các nước ASEAN đã thống nhất phát hành tem chung giữa các nước 
trong khối với tần suất 2 năm/01 bộ, chủ đề phát hành sẽ được thống nhất giữa các nước. 

Trên mẫu tem của các nước ASEAN sẽ dùng chung logo “ASEAN Post” cùng với hình ảnh 
đặc trưng của quốc gia mình. 

Năm 2019, Bưu chính các nước đã thống nhất phát hành bộ tem có chủ đề về trang phục dân 
tộc của mỗi nước. 

 

Bộ tem “Trang phục dân tộc” do Bưu chính Việt Nam phát hành với hình ảnh của một đôi 
nam nữ khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, trong đó mẫu nữ mặc áo dài hồng còn mẫu 
nam mặc áo dài xanh lam. 

Áo dài nữ có sử dụng hình ảnh hoa sen thể hiện cho sự thuần khiết, giản dị và mộc mạc của 
phụ nữ Việt Nam; áo dài nam sử dụng hình ảnh cây tre biểu thị sự mạnh mẽ, là biểu tượng của 
tính kiên cường, khả năng chống chọi với sóng gió cuộc đời. Nền mẫu tem là hình ảnh Trống 
đồng - biểu tượng cho nền tẳng của văn hóa Việt Nam. 

Bộ tem gồm 1 mẫu, có khuôn khổ 31 x 46mm do họa sĩ Phạm Trung Hà, Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam thiết kế, được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 08/8/2019 đến 
30/6/2021. 

D.Anh 
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Mộc Hóa: Tâ ̣p huấn tiê ́p nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thu ̉ tục hành chính qua dịch 
vu ̣ bưu chi ́nh công ích 

Ngày 09/08/2019, huyện Mộc Hóa tập huấn tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã triển khai nội dung dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả 
giải quyết thủ tục qua hệ thống bưu điện, các hình thức sử dụng dịch vụ, phương thức yêu 
cầu, thời gian tiếp nhận và chuyển trả, quy trình dịch vụ giữa các đơn vị có liên quan. Hội 
nghị cũng đã trao  đổi kinh nghiệm, kỹ năng xử lý khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính của công dân; một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính. 

Thời gian gian tới, huyện Mộc Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu 
rộng và thường xuyên dưới nhiều hình thức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 
việc giải quyết TTHC, kết nối mạng thông tin thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ 
thống thông tin ở địa phương. Cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác thông tin về các 
TTHC trên cổng/trang thông tin điện tử để tổ chức, cá nhân cũng như nhân viên bưu điện 
thuận lợi trong việc tìm hiểu thông tin hoặc hướng dẫn khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải 
quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Đồng thời, tăng cường tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả gỉải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, 
hiệu quả, thuận tiện và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Từ đó, nâng cao 
chất lượng cải cách hành chính, chỉ số PCI, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo 
chất lượng và hiệu quả phục vụ của giải quyết thủ tục hành chính. 

Bé Ngoan 
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Thứ trưởng Lê Khánh Hải kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Hải Phòng 

Sáng 9/8, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải, Thành viên Ban 
Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã đi kiểm tra việc công tác cải cách hành 
chính tại Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch Hải Phòng. 

 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải - Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của 
Chính phủ và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam chủ trì buổi làm việc. 

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam; ông 
Lê Văn Quý – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng; ông Vũ Huy Cường – Phó Giám 
đốc Sở Du lịch Hải Phòng. 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Văn Quý – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng cho 
biết, hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được Sở Văn hóa và Thể thao 
tiến hành thường xuyên nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, 
chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

Sở cũng thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể 
dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đang tích cực nghiên cứu đề xuất phương án 
đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý. 

Cùng với đó là ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận "Một cửa" (Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng. Thực hiện 
việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thông qua 
hòm thư góp ý, phiếu tham gia góp ý, sổ theo dõi tình hình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, 
kiến nghị. 

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, vận động tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến; chủ động sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh để hướng dẫn tổ 
chức, doanh nghiệp về trình tự, thủ tục, hoàn thiện hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với 
mục tiêu giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí đi, lại cho tổ chức, doanh nghiệp. 



Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ phận "Một cửa" Sở Văn hóa và Thể thao đã tiếp nhận 393 hồ 
sơ thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao với 126 hồ sơ được tiếp nhận qua Cổng 
dịch vụ công trực tuyến thành phố, tiến hành trả kết quả 383 hồ sơ. Theo đó, 100% hồ sơ đều 
được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và trả kết quả sớm hoặc đúng thời hạn quy định. 

Cũng tại buổi làm việc, ông Vũ Huy Cường – Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng cho hay, 
thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, lãnh đạo lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ 
đạo tại các cuộc họp giao ban, nhằm đảm bảo quy trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ, 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, qua dịch vụ Bưu chính công ích đúng hẹn, thường 
xuyên nghe báo cáo, chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực cải cách hành chính. 

Sở Du lịch Hải Phòng cũng xác định lâ ́y cải cách hành chính làm nòng cốt để tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp và người dân là một trong những giải pháp để góp phần cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, thu hu ́t mọi nguồn lực cho phát triển du lịch. Tính đến nay, Sở đã 
tiếp nhận 232 hồ sơ qua Bộ phận "Một cửa", tiếp nhận qua dịch vụ công 3, 4 là 43 hồ sơ. 

Cùng với đó, Sở cũng ban hành các Kế hoạch về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực du lịch, bao gồm 6 thủ tục đơn giản hóa: Thủ tục thẩm định, phân loại xếp hạng cơ 
sở lưu trú du lịch từ (3 sao trở xuống) từ 30 ngày xuống 20 ngày; Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch quốc tế từ 15 ngày xuống 12 ngày; Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội 
địa từ 15 ngày xuống 12 ngày; Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm từ 10 ngày 
xuống 8 ngày; Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội 
địa từ 10 ngày xuống 8 ngày; Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch từ 10 ngày xuống 8 
ngày. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, thành phố Hải Phòng luôn 
quan tâm, thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính. Hàng năm, vào dịp cuối năm 
thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện cho năm tới. Đồng thời, thành lập nhiều đoàn công 
tác đi kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, quận huyện trên địa bàn và kế hoạch đi kiểm tra này 
thường không báo trước. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính cũng đưa vào tiêu chí để bình 
xét thi đua khen thưởng. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính tại Hải Phòng trong những 
năm qua đã nhiều chuyển biến tích cực. 

 

Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải, Thành viên Ban 
Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể 



thao và Sở Du lịch Hải Phòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thời gian 
qua. 

"Qua kiểm tra cho thấy, Hải Phòng đã triển khai quyết liệt trong thực hiện cải cách hành 
chính, công tác chỉ đạo điều hành luôn được quan tâm, vai trò của người đứng đầu trong công 
tác cải cách hành chính đã thể hiện rõ nét" – Thứ trưởng Lê Khánh Hải nói. 

Trung ương, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt về công tác cải cách hành chính. Vì vậy, đối 
với một số nhiệm vụ chưa thực hiện được, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo UBND thành phố Hải 
Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch Hải Phòng lên kế hoạch thực hiện ngay sau buổi 
làm việc này. 

Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho rằng, Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một 
thành phố đáng sống. Ngoài lợi thế có biển thì Hải Phòng còn nhiều di sản, di tích văn hóa, 
nếu công tác cải cách hành chính làm tốt thì sẽ thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp về đầu tư, 
phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.   

Nhấn mạnh cải cách hành chính mang tính đột phá để phát triển kinh tế xã hội, Thứ trưởng 
yêu cầu thời gian tới Hải Phòng cần tập trung vào nhiệm vụ đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính tạo điều kiện tốt nhất cho người dân doanh nghiệp, minh bạch công khai thời gian trả 
thủ tục hành chính.  

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận "Một cửa"; đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong nhiệm vụ cải cách hành chính. Đặc biệt, Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh 
đạo thành phố Hải Phòng triển khai có trọng tâm, trọng điểm công tác cải cách hành chính 
nhằm phát huy tối đa tiềm năng, nội lực của địa phương. 

Thế Công 

 


