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Việt Nam tăng 5 bậc xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính 

Nhân Ngày Bưu chính thế giới 9-10, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) công bố Bảng 
xếp hạng Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IPD). Trong đó, Việt Nam xếp hạng thứ 
45/172 nước, tăng năm bậc về thứ hạng và tăng 0,06 điểm về điểm số so với năm 2018. 

 

Việt Nam xếp thứ 45 trong Bảng xếp hạng Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IPD). 

2IPD là Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (Integrated Index for Postal Development) do 
UPU đưa ra nhằm đánh giá hiệu quả, năng lực hoạt động bưu chính của các quốc gia. 

Chỉ số 2IPD được xác định dựa trên bốn tiêu chí đánh giá chính, gồm: Độ tin cậy, khả năng 
tiếp cận, tính phù hợp và khả năng phục hồi. Trong mỗi tiêu chí chính lại có nhiều tiêu chí 
phụ. 

Việc tính toán điểm số 2IPD dựa trên ba loại dữ liệu chính của UPU: dữ liệu lớn (big data) về 
bưu chính (với trên 22,9 tỷ bản ghi), số liệu thống kê (với trên 100 chỉ tiêu) và khảo sát của 
UPU. 

Mặc dù mới công bố kết quả đánh giá được ba kỳ (năm 2016, 2018 và 2019), nhưng 2IPD đã 
được đông đảo các nước thừa nhận như một chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh và hoạt động 
hiệu quả của ngành bưu chính mỗi nước. 2IPD đã được các nhà hoạch định chính sách, các 
chuyên gia bưu chính, các nhà nghiên cứu sử dụng trong việc đánh giá và so sánh sự phát 
triển của bưu chính. 

Tính đến nay, UPU đã có ba lần công bố kết quả chỉ số 2IDP vào các năm 2016, 2018, 2019. 

Theo báo cáo Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính năm 2019 do Liên minh Bưu chính Thế 
giới công bố, năm nước có chỉ số 2IDP cao nhất là Thụy Sĩ, Hà Lan, Nhật Bản, Đức và Pháp. 

Việt Nam đạt số điểm 51,79, xếp hạng thứ 45/172 nước, tăng năm bậc về thứ hạng và tăng 
0,06 điểm về điểm số so với năm 2018 (năm 2018 Việt Nam đạt 51,73 điểm, xếp hạng 50/172 
nước). 



Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ tư sau Singapore (hạng 18/172), Thái Lan 
(hạng 29/172), Malaysia (hạng 33/172). 

Singapore là nước phát triển có thu nhập cao và luôn nằm trong top những nước đứng đầu thế 
giới về xếp hạng 2IPD, trong khi đó Thái Lan và Malaysia là nước xếp thứ hai và thứ ba trong 
nhóm nước có thu nhập trung bình cao. 

Điểm đáng chú ý là trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam được tăng về điểm số và 
thứ hạng, các nước còn lại đều giảm điểm số và thứ hạng so với năm 2018. 

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, thị trường bưu chính Việt Nam đang hoạt 
động sôi động với sự tham gia của khoảng 400 doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế 
khác nhau. Tăng trưởng trong lĩnh vực này mấy năm qua đều đạt trên 50%. Tổng doanh thu 
ngành bưu chính năm 2018 đạt khoảng 30.000 tỷ đồng (1,4 tỷ USD). Doanh thu từ hoạt động 
bưu chính có xu hướng tăng mạnh khi năm 2016 đạt 410 triệu USD, năm 2017 là hơn 650 
triệu USD. 

PHẠM TRUNG 
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Cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử 

Để giải quyết tình trạng cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân theo quy trình thủ 
công, rườm rà, tốn nhiều thời gian như hiện nay, Sở Tư pháp đã có đề nghị thí điểm cấp 
phiếu lý lịch tư pháp điện tử. 

 

Nhân viên văn phòng Sở Tư pháp thực hiện ký số trên văn bản đã được ký duyệt  

Giải pháp này khi đi vào triển khai đại trà hứa hẹn sẽ đem đến nhiều lợi ích thiết thực cho cả 
người dân và cán bộ tư pháp, giúp giải quyết công việc nhanh chóng, gọn nhẹ, phù hợp với xu 
thế của thời đại công nghệ số. 

Giao, nhận hồ sơ tại nhà 

Anh Lê Huỳnh Lê (ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) sau khi tốt nghiệp một trường đại học 
trên địa bàn tỉnh chưa tìm được việc làm đúng chuyên môn đã xin vào làm tại một công ty 
chuyên kết nối, vận chuyển đồ ăn, giao hàng. Công ty này yêu cầu anh Lê ngoài sơ yếu lý lịch 
cá nhân phải có phiếu lý lịch tư pháp xem anh Lê có tiền án, tiền sự trước đó không.  

Để có phiếu này, anh Lê phải nộp 2 bộ hồ sơ qua bưu điện đến Sở Tư pháp bao gồm: tờ khai 
yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, bản sao giấy chứng minh nhân dân có công chứng, sổ hộ 
khẩu có xác nhận của địa phương.  

Việc giải quyết hồ sơ nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào việc xác minh từ Trung tâm lý lịch 
tư pháp quốc gia và việc chuyển giao hồ sơ giấy giữa cơ quan công an và Sở Tư pháp, thông 
thường mất khoảng 15-20 ngày. 

Không chỉ những công dân Việt Nam khi đi xin việc muốn có phiếu lý lịch tư pháp để bổ 
sung hồ sơ mà nhiều người Việt Nam ở nước ngoài, du học sinh, lao động xuất khẩu cũng có 
nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp để nộp cho đất nước sở tại, trường học, cơ sở lao 
động. Để có phiếu này, người Việt Nam ở nước ngoài phải đến các đại sứ quán Việt Nam 
hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài để xác nhận tờ khai, hộ chiếu bản sao rồi 
nộp về Sở Tư pháp trong nước qua đường bưu điện. Những bất tiện mà người dân gặp phải 



khi giao dịch kiểu này là không phải ở nước nào cũng có đại sứ quán Việt Nam, họ phải tốn 
nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để di chuyển, đi xác nhận giấy tờ, nộp, nhận kết quả. 

Phó Chánh văn phòng Sở Tư pháp Lê Xuân Quý cho hay, vì giải quyết thủ tục hành chính 
bằng phương pháp thủ công, trao đổi hồ sơ giấy qua lại nên tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn tại 
Sở Tư pháp từ năm 2015 trở về trước đạt rất thấp, chỉ khoảng 64%.  

Từ năm 2016, khi bắt đầu áp dụng giải pháp phần mềm Kiềng 3 chân để chuyển giao hồ sơ 
xác minh lý lịch tư pháp điện tử, thời gian chuyển giao bằng cách scan hồ sơ, gửi trực tiếp 
trên hệ thống phần mềm qua internet đã góp phần tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, lên 
đến 99% vào cuối năm 2018. 

Không những thế, người dân còn có thể tiếp nhận hồ sơ tại nhà bằng cách thông qua tổng đài 
1022 của Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Tổng đài cung cấp thông tin cho bưu 
điện, nhân viên bưu điện sẽ đến tận nhà người dân để hỗ trợ nộp hồ sơ, kê khai hồ sơ và giao 
hồ sơ tận nhà cho người dân. 

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do Sở Tư pháp cấp chứng minh cá nhân có hay không có án 
tích. Có 2 loại phiếu lý lịch tư pháp là: phiếu lý lịch tư pháp số 1 dùng cho công dân Việt 
Nam, nếu từng có án tích nhưng đã xóa án tích thì trên giấy này sẽ không hiện án tích đã xóa; 
phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng cho công dân Việt Nam nếu muốn đi nước ngoài, nếu từng có 
án tích nhưng đã xóa án tích thì trên giấy này vẫn hiển thị. 

Tính từ ngày 1-7-2010 (ngày Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực) đến nay, cả nước đã cấp 
khoảng 3 triệu phiếu lý lịch tư pháp cho các công dân, tổ chức. Riêng Sở Tư pháp Đồng Nai 
đã cấp gần 100 ngàn phiếu. Trong năm 2019, Sở Tư pháp dự kiến cấp khoảng 22 ngàn phiếu 
lý lịch tư pháp cho người dân trong tỉnh. 

Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử 

Nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong năm 2019, Sở Tư pháp triển 
khai đồng thời 2 nội dung là nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả trực tuyến. 

Theo đó, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến lên hệ thống của Sở Tư pháp và chuyển khoản 
qua bưu điện để thanh toán phí, hoặc đến các đầu mối của Sở Tư pháp tại 11 bộ phận một cửa 
cấp huyện trong tỉnh để nộp hồ sơ. Hồ sơ sau đó sẽ được scan, đính kèm trên hệ thống rồi gửi 
về Sở Tư pháp mà không cần nhân viên bưu điện phải đóng gói văn bản giấy gửi về Sở Tư 
pháp như trước kia. Điều này giúp Sở Tư pháp rút ngắn thời gian trong việc tiếp nhận hồ sơ. 

Khi khâu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến được giải quyết, Sở Tư pháp đang hướng tới việc trả hồ 
sơ trực tuyến cho người dân qua hộp thư điện tử, Zalo, Viber hoặc Facebook. Dĩ nhiên, việc 
trả hồ sơ trực tuyến phải đảm bảo tính bảo mật thông tin, an toàn thông tin, thông tin trong 
văn bản không bị chỉnh sửa. 

“Hiện tại đã có đầy đủ cơ sở pháp lý, đầy đủ công cụ, hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực 
để cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử. Chúng tôi chỉ chờ Bộ Tư pháp chấp thuận sẽ tiến hành 
triển khai thí điểm song song với lý lịch tư pháp bản giấy như hiện nay, đảm bảo đúng các 
nguyên tắc về giao dịch điện tử, an toàn và bảo mật thông tin” - ông Lê Xuân Quý cho hay. 

Theo đó, khi phiếu lý lịch tư pháp điện tử được triển khai tại Đồng Nai sẽ là thủ tục hành 
chính đầu tiên trong cả nước dành cho cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và nhận hồ sơ trực tuyến, 
phù hợp với lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
như hiện nay. Đồng thời tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho cơ quan quản lý cũng như người 
dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người Việt Nam ở nước ngoài; rút ngắn thời gian 
tuyệt đối giữa việc gửi - nhận kết quả trong các cơ quan quản lý nhà nước và người dân; tăng 
cường sự minh bạch và giám sát của xã hội đối với cơ quan nhà nước do quá trình tiếp nhận, 
xử lý và trả hồ sơ cho người dân được thực hiện hoàn toàn tự động trên môi trường mạng, 
hướng tới xây dựng chính phủ số, chính phủ không giấy tờ. 



Trong tháng 11-2019, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp sẽ đại diện cho các Công đoàn cơ sở 
thuộc Khối Viên chức trong tỉnh tham gia cuộc thi giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng 
cải cách hành chính do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức với sáng kiến cấp phiếu lý 
lịch tư pháp điện tử. 

Hạnh Dung 
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Doanh nghiệp TT&TT Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng chính quyền điện tử 

Chiều nay (10/10), nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Sở Thông tin và 
Truyền thông Hà Tĩnh (TT&TT) tổ chức buổi tọa đàm “Doanh nghiệp ngành TT&TT: 
Sáng tạo, đổi mới, tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh”. 

 

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có trên 172 doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực 
TT&TT. Doanh thu ngành TT&TT 9 tháng đầu năm 2019 đạt 2.115 tỷ đồng, bằng 87% so với 
cả năm 2018. 

Dự kiến toàn ngành đạt khoảng 2.700 tỷ đồng trong năm 2019, đóng nộp ngân sách trên 70 tỷ 
đồng, mức tăng chung cho toàn ngành trên 10%. 

Các DN ngành TT&TT đã tạo công việc ổn định cho trên 2.000 lao động, với thu nhập bình 
quân trên 6 triệu đồng mỗi người/tháng. Một số doanh nghiệp có mức thu nhập khá như Viễn 
thông Hà Tĩnh, mức thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng mỗi người/tháng. 

Với sự nỗ lực của các DN, hạ tầng, mạng lưới thông tin liên lạc, truyền dẫn tín hiệu đã được 
phủ khắp, đa dạng, tiện lợi, giá ngày càng rẻ hơn, thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị và người 
dân trên địa bàn. 

Hệ thống các bưu cục tiếp tục được duy trì, mở rộng; công tác chuyển phát có nhiều đổi mới, 
đa dạng, phong phú hơn. Báo Đảng được chuyển tới 100% xã trong ngày, hàng trăm các ấn 
phẩm về văn hóa, khoa học kỹ thuật được chuyển đặt tại các điểm bưu điện văn hóa xã. 

Trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, các DN ngành TT&TT 
đã triển khai nhiều nội dung như: Cung cấp trang thiết bị, máy tính, lắp đặt mạng, cài đặt các 
phần mềm, đào tạo, tập huấn, bảo trì; hỗ trợ hoạt động của hệ thống hội nghị truyền hình trực 
tuyến từ Chính phủ đến tỉnh và từ tỉnh đến huyện. 

Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của Hà Tĩnh 
được đầu tư và xếp top 10 trong toàn quốc; mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển 
CNTT xếp thứ 11 cả nước. 



Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp ngành TT&TT cũng 
tích cực đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới 
(NTM). 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các DN ngành TT&TT đã trích hơn 13,5 tỷ đồng tài trợ các 
chương trình an sinh xã hội như xây nhà tình nghĩa, tặng quà cho người nghèo, nạn nhân chất 
độc da cam, gia đình chính sách, ủng hộ công trình sinh hoạt cộng đồng, đầu tư hạ tầng NTM. 

Trong thời gian tới, nhằm xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh ở Hà Tĩnh, các 
DN ngành TT&TT chú trọng, quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng TT&TT ở tuyến huyện; các 
khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, đặc biệt là đầu tư hạ tầng tại các vùng khó khăn, vùng 
biên giới; quan tâm đồng hành cùng tỉnh trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử các 
cấp, phục vụ nhân dân, DN ngày càng tốt hơn. 

 

Ông Nguyễn Long Giang - Giám đốc Bưu điện Hà Tĩnh: Đơn vị đang cố gắng đổi mới CNTT 
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng 

Tổ chức thực hiện thành công đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công 
thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần minh bạch hóa, rút 
ngắn thời gian và tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền trong 
việc thực hiện các thủ tục hành chính. 

Đối với lĩnh vực viễn thông, tăng cường các dịch vụ đa phương tiện có chất lượng cao; đẩy 
mạnh phát triển 4G/5G, tăng tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh, mạng internet kết nối vạn 
vật để đẩy nhanh tiến trình nền kinh tế số... 

Tại buổi gặp mặt, các DN gửi lời cảm ơn cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh nói chung, Sở TT&TT 
nói riêng đã quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để hoạt động lĩnh vực 
TT&TT ngày càng phát triển. Đồng thời, nêu lên những thuận lợi, khó khăn và mong muốn 
tỉnh, các sở, ngành tiếp tục có sự hỗ trợ, đồng hành để hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt kết 
quả tốt hơn. 



 

Nguồn: Bóng đá plus 

Ngày đăng: 10/10/2019 
Mục: Tin  tức  

VFF phát hành vé theo cách chưa từng có trong lịch sử 

VFF vừa thông báo kế hoạch bán vé các trận đấu sân nhà của ĐTVN tại vòng loại thứ 
hai World Cup 2022, bảng G, tổ chức tại SVĐQG Mỹ Đình - Hà Nội. Đây là lần đầu tiên 
trong lịch sử, VFF bán vé cho cả hành trình dài của đội tuyển. 

 

Như đã biết, sau trận đấu với ĐT Malaysia vào tối 10/10, ĐT Việt Nam còn đến 3 trận đấu tại 
vòng loại World Cup. Đó là các trận đấu: Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển UAE, 20h00, ngày 
14/11/2019; Đội tuyển Việt Nam – Đội tuyển Thái Lan, 20h00, ngày 19/11/2019; Đội tuyển 
Việt Nam – Đội tuyển Indonesia, 20h00, ngày 04/06/2020. 

Nhằm tạo thuận lợi cho NHM chân chính dễ dàng sở hữu vé đến xem các trận đấu của ĐT 
Việt Nam. Việc bán một lúc vé xem 3 trận đấu sẽ tiết kiệm thời gian và đáp ứng những người 
có nhu cầu thực sự đến sân. 

Cũng như các trận đấu trước, VFF tiếp tục bán vé qua mạng internet tại địa chỉ: 
vebongda.vff.org.vn và trên ứng dụng VinID. Giá vé xem các trận đấu có 4 mệnh giá gồm: 
200.000đ/vé, 300.000đ/vé, 400.000đ/vé, 500.000đ/vé. 

Ngay tại thời điểm này, VFF cùng đối tác của mình đã thống nhất thời gian mở bán vé và trả 
vé. Cụ thế như sau: 

+ Đối với trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển UAE, 20h00, ngày 14/11/2019: Mở 
bán ngày 12/10/2019 theo các khung giờ sau: 10h00, 15h00 và 22h00. 

+ Đối với trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển Thái Lan, 20h00, ngày 19/11/2019: 
Mở bán ngày 13/10/2019 theo các khung giờ sau: 10h00, 15h00 và 22h00. 

+ Đối với trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam – Đội tuyển Indonesia, 20h00, ngày 04/06/2020: 
Mở bán ngày 14/10/2019 theo các khung giờ sau: 10h00, 15h00 và 22h00. 

Về cách thức mua vé: khách hàng có thể thanh toán bằng ví điện tử trên ứng dụng VinID, thẻ 
credit…Mỗi chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước chỉ được sử dụng cho một lần mua vé. Số 
lượng vé tối đa cho 01 (một) người/lần đặt lệnh: 02 vé cùng mệnh giá. BTC chuyển trực tiếp 
qua dịch vụ Bưu điện Việt Nam (VN Post). 



 

Nguồn: An ninh Hải Phòng  

Ngày đăng: 11/10/2019 
Mục: Xã hội      

BHXH Thành phố và Bưu điện Hải Phòng:  

Rà soát, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 

BHXH thành phố và Bưu điện Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung phối 
hợp thực hiện giữa hai ngành. 

Hội nghị đã đánh giá kết quả các mặt công tác mà ngành bưu điện hiện đang đảm nhiệm như 
chi trả, quản lý người hưởng, tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ, đại lý thu, khai thác và phát 
triển đối tượng. 

Đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng các nhiệm vụ mới khi triển khai thực hiện Quyết định 
số 166/QĐ-BHXH về quy trình giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, Công văn số 
3045/BHXH-BT về việc rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham BHXH, BHYT, Bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ – BNN) và 
Công văn số 3046/BHXH-BT về việc và thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua 
nhà trường và đại lý thu. 

Theo  đó, các điểm giao dịch, bưu cục của cơ quan bưu điện sẽ là đầu mối rất quan trọng 
trong việc phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.  

 

Quang cảnh hội nghị 

Khi triển khai thực hiện, cơ quan Bưu điện có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan BHXH rà 
soát, điều tra, khai thác đối tượng tham BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ dữ liệu 
của cơ quan Thuế cung cấp; ngoài ra cơ quan bưu điện còn thực hiện thêm nội dung cung ứng 
dịch vụ công về tiếp nhận, cập nhật và quản lý hồ sơ đại lý thu, chi trả tiền thù lao từ cơ quan 
BHXH tới các đại lý thu khác. 

Đây là nhiệm vụ mới, có tính lâu dài trong việc giảm tải các thủ tục hành chính, cung cấp dịch 
vụ công theo hướng có lợi đối với đơn vị, doanh nghiệp và người dân khi tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN. 

Qua trao đổi, hai ngành BHXH và Bưu điện cùng thống nhất việc triển khai thực hiện phải 
đảm bảo, có hiệu quả, thực sự mang lại lợi ích đối với các cơ quan, doanh nghiệp và người 
dân thành phố. 

PV 


