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Chọn 1 trong 3 tác phẩm xuất sắc dự thi thiết kế Phiếu hồi đáp quốc tế của UPU 

Hội đồng chấm thi tại Việt Nam đã chọn được 3 tác phẩm xuất sắc nhất, và một trong số này 

sẽ được Bộ TT&TT gửi dự thi quốc tế, nếu đạt giải sẽ được sử dụng tại Đại hội UPU lần thứ 

27 nhiệm kỳ 2021 - 2024. 

Hưởng ứng cuộc thi thiết kế Phiếu hồi đáp quốc tế (IRC) do Liên minh Bưu chính Thế giới 

(UPU) phát động với chủ đề “Bảo vệ hệ sinh thái - Bảo vệ khí hậu”, sau 2 tháng tổ chức, ngày 

16/6, Hội đồng chấm thi tại Việt Nam đã lựa chọn được 3 tác phẩm đạt giải cao nhất. 

Trong đó, 2 giải Nhì (không có giải Nhất) thuộc về các tác phẩm mang mã số 46235 của họa 

sỹ Nguyễn Hồng Giang (Khương Trung, Hà Nội), và mã số 09119 của họa sỹ Nguyễn Đức 

Lân (Hà Đông, Hà Nội). 

Tác phẩm mang mã số 21212 của họa sỹ Phạm Quang Diệu (Ban Tem bưu chính, Tổng Công 

ty Bưu điện Việt Nam) đạt giải Ba của cuộc thi. 

 

Tác phẩm mã số 09119 của họa sỹ Nguyễn Đức Lân (Hà Đông, Hà Nội) 

Theo đánh giá của Hội đồng chấm thi, các tác phẩm đạt giải lần này đều bám sát chủ đề của 

cuộc thi là “Bảo vệ hệ sinh thái - Bảo vệ khí hậu”, đồng thời đảm bảo đúng quy cách, đặc 

điểm kỹ thuật do Ban Tổ chức đặt ra. Các tác phẩm đều mang tính bao quát và biểu tượng gần 

gũi với cuộc sống, ý tưởng rõ ràng. Mỗi nét vẽ, hình khối, màu sắc là sự sáng tạo, phong cách 

thể hiện riêng với nhiều dấu ấn đậm nét khác nhau. 

Tác phẩm mang mã số 46235 của họa sỹ Nguyễn Hồng Giang đã thể hiện rõ nét ý tưởng Trái 

Đất hiện đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá, mỗi người trong chúng ta cần có những hành 

động thiết thực để góp phần làm xanh, sạch, đẹp môi trường. Những vật nhỏ bé bỏ đi, tưởng 

như vô dụng và làm môi trường ô nhiễm, nhưng cũng có thể trở nên hữu ích khi chúng ta biến 

nó thành nơi những mầm xanh vươn lên. 
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Tác phẩm mang mã số 46235 của họa sỹ Nguyễn Hồng Giang 

Tác phẩm mã số 09119 của họa sỹ Nguyễn Đức Lân (Hà Đông, Hà Nội) lại gây ấn tượng 

mạnh về tình trạng biến đổi khí hậu với hiện tượng sa mạc hóa, hạn hán, sông ngòi khô cạn, 

hoặc bị biển xâm thực và ngập mặn. Tác giả dùng hình tượng con mắt với những giọt nước 

rơi xuống phản chiếu qua ánh mắt để biểu đạt ý tưởng của mình. Với ngôn ngữ cơ bản của đồ 

họa là chấm và nét kết hợp với màu nước, tác giả đã diễn tả tình trạng sa mạc hóa với những 

đụn cát đang xâm lấn dần đất canh tác, dùng biến độ nét để diễn tả ruộng đồng nứt nẻ, những 

cơn sóng lớn xâm thực đất liền. Tuy vậy, những mầm sống vẫn vượt khó khăn để vươn lên 

cũng như niềm tin được phản chiếu qua đôi mắt trong veo của trẻ thơ. 

  

Còn với tác phẩm mang mã số 21212, lấy ý tưởng từ những hạt mầm nhỏ bé, tuy yếu ớt 

nhưng lại có sức sống bền bỉ, họa sỹ Phạm Quang Diệu đã khẳng định, chỉ cần môi trường 

sống bình thường, mầm cây sẽ tự vươn lên. Tác phẩm cũng nhắc nhở tất cả mọi người cùng 

sống, cùng giữ gìn để hệ sinh thái con người là một thể thống nhất. 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/06/16/20/chon-1-trong-3-tac-pham-xuat-sac-du-thi-thiet-ke-phieu-hoi-dap-quoc-te-cua-upu-1.jpg


 

Tác phẩm mang mã số 21212 của họa sỹ Phạm Quang Diệu 

Mo  ̣̂ t trong các tác phậ ̂̉m đa  t giẩi lậ ̂̀n nầy se ̃đươ  c Bo  ̣̂  Thộ ng tin vầ  Truyệ ̂̀n thộ ng lư  a cho  n đệ ̂̉ dư   

thi quộ ́c tệ ́ ta  i Đa  i ho  ̣̂ i UPU lậ ̂̀n thứ 27 trong thơ̂̀ i gian tới. Mậ ũ đa  t giẩi Nhậ ́t cû̉a cuo  ̣̂ c thi quộ ́c 

tệ ́ se ̃đươ  c sư̂̉  du  ng trong suộ ́ t nhie  ̣̂ m kŷ̀ 2021 – 2024 cû̉a UPU. 

Trước đó, ta  i Đa  i ho  ̣̂ i Liệ n minh Bưu chính Thệ ́ giới lậ ̂̀n thứ 26 (UPU 26) ta  i Istanbul, Thộ ̂̉  Nhi ̃

Kî̀ Phiệ ́u hộ ̂̀ i đáp quộ ́c tệ ́ cû̉a Vie  ̣̂ t Nam đa ̃xuậ ́t sa ́c giầnh giẩi Nhậ ́t cû̉a cuo  ̣̂ c thi quộ ́c tệ ́. Mậ ũ 

phiệ ́u nầy đa ̃đươ  c dû̀ng trong suộ ́ t nhie  ̣̂ m kŷ̀ cû̉ a Đa  i ho  ̣̂ i Liệ n minh Bưu chính Thệ ́ giới lậ ̂̀n 

thứ 26 (2017 - 2020). 

Phiệ ́u hộ ̂̀ i đáp quộ ́c tệ ́ IRC đươc dû̀ ng đệ ̂̉ trao độ ̂̉ i giữa các nước thầnh việ n cû̉ a UPU đệ ̂̉ lậ ́y 

tem bưu chính hoa   c các va  ̣̂ t phậ ̂̉m bưu chính đa ̃thanh toán trước mức cước bưu chính tộ ́ i thiệ ̂̉u 

đû̉  đệ ̂̉ trẩ cho mo  ̣̂ t bưu phậ ̂̉m quộ ́c tệ ́ khộ ng đẩm bẩo.  

Bình Minh 
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Công bố kết quả thi thiết kế mẫu Phiếu hồi đáp quốc tế tại Việt Nam 

Một trong các tác phẩm đạt giải cuộc thi thiết kế mẫu Phiếu hồi đáp quốc tế tại Việt Nam 

sẽ được Bộ TT&TT lựa chọn dự thi quốc tế và có cơ hội được sử dụng tại Đại hội UPU lần 

27 nhiệm kỳ 2021 - 2024. 

Phiếu hồi đáp quốc tế (IRC) dùng trao đổi giữa các nước thành viên của Liên minh Bưu chính 

thế giới (UPU) để lấy tem bưu chính hoặc các vật phẩm bưu chính đã thanh toán trước mức 

cước bưu chính tối thiểu đủ trả cho một bưu phẩm quốc tế không đảm bảo. Mẫu phiếu này sẽ 

thay đổi theo định kỳ Đại hội UPU và có giá trị trong nhiệm kỳ của Đại hội. 

Hưởng ứng cuộc thi thiết kế Phiếu hồi đáp quốc tế do UPU phát động với chủ đề “Bảo vệ hệ 

sinh thái - Bảo vệ khí hậu”, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) đã tổ chức cuộc 

thi thiết kế mẫu phiếu hồi đáp quốc tế tại Việt Nam. 

Sau 2 tháng tổ chức, ngày 16/6/2020, Hội đồng chấm thi tại Việt Nam đã lựa chọn được các 

tác phẩm đạt giải cao nhất. 

Theo công bố của Ban tổ chức, cuộc thi thiết kế Phiếu hồi đáp quốc tế không có giải Nhất. 

Hội đồng chấm thi đã lựa chọn 2 giải Nhì có số điểm cao nhất là các tác phẩm mang mã số 

46235 của họa sĩ Nguyễn Hồng Giang (Khương Trung, Hà Nội) và mã số 09119 của họa sĩ 

Nguyễn Đức Lân (Hà Đông, Hà Nội). Tác phẩm mang mã số 21212 của họa sĩ Phạm Quang 

Diệu (Ban Tem bưu chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) đạt giải Ba. 

Theo đánh giá của Hội đồng chấm thi, các tác phẩm đạt giải đều bám sát chủ đề của cuộc thi 

là “Bảo vệ hệ sinh thái - Bảo vệ khí hậu”, đồng thời đảm bảo đúng quy cách, đặc điểm kỹ 

thuật do Ban tổ chức đặt ra. Các tác phẩm mang tính bao quát và biểu tượng gần gũi với cuộc 

sống; ý tưởng rõ ràng. Mỗi nét vẽ, hình khối, màu sắc là sự sáng tạo, phong cách thể hiện 

riêng với nhiều dấu ấn đậm nét khác nhau. 

 

Tác phẩm mang mã số 46235 của họa sỹ Nguyễn Hồng Giang. 

Trong đó, tác phẩm mang mã số 46235 của họa sĩ Nguyễn Hồng Giang đã thể hiện rõ nét ý 

tưởng: Trái Đất đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá, mỗi người trong chúng ta cần có những 

hành động thiết thực để góp phần làm xanh, sạch, đẹp môi trường. Nhiều vật nhỏ bé bỏ đi, 
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tưởng như vô dụng và làm môi trường ô nhiễm nhưng cũng có thể trở nên hữu ích khi ta biến 

nó thành nơi những mầm xanh vươn lên. 

 

Tác phẩm mã số 09119 của họa sĩ Nguyễn Đức Lân. 

Tác phẩm mã số 09119 của họa sĩ Nguyễn Đức Lân (Hà Đông, Hà Nội) lại gây ấn tượng 

mạnh bởi ý tưởng về tình trạng biến đổi khí hậu với hiện tượng sa mạc hóa, hạn hán, sông 

ngòi khô cạn hoặc bị biển xâm thực và ngập mặn.Tác giả dùng hình tượng con mắt với những 

giọt nước rơi xuống phản chiếu qua ánh mắt để biểu đạt ý tưởng của mình. 

Với ngôn ngữ cơ bản của đồ họa là chấm và nét kết hợp với màu nước, tác giả đã diễn tả tình 

trạng sa mạc hóa với những đụn cát đang xâm lấn dần đất canh tác, dùng biến độ nét để diễn 

tả ruộng đồng nứt nẻ, các cơn sóng lớn xâm thực đất liền. Tuy vậy, những hi vọng mầm sống 

vẫn vượt khó khăn để vươn lên cũng như niềm tin được phản chiếu qua đôi mắt trong veo của 

trẻ thơ. 

 

Tác phẩm mang mã số 21212 của họa sĩ Phạm Quang Diệu. 
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Lấy ý tưởng từ những hạt mầm nhỏ bé, tuy yếu ớt nhưng lại có sức sống bền bỉ, tác phẩm 

mang mã số 21212 của họa sĩ Phạm Quang Diệu đã khẳng định chỉ cần môi trường sống bình 

thường mầm cây tự vươn lên. Tác phẩm cũng nhắc nhở tất cả mọi người cùng sống, cùng giữ 

gìn để hệ sinh thái con người là một thể thống nhất. 

Đại diện Ban tổ chức cho biết, một trong các tác phẩm đạt giải lần này sẽ được Bộ TT&TT 

lựa chọn để dự thi quốc tế tại Đại hội UPU lần thứ 27 nhiệm kỳ 2021 - 2024 trong thời gian 

tới. Mẫu đạt giải Nhất của cuộc thi quốc tế sẽ được sử dụng trong suốt nhiệm kỳ của Đại 

hội UPU 27 (2021 - 2024). 

Trước đó, tại Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới lần thứ 26 tổ chức ở Istanbul (Thổ Nhĩ 

Kì), Phiếu hồi đáp quốc tế của Việt Nam đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi quốc tế. 

Mẫu phiếu này đã được dùng trong suốt nhiệm kỳ của Đại hội UPU 26 (2017 - 2020). 

M.T 
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Ba tác phẩm đạt điểm cao nhất cuộc thi thiết kế ‘Bảo vệ hệ sinh thái-Bảo vệ khí hậu’ 

Hưởng ứng cuộc thi thiết kế Phiếu hồi đáp quốc tế của Liên minh Bưu chính Thế giới phát 

động với chủ đề “Bảo vệ hệ sinh thái-Bảo vệ khí hậu” sau 2 tháng tổ chức tại Việt Nam, 

ngày 16/6, Hội đồng chấm thi tại Việt Nam đã lựa chọn được các tác phẩm đạt giải cao 

nhất của cuộc thi. 

Cuộc thi không có giải Nhất. Hội đồng chấm thi đã lựa chọn 2 giải Nhì có số điểm cao nhất là 

các tác phẩm mang mã số 46235 của họa sỹ Nguyễn Hồng Giang (Khương Trung, Hà Nội) và 

mã số 09119 của họa sỹ Nguyễn Đức Lân (Hà Đông, Hà Nội). Tác phẩm mang mã số 21212 

của họa sỹ Phạm Quang Diệu (Ban Tem bưu chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) đạt 

giải Ba của cuộc thi. 

Theo đánh giá của Hội đồng chấm thi, các tác phẩm đạt giải lần này đều bám sát chủ đề của 

cuộc thi là “Bảo vệ hệ sinh thái-Bảo vệ khí hậu”; đồng thời, đảm bảo đúng quy cách, đặc 

điểm kỹ thuật do Ban tổ chức đặt ra. Các tác phẩm đều mang tính bao quát và biểu tượng gần 

gũi với cuộc sống, ý tưởng rõ ràng. Mỗi nét vẽ, hình khối, màu sắc là sự sáng tạo, phong cách 

thể hiện riêng với nhiều dấu ấn đậm nét khác nhau. 

 

Thiết kế của họa sỹ Nguyễn Hồng Giang. 

Tác phẩm mang mã số 46235 của họa sỹ Nguyễn Hồng Giang đã thể hiện ý tưởng: Trái Đất 

hiện đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá, mỗi người trong chúng ta cần có những hành động 

thiết thực để góp phần làm xanh, sạch, đẹp môi trường. Những vật nhỏ bé bỏ đi, tưởng như vô 

dụng và làm môi trường ô nhiễm, nhưng cũng có thể trở nên hữu ích khi chúng ta biến nó 

thành nơi những mầm xanh vươn lên. 



 

Thiết kế của họa sỹ Nguyễn Đức Lân. 

Tác phẩm mã số 09119 của họa sỹ Nguyễn Đức Lân (Hà Đông, Hà Nội) lại ấn tượng mạnh 

với ý tưởng về tình trạng biến đổi khí hậu với hiện tượng sa mạc hóa, hạn hán, sông ngòi khô 

cạn, hoặc bị biển xâm thực và ngập mặn. Tác giả dùng hình tượng con mắt với những giọt 

nước rơi xuống phản chiếu qua ánh mắt để biểu đạt ý tưởng của mình. Với ngôn ngữ cơ bản 

của đồ họa là Chấm và Nét kết hợp với màu nước, tác giải đã diễn tả tình trạng sa mạc hóa với 

những đụn cát đang xâm lấn dần đất canh tác, dùng biến độ nét để diễn tả ruộng đồng nứt nẻ, 

những cơn sóng lớn xâm thực đất liền. Tuy vậy, hy vọng những mầm sống vẫn vượt khó khăn 

để vươn lên, cũng như niềm tin được phản chiếu qua đôi mắt trong veo của trẻ thơ. 

 

Tác phẩm của họa sỹ Phạm Quang Diệu. 

Lấy ý tưởng từ những hạt mầm nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại có sức sống bền bỉ, tác phẩm mang 

mã số 21212 của họa sỹ Phạm Quang Diệu đã khẳng định, chỉ cần môi trường sống bình 

thường, mầm cây tự vươn lên. Tác phẩm cũng nhắc nhở tất cả mọi người, cùng sống, cùng 

giữ gìn để hệ sinh thái con người là một thể thống nhất. 



Một trong các tác phẩm đạt giải lần này sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn để 

dự thi quốc tế và được sử dụng tại Đại hội UPU lần thứ 27 nhiệm kỳ 2021-2024 tại Bờ Biển 

Ngà trong thời gian tới. 

Trước đó, tại Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26 (UPU 26) tại Istanbul, Thổ 

Nhĩ Kì Phiếu hồi đáp quốc tế của Việt Nam đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi quốc tế. 

Mẫu phiếu này đã được dùng trong suốt nhiệm kỳ của Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới 

lần thứ 26 (2017-2020). 

Phiếu hồi đáp quốc tế IRC được dùng để trao đổi giữa các nước thành viên của UPU để lấy 

tem bưu chính hoặc các vật phẩm bưu chính đã thanh toán trước mức cước bưu chính tối 

thiểu, đủ để trả cho một bưu phẩm quốc tế không đảm bảo. 

Để tìm ra tác phẩm tiêu biểu nhất tham dự cuộc thi quốc tế, Ban tổ chức mong nhận được sự 

chia sẻ, góp ý của đông đảo bạn đọc về 3 tác phẩm đạt giải, đặc biệt là về vấn đề bản quyền 

tác phẩm. 



 

Nguồn: Hà Nội mới 

Ngày đăng: 16/06/2020 
Mục: Văn hóa 

Ba tác phẩm đoạt giải cuộc thi thiết kế Phiếu hồi đáp quốc tế 

Ngày 16-6, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, cuộc thi thiết kế Phiếu hồi đáp 

quốc tế Việt Nam năm nay không có giải Nhất. Hội đồng chấm thi đã lựa chọn hai giải 

Nhì có số điểm cao nhất là các tác phẩm mang mã số 46235 của họa sỹ Nguyễn Hồng 

Giang (Khương Trung, Hà Nội) và mã số 09119 của họa sỹ Nguyễn Đức Lân (Hà Đông, 

Hà Nội). Tác phẩm mang mã số 21212 của họa sỹ Phạm Quang Diệu (Ban Tem bưu 

chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) đoạt giải Ba. 

 

Tác phẩm đoạt giải Nhì của họa sỹ Nguyễn Hồng Giang 

Phiếu hồi đáp quốc tế được dùng để trao đổi giữa các nước thành viên của Liên minh Bưu 

chính thế giới (UPU) để lấy tem bưu chính hoặc các vật phẩm bưu chính đã thanh toán trước 

mức cước bưu chính tối thiểu đủ để trả cho một bưu phẩm quốc tế không bảo đảm. 

Một trong các tác phẩm đạt giải lần này sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn để 

dự thi quốc tế và được sử dụng tại Đại hội UPU lần thứ 27 nhiệm kỳ 2021 - 2024 tại Bờ Biển 

Ngà trong thời gian tới.  



 

Tác phẩm đoạt giải Nhì của họa sỹ Nguyễn Đức Lân 

Trước đó, tại Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26 (UPU 26) tại Istanbul (Thổ 

Nhĩ Kỳ), Phiếu hồi đáp quốc tế của Việt Nam đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi quốc 

tế. Mẫu phiếu này đã được dùng trong suốt nhiệm kỳ của Đại hội Liên minh Bưu chính Thế 

giới lần thứ 26 (2017 - 2020). 

Các tác phẩm đạt giải lần này đều bám sát chủ đề của cuộc thi là "Bảo vệ hệ sinh thái - Bảo vệ 

khí hậu".  

 

 



 

Nguồn: Trang tin điện tử đảng bộ TP HCM 

Ngày đăng: 17/06/2020 
Mục: Thông tin & Truyền thông 

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích 

  

 

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP 

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Thủ trưởng Sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND quận, huyện về việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng 

dịch vụ công TP, Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cập nhật, công khai 

thông tin về địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, 

kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC do Văn phòng UBND TP chuyển đến 

trên hệ thống https://pakn.dichvucong.gov.vn theo hướng dẫn của Văn phòng UBND TP. 

Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc đơn vị đăng ký tài khoản, thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, phản 

ánh, kiến nghị và khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng dịch vụ công TP 

(https://dvc.hochiminhcity.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn). Tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

và dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. 

Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với các dịch vụ 

công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thực hiện ngay việc đăng 

ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và thông tin danh sách về Văn phòng 

UBND TP (Phòng Kiểm soát TTHC) để được phân quyền tiếp nhận, xử lý. 

Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện định kỳ 

ngày 1 hàng tháng thực hiện đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC (trước hạn, đúng hạn, 

quá hạn) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tích hợp với hệ thống thanh 

toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện thanh toán phí, lệ phí và các 

nghĩa vụ tài chính khác trong thực hiện TTHC, dịch vụ công. 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xây dựng danh mục dịch vụ công 

trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch vụ công TP, kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia năm 



2020 trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt. Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp các dịch 

vụ công trực tuyến ưu tiên trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020. 

Mặt khác, thực hiện chuẩn hóa, công bố, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND TP, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 

bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện chuẩn hóa, 

công bố, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP, các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, cấp xã vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC bảo đảm tính thống nhất từ 

Trung ương đến địa phương. 

Văn phòng UBND TP, Sở Thông tin và Truyền thông, sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, 

huyện khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ triển khai Cổng dịch vụ công TP, hệ thống một 

cửa điện tử gắn với đánh giá việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

Đình Lý 



 

Nguồn: Đắk Lắk điện tử 

Ngày đăng: 17/06/2020 
Mục: Pháp luật 

Huyện Cư M'gar: Tiện ích tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu điện 

Những năm gần đây, việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích ở huyện Cư M’gar đã mang lại kết quả tích cực. 

Trước đây, sau khi hoàn tất các thủ tục làm chứng minh nhân dân (CMND), người dân phải 

đến trụ sở cơ quan Công an huyện một lần nữa để nhận. Nay công đoạn này đã được rút gọn, 

sau khi hoàn thành các thủ tục, người dân chỉ cần ở nhà đợi nhân viên Bưu điện huyện đến 

giao tận nơi qua dịch vụ chuyển phát CMND. Cách làm này đã góp phần tiết kiệm thời gian, 

chi phí, tạo thuận lợi cho người dân khi nhận kết quả. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện thủ tục, các cán bộ Công an huyện Cư M’gar đều tuyên 

truyền, giới thiệu dịch vụ chuyển phát CMND đến từng người dân. Tại nơi làm thủ tục có bố 

trí một bàn để nhân viên bưu điện thực hiện dịch vụ chuyển phát CMND. Dịch vụ này không 

bắt buộc mà tùy thuộc vào nhu cầu, điều kiện của người dân, với mức phí 20.000 đồng/hồ sơ 

tại huyện và 25.000 đồng/hồ sơ tại các địa phương khác trong tỉnh… Dịch vụ chuyển phát 

CMND qua bưu điện đã được người dân đón nhận và tham gia ngày càng nhiều, nhất là 

những người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa. 

Hiện nay, trung bình mỗi tuần có từ 100 - 120 CMND được trả cho người dân qua dịch vụ 

chuyển phát của bưu điện. Chị H’Ly M’lô ở buôn B’ling (xã Cư M’gar), một khách hàng sử 

dụng dịch vụ chuyển phát CMND qua bưu điện chia sẻ: “Làm thủ tục cấp CMND tôi được 

giới thiệu về dịch vụ trả kết quả qua bưu điện, thấy tiện lợi nên tôi sử dụng ngay. Chi phí cho 

dịch vụ là 20.000 đồng, nếu so với tiền xăng, công sức và thời gian phải bỏ ra để trực tiếp đến 

nhận kết quả thì rất có lợi. Nhà tôi không xa Công an huyện nhưng vừa đợi, vừa hoàn tất các 

thủ tục phải mất cả buổi mới xong được”. 

 

Ngươ̂̀ i dậ n làm thủ tục sư̂̉  du  ng di  ch vu   chuyệ ̂̉n phát CMND qua bưu điện. 

Đây chỉ là một trong rất nhiều thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cư M’gar được trả kết 

quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tính đến nay, có 4 lĩnh vực đang được thực hiện tiếp 



nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, gồm: đất đai, 

CMND, giấy tờ xe và bảo hiểm xã hội (BHXH). Trong đó, CMND được triển khai sớm nhất 

vào năm 2008, BHXH năm 2012 và các lĩnh vực còn lại vào năm 2019. 

Theo thống kê của UBND 

huyện Cư M’gar, từ đầu năm 

2020 đến nay, Bưu điện 

huyện đã tiếp nhận trả kết quả 

hồ sơ thủ tục hành chính cho gần 4.090 trường hợp. Trong đó, phần lớn là các hồ sơ thủ tục 

hành chính liên quan đến lĩnh vực BHXH với hơn 2.700 hồ sơ, tiếp đến là CMND với 1.066 

hồ sơ, còn lại là các lĩnh vực giấy tờ xe và đất đai. Tất cả những hồ sơ thủ tục hành chính 

được Bưu điện huyện tiếp nhận và trả kết quả đều bảo đảm an toàn, nhanh chóng, kịp thời đến 

người nhận đúng thời gian quy định… 

Ông Trương Văn Thành, Giám đốc Bưu điện huyện Cư M’gar cho biết: “Để nâng cao hiệu 

quả trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu điện, Bưu điện huyện 

cũng đổi mới cách thức, lề lối làm việc, chú trọng nâng cấp, sửa chữa lại điểm giao dịch, bưu 

điện xã, thị trấn, bố trí cán bộ tại các cơ quan hành chính để phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả. Hiện nay, Bưu điện huyện có mạng lưới bưu chính rộng lớn, 17/17 xã, thị trấn có hệ 

thống bưu điện, đảm bảo yêu cầu phục vụ tất cả các đối tượng trên địa bàn…". 

Trung Dũng 

 

 

Thời gian đầu, khi mới triển khai, mỗi tuần Bưu điện huyện 

Cư M'gar chỉ nhận được vài chục đến trên dưới 100 hồ sơ, 

đến nay số hồ sơ đã tăng lên gấp 3 lần. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT thành phố Phúc Yên 

Ngày đăng: 17/06/2020 
Mục: Thời sự tổng hợp 

Chi trả quyền lợi bảo hiểm an sinh bưu điện 

Sáng ngày 16/6/2020, Bưu điện thành phố Phúc Yên- đơn vị đại diện cho Bảo hiểm Bưu điện 

(PTI) đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm An sinh Bưu điện cho gia đình ông Cao Văn Vỹ, 

phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên với mức chi trả 1.500.000đ. 

Tham gia buổi chi trả quyền lợi bảo hiểm có ông Nguyễn Văn Hiền- Giám đốc Bưu điện 

thành phố Phúc Yên và cán bộ, nhân viên bưu điện thành phố. 

Ngày 29/3/2020, bà Lê Thị Hằng, là vợ ông Cao Văn Vỹ đã tham gia sản phẩm bảo hiểm An 

sinh Bưu điện ( bảo hiểm tai nạn cho cả hộ gia đình) do Bưu điện thành phố Phúc Yên cung 

cấp với mức phí 200.000đ/năm/hộ. Ngày 06/5/2020, trong khi làm việc tại gia đình, ông Cao 

Văn Vỹ không may bị ngã và gãy tay, phải nhập viện để điều trị. Ngay sau khi nhận được 

thông tin, nhân viên Bưu điện thành phố đã cùng gia đình tiến hành các thủ tục cần thiết phục 

vụ cho việc chi trả quyền quyền lợi bảo hiểm. Chỉ sau 7 ngày làm việc hoàn tất hồ sơ, Bảo 

hiểm Bưu điện đã chi trả số tiền ông Vỹ được hưởng với mong muốn san sẻ khó khăn với gia 

đình. 

 

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Bưu điện thành phố Phúc Yên chi trả quyền lợi bảo hiểm 

cho hộ gia đình ông Cao Văn Vỹ, phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên 

Được biết, gói bảo hiểm gia đình ông Cao Văn Vỹ tham gia là gói bảo hiểm cho tất cả các 

thành viên trong cùng sổ hộ khẩu của người mua bảo hiểm và không quá 70 tuổi tại thời điểm 

tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm lên tới 15 triệu đồng/người/năm. Đây là dòng sản 

phẩm bảo hiểm có mức đóng phí thấp, quyền lợi được chi trả cao, đang được đông đảo người 

dân trên địa bàn tham gia. Bảo hiểm An Sinh Bưu Điện là sản phẩm được PTI xây dựng với 

mong muốn đồng hành và hỗ trợ một phần tài chính cho các gia đình trước những tai nạn bất 

ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống. 

Lan Phương 



 

 

 


