
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 23/07/2020 
Mục: Thời sự 

Tri ân những đóng góp, hy sinh của cán bộ, nhân viên ngành Giao bưu 

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), sáng 23/7, 

Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 

dẫn đầu đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu Thông tin "R" (xã 

Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và Nhà truyền thống Giao bưu vận, Ban 

Thông tin liên lạc Trung ương cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh). 

Cùng dự lễ dâng hương có Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân. 

 

Đoàn đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông dâng hoa các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang 

ngành Giao bưu Thông tin "R".  

Trong không khí trang nghiêm, thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền 

thông bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách 

mạng; các đồng chí cán bộ ngành Thông tin và Truyền thông qua các thời kỳ... trong buổi lễ 

trang trọng này.  

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trải qua hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, 

cũng như cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hàng vạn cán bộ, nhân viên ngành Thông tin và 

Truyền thông theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, vừa tận tụy, sáng tạo xây dựng các 

tuyến đường thông tin trên khắp mọi miền đất nước, đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông 

suốt, phục vụ Đảng, Chính phủ, các ngành, các cấp và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân 

dân; vừa tham gia chiến đấu chống lại kẻ thù, đưa đón cán bộ, vận chuyển vũ khí, thuốc men, 

đạn dược và tích cực chi viện cho các chiến trường. Trong đó, nhiều người đã anh dũng hy 

sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường. 



 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thắp hương tại lễ đài Nghĩa 

trang ngành Giao bưu Thông tin "R".  

Tại nghĩa trang liệt sĩ này đã có gần 250 hài cốt liệt sĩ ngành Giao bưu an nghỉ. Họ sống và 

chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp "Không có vì quý hơn độc lập tự do", "Tất cả vì Tổ quốc thống 

nhất".  

Thay mặt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động toàn ngành 

Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nguyện sẽ ra sức thi đua, học tập, 

rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy truyền thống "trung thành - dũng cảm - tận tụy - sáng 

tạo - nghĩa tình" của ngành Thông tin và Truyền thông; tham gia tích cực phong trào thi đua 

yêu nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa, trở thành quốc gia phát triển. 

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ dâng hương.  

Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình 

chính sách tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 



 

Nguồn: Báo Vietnamnet 

Ngày đăng: 23/07/2020 
Mục: Thông tin & Truyền thông 

Bộ TT&TT dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Giao Bưu - Thông tin R 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm 

tại nghĩa trang liệt sĩ Giao Bưu - Thông tin R, Tây Ninh. 

Sáng ngày 23/7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 

27/7/2020), 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2020), Bộ Thông 

tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt 

sĩ Giao Bưu - Thông tin R tại nghĩa trang Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

 

"Những đóng góp của các anh hùng, liệt sỹ sẽ mãi mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của 

dân tộc", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ tưởng niệm. 

Phát biểu tại lễ dâng hương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ thành kính trước anh linh 

các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tri ân đến thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với 

cách mạng, những cán bộ ngành thông tin và truyền thông qua các thời kỳ. 
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Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn cán bộ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành 

TT&TT. 

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên 

giới, đã có hàng vạn cán bộ, công nhân viên ngành Bưu chính - nay là ngành TT&TT, đã tận 

tụy, sáng tạo xây dựng các tuyến đường thông tin trên khắp mọi miền đất nước, đảm bảo 

thông tin liên lạc luôn thông suốt phục vụ Đảng, Chính phủ, các ngành, các cấp và nhu cầu 

thông tin liên lạc của nhân dân. Họ cũng tham gia chiến đấu chống lại kẻ thù, đưa đón cán bộ, 

vận chuyển vũ khí, thuốc men, đạn dược và tích cực chi viện cho các chiến trường. Trong đó, 

rất nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường. 

Đã có gần một vạn cán bộ, chiến sỹ ngành TT&TT anh dũng hy sinh để “Nối mạch giao 

thông”, “Mở đường quyết thắng”, đảm bảo thông tin liên lạc “Nhanh chóng, chính xác, an 

toàn”.  

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thắp hương tại mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ ngành 

TT&TT. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ đây là dịp để bày tỏ ý chí chung sức, chung lòng tiếp 

nối cuộc hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà các anh hùng liệt sĩ chưa đi trọn. "Chúng 
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ta sẽ cùng chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết để xây dựng ngành TT&TT lớn 

mạnh theo kịp với các nước trong khu vực và thế giới."  

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng bày tỏ cảm ơn tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị 

chăm sóc, trông coi phần mộ của gần 250 liệt sỹ nằm tại Nghĩa trang Ngành TT&TT. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn cán bộ Bộ TT&TT thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ 

quốc gia huyện Tân Biên. 

Sau lễ dâng hương, đoàn cán bộ Bộ TT&TT và tỉnh Tây Ninh đến thắp hương tại Nghĩa trang 

liệt sĩ Quốc gia huyện Tân Biên. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng các cán bộ lão thành và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm 

Nhà truyền thống Khu căn cứ Ban giao bưu vận và Ban thông tin liên lạc Trung ương cục 

miền Nam. 

Đoàn công tác sau đó cũng đến dâng hương và thăm Nhà truyền thống thông tin và giao bưu 

R. 
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Nguồn: Báo Thanh niên 

Ngày đăng: 23/07/2020 
Mục: Thời sự 

Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Tây Ninh 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT dẫn đầu đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng 

hương tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu Thông tin R, thuộc nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân 

Biên, Tây Ninh. 

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT đọc diễn văn tại buổi lễ tri ân anh hùng liệt sĩ 

tại nghĩa trang Giao bưu Thông tin R (Tân Biên, Tây Ninh) ẢNH: GIANG PHƯƠNG 

Ngày 23.7, Bộ TT-TT dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ ngành Thông tin 

và truyền thông đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

 

Đoàn công tác Bộ TT-TT thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu Thông tin R ở 

Tây Ninh ẢNH: GIANG PHƯƠNG 

Trong bài diễn văn tại buổi lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Đã có 

hàng vạn cán bộ, công nhân viên ngành thông tin và truyền thông theo tiếng gọi thiêng liêng 

của Tổ quốc... Trên từng tấc đất của Tổ quốc Việt Nam ở nơi đâu cũng in đậm dấu chân, thấm 

đẫm mồ hôi và cả máu xương của các anh hùng, liệt sĩ ngành thông tin và truyền thông".   
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Đoàn công tác Bộ TT-TT thắp nhang tri ân trên các phần mộ liệt sĩ 

ẢNH: GIANG PHƯƠNG 

  

 

Nghĩa trang liệt sĩ Giao bưu Thông tin R tại Tân Biên, Tây Ninh 

ẢNH: GIANG PHƯƠNG 

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác thắp nhang tri ân trên từng 

phần mộ của các liệt sĩ tại nghĩa trang Giao bưu Thông tin R (Tây Ninh). 
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Nguồn: Báo Người lao động 

Ngày đăng: 23/07/2020 
Mục: Nhịp sống 

Chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân 

Chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để bảo đảm an sinh xã hội, ổn 

định cuộc sống 

Vừa qua, BHXH TP HCM và Bưu điện TP HCM đã phối hợp tổ chức lễ ra quân hưởng ứng 

Ngày BHYT Việt Nam (1-7); vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 

đình. 

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh 

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Giám đốc BHXH TP HCM Trần Dũng Hà cho biết thực hiện kế 

hoạch liên tịch số 2043/KHLT - BHXH - BĐVN ngày 24-6-2020 của BHXH Việt Nam và 

Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên 

truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Theo ông Trần Dũng Hà sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Đảng, nhà nước ta luôn 

quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc nhân dân và đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều 

chủ trương, chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng BHYT nhằm giúp người dân khắc phục 

những rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh. 

 

Ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy, HĐND, 

UBND TP HCM và sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp và sự đồng tình, hưởng ứng, 

tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện BHXH, BHYT đã đạt được những 

kết quả quan trọng, góp phần nâng cao tỉ lệ người tham gia BHXH và BHXH hướng tới mục 

tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động. 

Hằng năm, UBND TP HCM ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 

BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT triển khai đến 24 quận, huyện. Tuy nhiên, từ đầu 

năm đến nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến tình 

hình sản xuất kinh doanh đã cắt giảm lao động, vì vậy, đối tượng BHYT là 7.311.362 người, 

đạt 93,61% kế hoạch được giao; số người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay 19.736 người 

tham gia BHXH tự nguyện, đạt 30,41% so kế hoạch được giao. 



Bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống 

Cũng theo ông Trần Dũng Hà, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT năm 2020, hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Chào mừng Ngày BHYT 

Việt Nam, BHXH TP HCM và Bưu điện TP HCM phối hợp tổ chức lễ ra quân hưởng ứng 

"Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình". 

Với mục tiêu khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND 

TP HCM, UBND TP HCM đối với chính sách BHXH, BHYT chăm lo đời sống nhân dân. 

Tăng cường công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và 

Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải 

cách chính sách BHXH. 

Ông Trần Dũng Hà cho biết mục đích của lễ ra quân là tuyên truyền ý nghĩa Ngày BHYT tế 

Việt Nam 1-7. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước về BHXH, BHYT. Khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và 

nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho nhân dân. 

Với chủ đề truyền thông: "Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân". Với sự 

phối hợp tốt của 2 cơ quan BHXH TP HCM và Bưu điện TP HCM trong đợt ra quân này, 

phấn đấu toàn thành phố phát triển 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 60.000 người 

tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được giao cho thành phố năm 

2020. 

"Để đạt được chỉ tiêu trên, cần thông tin trực tiếp hướng tới là nông dân và người lao động 

khu vực phi chính thức, đặc biệt là đối tượng chưa tham gia BHYT hộ gia đình, về quyền và 

lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro không tham gia 

BHXH, BHYT từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người dân, chủ động tham gia 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống" - ông 

Trần Dũng Hà nhấn mạnh. 

Sau lễ phát động, hai đơn vị tổ chức các đoàn cổ động, diễu hành gồm ôtô và xe máy đi dọc 

các tuyến đường trung tâm TP HCM; cử nhân viên đón tiếp, tư vấn, hướng dẫn đăng ký tham 

gia BHXH, BHYT cho người dân. 

Bài và ảnh: Bảo Nghi 



 

Nguồn: Báo Hà Nội mới 

Ngày đăng: 22/07/2020 
Mục: Doanh nghiệp 

Bưu điện thành phố Hà Nội phải dẫn đầu thị trường bưu chính Thủ đô 

Sáng 21-7, Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 

2020-2025 tiến hành phiên chính thức. 

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt. 

Dự đại hội có Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc 

Công an thành phố Hà Nội và lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy. Tham dự đại hội có 122 đại 

biểu chính thức, đại diện cho 720 đảng viên của 24 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Bưu 

điện thành phố Hà Nội. 

Phó Bí thư Đảng ủy Bưu điện thành phố Hà Nội Đặng Anh Tuyến đã trình bày Báo cáo chính 

trị của Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội. Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là, Đảng ủy 

Bưu điện thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt 5 chỉ tiêu nhiệm vụ sản 

xuất, kinh doanh. Về công tác xây dựng Đảng, số lượng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ phát triển đảng viên mới đều cao hơn và vượt so với mục tiêu 

Nghị quyết đề ra. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu cụ thể: Tổng 

doanh thu tăng trưởng bình quân 25%/năm trở lên; doanh thu tính lương tăng trưởng bình 

quân 15%/năm trở lên; lợi nhuận tăng bình quân 10%/năm trở lên. Phấn đấu 100% chi, đảng 

bộ cấp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi, đảng bộ yếu kém. Đảng viên đủ tư cách 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; bồi dưỡng, kết nạp từ 150 đảng viên mới trở lên. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đoàn Duy Khương đánh giá 

cao những kết quả mà Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội khóa XIV đạt được. Trong nhiệm 

kỳ mới, đồng chí Đoàn Duy Khương đề nghị Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội cần quyết 

tâm cao, có giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế tồn tại của nhiệm kỳ trước.  

Đảng bộ cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

chính trị trong tình hình mới; bám sát sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng bộ 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội; triển khai thực hiện 

có hiệu quả biên bản ghi nhớ ngày 10-1-2020 về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông 

trong giai đoạn mới giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với UBND thành phố Hà Nội. 



 

Các đại biểu tham dự đại hội. 

Về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác 

cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành, Đảng ủy, Ban Thường vụ 

Đảng ủy các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý về tỷ lệ cán bộ nữ, 

cán bộ trẻ triển vọng, có tính kế thừa, bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm 

chất, năng lực, uy tín... 

Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác bầu 

cử Ban Chấp hành Đảng bộ. Kết quả 18 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 

XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu 

làm Bí thư Đảng ủy Bưu điện thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Tân Yên 

Ngày đăng: 22/07/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện huyện Tân Yên tổ chức hội nghị tri ân khách hàng 

 

Bưu điện huyện Tân Yên vừa tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng Bưu chính năm 2020. Tham 

dự hội nghị có hơn 40 khách hàng là đại diện các doanh nghiệp, khách hàng thương mại điện 

tử và những khách hàng có sự đóng góp tích cực cho ngành bưu điện huyện. 

Thông qua hội nghị, Bưu điện huyện Tân Yên đã giới thiệu và triển khai nhiều gói sản phẩm 

mới của ngành cũng như các cải tiến chất lượng trong năm 2020. Khách hàng tham dự hội 

nghị rất ủng hộ cũng như đóng góp nhiều ý kiến, chia sẻ và hứa sẽ tiếp tục ủng hộ, gắn bó với 

Bưu điện tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Nhân dịp này, Bưu điện huyện đã tổ chức bốc thăm trao thưởng cho khách hàng. 

Phương Thảo 



 

Nguồn: Đài PTTH Đồng Nai 

Ngày đăng: 23/07/2020 
Mục: Tin tức 

Trảng Bom: Tăng cường tiếp nhận và trả hồ sơ qua bưu điện 

Để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện…vv, Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Trảng Bom đã tăng cường việc nhận, 

trả hồ sơ của người dân qua bưu điện. Nhờ vậy, dù hồ sơ hành chính được đánh giá là 

nhiều nhưng vẫn không bị chậm và rối khiến người dân rất hài lòng. 

 Chị Liều Hý Kín, ở xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, phải rất khó khăn mới xin cấp trên nghỉ 

1 buổi làm việc ở công ty để đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân 

(UBND) huyện đổi giấy phép lái xe. Sau khi hoàn tất các thủ tục như yêu cầu, chị Kín được 

hướng dẫn đến quầy của bưu điện được bố trí sẵn để đăng kí phát trả hồ sơ qua bưu điện. Nhờ 

cách làm này, chị Kín đã đỡ phải mất thêm nửa buổi làm việc khác cũng như công chờ đợi, đi 

lại. 

Không chỉ riêng chị Kín, hiện tại, nhiều người dân cảm thấy rất thuận khi tiện sử dụng dịch vụ 

nhận, trả hồ sơ qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bởi, đây là phương thức rất 

hiệu quả để rút ngắn thời gian, bớt phiền hà cho mọi người khi tiến hành các giao dịch đơn 

thuần.  

Theo báo cáo từ UBND huyện Trảng Bom, năm 2019, tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ tiếp 

nhận và phát trả hồ sơ qua bưu điện tại huyện đã tăng 161% so với những năm trước. 6 tháng 

đầu năm 2020, tỉ lệ này tiếp tục tăng do huyện áp dụng 100% hồ sơ Chứng minh nhân dân 

phải được phát trả qua bưu điện. Số còn lại như: đất đai, cấp đổi giấy phép lái xe, tư 

pháp…vv, dù không bắt buộc, nhưng vẫn khuyến khích người dân nhận tại nhà thông qua bưu 

điện để tránh ùn ứ. Ngoài ra, đến nay, bưu điện cũng đã thay thế việc cán bộ, công chức luân 

chuyển hồ sơ từ cơ sở lên huyện và huyện về cơ sở. Nhờ đó, thời gian giải quyết hồ sơ được 

rút ngắn và dễ xác minh hơn. 

Dù thuận tiện là vậy, nhưng hiện tại, việc áp dụng nhận và trả hồ sơ qua bưu điện chỉ phát 

triển được ở tuyến huyện, còn 17 tuyến cơ sở gần như khó phát huy được hiệu quả. Bởi, 

người dân tại các xã đến nhận trực tiếp sẽ nhanh hơn khi đăng kí qua bưu điện. Do đó, huyện 

cũng cần có đánh giá và cơ chế riêng khi định hướng, phát triển mạng lưới tiếp nhận, trả hồ sơ 

qua bưu điện.  

Tùng Minh 



 

Nguồn: Báo Hưng Yên 

Ngày đăng: 22/07/2020 
Mục: Xã hội 

Nhiều hoạt động thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách 

   * Ngày 22.7, Đoàn đại biểu Ban liên lạc Hội đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội do Trung 

tướng Nguyễn Chiến, nguyên Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ làm trưởng đoàn về thăm và 

tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2020). Tiếp và cùng đi với đoàn có đồng chí Phạm 

Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh.  

 

Đoàn trao quà tặng gia đình chính sách tại huyện Phù Cừ 

 Đoàn đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Cây đa và đền La Tiến (Phù 

Cừ); đặt vòng hoa, dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sỹ huyện Phù Cừ và huyện Tiên 

Lữ. Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn đã dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết 

ơn sâu sắc đối với những đóng góp, sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ và nguyện tiếp bước 

truyền thống cha anh, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương, 

đất nước ngày càng giàu mạnh. 

Nhân dịp này, đoàn đã dành 60 suất quà tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với 

cách mạng của huyện Phù Cừ và huyện Tiên Lữ. 

 * Nhân dip̣ kỷ niêṃ Ngày Thương binh - Liêṭ sy ̃(27.7), cùng với quà của Chủ tic̣h nước, quà 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam tỉnh, thành phố Hưng Yên dành 38 

suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách maṇg trên điạ bàn, trong đó có 

4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 34 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Mỗi suất 

quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Bên caṇh đó, thành phố vận động các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và nhân dân huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cải thiện đời sống cho các gia đình 

chính sách, người có công với cách mạng.  

* Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7), Bưu điện tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phin, thôn Đồng An, xã Toàn Thắng (Kim Động). 

Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 5 gia đình thương binh, liệt sỹ và người có 

công với cách mạng, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.  

 


