
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 23/06/2020 
Mục: Tin tức 

Chi trả tiền hỗ trợ của Chính Phủ cho người dân bị ảnh do dịch bệnh Covid-19 

Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 
hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, từ ngày 19 đến 30-
6, Bưu điện tỉnh tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ giai đoạn 2 cho các nhóm đối tượng thuộc diện 
nhận gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng của Thủ tướng Chính phủ gồm: người lao động (NLĐ) không 
giao kết hợp đồng bị mất việc làm; NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động; NLĐ bị tạm hoãn 
thực hiện hợp đồng lao động; hộ kinh doanh tạm dừng kinh doanh có doanh thu dưới 100 
triệu đồng. 

 

Người dân đến nhận gói hỗ trợ của Chính Phủ tại Bưu điện Khu công nghiệp Biên Hòa 
(TP.Biên Hòa) 

Theo Bưu điện tỉnh, trong giai đoạn 2 này, toàn tỉnh có gần 12 ngàn đối tượng được hưởng 
gói hỗ trợ do dịch Covid-19. Bắt đầu từ ngày 10-6, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với UBND các 
phường, xã tiến hành chi trả được hơn 3,5 ngàn đối tượng (chiếm gần 30%). Riêng các hộ 
kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng thì đến nay đã chi trả được trên 555 đối tượng 
(đạt trên 90%). Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp để chi trả cho các đối tượng còn lại trong 
tháng 6 này. 

Hiện tại, 16 điểm Bưu điện tại các phường trên địa bàn TP.Biên Hòa đều đã bố trí nhân viên 
chi trả tiền cho các nhóm đối tượng. Bưu điện tỉnh cũng lưu ý, để tạo thuận lợi và kịp thời chi 
trả cho các đối tượng, các điểm Bưu điện sẽ làm việc trong các ngày: thứ Bảy, chủ Nhật và cả 
buổi trưa. Vì vậy, người dân thuộc các đối tượng nói trên nhanh chóng mang CMND đến các 
điểm bưu điện trên địa bàn TP.Biên Hòa để nhận gói hỗ trợ kịp thời. 

Tin và ảnh: Lan Mai 



 

Nguồn: Báo Đồng Khởi 

Ngày đăng: 23/06/2020 
Mục: Kinh tế 

Khai trương thí điểm mô hình cấp quản lý thứ 4 

 

Cắt băng khai trương thí điểm mô hình cấp quản lý thứ 4 tại điểm Bưu điện - Văn hoá  xã 
Tam Phước. 

Ngày 23-6-2020, Bưu điện tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khai trương thí điểm mô hình cấp quản lý 
thứ 4, tại Bưu điện -  Văn hóa  xã Tam Phước, huyện Châu Thành. Đến dự có Giám đốc Bưu 
điện tỉnh Trương Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng. 

Điểm Bưu điện - Văn hóa xã vừa là điểm sinh hoạt cộng đồng, đọc sách báo miễn phí, duy trì 
các dịch vụ bưu chính truyền thống và tham gia vào các dịch vụ hành chính công như: Chi trả 
lương hưu, trợ cấp, tiếp nhận, chuyển  phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, chứng minh nhân 
dân, hồ sơ bảo hiểm xã hội… Các dịch vụ này góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan 
hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, 
đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.  

Để mô hình cấp quản lý thứ 4 tại Bưu điện - Văn hóa xã phát huy hết hiệu quả, Phó giám đốc 
Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Nam chỉ đạo: Địa phương, các ban ngành, đoàn 
thể quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của để mô hình hoạt động, phục vụ tốt các nhiệm 
vụ chính trị của chính quyền địa phương, cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày 
càng cao của người dân. 

Tin, ảnh: Nhiên Luận 



 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 23/06/2020 
Mục: Tin địa phương 

Tăng cường thực hiện quy định về sử dụng Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng,  
Nhà nước 

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng. Để tăng cường, việc Bảo đảm bí mật nhà nước; Bảo đảm bí mật, 
an ninh, an toàn thông tin, ngày 01 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 
đã ban hành văn bản số 6914/UBND-CNTT về thực hiện quy định sử dụng Mạng bưu 
chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, được thiết lập và duy trì hoạt động để 
chấp nhận, vận chuyển, phát các bưu gửi bao gồm: Thư, gói, kiện tài liệu (được gọi là dịch vụ 
bưu chính KT1) bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tài 
liệu mang bí mật nhà nước, theo các nguyên tắc: Bảo đảm bí mật nhà nước; Bảo đảm bí mật, 
an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; thống nhất trong tổ 
chức, quản lý, vận hành và khai thác; không vì mục đích kinh doanh. Đối tượng sử dụng bắt 
buộc là các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Cấp huyện gồm 
Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ cấp huyện. 

Trong thời gian vừa qua mới có một số các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh 
Hóa sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 (có 51/144 đơn vị). Nhằm tăng cường thực hiện Quyết 
định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính 
phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Chỉ thị số 28/CT-BTTTT ngày 08/5/2020 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ 
Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và 
phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, nhất là thực hiện quy định về sử dụng Mạng 
bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, 
chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính 
xác, kịp thời trong mọi tình huống,Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản về thực hiện quy định về sử dụng Mạng bưu chính 
phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, các 
tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật 
mang bí mật nhà nước và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; 
Phải tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung 
bưu gửi và có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ đối soát sản lượng, xác nhận 
chất lượng dịch vụ bưu chính KT1; Được sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi thư, gói, 
kiện tài liệu cho nhau và cho các đối tượng được quy định; Có trách nhiệm thanh toán đủ giá 
cước theo các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Kinh phí chi trả việc sử dụng dịch 
vụ bưu chính KT1 do cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, sử dụng trong phạm vi dự toán được 
cấp thẩm quyền giao hàng năm; Cung cấp danh sách đầu mối (họ và tên, chức vụ, số điện 
thoại) nhận bưu gửi KT1 để Bưu điện tỉnh Thanh Hóa liên hệ trong trường hợp phải gửi ngoài 
giờ hành chính, ngày nghỉ lễ, Tết. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 
quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh; kịp thời 
hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan sử dụng dịch vụ KT1 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Cục Bưu điện Trung ương. Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất 
về dịch vụ; chất lượng; kết nối, an ninh và an toàn; lưu trữ và các nội dung liên quan khác 
trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 



Truyền thông. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ (báo cáo 6 tháng, báo cáo năm) và đột xuất 
theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh. Tiếp nhận phản ánh, xử lý các 
khiếu nại của các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo thẩm quyền. 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thực hiện 
các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; xử lý các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ bí 
mật nhà nước đối với hoạt động của mạng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp 
luật; Phối hợp với Bưu điện tỉnh thẩm tra tiêu chuẩn chính trị người lao động tham gia trực 
tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 khi có yêu cầu. 

Sở Tài chính đảm bảo kinh phí từ ngân sách tỉnh cho việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 của 
các đối tượng quy địnhtheo Điều 15, Khoản 2 Quyết định 55/2016/QĐ-TTg. 

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 bảo đảm nguyên tắc hoạt động; 
bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ theo quy định. Chủ động làm việc với các đơn 
vị sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 để thống nhất trong việc phát và nhận bưu gửi KT1 trong 
trường hợp phát ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ lễ, Tết, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ 
theo quy định. Phải bố trí riêng khu vực khai thác dịch vụ bưu chính KT1 và triển khai các 
biện pháp bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo việc phục 
vụ cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; phát hiện, ngăn chặn kịp thời trường hợp lợi dụng việc 
cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã 
hội. Có trách nhiệm thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của người lao động được tuyển chọn tham 
gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và phối hợp với cơ quan công an 
trong trường hợp cần thiết. 

Kim Dung (Phòng Quản lý Bưu chính – Sở TT&TT Thanh Hóa) 



 

Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 24/06/2020 
Mục: Xây dựng Đảng 

Nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp 

Những năm qua, cùng với tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bưu điện 
tỉnh đã tập trung lãnh đạo đơn vị đổi mới, mở rộng các dịch vụ bưu chính, phát hành 
báo chí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm thu nhập, ổn định đời sống người lao 
động. 

 

Người dân đến giao dịch tại Bưu cục Trung tâm Thành phố. 

Đảng bộ Bưu điện tỉnh có 4 chi bộ trực thuộc, với tổng số 38 đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy 
đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và 
những khó khăn thách thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Từ năm 2015 
đến nay, Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ và các đơn vị thành viên đẩy mạnh phát triển thị 
trường, mở rộng hơn 100 loại hình dịch vụ đến nhiều đối tượng khách hàng. Đối với nhóm 
dịch vụ bưu chính chuyển phát, phát triển mạnh dịch vụ chuyển phát nhanh, thương mại điện 
tử, bưu chính quốc tế. Khách hàng dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ của bưu điện tại các bưu 
cục, điểm bưu điện văn hóa xã, thông qua cán bộ, công nhân viên và cộng tác viên của đơn vị. 
Ở nhóm dịch vụ tài chính, đơn vị luôn phát triển các hình thức đại lý thu bảo hiểm xã hội tự 
nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ với cơ chế thông thoáng, kịp thời, nhằm hỗ trợ tối 
đa cho khách hàng. 5 năm qua, đơn vị đã phát triển trên 5.000 đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện. Cùng với mở rộng các hình thức kinh doanh, đơn vị còn áp dụng nhiều giải pháp kỹ 
thuật, đổi mới phong cách phục vụ của giao dịch viên theo tiêu chuẩn 5S; nâng cao kỹ năng 
gói bọc hàng hóa theo hướng chuyên nghiệp; tuyệt đối không vận chuyển hàng cấm, hàng hóa 
đặc biệt nguy hiểm. Các khâu vận chuyển, khai thác, chuyển phát được thực hiện đồng bộ 
bằng thiết bị chuyên nghiệp, cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Qua đó, đã góp phần 
quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm cũng như mục 
tiêu chiến lược phát triển. Doanh thu liên tục tăng trưởng qua các năm, kết thúc năm 2019, 



tổng doanh thu đạt hơn 160 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần năm 2015; thu nhập bình quân người lao 
động đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. 

Đồng chí Phùng Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Điểm nổi bật 
trong 5 năm qua, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo khâu đột phá, đổi mới công tác 
kinh doanh, phục vụ, chú trọng phát triển các dịch vụ hành chính công; tăng cường hợp tác 
kinh doanh với các đối tác chiến lược của Tổng Công ty và của Bưu điện tỉnh. Từ đó, chủ 
động nắm bắt, phát triển các thị trường tiềm năng, đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển kinh 
doanh các sản phẩm, dịch vụ mới, xây dựng các kênh bán hàng, đặc biệt là qua hệ thống các 
điểm bưu điện văn hóa xã. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua 
trong lao động sản xuất; khen thưởng kịp thời các nhân tố, gương điển hình tiên tiến trong các 
phong trào thi đua, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động chung của doanh 
nghiệp... Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã có có 105 sáng kiến cấp cơ sở, 7 sáng kiến cấp 
Tổng Công ty; được trao 5 Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu, 48 Bằng khen và 77 Giấy khen các 
cấp cho tập thể và cá nhân. 

Bên cạnh đó, đơn vị luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, vận động CBCNV đóng góp 
ủng hộ các quỹ nhân đạo vì người nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật, chất độc màu da cam, đồng bào 
bị bão lũ, thiên tai; hỗ trợ xóa 6 nhà tạm cho hộ nghèo tại xã Hua Nhàn (Bắc Yên) với số tiền 
150 triệu đồng. Mới đây, đơn vị đã nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh 
Thị Lai, bản Mõm Bò, xã Chiềng Sại (Bắc Yên). 

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tiếp tục lãnh đạo và thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
sản xuất, kinh doanh, tăng thu, ổn định đời sống người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ Nhà 
nước. 

Quỳnh Ngọc 
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Bưu điện náo loạn, hàng chục người sơ tán và nhập viện vì một thùng sầu riêng 

Sáu nhân viên bưu điện Đức đã được điều trị y tế và hàng chục người khác đã phải sơ 
tán sau khi xuất hiện thùng hàng có mùi khả nghi. 

Theo CNN, tổng cộng 6 xe cứu thương, 5 xe phản ứng nhanh, 2 xe cứu hộ và lực lượng từ 3 
Sở Cứu hoả đã được điều đến một bưu điện ở thị trấn Bavarian (Schweinfurt, Đức) hôm thứ 
Bảy, 20/6, sau khi nhân viên bưu cục phát hiện một thùng hàng có mùi khả nghi. 

“Vì không biết trong thùng hàng có gì, nên các nhân viên lo sợ không biết có gì nguy hiểm 
không”, trích thông báo từ cảnh sát Schweinfurt. 

 

Lực lượng cứu hộ được điều đến hiện trường. Ảnh: Facebook 

Toàn bộ toà nhà bưu cục sau đó được sơ tán. Khoảng 60 nhân viên đã vội vàng rời đi trước 
khi các chuyên gia kiểm tra kĩ lưỡng thùng hàng. 

Kết quả khám xét cho thấy trong thùng có 4 quả sầu riêng Thái Lan, là quà của một người ở 
Nuremberg gửi cho một cư dân 50 tuổi ở thị trấn Schweinfurt. 

Tổng cộng 12 nhân viên bưu cục cho biết có cảm giác buồn nôn nên được sơ cứu tại chỗ. 6 
người được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. 

4 quả sầu riêng sau đó đã được nhanh chóng trao cho người nhận. 

Sầu riêng là một loại quả phổ biến ở khu vực Đông Nam Á, nhưng vì có mùi khó ngửi, nên 
một số quốc gia đã ban hành quy định hạn chế mang sầu riêng vào khách sạn, lên tàu điện 
ngầm. 

Đây không phải lần đầu tiên sầu riêng gây ra tình huống khẩn cấp vì mùi nồng nặc đặc trưng. 

Năm ngoái, nhân viên thư viện Đại học Canberra (Úc) đã phải sơ tán vì nghi ngờ xảy ra sự cố 
rò rỉ khí gas. Nhưng kết quả kiểm tra sau đó cho thấy mùi hương nói trên phát ra từ một trái 
sầu riêng. 

 


