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Cục Thuế Đắk Lắk sơ kết công tác ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện 

Cục Thuế và Bưu điện tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ủy 
nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 

  

 

  

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng số thuế khoán được Cục Thuế ủy nhiệm cho ngành bưu điện 
thực hiện thu hàng năm khoảng 200 tỷ đồng. Tính riêng quý III năm 2018 thực hiện được 
62,2 tỷ đồng/60,6 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, với 10/15 chi cục thuế có kết quả ủy nhiệm thu 
thuế khoán quý III đạt từ 100% trở lên. Kết quả thu nợ thuế khoán đối với các cá nhân kinh 
doanh cũng khá tích cực khi tổng số nợ đã giảm trên 2 tỷ đồng so với thời điểm 30/6/2018.  

Theo đánh giá, thời gian qua công tác ủy nhiệm thu thuế trên địa bàn tỉnh đã được ngành thuế 
và bưu điện tỉnh triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả tích cực, vừa tạo điều kiện thuận lợi 
cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN, vừa đa dạng hóa các kênh thu nộp ngân 
sách cho cơ quan thuế, góp phần đẩy nhanh lộ trình cải cách hành chính thuế.   

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, còn có những khó khăn, hạn chế nhất 
định, cần sớm được tháo gỡ để ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện phát huy hết tính ưu việt. Cụ 
thể trong thời gian tới, Cục Thuế và Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp trong giao 
nhận dữ liệu, đảm bảo nhanh chóng, đầy đủ và chính xác; thu nộp tất cả các khoán thuế, phí 
phát sinh và nợ thuế của các hộ kinh doanh kịp thời, đúng thời gian quy định; tổ chức rà soát, 
triển khai thực hiện công tác lập bộ thuế khoán năm 2019, đảm bảo tăng từ 12 đến 14% so với 
năm 2018 theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các chi cục thuế có kết quả thu chưa đạt kế 
hoạch phải tổ chức họp đánh giá những tồn tại hạn chế, khó khăn và báo cáo về Cục Thuế để 
sớm có giải pháp tháo gỡ.  

  

Cũng tại Hội nghị, Cục Thuế và Bưu điện tỉnh đã tiến hành Ký kết lại hợp đồng nguyên tắc, 
quy chế phối hợp uỷ nhiệm thu thuế, trong đó có nhiều điều khoản, nội dung được sửa đổi, bổ 
sung, nhằm tăng hiệu quả công tác uỷ nhiệm thu thuế./.                                                              
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Bưu điện Việt Nam phối hợp với tỉnh Phú Yên xây dựng bản đồ số, chính quyền điện tử 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) sẽ phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên để 
triển khai một số giải pháp nhằm xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử tại Phú Yên 
như bản đồ số, chính quyền điện tử, trung tâm dịch vụ hành chính công. 

 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Ảnh 
VietnamPost cung cấp. 

Tin từ Bưu điện Việt Nam cho biết, UBND tỉnh Phú Yên đã có buổi làm việc với Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam về việc phối hợp triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Phú 
Yên. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương, Phú Yên đang tích cực xây dựng 
chính quyền điện tử, tập trung hướng đến hệ thống điều hành điện tử, cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành, tăng cường sự minh bạch trong phục 
vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời, đang từng bước phối hợp với các đơn vị thực hiện 
chuyển đổi số phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh hoan 
nghênh các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng tỉnh trong việc triển khai hiệu quả định 
hướng trên. 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên VietnamPost cho biết, Phú Yên là địa 
phương đầu tiên mà Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh để triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, trong đó có một số giải pháp mang 
tính nền tảng như bản đồ số, trung tâm phục vụ hành chính công…Bưu điện Việt Nam tin 
tưởng rằng những giải pháp của Bưu điện cung cấp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người 
dân, doanh nghiệp; phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý điều hành của tỉnh, góp phần nâng cao 
cải cách hành chính và mang lại hiệu quả cao cho sự phát triển của Phú Yên trong tương lai. 

Bưu điện Việt Nam đề xuất sẽ phối hợp với UBND tỉnh để xây dựng bản đồ số, trung tâm 
phục vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ an sinh xã hội. Việc xây dựng 
bản đồ số là một nội dung thuộc Đề án Hệ tri thức Việt số hóa và Phú Yên là địa phương đầu 
tiên triển khai. Bản đồ số là nền tảng quan trọng để chính quyền thực hiện hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước, thu hút đầu tư và quảng bá, phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 
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Chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện cho hơn 2,096 triệu lượt người 

Hệ thống bưu điện các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức chi trả cho hơn 2.096.000 
lượt người hưởng TCXH hằng tháng với tổng kinh phí thực hiện hơn 814 tỷ đồng. 

Sáng 14.11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Bưu điện tỉnh sơ 
kết 2 năm thực hiện công tác chi trả trợ cấp xã hội (TCXH) qua bưu điện và Đề án Cổng 
thông tin điện tử về mộ liệt sĩ và nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao 
những cố gắng của 2 ngành LĐTBXH và bưu điện, đã đạt được những kết quả tích cực trong 
thực hiện công tác chi trả TCXH qua bưu điện và Đề án Cổng thông tin điện tử về mộ liệt sĩ 
và nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, 2 ngành cần tiếp tục thực hiện 
tốt hơn nữa sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh trong công tác này. Phối hợp 
với các địa phương sớm thu thập, bổ sung thêm thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt 
sĩ. Ngành bưu điện cần quan tâm bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin trong việc chi trả qua thẻ lĩnh tiền trên địa bàn toàn tỉnh bảo đảm thông 
suốt. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Thực hiện Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 13.6.2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
phương án tổ chức chi trả các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội qua 
hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh, đến nay, hệ thống bưu điện các huyện, thị xã, thành phố 
đã tổ chức chi trả cho hơn 2.096.000 lượt người hưởng TCXH hằng tháng với tổng kinh phí 
thực hiện hơn 814 tỷ đồng. Công tác chi trả được cán bộ bưu điện thực hiện đầy đủ, đúng đối 
tượng. 
 
Thực hiện Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ theo chỉ đạo 
của Chính phủ, Bộ LĐTBXH, ngày 10.4.2018, Sở LĐTBXH đã có công văn gửi UBND các 
huyện, thị xã, thành phố đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho ngành 
bưu điện trong việc chụp ảnh, quay video tại các nghĩa trang. Đến nay, ngành bưu điện đã 
khảo sát, thu thập thông tin tại 246 nghĩa trang, chụp ảnh 33.024 mộ liệt sĩ. Toàn tỉnh chỉ còn 
33 nghĩa trang chưa được chụp ảnh, thu thập thông tin do việc tu sửa, tôn tạo của địa phương 
chưa hoàn thành và chưa cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý. 
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Làm sao để viết được một lá thư cho “Người hùng”? 

 “Ban Giám khảo luôn đánh giá cao những bức thư giàu tính sáng tạo và cảm xúc. Những trao 
đổi của ban Giám khảo về chủ đề cuộc thi sẽ giúp các em nắm bắt được thông điệp chính của 
Chủ đề cuộc thi lần này. Vì vậy hãy để sự hiểu biết và trí tưởng tượng của các em bay cao bay 
xa, hãy tự do bay bổng trong thế giới tưởng tượng của mình các em nhé”, Ban Giám khảo 
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 nhắn nhủ đến các em học sinh. 

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) có chủ đề: “Hãy viết một bức thư về 
người hùng của em” (Tiếng Anh: Write a letter about your hero). Trong thông báo của mình 
gửi tới các quốc gia thành viên, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) gọi chủ đề Cuộc thi 
Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) là một “chủ đề truyền cảm hứng” (the 
inspiration
al theme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU được Liên minh Bưu chính thế giới phối hợp với UNESCO 
khởi xướng, tổ chức dành cho các em thiếu nhi trên toàn thế giới bắt đầu từ năm 1971 và đã 
trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc của các em học sinh trên toàn thế giới 

Cuộc thi nhằm bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm và giúp các em học sinh thể hiện trách nhiệm 
của thế hệ trẻ đối với các vấn đề xã hội, của đất nước và mối quan tâm của chính lứa tuổi các 
em. 

Đối tượng dự thi là học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống, các bài thi là một bức thư viết 
tay, dưới dạng văn xuôi, dài không quá 1000 từ 

Theo đó, người hùng của các em có thể là thần tượng, người nổi tiếng, huyền thoại, siêu nhân 
nhưng cũng có thể là ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè,…những người rất đỗi bình thường, 
những người truyền cảm hứng tích cực cho các em. 

Để giúp các em học sinh nắm được các kỹ năng để viết được một bức thư đúng yêu cầu, giàu 
cảm xúc, Ban Giám khảo cuôc thi đã đưa ra một số hướng dẫn, gợi ý, cụ thể: 

Các em cần đọc và nắm kỹ Thể lệ Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48. Trong đó, Ban 
Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi đặc biệt nhấn mạnh yếu tố độc lập, sáng tạo, nghĩa là bức 



thư phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. Những bức thư chép lại từ bài mẫu hoặc 
chép giống nhau sẽ bị loại ngay từ vòng chấm đầu tiên. 

Các em cũng cần tuân thủ phần kỹ thuật viết thư được ghi rất rõ trong Thể lệ để có một bài dự 
thi đúng thể thức, đúng yêu cầu. 

Bức thư phải được viết dưới dạng văn xuôi và tuân thủ đúng thể thức của một bức thư: Phần 
đầu thư luôn có thời gian, địa điểm viết thư, đối tượng gửi thư, lý do viết thư; Phần nội dung 
thư chuyển tải toàn bộ chủ đề bức thư; Phần cuối thư là những thông điệp được người viết gửi 
gắm, có lời chào tạm biệt và ký tên người viết. 

Tất nhiên, một bức thư tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU cần một sự thể hiện độc đáo, 
sáng tạo và cảm xúc để tạo nên sự khác biệt. Các em hãy viết bức thư của mình bằng những 
câu văn rõ ràng, mạch lạc và có cảm xúc. 

Nếu trong bức thư có nhiều hình ảnh sinh động, hoặc cách so sánh hợp lý thì càng lôi cuốn, 
hấp dẫn và thuyết phục người đọc. Những bức thư đoạt giải cao thường là những bức thư làm 
lay động trái tim người đọc không chỉ bởi ý tưởng, kết cấu bức thư mà còn bởi những cảm 
xúc chân thành mà người viết thể hiện. 

Các em chú ý không viết bức thư dài quá 1.000 từ; Các em cũng lưu ý một nguyên tắc quan 
trọng là không viết tên hay địa chỉ của mình (tức là không viết thông tin cá nhân) ở trong nội 
dung bức thư.  

Viết về người hùng của em như thế nào? 

Bên cạnh việc nắm rõ thể thức, kỹ thuật viết thư, việc quan trọng tiếp theo là phải hiểu rõ về 
chủ đề của Cuộc thi: Chủ đề ngắn gọn nhưng mạch lạc, rõ ràng, nhân vật của bức thư là một 
con người cụ thể, nhưng phải là một người mà các em quý mến, tôn trọng, ngưỡng mộ; một 
người có ảnh hưởng tốt, tích cực đến suy nghĩ, tình cảm, hành động của các em. 

Thật thú vị khi chủ để năm nay chỉ tập trung vào một “từ khóa”: HERO - NGƯỜI HÙNG. 
Trong từ điển, từ hero được định nghĩa là người được ngưỡng mộ vì có hành động hay việc 
làm dũng cảm, họ có tài năng, dũng khí hơn hẳn người thường, đạt những thành tựu vĩ đại 
trong cuộc đời của họ. Họ cũng có thể là những nhân vật trong cuốn sách, những bộ phim mà 
chúng ta yêu thích. 

 

Mỗi người đều có riêng trong lòng mình một hoặc nhiều "Anh hùng" để luôn ngưỡng vọng, 
hướng về và không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn tới những điều tốt đẹp hơn. 

Như vậy, chúng ta có thể mở rộng từ khóa “Hero-Người hùng” thành một “trường ngữ nghĩa” 
mênh mông với một loạt các từ đồng nghĩa sau: Người anh hùng, thần tượng, người nổi tiếng, 



huyền thoại, ngôi sao, siêu nhân, người dẫn đầu, người mà em ngưỡng mộ nhất, người truyền 
cảm hứng… 

Trong thông báo của mình, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) gọi chủ đề Cuộc thi Viết 
thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) là một “chủ đề truyền cảm hứng” (the inspirational 
theme). Đúng là như vậy, mỗi em đều có trong tim mình một người hùng, một người mà em 
ngưỡng mộ, yêu quý nhất.  

Đó có thể là một nhân vật lịch sử, một nhân vật trong cuốn sách hay một bộ phim mà em yêu 
thích nhất nhưng cũng có thể là một nhân vật rất đỗi bình thường hàng ngày bên cạnh em 
(ông, bà, cha, mẹ, thầy cô, bạn bè, người thân) nhưng là người mà em ngưỡng mộ nhất, người 
truyền cảm hứng tích cực cho em. 

Đó cũng có thể là một con người cụ thể mà em đã nghe kể, đã gặp gỡ hay hiện diện trong 
cuộc sống hàng ngày của em… Để tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm nay, các em 
hãy chọn một nhân vật cụ thể, một người hùng của riêng em, là bất cứ ai truyền cho các em 
những cảm hứng tích cực nhất và viết về họ bằng những cảm xúc của chính mình. 

Năm 1997, chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 26 là “Thư gửi một người mà tôi 
ngưỡng mộ nhất”. Năm đó, cô gái Phan Vũ Hoàng An, lớp 8 Văn, trường THCS chuyên Lê 
Quý Đôn, Nha Trang, Khánh Hòa đoạt giải quán quân. 

Hoàng An viết thư gửi người mà bạn ấy ngưỡng mộ nhất, nhà văn Andersen, người “canh giữ 
ước mơ cổ tích” của trẻ em. Trong bức thư của mình, Hoàng An đã lý giải vô cùng dễ thương 
theo cách của một cô học trò, vì sao cô ấy ngưỡng mộ tác giả của Cô bé bán diêm, Cô bé lọ 
lem, Bầy chim thiên nga… vô cùng thân thuộc trong ước mơ của mọi đứa trẻ trên thế giới 
này… 

Chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 yêu cầu các em viết về người hùng của 
mình, cũng có nghĩa là người mà em ngưỡng mộ nhất. Các em có thể viết về một chuyện, một 
hành động cụ thể hay về thành tựu, về cuộc đời của nhân vật ấy. Các em hãy lý giải vì sao đó 
là người hùng của em và sự ảnh hưởng của họ đối với em mạnh mẽ, tích cực như thế nào. 
Người hùng của các em có thể lớn lao hay nhỏ bé, nhưng phải là người mang đến những 
thông điệp thật ý nghĩa, nuôi dưỡng lòng yêu thương, những suy nghĩ và hành động tích cực 
cho những ước mơ tuổi đang lớn của các em. 

 


