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Tiếp tục bảo đảm độ an toàn, cung cấp ngày càng tốt hơn dịch vụ bưu chính 

Bưu điện tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2019. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh; lãnh đạo Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam; các đơn vị trực thuộc Bưu điện Hậu Giang. 

 

Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (bìa phải) trao giấy khen cho các đơn vị trực 
thuộc Bưu điện tỉnh có nhiều thành tích trong năm 2018. 

Trong năm 2018, với sự nỗ lực của toàn hệ thống bưu điện tỉnh nên các chỉ tiêu đề ra cơ bản 
đạt và vượt kế hoạch. Theo đó, tổng doanh thu thực hiện được 89,34 tỉ đồng, đạt 113% kế 
hoạch Tổng Công ty giao; trong đó dịch vụ bưu chính chuyển phát được 18,8 tỉ đồng, đạt 
97%; dịch vụ tài chính thực hiện được hơn 13 tỉ đồng, đạt 105% kế hoạch; dịch vụ phân phối 
truyền thông thực hiện được hơn 56,9 tỉ đồng, đạt 121%. Tổng doanh thu tính lương thực hiện 
được 34,75 tỉ đồng, đạt 96% kế hoạch; năng suất lao động bình quân đạt 218,6 triệu 
đồng/người/năm, tăng 10,6% so với năm 2017; tiền lương bình quân đạt 7,8 triệu 
đồng/người/tháng. Mạng lưới phục vụ trên địa bàn tỉnh là 103 điểm, tổng số lao động toàn 
Bưu điện tỉnh là 306 người. 

Trong năm 2019, Bưu điện tỉnh được Tổng Công ty giao chỉ tiêu tổng doanh thu hơn 116 tỉ 
đồng; doanh thu tính tiền lương hơn 48,8 tỉ đồng; tổng chi phí kế hoạch hơn 125 tỉ đồng… 
Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh doanh, phát triển các dịch vụ hiện có; mở rộng, triển 
khai nhiều dịch vụ mới trong cả 3 lĩnh vực bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân 
phối và truyền thông. Đẩy nhanh tốc độ phát triển hạ tầng mạng lưới; triển khai đề án thí điểm 
chuyển đổi nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công qua bưu điện; nâng cao hiệu quả hoạt động 
của hệ thống bưu điện văn hóa xã; phát triển lực lượng cộng tác viên bán hàng đảm bảo bao 
phủ địa bàn đến tận xã, ấp… 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cho rằng Bưu 
điện tỉnh Hậu Giang đã có bước chuyển động tốt hơn so với những năm trước đây; tiếp nhận 
nhanh, đúng các chủ trương của Đảng; phối hợp tốt với các đơn vị trong triển khai dịch vụ 
công ích. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ từng bước chất lượng, tạo thu nhập tốt cho người 
lao động. Tuy nhiên, trong quản lý cần chặt chẽ hơn nữa để tránh tình trạng xảy ra sai phạm 



như thời gian qua. Trong thời gian tới cần phát huy hiệu quả, nhất là tiếp tục nâng doanh thu; 
bám sát các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, thực hiện nhiệm vụ sáng tạo, có trách nhiệm, đúng thời 
gian. Xác định đơn vị là doanh nghiệp phục vụ nên có những hướng đi phù hợp; duy trì phát 
triển mạng lưới rộng khắp toàn địa bàn. Bảo đảm độ an toàn, cung cấp ngày càng tốt hơn dịch 
vụ bưu chính. Phối hợp các ngành triển khai kế hoạch của tỉnh về công tác cải cách hành 
chính, các dịch vụ công ích; quan tâm chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt chính 
sách an sinh xã hội… 

Tại hội nghị, nhiều tập thể được nhận bằng khen, giấy khen từ Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam; Ban Chấp hành Công đoàn thông tin và truyền thông Việt Nam… 
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Sở Tư pháp: Cấp phiếu lý lịch tư pháp kịp thời cho công dân 

Năm 2018, công dân trong tỉnh yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là 3.324 hồ sơ 
(93 hồ sơ đăng ký trực tuyến), Sở Tư pháp giải quyết đúng hạn 3.311 hồ sơ (đạt tỷ lệ 
99,61%). Việc cấp phiếu LLTP đúng hạn, nhanh chóng, kịp thời được ngành Tư pháp 
tỉnh quan tâm đẩy mạnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân. 

 

Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh ký kết cung cấp LLTP qua bưu điện. Ảnh: K.P 

Từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện khá tốt công tác cấp phiếu LLTP từ việc triển 
khai thực hiện đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến đến thí điểm cấp phiếu LLTP qua dịch vụ 
bưu chính. Chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong việc cung cấp, tiếp 
nhận, tra cứu, xác minh và trao đổi thông tin LLTP; đảm bảo thông tin trao đổi giữa các bên 
kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, tạo điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP tại địa phương. 
Chỉ tính trong năm 2018, tỉnh đã tiếp nhận từ Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố khác và các đơn 
vị có liên quan 5.056 thông tin; chuyển đến Sở Tư pháp các tỉnh khác 230 thông tin; chuyển 
đến Trung tâm LLTP quốc gia 3.918 thông tin. 

Công tác xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích để cấp phiếu LLTP cũng thực hiện 
đúng quy định. Tuy nhiên, đây lại là khâu bị trễ hẹn nhiều nhất với 12/15 hồ sơ bị trả trễ hẹn. 
Nguyên nhân là do hồ sơ phải gửi đi nhiều nơi để phối hợp xác minh và chờ kết quả. Trong 
khi đó, không ít trường hợp đương sự không ở địa phương, bỏ địa phương đi làm ăn xa nên 
UBND cấp xã cần có thời gian xác minh, vì vậy không trả lời đúng thời gian yêu cầu. 

Để giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng thông tin cấp phiếu LLTP, Sở Tư pháp đã ban 
hành Kế hoạch số 59 về cập nhật thông tin cấp phiếu LLTP còn tồn đọng vào cơ sở dữ liệu 
cấp phiếu LLTP. Qua đó thực hiện công tác cập nhật 1.717 bản cấp phiếu LLTP (trong đó có 
2.702 thông tin là bản án, 5.108 thông tin là các quyết định) vào cơ sở dữ liệu cấp phiếu LLTP 
dùng chung của Bộ Tư pháp, khắc phục triệt để tình trạng tồn đọng thông tin cấp phiếu LLTP. 

Bên cạnh đó, việc xử lý và lập thông tin cấp phiếu LLTP được thực hiện trên phần mềm cơ sở 
dữ liệu cấp phiếu LLTP đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật, xử lý thông tin cấp phiếu 
LLTP; đồng thời làm cơ sở xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cấp phiếu LLTP tại địa phương. 
Việc phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác 



minh và trao đổi thông tin cấp phiếu LLTP thông suốt, đảm bảo thông tin trao đổi giữa các 
bên kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; việc trao đổi thông tin cấp phiếu LLTP qua hộp thư điện 
tử nhanh chóng… Từ đó góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí bưu chính, chi phí photo, in ấn 
và tránh tình trạng thất lạc thông tin cấp phiếu LLTP. 



 

Nguồn: Báo Đất Mũi   

Ngày đăng: 16/01/2019 
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Năm 2019: Bưu điện Cà Mau đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 207 tỷ đồng 

Phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 của Bưu điện tỉnh Cà Mau, tổ chức 
vào sáng 16/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng cho rằng: “Để tạo lợi thế cạnh 
tranh trước thị trường sôi động về chuyển phát như hiện nay, Bưu điện tỉnh Cà Mau 
cần đổi mới phương án tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường 
từng thời điểm và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ”. 

 

Ông Thân Đức Hưởng (phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng ông Nguyễn Quốc Vinh (trái), 
thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc, 
đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh Cà 

Mau. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thêm, Bưu điện tỉnh Cà Mau là doanh nghiệp được giao 
quản lý về mạng Bưu chính công ích và là loại hình kinh doanh dịch vụ đặc thù nên ngành 
cần phải thực hiện tốt các chế độ hưu trí, bảo trợ xã hội, tiến tới chi trả chế độ cho người có 
công, tổ chức thu Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, nhất là về Bảo hiểm tự nguyện. 

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh Cà Mau cần đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
để hỗ trợ tốt hơn cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh Cà Mau phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao, tổng doanh thu và thu nhập khác hơn 158 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, 
tăng trưởng 49% so với năm 2017, nộp ngân sách hơn 4 tỷ đồng. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt hơn 207 
tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2018; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, phát triển các 
dịch vụ hiện có; mở rộng thêm nhiều dịch vụ mới trong cả 3 lĩnh vực: Bưu chính chuyển phát, 
tài chính bưu chính và phân phối truyền thông; tiếp tục duy trì thúc đẩy và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của hệ thống bưu chính văn hóa xã; phát triển lực lượng cộng tác viên bán hàng 
đảm bảo độ bao phủ địa bàn đến tận các vùng nông thôn. 



Dịp này, Bưu điện tỉnh Cà Mau vinh dự được Bộ Thông tin và Truyền thông trao Cờ thi đua 
xuất sắc, đơn vị dẫn đầu năm 2018; nhiều tập thể nhận được nhận Bằng khen của Hội đồng 
thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 



 

Nguồn: Báo Đồng Khởi   

Ngày đăng: 16/01/2019 
Mục: Tin tức       

Bưu điện tỉnh trao giải thưởng chương trình khuyến mại 

 

Khách hàng nhận giải Nhất chương trình khuyến mại. Ảnh: Phan Hân 

Chiều 16-1-2019, Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ trao giải thưởng chương trình khuyến mại 
"Chuyển tiền ngay - vòng quay may mắn" và giới thiệu giải pháp tài chính bưu điện. 

Có 30 khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền bưu điện và chuyển tiền vào tài khoản 
trong nước trong thời gian từ ngày 1-10 đến 31-12-2018 tham gia quay số trúng thưởng. 

Hình thức quay bằng phần mềm hỗ trợ chọn ngẫu nhiên khách hàng trúng thưởng. 

Kết quả có 18 khách hàng may mắn được hệ thống chọn nhận thưởng. Trong đó, có 1 giải 
Nhất, trị giá gần 7 triệu đồng; 2 giải Nhì, trị giá gần 5,8 triệu đồng/giải; 5 giải Ba, trị giá 950 
ngàn đồng/giải thưởng và 10 phần quà tặng tiêu dùng trị giá 500 ngàn đồng/phần. Tổng trị giá 
các giải thưởng 28,320 triệu đồng. 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Trương Văn Sơn cho biết, Bưu điện tỉnh  là đơn vị được Nhà nước 
chỉ định quản lý và khai thác mạng bưu chính công cộng để thực hiện các dịch vụ bưu chính, 
phát hành báo chí công ích; cung cấp dịch vụ dành riêng phục vụ cho các cơ quan Đảng, 
chính quyền các cấp; cung cấp dịch vụ nhận chuyển phát kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính 
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Bưu điện tỉnh hiện có 56 điểm giao dịch, 157 tuyến phát với 3 nhóm dịch vụ lớn: bưu chính 
chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. 

Theo ông Trương Văn Sơn, thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ quan tâm nâng cao chất lượng dịch 
vụ để phục vụ tốt hơn cho khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các dịch vụ của bưu điện. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Điện Biên      

Ngày đăng: 16/01/2019 
Mục: Tin tức      

Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu thập dữ liệu bản đồ số thuộc Đề án “Phát triển 
Hệ tri thức Việt số hóa” 

Chiều 15/1, Bưu điện tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác 
triển khai thu thập dữ liệu bản đồ số thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. 
Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn cùng cán bộ, đoàn viên, 
thanh niên các huyện, thị, thành phố. 

Thực hiện Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” và dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số 
Việt Nam” để xây dựng bản đồ số cả nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin 
phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn Điện Biên 
thống nhất chỉ đạo triển khai thu thập thông tin địa chỉ của các tổ chức, cơ quan, doanh 
nghiệp, các điểm du lịch, địa danh tâm linh, danh lam thắng cảnh…và tất cả các hộ dân trên 
địa bàn tỉnh để cập nhật trên hệ thống Bản đồ số Quốc gia. 

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri 
thức Việt số hóa” giai đoạn 2 (hoạt động từ ngày 15 - 25/1/2019) gồm 32 thành viên có nhiệm 
vụ tăng cường công tác tuyền truyền bằng các hình thức phù hợp tới cán bộ, đoàn viên, thanh 
niên và nhân dân biết, hiểu, ủng hộ việc triển khai việc thu thập thông tin địa chỉ dữ liệu quốc 
gia… 

Theo thỏa thuận hợp tác, Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn sẽ phối hợp thực hiện một số nội dung: 
Đào tạo cách thu thập dữ liệu trên ứng dụng mobile app cho lãnh đạo các huyện, thị, thành 
Đoàn và lực lượng tham gia thu thập tại địa bàn huyện Điện Biên; Lập danh sách đoàn viên 
tham gia, phân chia nhóm, phân bổ địa bàn thu thập dữ liệu; Tập huấn cách thu thập dữ liệu 
trên ứng dụng mobile app tại các huyện, thị; Phân công nhân sự của Bưu điện tỉnh hỗ trợ các 
nhóm triển khai; Thu thập dữ liệu theo địa bàn đã phân công và hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc 
mắc do nhóm kỹ thuật Bưu điện tỉnh, huyện thực hiện. 

Thông qua ký kết thỏa thuận nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu số Quốc gia của Việt Nam để chia sẻ 
dữ liệu, nền tảng địa chỉ, địa danh…của bản đồ số phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ 
trợ cộng đồng khai thác sử dụng hiệu quả phục vụ đời sống và phát triển kinh tế, xã hội. 

Sau lễ ký kết, 2 đơn vị tiến hành tập huấn hướng dẫn sử dụng ứng dụng mobile app thu thập 
dữ liệu địa chỉ trên điện thoại sử dụng hệ điều hành android và triển khai cho đoàn viên, thanh 
niên một số huyện, thị, thành phố và đoàn trực thuộc đi thực địa tại một số tuyến đường trên 
địa bàn thành phố./. 

  



 

Nguồn: Báo Khánh Hòa  

Ngày đăng: 16/01/2019 
Mục: Xã hội  

Tỉnh đoàn - Bưu điện tỉnh: Triển khai Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hoá  
giai đoạn 2 

Chiều 16-1, Tỉnh đoàn phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án phát 
triển Hệ tri thức Việt số hoá giai đoạn 2 cho các cán bộ của Bưu điện tỉnh, cán bộ các huyện, 
thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên toàn tỉnh. 

 

Triển khai đề án cho các đơn vị 

Theo đó, thông qua ứng dụng "VNPOST thu thập địa chỉ", các đơn vị sẽ triển khai tuyên 
truyền, hướng dẫn cách thức cung cấp thông tin địa chỉ, vận động đoàn viên, thanh niên cung 
cấp dữ liệu địa chỉ nơi mình đang sinh sống, học tập và làm việc. Các cơ sở Đoàn phối hợp 
với bưu điện các địa phương thành lập các đội thu thập dữ liệu trên địa bàn. 

Sau hội nghị, các đơn vị sẽ triển khai thực hiện đồng loạt trên toàn địa bàn tỉnh, báo cáo Tỉnh 
đoàn vào thứ Năm hàng tuần. Việc triển khai sẽ giúp làm giàu cho cơ sở dữ liệu của nền tảng 
dữ liệu bản đồ số Việt Nam. 

  



 

Nguồn: Cổng TTĐT Thanh niên Huế  

Ngày đăng: 15/01/2019 
Mục: Tin tức          

Tỉnh Đoàn và Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết thỏa thuận thực hiện Dự án “Nền 
tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá” 

Sáng ngày 14/1/2019, tại Hội trường Bưu điện Tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ 
Tỉnh Đoàn đã ký kết thoả thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu 
thập dữ liệu Dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri 
thức Việt số hoá”. 

Tiếp tục thực hiện Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo 
Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017. Được hiện thực hóa tại https://itrithuc.vn/, Hệ tri 
thức Việt số hóa sẽ tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ 
Việt Nam sáng tạo, phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu lớn, IoT, trí 
thông minh nhân tạo..., đặc biệt trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tác động 
mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực từ khoa học, giáo dục, giao thông, tài chính, sản xuất, y tế. 

 

Đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn TT-Huế và đồng chí Lê 
Văn Nghị - Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh TT-Huế ký kết thoả thuận 

Trong giai đoạn 2, đề án xác định thực hiện việc thu thập dữ liệu địa chỉ tất cả các địa điểm, 
địa danh của các tỉnh, thành phố trên cả nước trong vòng 30 ngày. Bắt đầu từ tháng 01 năm 
2019, Tỉnh Đoàn và Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Tập huấn và ra quân triển khai 
thu thập dữ liệu nhằm làm giàu cơ sở dữ liệu Dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt 
Nam” thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”. Đây chính là nền tảng kiến tạo 
những cơ hội lớn, thực tiễn cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam.



 

Nguồn: Đoàn Thanh niên    

Ngày đăng: 16/01/2019 
Mục: Tin tức          

Hà Tĩnh: Phấn đấu hoàn thành thu thập dữ liệu bản đồ số trong tháng 1/2019 

Với mục tiêu hoàn thành việc thu thập dữ liệu toàn bộ địa chỉ, địa danh của các địa 
phương trong toàn tỉnh trong tháng 01/2019 theo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số 
hoá” giai đoạn 2, Đoàn thanh niên và Bưu điện các cấp trong toàn tỉnh đã phối hợp triển 
khai hiệu quả các hoạt động. 

Theo đó, sáng ngày 14/01, tại Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đã tổ 
chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu thập dữ liệu Dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ 
số Việt Nam”. Biên bản ký kết thỏa thuận được tiến hành trên cơ sở văn bản hướng dẫn của 
Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, Chính phủ giao cho Bưu 
điện làm đầu mối triển khai và giai đoạn đoạn 2 Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Phát triển Hệ 
tri thức Việt số hoá” đã phân công cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bưu điện phối hợp triển 
khai, theo đó lực lượng đoàn viên thanh niên, nhân viên Bưu điện sẽ trực tiếp tham gia thu 
thập dữ liệu cho dự án. 

 

Tỉnh đoàn - Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận thu thập dữ liệu Dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ 
số Việt Nam” 

Mục tiêu của dự án là thực hiện thu thập dữ liệu tất cả các địa điểm, địa danh của các địa 
phương trong tỉnh. Nội dung thu thập dữ liệu bao gồm: tên địa chỉ, địa chỉ chi tiết của địa 
điểm (số nhà, đường phố, ngõ ngách tại thành phố hoặc xóm, cụm, tổ...tại nông thôn). Các đối 
tượng được thu thập là nhà dân, nhà hàng, ngân hàng, bưu điện...). Ngoài ra, đối với các địa 
điểm đặc biệt như trường học, các địa danh y tế, cơ quan hành chính, điểm du lịch, điểm bưu 
chính công cộng... sẽ được chụp ảnh làm dữ liệu. 

Theo thỏa thuận tại lễ ký kết, mỗi đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thu thập dữ liệu 50% trong 
tổng số xã, phường trên mỗi địa bàn cấp huyện. Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm đầu mối kỹ 
thuật, vận hành phần mềm quản trị, hỗ trợ tập huấn cho toàn bộ lực lượng tham gia thu thập 
dữ liệu bản đồ số trên địa bàn tỉnh; cử cán bộ chịu trách nhiệm, thực hiện công tác thu thập dữ 
liệu đối với địa bàn phân công. Tỉnh đoàn tập trung tuyên truyền để đoàn viên nhận thức và tự 
nguyện tham gia tích cực công tác thu thập dữ liệu. Các bên chịu trách nhiệm về tính chính 
xác và thông tin cập nhật theo chỉ đạo của Chính phủ. 



 

Các tình nguyện viên thành phố Hà Tĩnh đến tận các hộ dân để thu thập dữ liệu 

  

Sáng cùng ngày, Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn công tác thu thập dữ liệu Dự 
án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam cho gần 40 cán bộ bưu điện, cán bộ đoàn cấp huyện. 

Trong hai ngày 15 - 16/01, các Huyện, thị, thành đoàn đã phối hợp cùng Bưu điện cùng cấp tổ 
chức tập huấn công tác thu thập dữ liệu bản đồ số Việt Nam cho hơn 500 cán bộ Đoàn cơ sở 
và cán bộ bưu điện huyện. 

Ngay sau các buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ Đoàn và bưu điện sẽ đi đến các khu vực 
được phân công, thu thập dữ liệu hộ gia đình, trường học, nhà hàng, trạm y tế… và cập nhật 
lên phần mềm hệ thống. 

Trong ngày đầu tiên, đã có 3.630 đối tượng được cập nhật, hoạt động này sẽ được thực hiện 
liên tục cho đến khi hoàn thành việc thu thập dữ liệu toàn bộ địa chỉ, địa danh trong toàn tỉnh. 

Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thời gian gấp rút, số lượng thông tin cần thu thập 
nhiều nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tổ chức Đoàn và Bưu điện các cấp, sự chỉ đạo, hướng 
dẫn sát sao của Tỉnh đoàn Và Bưu điện tỉnh, tin tưởng rằng công tác thu thập dữ liệu Đề án sẽ 
hoàn thành đúng tiến độ đề ra.  



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng          

Ngày đăng: 17/01/2019 
Mục: Xã hội   

http://baolamdong.vn/xahoi/201901/tap-huan-thu-thap-du-lieu-ban-do-so-cho-doan-vien-
thanh-nien-2929315/ 

Tập huấn thu thập dữ liệu bản đồ số cho Đoàn viên thanh niên 

Chiều 16/01, tại Hội trường Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã phối hợp với Bưu điện 
tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án Phát 
triển hệ tri thức Việt số hóa.  

 

Chuyên viên Tin học của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn Đoàn viên thanh niên sử dụng 
ứng dụng thu thập dữ liệu bản đồ số 

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ Đoàn của 12 huyện/ thành trên địa bàn tỉnh tại các điểm 
cầu đã được nghe ông Phạm Khải Lâm – Chuyên viên Tin học của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng 
thông tin tổng quan về đề án, nội dung thực hiện từng giai đoạn, mục đích, ý nghĩa của đề án 
“Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”, đồng thời  hướng dẫn cụ thể các thao tác cài đặt, sử dụng 
các ứng dụng phục vụ cho việc thu thập dữ liệu tại các địa phương. Thông qua đó, giúp 
ĐVTN nhận thức đầy đủ và tham gia tích cực vào công tác thu thập dữ liệu bản đồ số trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng. 

  

Được biết, Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
với mục mục tiêu xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, 
Việt hóa, số hóa, lưu trữ một cách tiên tiến và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, nhằm phục 
vụ cho việc khai thác, sử dụng thông tin, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế, xã hội. 

  



 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Ngãi     

Ngày đăng: 16/01/2019 
Mục: Tin tức              

http://www.quangngai.gov.vn/Pages/qnp-tinhdoanquangngaitaphuan-qnpnd-48310-qnpnc-91-
qnpsite-1.html 

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tập huấn “Hệ tri thức Việt số hóa” 

Sáng 16-01, Tỉnh đoàn phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn “Hệ tri thức 
Việt số hóa” cho Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành phố và Bí thư đoàn của 184 đơn vị xã, 
phường, thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi. 

Lớp tập huấn nhằm hướng dẫn cách thức cung cấp thông tin địa chỉ làm việc thông qua ứng 
dụng (app): “VNPOST thu thập địa chỉ”; Thành lập các đội thu thập dữ liệu và tiến hành lập 
nhóm ra quân khảo sát, thu thập địa chỉ tại các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp để phục vụ 
công tác quản lý nhà nước. Đồng thời hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp khai thác, sử 
dụng, tạo ra các ứng dụng phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh và phát triển thu hút du 
lịch. 

Đây là nội dung thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai 
dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc đề án “Hệ tri thức Việt số hóa giai đoạn 2”. 
Theo đó, đoàn viên thanh niên sẽ là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia thu thập dữ liệu tại 
địa phương, góp phần làm giàu cơ sở dữ liệu cho dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam 



 

Nguồn: Lao động Thủ đô    

Ngày đăng: 16/01/2019 
Mục: Tin tức  

BHXH quận Thanh Xuân: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và quà Tết tới 36.974 
người 

BHXH quận Thanh Xuân cho biết, hiện, đơn vị đang phối hợp với Bưu điện Trung tâm 
2 tổ chức chi lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng (tháng 1/2019, tháng 2/2019) và chi quà 
tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của UBND Thành phố vào cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 
1/2019 cho các đối tượng trong 3 ngày 8,9,10/1/2019 tại 41 điểm chi trả. Đối với người 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân cũng sẽ được chi trả 2 tháng 
lương và quà Tết cùng thời điểm chi lương tập trung. 

Trong kỳ chi lương này, BHXH quận sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và quà tết Nguyên 
đán cho 36.974 đối tượng với số tiền là 204,5 tỷ đồng (trong đó, mức quà Tết (bằng tiền mặt) 
cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quyết định của 
UBND Thành phố là mức 300.000 đồng/người). Để chi trả đầy đủ, kịp thời và an toàn Bưu 
điện Trung tâm 2 đã phối hợp với Công an các phường bố trí lực lượng đảm bảo an toàn trong 
thời gian chi trả. 

Cũng theo BHXH quận, với những trường hợp chưa kịp lĩnh trong thời gian chi tập trung, 
Bưu điện Trung tâm 2 sẽ tiếp tục chi trả tại điểm chi 51 Vũ Trọng Phụng vào 2 ngày 
15,16/1/2019 và tại trụ sở BHXH quận từ 28/1/2018 đến trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán, để 
đảm bảo mọi người hưởng đều được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và tiền quà Tết trước 
dịp tết Nguyên đán. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT BHXH Quảng Ninh    

Ngày đăng: 16/01/2019 
Mục: Tin tức       

Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong công tác phối hợp giữa 
BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh 

Sáng ngày 15/01/2019, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng 
kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong công tác phối hợp giữa hai ngành. 

Năm 2018, công tác phối hợp giữa hai ngành được triển khai thực hiện chặt chẽ góp phần 
thực hiện tốt các quy trình thu BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, chi trả và quản lý đối 
tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN, tiếp nhận và trả kết quả TTHC, trả sổ cho 
người lao động, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia thụ hưởng.  

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị 

  

Năm 2018, số người tham gia BHXH tự nguyện qua hệ thống đại lý bưu điện đạt 3.024 người, 
chiếm 62,5% tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh; 25.682 người tham gia 
BHYT hộ gia đình, chiếm 8,9% tổng số người tham gia. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp 
BHXH hàng tháng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, an toàn quỹ, để rút ngắn thời gian lập, in 
danh sách chi trả hàng tháng hai ngành thực hiện bàn giao danh sách chi hàng tháng qua dữ 
liệu điện tử, tính đến 31/12/2018, số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho trên 120 nghìn 
người hưởng, với số tiền 4.956 tỷ đồng. Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 
cho các tổ chức, cá nhân qua bưu điện tại cơ quan BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thành phố 
cơ bản thực hiện theo quy định, năm 2018 đã tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính được 
79.012 lượt hồ sơ; thực hiện trả 134.292 sổ BHXH (đạt 99,11% tổng số sổ phải bàn giao) đến 
tay người lao động thông qua dịch vụ bưu điện. Đặc biệt, trong năm 2018, BHXH tỉnh đã 
phối hợp với Bưu điện tỉnh tăng cường công tác quản lý đối tượng chi trả lương hưu và trợ 
cấp BHXH qua tài khoản ATM và lĩnh tiền mặt. Kết quả, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã 
xác minh được 99,99% đối tượng hưởng, hiện còn 27 người hưởng qua ATM chưa khai báo 
bổ sung đầy đủ thông tin cá nhân.          

  



Bên cạnh những mặt thuận lợi, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong công tác 
phối hợp giữa hai ngành như: các điểm thu của Bưu điện chưa chú trọng khai thác và phát 
triển đối tượng đủ 3 loại hình BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT hộ gia đình nông, 
lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; Một số nhân viên đại lý chưa cập nhật kịp 
thời chính sách BHXH dẫn đến còn hạn chế trong công tác tuyên truyền và vận động người 
dân tham gia BHXH; thời gian luân chuyển hồ sơ giữa đơn vị, Bưu điện, cơ quan BHXH chưa 
đảm bảo nhanh chóng, kịp thời.  

Năm 2019, phát huy những kết quả đã đạt, đồng thời khắc phục tồn tại trong năm 2018, hai 
ngành cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền về chính sách 
BHXH, BHYT; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của các đại lý thu của 
bưu điện; công tác quản lý đối tượng thụ hưởng các chế độ BHXH; công tác nhận và trả kết 
quả; công tác chi trả… đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo về giao tiếp, ứng xử cho 
đội ngũ nhân viên, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời những vướng 
mắc phát sinh trong quá trình giải quyết công việc, nhằm phục vụ đối tượng tham gia và thụ 
hưởng các chế độ BHXH được tốt nhất./. 



 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 17/01/2019 
Mục: Tin tức  

Phú Thọ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 

Ngày 16/1/2019, tại Trường THCS Sa Đéc (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), Ban Tổ chức 
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 tỉnh Phú Thọ đã tổ chức phát động 
cuộc thi với chủ đề “Hãy viết một bức thư về người hùng của em” (Write a letter about 
your hero). 

 

Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong Nguyễn Đức Quang tặng hoa Ban Tổ chức Cuộc 
thu UPU lần thứ 48 năm 2019 tỉnh Phú Thọ 

Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Đức Quang - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền 
Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU Quốc gia; Lê Kim 
Quyền - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi UPU lần 
thứ 48 tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên, Bưu 
điện tỉnh, UBND thị xã Phú Thọ, phòng GD&ĐT thị xã cùng đông đảo các thầy cô giáo và 
các em học sinh Trường THCS Sa Đéc.  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Kim Quyền - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, 
Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 
không chỉ có tác dụng tích cực trong giáo dục nhân cách mà còn là cầu nối để các thế hệ 
thanh, thiếu nhi nói chung và thế hệ trẻ đất Tổ nói riêng bày tỏ quan điểm của mình đối với 
các vấn đề của đời sống xã hội. Đề tài Cuộc thi năm nay được Liên minh Bưu chính Thế giới 
đánh giá là chủ đề “Truyền cảm hứng”. Qua đó khơi gợi tư duy sáng tạo, suy nghĩ và cảm xúc 
đối với mỗi thí sinh. Trong mỗi con người, mỗi một bạn trẻ đều có sự hiện hữu, tình cảm yêu 
quý và ngưỡng mộ đối với một người hùng của riêng mình. Đó có thể là người anh hùng, thần 
tượng, người nổi tiếng, huyền thoại, siêu nhân, người dẫn đầu… nhưng cũng có thể là những 
người rất đỗi bình thường hằng ngày bên cạnh các em như 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 các 
em. Đồng chí tin tưởng với truyền thống hiếu học lâu đời, thiếu niên, nhi đồng Đất Tổ sẽ tích 
cực tham gia và giành được nhiều giải thưởng. 



 

Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 Quốc gia hướng dẫn Thể lệ 
cuộc thi tới các em học sinh thông qua các hoạt động sân khấu hóa  

Để khuyến khích và động viên các em học sinh tỉnh nhà tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc 
thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48, đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, 
Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào 
tạo, tổ chức Đoàn, các nhà trường, các bậc phụ huynh quan tâm, đồng hành, hướng dẫn, tạo 
điều kiện để các em học sinh tham gia đầy đủ. Các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh hãy tích 
cực hưởng ứng cuộc thi, mạnh dạn thể hiện óc sáng tạo, trí tưởng tượng và tài năng văn 
chương của mình. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan truyền thông của tỉnh tích cực tuyên 
truyền, cổ vũ, tạo sự lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu niên, nhi đồng 
trên địa bàn tỉnh.  

Tại lễ phát động, thông qua các hoạt động sôi nổi, đại diện Ban tổ chức Cuộc thi Viết thư 
quốc tế UPU lần thứ 48 Quốc gia đã hướng dẫn thể lệ dự thi và lưu ý một số nội dung đối với 
các em học sinh Trường THCS Sa Đéc để viết một bức thư đạt chất lượng.  

Theo đó, tất cả học sinh dưới 15 tuổi (tính đến ngày 31/12/2018) đều được tham dự Cuộc thi. 
Bài dự thi là bức thư viết tay, dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không 
quá 1.000 từ. Bức thư phải là sản phẩm sáng tạo của mỗi học sinh. Bài thi phải cho vào phong 
bì có dán tem gửi qua đường bưu điện, trên đó ghi rõ địa chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận là 
Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 112815 (112815 là mã bưu chính của 
Báo Thiếu niên Tiền phong), ngoài phong bì thư ghi rõ: Dự thi Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU 
48 (năm 2019).  

Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 15/2/2019. Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì Quốc gia sẽ 
được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng 
tạo”; học sinh đạt giải Quốc tế sẽ được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các 
phần thưởng có giá trị khác. 

Tại lễ phát động, Ban tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 tỉnh Phú Thọ tặng 
Giấy khen cho Trường THCS Giấy Phong Châu và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện 
Yên Lập vì đã có thành tích trong tổ chức thực hiện Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 
trên địa bàn tỉnh.  

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức hằng năm dành cho 
lứa tuổi học sinh với mục đích nâng cao nhận thức về các lĩnh vực văn hóa - xã hội; phát triển 
khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của thiếu niên, nhi đồng; tạo điều 
kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ; đồng thời giúp các em hiểu thêm 
về vai trò của lĩnh vực bưu chính đối với sự phát triển của xã hội… Tại Việt Nam, Cuộc thi 



Viết thư Quốc tế UPU được phát động lần đầu tiên từ năm 1987. Cuộc thi Viết thư Quốc tế 
UPU lần thứ 48 năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức. Từ nhiều năm nay, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU đã 
trở thành hoạt động mang tính xã hội cao, thu hút đông đảo tuổi trẻ học đường tham gia, tạo 
ra một sân chơi lành mạnh, thiết thực và có tính giáo dục cao. 

  

 


