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Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái 

Ngày đăng: 11/03/2019 
Mục: Tin tức     

Bưu điện tỉnh đề xuất Yên Bái tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn 

Nhằm mục tiêu ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin, hỗ trợ thương mại điện tử, từ 
đó kết nối cung cầu, giới thiệu cho các sản phẩm đặc trung, tiềm năng của các tỉnh, góp 
phần tìm đầu ra cho sản phẩm địa phương, đưa sản phẩm đến đông đảo người tiêu 
dùng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai xây dựng sàn giao dịch thương mại 
điện tử Postmart.vn. Bưu điện tỉnh đã có văn bản đề xuất với UBND tỉnh tham gia sàn 
giao dịch. 

 

Giao diện website POSTMART 

Postmart hoạt động theo mô hình sàn giao dịch, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, 
cơ sở sản xuất... trực tiếp cung cấp hàng hóa lên sàn và bán tới tận tay người mua không qua 
bất kỳ khâu trung gian nào, nhằm đảm bảo giá thành hợp lý đến người tiêu dùng và gia tăng 
số lượng hàng hóa tiêu thụ. Phạm vi cung cấp của Postmart trên toàn quốc và được hệ thống 
Bưu điện quảng bá rộng rãi đến tất cả doanh nghiệp và người dân. 

Các nhà cung cấp sản phẩm trên sàn sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Bưu điện 
Việt Nam theo từng thời điểm như: miễn hoặc giảm phí sàn, hỗ trợ thu gom sản phẩm, ưu tiên 
vận chuyển sản phẩm đến tay người mua nhanh nhất, thu hộ và thanh toán tiền hàng cho nhà 
cung cấp một cách nhanh chóng và thuận tiện ngay tại các Bưu điện địa phương và qua các 
kênh thanh toán đa dạng. 

Với ưu thế mạng lưới và hệ thống thu gom, chuyển phát, thanh toán đến tận xã như hiện nay 
cùng với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, chuyên nghiệp, sàn Postmart sẽ là giải pháp 
hữu hiệu góp phần thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm cũng như các chương trình 
quảng bá, tiêu thụ sản phẩm sản xuất tại tỉnh Yên Bái. 

 



 

Nguồn: Tạp chí Bảo hiểm xã hội   

Ngày đăng: 11/03/2019 
Mục: Tin tức    

BHXH tỉnh Quảng Bình: Ký kết chương trình phối hợp về BHXH tự nguyện,  
BHYT hộ gia đình 

Vừa qua, BHXH tỉnh Quảng Bình - Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình 
phối hợp Tổ chức các hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Nhấn mạnh vị trí tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, Giám đốc BHXH tỉnh Phạm 
Thanh Tùng cho biết, trong nhiều năm qua, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 
các hội nghị tuyên truyền để phát triển bền vững người tham gia chính sách BHXH tự nguyện 
nhằm tuyên truyền trực tiếp, toàn diện đến người dân hiểu đầy đủ chính sách, pháp luật về 
BHXH. Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp đến người dân và 
đối tượng tiềm năng đảm bảo hiệu quả, hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được 
giao. Năm 2019,  chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện mới của Bưu điện tỉnh 
là 3.000 người; tổ chức 63 Hội nghị tuyên truyền trực tiếp và phát triển tối thiểu được 2.262 
người tham gia BHXH tự nguyện tại các Hội nghị; số chỉ tiêu tham gia BHXH tự nguyện còn 
lại, cơ quan BHXH tổ chức các Hội nghị tuyên truyền trực tiếp và mời Bưu điện phối hợp 
tham gia để khai thác, phát triển. 

Tại Hội nghị ký kết, BHXH tỉnh – Bưu điện tỉnh tiến hành ký kết Chương trình phối hợp tổ 
chức các hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 với các 
nội dung như Quý I/2019, phối hợp tổ chức 14 Hội nghị tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, mục 
tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện mới ít nhất là 501 người; Quý II/2019, phối 
hợp tổ chức 33 Hội nghị tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, mục tiêu phát triển người tham gia 
BHXH tự nguyện mới ít nhất là 1.169 người; Quý III/2019, phối hợp tổ chức 16 Hội nghị 
tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, mục tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện mới ít 
nhất là 592 người. 

 



 

Nguồn: Báo Pháp luật    

Ngày đăng: 12/03/2019 
Mục: Tư pháp      

Sắp luật hóa việc nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính qua bưu điện 

Theo quy định tại Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2012 về thủ tục 
nộp tiền phạt, việc phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước phát sinh nhiều hạn chế, 
vướng mắc.  

 

Cho phép nộp hộ tiền phạt VPHC qua bưu điện tạo thuận lợi hơn cho người dân 

Vì vậy, trong quá trình triển khai thi hành, các cơ quan chức năng đã đưa ra giải pháp tháo gỡ, 
trong đó dự kiến tới đây khi sửa đổi, bổ sung Luật năm 2012 sẽ luật hóa việc cho phép nộp hộ 
tiền phạt VPHC qua bưu điện. 

Chỉ được nộp qua Kho bạc 

Điều 78 Luật Xử lý VPHC quy định về thủ tục nộp tiền phạt quy định cụ thể như sau: Trong 
thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải 
nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi 
trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 
Điều này. 

Nếu quá thời hạn nêu trên thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày 
chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa 
nộp. 

Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị 
xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt 
có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của 
Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt. 

Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được 
thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc 
Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt… 

Thực tế triển khai cho thấy, quy định trên làm không ít người vi phạm gặp khó, nhất là những 
trường hợp vi phạm ở một địa phương khác nơi người vi phạm sinh sống, làm việc. 

Điển hình là trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người vi phạm thường gặp khó khăn trong 
việc ở lại hoặc quay lại địa phương có hành vi vi phạm nộp phạt sau, tiền phạt có khi không 
nhiều bằng chi phí ăn, ở, đi lại phát sinh. 



Vì vậy, tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 4/2/2016, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, 
phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến 
vấn đề này tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai áp dụng 
trên thực tiễn. 

Theo đó, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP có bổ sung quy định việc thực hiện dịch vụ thu, nộp 
hộ tiền phạt VPHC và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt VPHC qua hệ thống 
bưu điện bằng hình thức bảo đảm… 

Hiệu quả từ thí điểm trong lĩnh vực giao thông 

Địa phương đầu tiên tổ chức thí điểm dịch vụ này và lĩnh vực thí điểm là lĩnh vực giao thông 
là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – địa phương có nhiều khu du lịch, hàng ngày có rất nhiều khách từ 
các địa phương khác đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong quá trình tham gia giao thông vi phạm 
quy định về Luật Giao thông đường bộ. 

Khi từ các địa phương khác tới, với khoảng cách địa lý xa, việc chấp hành các quyết định xử 
lý VPHC và nộp tiền phạt khá vướng mắc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã liên hệ Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bưu điện tỉnh để thực hiện việc 
đóng phạt qua tài khoản và chuyển các loại giấy tờ bị tạm giữ đến tận tay người vi phạm. 

Sau hơn 01 năm đầu triển khai thực hiện, người vi phạm tự nguyện sử dụng dịch vụ là 4.600 
trường hợp với số tiền thu nộp phạt gần 3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 40% biên bản VPHC đã lập. 
Tiếp đó, hàng loạt các tỉnh, thành cũng đã triển khai dịch vụ này như Thừa Thiên - Huế, An 
Giang, TP HCM…  

Chỉ tính trong lĩnh vực giao thông, hàng năm có hàng triệu vụ VPHC với số tiền thu rất lớn 
(riêng năm 2015 có 4,2 triệu vụ với số tiền thu khoảng 2.800 tỷ đồng), ảnh hưởng trực tiếp 
đến nhiều người dân, tổ chức. Bởi thế, việc Chính phủ cho phép thực hiện dịch vụ nộp tiền 
phạt qua bưu điện đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. 

Hiệu quả của dịch vụ này là bước góp phần trong cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ 
xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, dịch vụ còn giúp giảm bớt 
áp lực đối với chiến sĩ cảnh sát giao thông làm việc tại các điểm tiếp dân xử lý VPHC, giảm 
bớt số lượng cán bộ để có thể phân công làm nhiệm vụ khác. Dịch vụ này được nhiều người 
dân đón nhận và tự nguyện tham gia, đặc biệt là những tài xế lái xe liên tỉnh.  

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc nộp hộ tiền phạt VPHC qua bưu điện hiện mới chỉ 
được quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
97/2017/NĐ-CP) thì cơ sở pháp lý chưa cao. 

Trước quan điểm này và từ những lợi ích mà dịch vụ trên mang lại, Bộ Tư pháp đề xuất sửa 
đổi, bổ sung Điều 78 Luật năm 2012 theo hướng quy định việc nộp hộ tiền phạt VPHC và 
chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt VPHC qua hệ thống bưu điện trên cơ sở 
luật hóa một số quy định của Nghị định số 81. 

Qua đánh giá hiệu quả từ thí điểm trong lĩnh vực giao thông, việc luật hóa dịch vụ này sẽ giúp 
tiết kiệm những chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, 
chống gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân khi làm thủ tục, giúp lành mạnh hóa các thủ 
tục hành chính.  



 

Nguồn: Công an Nghệ An   

Ngày đăng: 11/03/2019 
Mục: An ninh cơ sở      

Cán bộ, công nhân viên Bưu điện tập huấn công tác PCCC&CNCH 

Ngày 10/3/2019, Công An huyện Anh Sơn tổ chức lớp tập huấn công tác phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên bưu điện huyện Anh Sơn và nhân viên 
các điểm bưu điện văn hóa xã. 

Tham gia lớp tập huấn có 35 học viên là cán bộ, công nhân viên các điểm bưu điện trên địa 
bàn. Tại lớp tập huấn, các học viên được Công an huyện Anh Sơn truyền tải những kiến thức 
cơ bản về trách nhiệm của người đứng đầu cũng như mỗi cá nhân trong công tác PCCC; thông 
tin về tình hình cháy nổ trong thời gian qua trên phạm vi toàn quốc nói chung và cháy, nổ tại 
tỉnh Nghệ An nói riêng; tính chất nguy hiểm của đám cháy; một số nguyên nhân có thể gây 
cháy; các biện pháp PCCC và các kỹ năng xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đặc biệt, sau 
buổi học lý thuyết, các học viên còn được tham gia trực tiếp phần thực hành do Đội Cảnh sát 
PCCC và cứu nạn cứu hộ Công An huyện Anh Sơn hướng dẫn về Quy trình vận hành, sử 
dụng, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống báo cháy, chữa cháy tại chỗ nhằm hạn chế đến mức 
thấp nhất nguy cơ, thiệt hại do cháy gây ra. 

Buổi tuyên truyền, tập huấn PCCC mang lại hiệu quả thiết thực, giúp toàn thể cán bộ, công 
nhân viên bưu điện nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng trong công tác PCCC 
và cứu nạn cứu hộ, qua đó chủ động trong công tác PCCC khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, góp 
phần đảm bảo an toàn PCCC và ANTT trên địa bàn./. 

. 



 

Nguồn: Báo Tài Nguyên Môi trường   

Ngày đăng: 11/03/2019 
Mục: Thời sự    

Bộ TN&MT tham gia Chương trình phát hành tem bưu chính 

Hưởng ứng Chương trình phát hành tem bưu chính kỷ niệm năm 2021 do Bộ Thông tin và 
Truyền thông phát động nhằm tăng cường quảng bá những sự kiện trọng đại, tiêu biểu và 
tôn vinh các nhân vật, sự kiện đóng góp quan trọng và thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ, xây 
dựng phát triển đất nước và cộng đồng nhân loại ở các ngành, lĩnh vực và các địa phương 
thông qua hoạt động phát hành tem bưu chính. 

Theo đó, Bộ TN&MT sẽ tham gia giới thiệu các sự kiện, nhân vật tiêu biểu có quá trình phát 
triển cũng như đóng góp to lớn cho ngành và đất nước. 

 

Trạm Khí tượng Phù Liễn là một trong những hình ảnh được giới thiệu qua hoạt động phát 
hành tem bưu chính lần này 

Điển hình như Trạm Khí tượng Phù Liễn. Trạm được thành lập chính thức năm 1902, là một 
trong những trạm tiền thân của mạng lưới trạm quan trắc khí tượng bề mặt tại Việt Nam. 
Trạm quan trắc được vận hành theo tiêu chuẩn của WMO ngay từ ngày đầu mới thành lập cho 
đến nay. Trạm Khí tượng Phù Liễn cũng gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của 
ngành khí tượng thuỷ văn (KTTV) Việt Nam. Năm 2018, nhằm lựa chọn và tôn vinh những 
trạm KTTV với lịch sử lâu năm (hơn 100 năm) có nhiều đóng góp cho nền khí tượng thủy văn 
nhân loại, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã thống nhất lựa chọn các tiêu chí để vinh danh các 
Trạm được xây dựng ít nhất là 100 năm tuổi, có hoạt động quan trắc ít nhất một yếu tố khí 
tượng tính đến nay và đang hoạt động bình thường tính đến thời điểm đề cử. Môi trường của 
trạm quan trắc 100 năm được phân loại theo phân loại theo hướng dẫn về thiết bị Khí tượng 
và Phương pháp Quan trắc (WMO), các dữ liệu được quan trắc và đo đạc phải tuân thủ các 
quy trình kiểm soát chất lượng thông thường theo hướng dẫn và thực tiễn WMO hiện tại theo 
hồ sơ trạm (Annex 2) theo quy định của WMO và được WMO công nhận và vinh danh Trạm 
Khí tượng Phù Liễn là trạm Khí tượng trên 100 năm. 

Đối với nhân vật, Bộ TN&MT sẽ giới thiệu Giáo sư Nguyễn Xiển. Giáo sư Nguyễn Xiển 
(1907 - 1997); là một nhà khoa học, là người chiến sĩ cách mạng, nhà trí thức giàu lòng yêu 
nước của Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Thư ký Đảng Xã hội Việt Nam (1956 - 
1988) và Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam (từ năm 1960 đến 1987). Năm 
1941, tình hình chính trị trong nước có nhiều biến động, Ông được điều động từ Chi cục Khí 



tượng Sài Gòn về đảm nhiệm Giám đốc Đài Khí tượng Đông Dương (tiền thân của ngành 
KTTV Việt Nam hiện nay) tại tỉnh Kiến An (nay là thành phố Hải Phòng) là một trong số 3 
Đài Khí tượng hiện đại nhất khu vực lúc bấy giờ và Ông là Giám đốc người Việt đầu tiên của 
ngành KTTV Việt Nam. 

Trong suốt 40 năm công tác tại ngành KTTV, Giáo sư Nguyễn Xiển là một nhà khoa học lớn, 
đồng thời là một nhà hoạt động chính trị sôi nổi. Ông không những có đóng góp cho việc xây 
dựng nền móng và sự phát triển của ngành KTTV ở Việt Nam với bề dày thành tích gần 120 
năm, mà Ông còn cống hiến đem lại những thành tựu khoa học, chính trị to lớn cho đất nước. 

Ngoài ra, những công trình tài nguyên và môi trường từng được cộng đồng thế vinh danh, 
điển hình như Công viên địa chất non nước Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), Cao nguyên đá Đồng 
Văn (tỉnh Hà Giang); Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An và nhiều khu Ramsa cũng là 
những sự kiện tiêu biểu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT 
ngày 19/12/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính. 



 

Nguồn: MIC    

Ngày đăng: 12/03/2019 
Mục: Tin tức    

Nữ nhân viên Bưu điện dân tộc Thái – 17 năm cần mẫn phục vụ cộng đồng 

 Là người dân tộc Thái có hơn 17 năm gắn bó với Bưu điện văn hóa xã (BĐ-VHX) Phúc 
Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, chị Lường Thị Luần đã phần nào thực hiện được 
ước mơ góp một phần công sức bé nhỏ giúp ích cho xã hội và phục vụ cộng đồng. 

Gia đình khó khăn lại đông anh em nên từ bé, chị Luần luôn nỗ lực học tập để thực hiện mơ 
ước của mình. Đầu những năm 2000, ở địa bàn miền núi đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh 
sống như Văn Chấn, hiếm có người học hết lớp 12 như chị. Tốt nghiệp phổ thông, để biến 
ước mơ thành hiện thực, chị đăng ký thi vào Trường Trung cấp Y Yên Bái nhưng không đỗ. 
Ngay sau đó, chị xin vào làm việc tại BĐ-VHX Phúc Sơn vì biết công việc của ngành Bưu 
điện gắn bó mật thiết với người dân và thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng. 

 

Chị Lương Thị Luần, nhân viên BĐ-VHX Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

Nhận tháng lương đầu tiên với 290.000 đồng trong tay, chị Luần mua một chiếc xe đạp để có 
phương tiện đi lại hỗ trợ cho công việc. Thời đó cả xã chỉ có một chiếc điện thoại bàn của 
Bưu điện nên mỗi khi có cuộc gọi đến, dù quãng đường xa và khó đi như thế nào, chị đều cần 
mẫn đạp xe đi gọi bà con đến nghe máy. Chị kể, ngày trước, giao thông đi lại còn rất khó 
khăn chứ không thuận tiện như bây giờ. Những con đường đất sỏi đá gồ ghề vào mùa nắng, 
trơn trượt bùn đất khi trời mưa. Để vào một số thôn, chị phải vượt qua cầu tre cheo leo nguy 
hiểm lúc mùa mưa lũ đến. Nhiều lúc chị phải đạp xe quãng đường 2-3 km đi gọi bà con đến 
BĐ-VHX nghe điện thoại và chỉ thu 2 ngàn đồng mỗi một lần nhưng chị Luần luôn xem đó là 
niềm vui được phục vụ.  

Hiện cả 9 thôn, bản của xã Phúc Sơn đều có đường giao thông đi lại thuận tiện. Những con 
đường làng, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã đã được rải cấp phối và bê tông hóa. Nhiều 
thôn vận động nhân dân chung sức, góp tiền của, ngày công mở đường giao thông và làm cầu 
treo qua suối. Chị Luần cũng đã mua được xe máy để phục vụ thuận tiện hơn cho công việc 
nhưng chị không thể nào quên quãng thời gian dài đồng hành cùng chiếc xe đạp mỗi ngày đi 
phát công văn, giấy tờ, thư báo và gọi người dân đến nghe điện. 

Gần gũi với bà con dân tộc thiểu số thật thà, chất phác mỗi ngày, kỷ niệm đáng nhớ nhất của 
chị đó là trong những lần tiếp xúc, phục vụ người dân, có nhiều người nói với chị rằng: “Cháu 
là người làng bản mình nên mới dám hỏi, thế gửi thư như thế này là cháu phải đi tận Hà Nội 



để đưa tận tay cho người nhận à?”, hay “Sao gọi điện thế này mà nói chuyện được với nhau 
thế nhỉ?”… Nghe những câu hỏi đấy, chị đều cố gắng giải thích cặn kẽ, tận tình để bà con 
hiểu và hướng dẫn cụ thể để mọi người đều sử dụng được dịch vụ.  

 

Chị Lường Thị Luần phát bưu phẩm đến tay người nhận 

Chị Luần tâm sự rằng, công việc của ngành Bưu điện hiện nay có nhiều đổi mới với việc ứng 
dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng, vì vậy chị luôn tâm niệm bản thân phải cố gắng 
nhiều hơn nữa để theo kịp sự phát triển, từ đó phục vụ người dân ở địa bàn mình được tốt 
hơn. 

Với những đóng góp và cống hiến của mình, chị Lường Thị Luần là 1 trong 3 nhân viên BĐ-
VHX của Bưu điện Yên Bái được nhận bằng khen của Tổng công ty nhân kỷ niệm 20 năm 
hình thành và phát triển BĐ-VHX vào tháng 10/2018 vừa qua. Chị được ghi nhận bởi luôn có 
tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và có mối quan hệ tốt với người dân, 
khách hàng tại địa phương. 
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