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Mục: Tin tức 

Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ: Rút ngắn khoảng cách tìm mộ người thân 

Năm 2018 Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ do Bộ LĐTB&XH, 
Bộ TT&TT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietNam Post) xây dựng, đưa vào hoạt động 
đã trở thành một kênh thông tin rất hữu ích cho Nhân dân, đặc biệt là đồng đội, thân nhân liệt 
sĩ và các cơ quan quản lý. Nhiều điều kì diệu đã xảy ra, những niềm hạnh phúc được nhân lên 
gấp bội khi thân nhân liệt sĩ đã tìm được phần mộ của người thân sau hàng nửa thế kỷ tìm 
kiếm và chờ đợi. 

 

Thu thập thông tin mộ liệt sĩ 

Kỳ diệu hành trình tìm mộ liệt sĩ qua cổng thông tin 

Bà Vũ Thị Kiểm (thôn Điện Biên, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) năm nay đã 
gần 80 tuổi. Ở tuổi gần đất xa trời, bà chẳng mong gì ngoài việc tìm và đưa hài cốt của người 
chồng đã hi sinh từ năm 1968 tại chiến trường miền Nam về nơi chôn rau cắt rốn. 50 năm kể 
từ ngày nhận giấy báo tử của người chồng thân yêu - liệt sĩ Vũ Kim Chung, bà Kiểm đã đi tìm 
tất cả đồng đội của ông để hỏi thông tin về nơi ông an nghỉ. Bao lần hy vọng bị dập tắt bởi 
không một ai có manh mối, bà khóc cạn nước mắt vì nhớ thương, buồn tủi khi ông ra đi để lại 
bà vò võ nuôi người con trai duy nhất bị liệt đôi chân. 

Năm 2018, sau khi biết tin Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ 
(http://thongtinlietsi.gov.vn) đi vào hoạt động, chị Nguyễn Thị Nguyệt, con dâu liệt sĩ Vũ 
Kim Chung đã nhờ người quen tra cứu thông tin về phần mộ của bố chồng. Điều kỳ diệu đã 
đến, chỉ cần điền một số thông tin về liệt sĩ, trong vòng 30 giây, mọi thông tin về liệt sĩ Vũ 
Kim Chung, hình ảnh bia mộ hiện tại, vị trí mộ tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh đã được 
hiển thị đầy đủ trên màn hình. Nỗi nhớ mong, sự khắc khoải bị dồn nén trong 50 năm của bà 
Kiểm vỡ òa trong nước mắt. Cả gia đình nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc mong ngóng bấy 
lâu nay. Tháng 6/2019, liệt sĩ Vũ Kim Chung đã được gia đình, đồng đội đưa trở về an táng 
tại nghĩa trang quê nhà, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, Nam Định.  

Cũng giống như gia đình bà Kiểm, anh Lê Tuấn Anh (ngõ 213 Định Công Thượng, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội) ngay sau khi biết đến Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 
nghĩa trang liệt sĩ đã lập tức vào tìm kiếm thông tin về phần mộ của chú ruột là liệt sĩ Lê Đức 



Hùng hi sinh năm 1968 tại tỉnh Quảng Nam. Niềm hạnh phúc vỡ òa, sau bao nhiêu năm tìm 
kiếm không có kết quả, giờ cả gia đình không chỉ biết được mộ liệt sĩ Hùng đang nằm tại 
nghĩa trang xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam mà còn được thấy chi tiết cả bia mộ, 
hiện trạng ngôi mộ cũng như cảnh quan xung quanh.  

Ngày 22/7/2019 vừa qua, tại nghĩa trang xã Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam, dưới sự 
chứng kiến của chính quyền và đầy đủ các ban ngành, cơ quan, gia đình anh Lê Tuấn Anh đã 
làm các thủ tục để đưa hài cốt liệt sĩ Lê Đức Hùng về yên nghỉ tại quê nhà ở nghĩa trang An 
Lạc Viên, phường Thịnh Đức, Thái Nguyên, khép lại hành trình nửa thế kỷ đi tìm phần mộ 
của người thân. 

Thông tin của hơn 857.000 liệt sĩ được cập nhật  

Theo ông Lê Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc VietNamPost, sau một năm đi vào hoạt động, 
Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đã thu hút đông đảo người 
dân, đặc biệt là đồng đội, thân nhân liệt sĩ truy cập, tìm kiếm thông tin. Chiến tranh đã qua đi 
nhưng còn nhiều gia đình chưa tìm được phần mộ liêt sĩ. Nhiều gia đình không có điều kiện đi 
đến các nghĩa trang thực địa, có thể thông qua Cổng để tìm kiếm thông tin, hình ảnh. Đặc biệt, 
đối với các thân nhân gia đình liệt sĩ ở vùng sâu, vùng xa, sống ở nước ngoài có thể truy cập 
để tra cứu thông tin dễ dàng, đầy đủ và chính xác về từng phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ trên cả 
nước. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2.200 lượt truy cập vào cổng thông tin. 
Hiện nhân viên Bưu điện đã thu thập được hình ảnh, thông tin của hơn 3.000 nghĩa trang liệt 
sĩ, 857.527 mộ liệt sĩ và hơn 2,6 triệu bức ảnh mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. “Bưu 
điện Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cấp nền tảng hạ tầng để đảm bảo các công cụ, tiện ích phục vụ 
việc truy cập, trao đổi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ của Nhân dân. Đặc 
biệt, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chúng tôi sẽ có sự nâng cấp để đảm bảo 
Cổng thông tin có thể tương tác với các mạng xã hội, các gia đình liệt sĩ có thể chia sẻ thông 
tin, cập nhật thêm thông tin liên quan” - ông Lê Quốc Anh cho biết. 

 

  

 



 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 29/07/2019 
Mục: Cải cách hành chính 

Thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” cấp xã:  
Những kết quả ban đầu 

Việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa 
của UBND cấp xã thuộc UBND TP.Thủ Dầu Một đã có những kết quả ban đầu đáng ghi 
nhận, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong việc giao dịch với cơ quan các cấp giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng nhanh gọn, giảm thời gian đi lại... 

Người dân hài lòng 

Theo Quyết định số 3054/ QĐ-UBND ngày 31-10-2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề 
án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã thuộc UBND 
TP.Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC các cấp 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, có 5 phường của TP.Thủ Dầu Một thực hiện thí điểm 
đề án này, gồm: Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Thọ và Định Hòa. Sau thời gian bố trí thí 
điểm, nhân viên bưu điện tại các phường này đã tiếp nhận được gần 2.000 hồ sơ các loại, 
chuyển về cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả tại nhà hoặc tại điểm tiếp nhận hồ 
sơ. TTHC mà nhân viên bưu điện tiếp nhận và trả kết quả thời gian qua gồm 10 TTHC cấp xã, 
14 TTHC cấp huyện, 9 TTHC cấp tỉnh. 

 

Nhân viên bưu điện được bố trí tại UBND phường Phú Hòa tiếp nhận hồ sơ của người dân 

Ông Thái Sơn Long, người dân khu phố 8, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, cho biết ông 
cảm thấy hài lòng khi đến làm TTHC tại bộ phận “một cửa” của phường Phú Mỹ, vì ở đây có 
bố trí nhân viên bưu điện giải quyết TTHC cho người dân đối với các TTHC cấp tỉnh và cấp 
huyện. “Hôm rồi, tôi đến làm TTHC xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đứa con thì được giải 
quyết ngay và sau đó nhận kết quả tại nhà rất tiện”, ông Sơn nói. Còn bà Nguyễn Thị Mỹ 
Loan, người dân khu phố 8, phường Phú Hòa, cho biết bà đánh giá cao việc bố trí nhân viên 
bưu điện tại phường Phú Hòa. Ở đây, nhân viên làm việc thực thụ như cán bộ “một cửa” cấp 
phường, nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn cách làm TTHC cho người dân. “Cách đây 10 ngày, 
tôi đã đến làm TTHC liên quan đến tăng vốn điều lệ công ty thì được giải quyết ngay”, bà 
Loan chia sẻ. 

Theo nhận định của UBND TP.Thủ Dầu Một, ngoài tiếp nhận và trả kết quả một số TTHC 
theo quy định, nhân viên bưu điện còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do trưởng bộ phận 



“một cửa” giao như tiếp nhận hồ sơ TTHC ngoài danh mục thực hiện; hỗ trợ, hướng dẫn 
người dân thực hiện TTHC; nhập dữ liệu thông tin hồ sơ TTHC vào phần mềm một cửa. Từ 
đó, nhân viên bưu điện từng bước chủ động hơn trong vấn đề tiếp nhận, trả kết quả và tư vấn 
về thực hiện các dịch vụ theo quy định, tạo sự hài lòng cao cho người dân, tổ chức. 

Khắc phục hạn chế 

Mới đây, đoàn khảo sát của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP.Thủ Dầu Một, Trung 
tâm Hành chính công và Bưu điện tỉnh đã phối hợp tổ chức khảo sát việc bố trí thí điểm nhân 
viên bưu điện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của UBND 5 phường thuộc TP.Thủ Dầu Một. 

Qua khảo sát thực tế và đánh giá tình hình bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa”, 
đoàn khảo sát đánh giá cao về kết quả tổ chức và phối hợp thực hiện giữa UBND các phường 
và Bưu điện tỉnh. Về cơ bản, đa số các phường đã bố trí quầy tiếp nhận riêng cho nhân viên 
bưu điện, bố trí máy tính và dán decal trên các quầy cho nhân viên bưu điện ở vị trí thuận lợi 
nhất để người dân, tổ chức dễ nhận biết và tiếp cận dịch vụ. Đồng thời, nhân viên bưu điện 
còn được cung cấp tài khoản người dùng trên phần mềm một cửa để thực hiện nhiệm vụ tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. 

Các thành viên đoàn khảo sát cho rằng, trong quá trình thực hiện thí điểm cũng còn tồn tại 
một số khó khăn, vướng mắc như một số phường chưa bố trí quầy chính thức cho nhân viên 
bưu điện. Hầu hết các phường vẫn chưa giao nhân viên bưu điện tiếp nhận hoàn toàn mà phối 
hợp tiếp nhận song song với công chức “một cửa” phường đối với những TTHC giao bưu 
điện chủ động tiếp nhận theo quy định. Cán bộ, công chức chưa nhận thức được đầy đủ vai 
trò, vị trí của nhân viên bưu điện để phối hợp giao nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa” được hiệu 
quả trong giải quyết TTHC. 

Để khắc phục những hạn chế này, đoàn khảo sát đưa ra một số định hướng để triển khai thực 
hiện đề án thí điểm giai đoạn 2, từ tháng 6-2019, cụ thể: Tiếp tục thực hiện và mở rộng thí 
điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” các phường thuộc TP.Thủ Dầu Một. 
Các địa phương có bố trí nhân viên bưu điện cần tạo điều kiện cho nhân viên bưu điện tìm 
hiểu, tiếp cận các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để hỗ trợ công chức “một cửa” hướng 
dẫn, tiếp nhận và trả kết quả việc giải quyết TTHC; bố trí chính thức quầy cho nhân viên bưu 
điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận “một cửa”, tạo điều kiện cho nhân 
viên bưu điện được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được bố trí, trang bị để phục vụ cho 
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC theo đề án. Cùng với đó, các địa phương giao cho 
nhân viên bưu điện tiếp nhận và trả kết quả các TTHC theo danh mục đã được UBND tỉnh 
phê duyệt; công chức “một cửa” của phường theo dõi, giám sát việc tiếp nhận và trả kết quả 
của nhân viên bưu điện. Song song đó, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú để người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ một cách 
hiệu quả nhất. 

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 
nghiệp liên quan cụ thể đến TTHC, Phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh Bình 
Dương đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên 
lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, 
TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC; ĐT: (0274) 3.835.029; địa chỉ 
email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn 

 HỒ VĂN 



 

Nguồn: Báo Tây Ninh 

Ngày đăng: 29/07/2019 
Mục: Tin tức 

Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- liệt sĩ 

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh- liệt sĩ 27.7, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã diễn ra nhiều 
hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công. 

Ông Trần Ngọc Lễ- Giám đốc Bưu điện Tây Ninh dẫn đầu đoàn cán bộ, viên chức Bưu điện 
Tây Ninh đến dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu R 
(huyện Tân Biên). 

 

Lãnh đạo Bưu điện Tây Ninh thắp hương trước mộ phần những anh hùng liệt sĩ ngành Thông 
tin và Giao bưu R. 

Trong những năm khói lửa chiến tranh, có nhiều cán bộ, chiến sĩ ngành Thông tin và Giao 
bưu R hy sinh. Hiện nay, tại nghĩa trang này đang chôn cất 248 hài cốt liệt sĩ ngành Thông tin 
và Giao bưu R. 

Sau buổi lễ, đoàn cán bộ, viên chức Bưu điện Tây Ninh cũng đến cúng viếng tại Bia tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ ngành Giao bưu thông tin liên lạc (tọa lạc tại ấp Bàu Sen, xã Hòa 
Hội, huyện Châu Thành). 

Đây là những hoạt động truyền thống của cán bộ, viên chức Bưu điện Tây Ninh nhân dịp kỷ 
niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7 hằng năm. 

Đại Dương 

 



 

Nguồn: Báo Nghệ An 

Ngày đăng: 28/07/2019 
Mục: Tin tức 

Gần 100 đoàn viên ngành Bưu điện tham gia làm sạch môi trường biển Diễn Thành 

Đoàn thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Bưu điện tỉnh Nghệ An 
tổ chức ra quân làm sạch môi trường biển và loại bỏ rác thải nhựa tại bãi biển Diễn 
Thành huyện Diễn Châu. 

Thực hiện chiến dịch ra quân làm sạch môi trường biển và loại bỏ rác thải nhựa, gần 100 đoàn 
viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh Nghệ An đã ra quân làm sạch môi 
trường biển tại bãi biển Diễn Thành. 

 

Gần 100 thanh niên của ngành Bưu điện tham gia làm sạch bãi biển Diễn Thành 

Tại lễ ra quân, Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh Nghệ An đã kêu 
gọi cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng 
chung tay hành động chống rác thải nhựa bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, trong đó tập 
trung tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa; từng bước bỏ 
dần thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, đặc biệt cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện phải đi 
đầu trong phong trào này. 



 

Ra quân làm sạch môi trường biển tại bãi biển Diễn Thành 

Tại lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh 
Nghệ An đã thu gom hơn 1 tấn rác thải./. 

Vũ Quang 

Nguồn: Báo Bưu điện Việt Nam 

Ngày đăng: 28/07/2019 
Mục: Bưu chính 

 



 


