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Bưu điện Việt Nam liên tiếp nhiều năm lọt 'Top 10 nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam' 

Ngày 24/8/2019, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã đón nhận giải thưởng “Top 10 
Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” do Hội Sở hữu trí tuệ trao tặng. Đây là năm thứ 3 
Vietnam Post nhận danh hiệu này. 

 

Đại diện Vietnam Post nhận giải thưởng Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 

"Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh" là chương trình bình chọn quy mô toàn quốc 
nhằm tôn vinh doanh nghiệp hoạt động chất lượng, hiệu quả và thương hiệu uy tín trong thời 
kỳ hội nhập, cạnh tranh quốc tế. Năm 2019, chương trình tư vấn và bình chọn "Nhãn hiệu nổi 
tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh" được thực hiện từ ngày 1/4/2019-24/8/2019. Qua gần 5 tháng 
triển khai chương trình, đã có 14 nhãn hiệu cạnh tranh, 89 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam được 
đánh giá, lựa chọn để cấp chứng nhận. 

Để được công nhận là một trong những nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2019, bên cạnh 
yếu tố về năng lực cạnh tranh, Vietnam Post đã không ngừng phát triển thương hiệu, thường 
xuyên cải tiến các dịch vụ, có tốc độ phát triển nhanh, mạnh mẽ, ảnh hưởng thị trường cao, 
tích cực tham gia các hoạt động mang tính xã hội. Kết thúc năm kế hoạch 2018, Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam đã có kết quả tăng trưởng ngoạn mục khi chính thức "về đích" kế 
hoạch giai đoạn 2016 – 2020 trước 2 năm, đồng thời thực hiện thành công chiến lược phát 
triển của Tổng công ty đến năm 2020. 

Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt mức 1 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2017; Tổng 
lợi nhuận đạt gần 422 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2017; Nộp ngân sách nhà nước dự 
kiến là 770 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 
hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Bộ Thông tin và Truyền thông giao, đảm bảo ổn định 
thu nhập và nâng cao chế độ cho người lao động so với năm 2017. 

Bên cạnh đó, Vietnam Post còn đáp ứng được nhiều tiêu chí do Hội đồng bình chọn đưa ra 
như: tính ảnh hưởng thị trường cao; sản phẩm của nhãn hiệu Vietnam Post được ưa chuộng; 
cá nhân, pháp nhân là chủ Nhãn hiệu đạt tiêu chuẩn về năng lực cạnh tranh, quản lý chất 



lượng sản phẩm – dịch vụ; hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thân thiện và bảo vệ môi 
trường; doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động và Nhà nước, tích cực 
tham gia các phong trào xã hội, mang lại lợi ích cho cộng đồng…Ngoài ra, số lượng người 
tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu Vietnam Post thông qua sử dụng dịch vụ mang nhãn 
hiệu; doanh số từ việc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu và uy tín rộng rãi của doanh nghiệp. 

 Để đạt được những kết quả đó, thời gian qua, Vietnam Post không ngừng đẩy mạnh quảng 
bá, tăng cường nhận diện thương hiệu với nhiều hoạt động nổi bật, giúp ích cho cộng đồng 
như: Đặt thùng quỹ Nhân đạo trên toàn hệ thống Bưu điện Việt Nam, xây dựng Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về Bảo hiểm y tế hộ gia đình, Cổng thông tin điện tử về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, 
dự án "Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam" thuộc đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa", 
tham gia phát động phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía 
sau", "Bưu điện Việt Nam cùng em đến trường" v.v . Việc liên tiếp trong nhiều năm được 
bình chọn và vinh danh top 10 "Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam" là 
minh chứng cho sự nỗ lực của Vietnam Post trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo các 
sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, cạnh tranh nhất của 
doanh nghiệp bưu chính hàng đầu Việt Nam. 

Cùng với "Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam" năm 2015, 2018, 2019, Vietnam Post còn 
nhận được nhiều giải thưởng uy tín: top 10 Công ty uy tín ngành Vận tải và Logistics năm 
2018, Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2019, Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Top 
500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam v.v. 
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Trao giải Cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ" 

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương và 
Hội Tem Việt Nam phối hợp tổng kết và trao giải cuộc thi sưu tập, tìm hiểu tem bưu 
chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ”. 

 

Thứ trưởng Bộ Lao động và Thương binh xã hội Nguyễn Thị Hà trao giải đặc biệt cho em 
Đặng Phạm Ngọc Bích, học sinh lớp 5A trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng. 

Cuộc thi sưu tập, tìm hiểu tem bưu chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo 
Di chúc Bác Hồ” diễn ra từ tháng 1- tháng 5/2019 dành cho các em thiếu nhi từ 9-15 tuổi 
trong cả nước, thiếu nhi người nước ngoài đang sinh hoạt học tập tại Việt Nam. Sau bốn tháng 
triển khai, cuộc thi đã thu hút 1,7 triệu bài dự thi. 

Đây là một hoạt động ý nghĩa của thiếu nhi cả nước nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi góp phần đổi mới thiết thực nội dung hoạt động của Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, từng bước thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 
những giá trị to lớn của bản Di chúc của Bác Hồ. Tham gia cuộc thi, các em thiếu niên, nhi 
đồng có thêm nhiều kiến thức bổ ích về sự ra đời, phát triển của tem bưu chính về Bác Hồ, 
mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. 

Tại lễ tổng kết trao giải, Giáo sư Sử học Lê Văn Lan cho biết, năm nay, nhiều bài thi được các 
em thiếu nhi viết tay thay vì đánh máy. Chất lượng bài thi được nâng cao, có sự đầu tư công 
phu về hình thức lẫn nội dung. Các em cũng sưu tầm được nhiều tem có giá trị làm tư liệu 
minh chứng khiến nhiều bài dự thi rất đặc sắc, độc đáo, vô cùng ấn tượng. Tiêu biểu như bài 
dự thi của em Đặng Phạm Ngọc Bích, lớp 5A Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng; em Trần Nhật Đăng, Lớp 3/3 Trường Tiểu học Hồng Bàng, thành phố 
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; em Võ Hoàng Linh, Lớp 5A Trường Tiểu học Sơn Thủy, huyện 
Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; em Nguyễn Thị Huyền Dương, Lớp 9A Trường THCS Tân Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; em Nguyễn Khánh Linh, Lớp 9/1 Trường THCS Phù 
Đổng, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam...trong đó có những em nhiều năm liền đạt giải 
cuộc thi như em Phan Huy Chiến ở Bắc Giang, em Nguyễn Trần Minh Ánh ở Nghệ An, em 
Đào Kiến Trúc ở Tiền Giang... Từ kết quả của cuộc thi cho thấy cuộc thi đã có sức ảnh hưởng 



sâu rộng đến thiếu nhi tại các cơ sở Đội trong cả nước nói riêng và toàn xã hội nói chung 
trong nhiều năm qua. 

Kết quả chung cuộc, Ban Giám khảo đã trao 1 giải Đặc biệt cho em Đặng Phạm Ngọc Bích, 
học sinh lớp 5A trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ngoài ra, Ban 
tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho cá nhân; 
15 giải tập thể xuất sắc (5 giải A và 10 giải B) cho các đơn vị có nhiều kết quả trong quá trình 
triển khai cuộc thi. 

 

 

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đạt giải 
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Sắp phát hành phiên bản kỷ niệm đồng tiền vàng bản vị 'Việt' 

Đồng tiền vàng này sẽ được phát hành từ ngày 2/9/2019 tại các địa điểm gồm: Bảo tàng Hồ 
Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Công ty Tem, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội và 
số 18 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. HCM. 

Lễ ra mắt phiên bản kỷ niệm đồng tiền vàng bản vị vừa được tổ chức cùng với lễ phát hành 
đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(1969-2019)” và bộ lịch năm 2020 với chủ đề “Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam”. 

Được biết, đồng tiền vàng bản vị 20 “Việt” được phát hành năm 1948, được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chọn làm quà tặng cho các Bộ trưởng trong Chính phủ, quan khách quốc tế và một số 
đại biểu Nam Bộ. 

Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện đang lưu giữ đồng tiền vàng bản vị 20 “Việt” của cố Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe. Đây là một trong số 3 đồng vàng 20 “Việt” còn sót lại hiếm hoi 
cho đến thời điểm hiện nay. 

Bà Nguyễn Thị Trường, phu nhân Bộ trưởng Vũ Đình Hòe (người được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trao tặng đồng vàng 20 “Việt” này tại chiến khu Việt Bắc trong khoảng từ năm 1948 
đến năm 1951) kể lại: “Nhà tôi lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp và được trao đồng tiền 
vàng. Nói là Cụ cho mỗi Bộ trưởng một đồng, chắc các ông cũng biết đấy. Ông Nguyễn Chí 
Thanh một đồng, ông Võ Nguyên Giáp một đồng, nhà tôi một đồng, ông Đỗ Đình Thiện một 
đồng và ông Phan Anh một đồng… Sau nhiều năm, đồng tiền vàng vẫn luôn được gia đình 
trân trọng, giữ gìn cẩn thận”. 

Đến năm 2013, bà Nguyễn Thị Trường đã thay mặt gia đình trao tặng đồng tiền vàng 20 
“Việt” cho Bảo tàng Hồ Chí Minh để bảo quản và phát huy giá trị lâu dài. 

Phiên bản kỷ niệm Đồng tiền vàng bản vị được phát hành với số lượng 50 đồng, tương ứng 
với 50 năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Được biết, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Tem Việt Nam thiết kế, sản xuất 
đồng tiền từ nguyên liệu vàng 9999, đường kính 25mm, trọng lượng 8,325 gram. 

Đồng tiền vàng bản vị này sẽ được phát hành từ ngày 2/9/2019 tại các địa điểm gồm: Bảo 
tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Công ty Tem, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà 
Nội; và số 18 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM. 



 

Nguồn: Báo Nhân đạo 

Ngày đăng: 28/08/2019 
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Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở 
Thừa Thiên - Huế 

Chiều 27/8, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã đến trao tặng quà nạn nhân chất độc da 
cam ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nhân "Tháng hành động vì nạn nhân chất 
độc da cam". 

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt 
Nam, Bưu điện Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội đã trao tặng 100 suất quà cho 100 
nạn nhân chất độc da cam huyện A Lưới, tổng trị giá 470 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng 
TMCP Quân Đội 320 triệu đồng; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội 100 triệu đồng; 
Quỹ Sức khỏe là số 1 là 50 triệu đồng. 

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch Trung ương Hội 
Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An tặng quà các nạn nhân chất độc da cam huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chi sẻ: Tỉnh 
Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Toàn tỉnh có gần 
13.900 người bị phơi nhiễm; gần 2.500 người là nạn nhân da cam được hưởng chính sách ưu 
đãi người có công. A Lưới là một huyện miền núi, nhân dân các dân tộc trong huyện đã có 
công lao đóng góp rất lớn cho công cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước; đồng bào nơi đây 
đã không sợ hy sinh gian khổ, nhường cơm, xẻ áo đoàn kết một lòng đi theo cách mạng. Vì 
vậy, mảnh đất và con người nơi đây đã đi vào sử sách và được Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ghi nhận. 

Tại buổi trao tặng quà, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi, 
động viên, ghi nhận những đóng góp của các nạn nhân chất độc da cam và người thân đối với 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, chung sức xây dựng quê hương đất nước; đồng thời mong muốn 
các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 



Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và các cấp, ban ngành 
cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc 
da cam và các gia đình chính sách. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cảm ơn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Bưu điện Việt Nam đã cùng 
chung tay với Chính phủ, quan tâm đến các đối tượng nạn nhân chất độc da cam. Phó Thủ 
tướng Thường trực Trương Hòa Binh mong muốn, tấm lòng và đạo lý "Thương người như thể 
thương thân" của dân tộc ta tiếp tục được phát huy, làm tốt hơn nữa những hoạt động nhân 
đạo này. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam    

Ngày đăng: 29/08/2019 
Mục: Tin tức  

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết THHC qua dịch vụ BCCI 

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v 
ban hành “Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ 
bưu chính công ích thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”; Sở Thông tin và Truyền 
thông phối hợp với Bưu điện tỉnh và các Sở, Ban, ngành tổ chức lớp tập huấn “Quy 
trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết THHC qua dịch vụ BCCI và sử dụng phần 
mềm một cửa điện tử. 

 

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên - PGĐ Sở TT&TT phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn 

Tham dự lớp tập huấn, có đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên – Phó giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông; đồng chí Nguyễn Tâm – Phó Giám đốc Bưu điên tỉnh và các đồng chí đại diện 
cho các Sở, Ban, ngành của tỉnh. 

Đối tượng tập huấn lần này là nhân viên bưu điện được bố trí tại các Trung tâm Hành chính 
công và bộ phận 1 cửa tại 02 huyện (Tây Giang, Phú Ninh) và 7 xã (Tam Lộc, Bình Triều, 
Điện Hồng, Duy Vinh, Đại Hồng, Quế Lộc, Tiên Mỹ) theo Quyết định 143 và nhân viên các 
điểm BĐVHX dự kiến sẽ thí điểm chuyển giao vị trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã đến trụ sở Bưu điện trong thời gian tới. 

Lớp tập huấn, các học viên được phổ biến một số nội dung như: Hướng dẫn quy trình tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp lí lịch tư pháp; thủ tục cấp giấy khai sinh, báo tử, kết 
hôn; cấp giấy phép xây dựng nhà ở; cấp giấy phép lái xe; sử dụng tài khoản để truy cập phần 
mềm một cửa điện tử; quy trình sử dụng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của tài 
khoản trên phần mềm; quy trình tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 
cho nhân viên Bưu điện. Việc tập huấn lần này nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, 
nhân viên của Bưu điện trong công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết THHC qua dịch vụ 
BCCI.  

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết THHC qua dịch vụ BCCI góp phần tăng cường hiệu 
quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho 
người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, qua đó cải thiện được môi 
trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam, đồng thời đẩy mạnh vai trò của bưu 
chính công ích trong các hoạt động cua cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực 
dịch vụ hành chính công.  



 

Nguồn: Tạp chí Bảo hiểm xã hội    

Ngày đăng: 29/08/2019 
Mục: Tin tức  

Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện phấn đấu đạt từ 800 nghìn người đến 01 
triệu người 

Đây là yêu cầu đặt ra của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị 
Minh tại Công văn số 3117/TB-BHXH ngày 26/08/2019 về Thông báo kết luận của Tổng 
Giám đốc tại Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN. 

Ngày 21/08/2019, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về Công tác thu BHXH, 
BHYT, BHTN dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị 
Minh; cùng dự có Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, đại diện các đơn vị Thu, Sổ - Thẻ, Tài 
chính - Kế toán, Pháp chế, Thanh tra - Kiểm tra, Kiểm toán nội bộ, Công nghệ thông tin, Văn 
phòng, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản 
xuất (Tecapro). Dự Hội nghị tại điểm cầu địa phương có Đại diện Lãnh đạo BHXH, Bưu điện 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng Quản lý Thu, Khai thác và Thu nợ, 
Công nghệ thông tin, Kế hoạch - Tài chính, Cấp Sổ - Thẻ, Thanh tra - Kiểm tra, Văn phòng; 
Lãnh đạo BHXH, Bưu điện cấp huyện và thành viên Tổ kiếm soát, phê duyệt việc cập nhật và 
cấp mã số BHXH cho người tham gia cấp Trung ương, cấp tỉnh. 

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo một số nội dung mới trong công tác thu, phát triển đối tượng; 
kết nối liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp; 01 số nội dung chính trong Nghị quyết số 
05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08/2019 của Tòa án Nhân dân tối cao và phát động Phong trào 
thi đua Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 
2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhất là BHXH bắt buộc; ý kiến 
tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị 
trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nhiệm vụ sau: 

Giao Ban Thu chỉ tiêu rà soát, điều tra, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ dữ 
liệu cơ quan Thuế cung cấp đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phấn 
đấu đến ngày 31/12/2019, đạt chỉ tiêu thấp nhất bằng 60% dữ liệu phải rà soát trong năm 
2019, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện phấn đấu đạt từ 800 nghìn 
người đến 01 triệu người; chủ trì phối hợp với các đơn vị: Công nghệ thông tin, Tài chính - 
Kế toán, Sổ - Thẻ, Bưu điện thành lập đoàn công tác để kiểm tra, nắm bắt, xử lý, tháo gỡ 
những vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại các tỉnh. 

Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Ban Thu, Vụ Tài chính – Kế toán, hướng 
dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ tham gia tố tụng, kiến nghị khởi tố theo Nghị quyết số 
05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08/2019 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 
214, Điều 215 và Điều 216 của Bộ luật Hình sự, trình Tổng Giám đốc trước ngày 30/08/2019 
và triển khai thực hiện từ ngày 15/09/2019. 

Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Ban Thu, Vụ Tài chính - Kế toán sửa 
đổi, bổ sung Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 phù hợp với việc liên thông dữ 
liệu hộ tịch với Bộ Tư pháp và tổ chức tập huấn để triển khai thực hiện (hoàn thành trước 
ngày 20/09/2019); đôn đốc, hướng dẫn BHXH tỉnh giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong 
thực hiện thanh quyết toán với cơ quan dịch vụ công hàng tháng. 

Về phía BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tiếp tục tham mưu cấp ủy, 
chính quyền địa phương thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT, trong đó có đại diện các cơ quan Mặt trận tổ quốc, Ban Dân vận, Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Thuế, Bưu điện… là thành viên tham gia tổ 
công tác; rà soát toàn bộ quy trình, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quá trình đôn 



đốc, thanh tra, xử phạt các đơn vị vi phạm Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự để 
thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP; đẩy mạnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn hỗ trợ mức đóng cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT ngoài phần ngân sách 
nhà nước hỗ trợ để tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT; phối hợp với Bưu điện tỉnh 
rà soát địa điểm, cơ sở vật chất, nhân lực các điểm Bưu điện cấp xã; hoàn thành việc ký Hợp 
đồng với cơ quan Bưu điện để triển khai nhiệm vụ theo văn bản hướng dẫn của BHXH Việt 
Nam (thời hạn hoàn thành 31/08/2019); kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình 
tổ chức thực hiện để được chỉ đạo, giải quyết. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có văn 
bản chỉ đạo quyết liệt Bưu điện các cấp tăng cường trách nhiệm, chủ động phối hợp với cơ 
quan BHXH để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn 
nhân lực có trình độ chuyên môn tại tất cả các điểm Bưu điện cấp xã đảm bảo đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ được giao. 



 

Nguồn: Văn Phòng Lạng Sơn  

Ngày đăng: 28/08/2019 
Mục: Tin tức   

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng 
năm học mới 2019 – 2020 

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường đảm 
bảo an toàn thông tin trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020 
(Công văn số 1198/STTTT-BCVT, ngày 26/8/2019). 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 02/CT-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường công tác đảm bảo 
an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của đơn vị, đặc biệt là các hệ thống thông tin 
phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, rà soát các nguy cơ 
mất an toàn thông tin của hệ thống máy chủ, máy trạm, có giải pháp khắc phục những lỗ hổng 
bảo mật; kịp thời phối hợp với Đội ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh để được 
hướng dẫn và phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố. 

Đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt 
động khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhanh chóng 
trong việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, công văn, công điện của các 
cơ quan, chuyển tiền nhanh của nhân dân phát sinh trong dịp nghỉ lễ 02/9 và khai giảng năm 
học mới; niêm yết thông báo thời gian mở, đóng cửa giao dịch trong dịp nghỉ lễ tại các điểm 
giao dịch; tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông hợp lý nhằm đảm 
bảo thông tin liên lạc được thông suốt, tránh ngẽn mạng cục bộ, đồng thời phát hiện, ngăn 
chặn kịp thời các hành vi sử dụng mạng viễn thông, internet, mạng xã hội đăng tải các nội 
dung xấu, độc gây nhiễu loạn thông tin. 

  

 

 


