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Chuyển bộ một cửa sang trụ sở bưu điện huyện 

UBND huyện Thường Xuân phối hợp với Bưu điện tỉnh vừa tổ chức Lễ chuyển giao, 
khai trương bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích sang giao dịch tại Bưu điện huyện. Đây là huyện đầu tiên 
trên địa bàn tỉnh thực hiện thí điểm chuyển bộ phận "một cửa" UBND huyện sang trụ 
sở Bưu điện huyện. 

 

Theo đó, sau khi được chuyển giao, Bưu điện huyện Thường Xuân sẽ là địa điểm cung cấp 
đầy đủ các dịch vụ chuyển phát hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên tất 
cả các lĩnh vực cho người dân. Đồng thời được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, Bưu 
điện huyện sẽ thu, nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. 

Việc chuyển bộ phận "một cửa" của UBND huyện Thường Xuân sang trụ sở của bưu điện 
huyện là giải pháp nhằm giảm thiểu thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và phục vụ người dân tốt 
hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời góp phần thực hiện lộ trình sắp xếp tinh 
gọn bộ máy, tinh giản biên chế và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp bưu chính công 
ích trong cung ứng dịch vụ hành chính công./. 



 

Nguồn: Đại biểu Nhân dân   
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Đề án tri thức Việt số hóa bắt đầu nảy mầm 

Được chính thức triển khai từ năm năm 2018, nền tảng Bản đồ số - Vmap và Hệ thống 
thông tin nhân đạo – iNhandao nằm trong khuôn khổ Đề án Chính phủ Phát triển Hệ tri 
thức Việt số hoá đã hình thành hệ thống nền tảng với các chức năng và công cụ cho phép 
thu thập, xử lý và chia sẻ các dữ liệu dùng chung trong một số lĩnh vực. Trong đó, Dự án 
Bản đồ số Việt Nam và Dự án Hệ thống thông tin nhân đạo là hai dự án tiên phong của 
Đề án, đã đạt được một số kết quả quan trọng. 

 

Lưu trữ hơn 23,4 triệu dữ liệu địa chỉ 

Một trong những nền tảng dữ liệu cơ bản nhất của mỗi quốc gia chính là bản đồ và lớp dữ liệu 
địa chỉ. Để chủ động trong quản lý nguồn dữ liệu đó, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm kiếm 
thông tin, địa chỉ của người dùng Việt mà các nền tảng sẵn có hiện chưa đáp ứng được, theo 
các chuyên gia, Việt Nam cần xây dựng một bản đồ trực tuyến của riêng mình. 

Với mạng lưới lưới hơn 12.000 điểm phục vụ cùng hơn 50.000 lao động trải rộng tới tận cấp 
xã, thôn bản và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, cùng kinh nghiệm thu thập dữ liệu 
trong nhiều lĩnh vực, Bưu điện Việt Nam được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng và triển 
khai dự án Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam - Vmap. Đây chính là kết tinh của trí tuệ 
Việt Nam trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0. 

Để thu thập dữ liệu bản đồ, trong hơn 3 tháng, hơn 120.000 nhân viên Bưu điện và đoàn viên, 
thanh niên trên cả nước đã tích cực tới từng khu phố, thôn bản để thu thập thông tin. Thông 
qua Smartphone đã cài đặt phần mềm có các tính năng thu thập dữ liệu, gắn tọa độ, thời gian, 
chụp ảnh… mỗi nhân viên đã thu thập tên địa chỉ; địa chỉ chi tiết của địa điểm và các ghi chú 
về loại đối tượng. Sau khi xác nhận thông tin chuẩn, dữ liệu sẽ được tích hợp và đưa lên bản 
đồ số Việt Nam tại địa chỉ https://map.itrithuc.vn và https://vmap.vn. 

Các chuyên gia cho hay, Vmap không chỉ xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ nền; 
cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về tọa độ, thông tin đi kèm của các đối tượng và địa chỉ nhà 
dân mà còn xây dựng các ứng dụng đi kèm bản đồ. Điển hình như Bản đồ địa chỉ nhân đạo 
điện tử nhằm hỗ trợ việc triển khai các hoạt động nhân đạo. Theo đó, trên hệ thống 
https://nhandao.itrithuc.vn sẽ hiển thị các thông tin về địa chỉ nhân đạo do cộng đồng người 
dùng cả nước đề xuất như người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, người dân trong 
vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai… 



Hiện Vmap đang có hơn 23,4 triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước. Bên cạnh các tính năng cơ 
bản như tìm kiếm địa chỉ, chỉ đường, Vmap sẽ đi theo một hướng đi khác biệt, hữu ích nhất 
cho người dùng, đó là hiển thị lớp bản đồ riêng của các lĩnh vực trong cuộc sống và hiển thị 
địa chỉ chi tiết tới từng số nhà, dù ở thành thị hay miền núi, vùng sâu, vùng xa. Hiện phiên 
bản thử nghiệm đã tiếp cận được không ít người dùng trong xã hội. Không chỉ vậy, Vmap 
cũng được nhiều doanh nghiệp Việt kỳ vọng vào việc sẽ ứng dụng vào công tác quản lý và 
kinh doanh. 

Hình thành hệ thống nền tảng 

Phát biểu tại Lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số - Vmap và Hệ thống thông tin nhân đạo – 
iNhandao được tổ chức tại Hà Nội mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ 
vui mừng khi “hạt giống” chia sẻ tri thức, kết nối cộng đồng, cổ vũ sáng tạo của Hệ tri thức 
Việt số hoá đã bắt đầu “nảy mầm”, trong đó có dự án Bản đồ số Việt Nam (Vmap) và hệ 
thống kết nối thông tin nhân đạo (iNhandao). Mặc dù mới ra mắt ở giai đoạn một nhưng 
những nền tảng này đã được cộng đồng đón nhận, bắt đầu ứng dụng trong thực tiễn. 

“Rất nhiều bạn trẻ đến từ Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam, tập đoàn FPT, 
nhiều đơn vị, đặc biệt là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tham gia hoàn toàn tự nguyện, 
hết lòng vì cộng đồng. “Cây” tri thức Việt số hoá đã bắt đầu “nảy mầm” và cần tiếp tục được 
“chăm bón” để “đơm hoa, kết trái”. Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều bàn tay cùng góp 
sức để chăm sóc cho Vmap, iNhandao nói riêng, Hệ tri thức Việt số hoá nói chung”- Phó Thủ 
tướng nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cũng từng khẳng định tầm quan trọng 
cũng như tính dài hạn của Đề án do Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ với tư 
cách là cơ quan thường trực, phối kết hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để tổ 
chức thực hiện. Đề án mang tính kết nối tri thức dựa trên nền tảng những công nghệ mới nhất 
như AI và BigData. 

Đến nay, Đề án Hệ tri thức Việt số hóa đã hình thành hệ thống nền tảng với các chức năng và 
công cụ cho phép thu thập, xử lý và chia sẻ các dữ liệu dung chung trong một số lĩnh vực như 
dữ liệu bản đồ số Việt Nam; kết nối nhân đạo điện tử, dữ liệu tiếng nói tiếng Việt: ngân hàng 
câu hỏi trắc nghiệm và bài giảng trực tuyến; dữ liệu y tế, văn hóa… Việc phát triển thành 
công Hệ tri thức Việt số hóa sẽ từng bước góp phần phát triển công nghiệp nội dung số của 
Việt Nam, định hướng việc sử dụng tri thức của người dung trên môi trường mạng. 

Đề án thực sự tạo được cơ chế phối hợp tham gia giữa các bộ, ngành, địa phương, và đặc biệt 
là sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên và 
người dân nói chung. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, thông qua Đề 
án tri thức Việt số hóa với hệ thống bản đồ số, người dân Phú Yên sẽ có cơ hội tiếp cận kiến 
thức của nhân loại và đồng thời, nhân dân cả nước sẽ biết đến địa phương này nhiều hơn. 

Dự án iNhandao (nhandao.itrithuc.vn) do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với FPT 
phát triển nhằm tạo ra kênh tiếp cận mở, kết nối người cần cứu trợ với những nhà thiện 
nguyện một cách chủ động, tức thời. Kế thừa các địa chỉ số từ bản đồ Vmap.vn do Bưu 
điện Việt Nam phát triển, FPT đã số hóa, tự động hóa quy trình triển khai hoạt động 
thiện nguyện của Hội chữ thập đỏ Việt Nam. iNhandao được triển khai qua 2 giai đoạn:  
Giai đoạn 1  từ tháng 4 – 9.2019 và giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 8.2019. 
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Chơi tem 'Kỳ thứ sáu Đông Dương' 

Quảng Châu Loan (Kouang-Tchéou-Wan) thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là 
vùng đất thuộc địa của chính quyền Đông Dương từ năm 1898 cho đến năm 1946. Ngày 
nay, người chơi tem vẫn sưu tầm tem bưu chính của Liên bang Đông Dương (tem 
INDOCHINE) phát hành tại vùng đất này. 

 

Các nhà sưu tầm tem Việt Nam đang tìm tem Quảng Châu Loan tại chợ tem TPHCM (sau 
lưng là nhà sưu tầm tem Trung Quốc cũng có mặt) 

Dấu ấn Quảng Châu Loan 

Bác Tuấn, một nhà sưu tầm tem tại TPHCM, là người sưu tầm hàng ngàn con tem Quảng 
Châu Loan cho biết: “Chúng ta thường nói tới ba kỳ thuộc Pháp là Bắc Kỳ, Trung, Kỳ, Nam 
Kỳ, nhưng các tài liệu đầy đủ đều ghi Liên bang Đông Dương gồm có sáu kỳ, gồm thêm Lào, 
Campuchia và Quảng Châu Loan. Bởi vậy, tem thời kỳ Đông Dương luôn có tem Quảng 
Châu Loan vốn là một vùng nhượng địa nằm tại Trung Quốc”. 

Các tài liệu của Hội tem Việt Nam đều ghi nhận sự phong phú trong tem nhượng địa, là các 
vùng đất thuộc chính quyền Đông Dương, được phát hành tem riêng hoặc được đóng dấu địa 
danh đè lên tem. Các bức ảnh tư liệu cũng cho thấy Quảng Châu Loan thời kỳ phồn thịnh có 
bưu điện trung tâm rất lớn, không thua kém gì bưu điện Sài Gòn - Gia Định. Thư từ được gửi 
đi khắp các xứ, tới Pháp, Mỹ.  

Bác Tuấn nói: “Nhượng địa là cách gọi về các vùng đất được nhượng lại cho chính quyền 
Đông Dương, trong đó có vùng Quảng Châu Loan. Người chơi tem hiện nay rất thích chơi 
tem nhượng địa, là những vùng đất cũ, nay không còn thuộc về địa giới Đông Dương nữa, 
nhưng những con tem vẫn phản ánh lịch sử năm xưa”. 

Quảng Châu Loan (tiếng Pháp: Kouang-Tchéou-Wan hay Kouang-Tchéou-Ouan), thuộc tỉnh 
Quảng Đông, đất rộng 1.300 km2 vốn là thuộc địa của Pháp. Tại đây Pháp đã tổ chức bộ máy 
chính quyền, xây dựng thương cảnh, phố xá, doanh trại quân đội. 

Là một trong sáu xứ trong Liên bang Đông Dương, Quảng Châu Loan  trực thuộc thống sứ 
Bắc Kỳ nhưng hưởng quy chế riêng. Năm 1943 phát xít Nhật đã đánh chiếm  Quảng Châu 



Loan từ tay Pháp, nhưng sau đó Pháp đã chiếm lại được. Pháp chỉ bàn giao Quảng Châu Loan 
cho Trung Quốc năm 1946, theo hiệp ước ký kết ở Trùng Khánh. 

Tem Quảng Châu Loan (tem Kouang – Tchéou) được sưu tập từ Trung Quốc, Việt Nam và cả 
Pháp, Mỹ. Tem thư được phát hành, đóng dấu gửi đi, cũng có cả những con tem chưa sử dụng 
vẫn còn rất đẹp. 

Mê tem nhượng địa 

Bác Hùng là một người chơi tem kỳ cựu tại Sài Gòn từ trước 1975. Hầu như bác không bao 
giờ vắng mặt ở chợ tem cũng như các hội tem. Dáng vẻ khá gầy gò, nhưng phía sau cặp kính 
là một niềm đam mê bất tận. Bác tâm sự với mọi người: “Nhà tôi có lần bị cháy, tôi tiếc 
những con tem tới mức chẳng thiết sống!”. Nói vậy, nhưng bác vẫn lạc quan đi tìm kiếm 
những con tem cũ mới mỗi ngày. 

Bác Hùng nghiên cứu về tem Liên bang Đông Dương rất tỷ mỷ. Bác có thể nhớ tất cả các bộ 
tem của Đông Dương. Theo bác, khoảng năm 1900, Pháp sáp nhập vùng Quảng Châu Loan 
đã chiếm được của Trung Quốc vào Liên bang Đông Dương, khiến cho Liên bang Đông 
Dương có tới 6 xứ trực thuộc. Lịch sử ấy, theo năm tháng qua đi,  có nhiều người quên, nhưng 
nhân chứng là những con tem vẫn lưu giữ sẽ nói lên tất cả. 

Gặp bác Hùng tại một phiên chợ tem, tôi thấy bác quan tâm đến tem Kouang – Tchéou. Bác 
Hùng nói: “Những con tem vùng lãnh thổ nhượng địa khá hiếm”. Bác còn nói thêm với những 
người bán tem: “Nếu có tem nhượng địa đẹp, hãy để cho tôi”. Nhìn từng con tem, bác Hùng 
có thể nói một hồi dài về thời điểm ra đời, thuộc bộ tem nào, có giá trị ra sao, giá cả trên thị 
trường thế giới và Việt Nam. 

Những bạn chơi tem ở TPHCM tâm đắc: “Bác Hùng là người không giấu nghề. Bác mua 
được con tem Quảng Châu Loan quý, thường nói với mọi người vì sao nó quý. Bởi vậy, mọi 
người biết để cùng chú ý sưu tập”. 

Trên các diễn đàn, nhiều bạn trẻ cũng tò mò tìm hiểu vì sao lại có những con tem Indochine 
lại phát hành ở Trung Quốc! Giá trị của chúng như thế nào? Sinh động nhất là những chiếc bì 
thư được gửi từ Sài Gòn đi Quảng Châu Loan được dán những con tem nhượng địa bé xíu 
được cất công sưu tập. 

 

Tem in hình trẻ em thời đó 



 

Đấu giá 

Tem Quảng Châu Loan chia làm nhiều loại. 

Đầu tiên là tem lính, trong đó có in hình  những người lính Pháp cầm vũ khí với chữ Kouang 
– Tchéou được in thẳng lên tem. Ngoài ra còn có hình lính Pháp cầm súng, phía sau là những 
dãy nhà của người Hoa, chữ Kouang – Tchéou được in đè lên tem.  Có tem in hình lính bản 
địa, đội nón, tay cầm súng trường, đeo túi ngang hông. Theo các sử liệu thì Pháp đánh giá cao 
vị trí quân sự của Quảng Châu Loan nên đặt nhiều lính Pháp đồn trú tại đây để bảo vệ Đông 
Dương từ xa. 

Tem Kouang – Tchéou còn có tem sinh hoạt, mô tả cảnh chị bồng em (màu đỏ), mẹ cho con 
bú (màu xanh). Những con tem này được đóng dấu Kouang – Tchéou đè lên tem, cho phép sử 
dụng tại khu vực Quảng Châu Loan. 

Tem phong cảnh đền đài Indochine (đỏ và xanh) cũng được đóng dấu Kouang – Tchéou đè 
lên để sử dụng cho vùng đất thuộc địa. Ngoài ra còn có tem hình thiếu nữ Pháp (xanh) khổ 
lớn… 

Bác Hùng nhận xét: “Những con tem Quảng Châu Loan đẹp có thể giá hàng triệu đồng nhưng 
không có để mua”. Hiểu thế nào là một con tem đẹp cũng tùy nhận định từng người. Tuy vậy 
theo bác Hùng, tem  Đông Dương Indochine chủ đề nhượng địa luôn thú vị và khó kiếm. 

“Tôi phải săn lùng trên mạng để đấu giá tem nhượng địa, trong đó có tem Kouang – Tchéou – 
Anh Tuấn nói – nhờ có internet nên tôi có thể kết nối được với người chơi tem Quàng Châu 
Loan toàn thế giới”. Mới đây, anh Tuấn đã đấu giá thắng một bộ tem Quảng Châu Loan và 
đưa về Việt Nam với sự hân hoan của mọi người. Tuy vậy, tem lẻ khá nhiều nên việc các nhà 
sưu tầm kiếm được đủ một bộ tem Kouang – Tchéou không dễ. 

Nhà sưu tầm Trần Trọng Khải kêu: “Internet giúp mọi người hiểu thêm về các loại tem Đông 
Dương nhưng cũng khiến việc chơi tem ngày càng trở nên đắt đỏ. Giá các loại tem đều tăng, 
nhất là tem kèm phong bì nguyên gốc”. Tem rõ, mới, nếu kèm cả phong bì người gửi có thể 
có giá hàng ngàn USD. 

Không chỉ người Việt Nam sưu tầm 

Có mặt tại chợ tem TPHCM vào cuối tuần, chúng tôi gặp một số vị khách nước ngoài, trong 
đó nhiều vị khác đến từ Trung Quốc. Họ cũng sưu tầm mua tem Kouang – Tchéou. 

Anh Tuấn giới thiệu: “Khách nước ngoài cung cấp tem cho chúng tôi cũng có, mua của chúng 
tôi cũng có. Chợ tem mở cửa hôm nào thì hôm đó đều có khách nước ngoài tới săn tem”. 

Nhà sưu tầm Trần Trọng Khải tâm sự với phóng viên bên lề chợ tem: “Người Việt ta mua bán 
tem nhiều hơn chơi tem. Được giá, người sưu tập sẽ bán đi kiếm lời mà không nghĩ rằng sau 
này có nhiều tiền hơn cũng không thể mua lại được. Điểm mặt lại những con tem quý hiếm, 
phần nhiều đều rơi vào tình trạng chảy máu tem ra nước ngoài mất rồi”. 

Viết Vĩnh, một tay chơi tem công phu từng được giải thưởng quốc tế cho bộ sưu tập tem 
Đông Dương của mình cũng nói: “Giới chơi tem ngày nay không còn hùng hậu như xưa. Các 
bác lớn tuổi đã nghỉ ngơi, không đủ sức theo nghề chơi. Lớp trẻ giờ không biết thói quen gửi 
thư tay, chẳng biết về tem. Để có một bộ tem Đông Dương đầy đủ, tôi phải bỏ ra khoảng chục 
năm trời, không phải chuyện mốt sớm một chiều!”.  Một bộ tem Đông Dương đầy đủ, chắc 
chắn phải có tem Quảng Châu Loan. Vì người bán không xé lẻ, lắm khi chỉ vì một con tem 
còn thiếu mà người ta phải mua cả bộ tem lớn. 

Trao đổi cùng phóng viên, anh Tuấn, chuyên gia đấu gia tem trên mạng vui vẻ kể: “Tôi lại 
vừa đấu thắng một bộ tem Kouang – Tchéou. Ngày càng nhiều người thích sưu tầm tem các 
vùng thuộc Liên bang Đông Dương xưa kia, trong đó tất nhiên không thể thiếu tem Quảng 



Châu Loan, một vùng đất nửa thế kỷ liền trực thuộc Liên bang Đông Dương nên rất nhiều thư 
từ, bưu ảnh và tem các loại”.  

 

Tem lính Liên bang Đông Dương phát hành ở bưu cục Quảng Châu Loan 



 

Nguồn: Báo Đà Nẵng    

Ngày đăng: 07/10/2019 
Mục: Tin tức         

Thí điểm chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả hành chính cho bưu điện: Hướng tới 
chuyển giao dịch vụ hành chính công 

Đà Nẵng đang triển khai thí điểm (từ 1-9-2019) chuyển giao dịch vụ công 2 chiều (tiếp 
nhận và trả kết quả TTHC) cho Bưu điện thành phố. Nhân viên bưu điện ngồi quầy 
“một cửa” tiếp nhận hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân là hình ảnh mới mẻ tại các 
cơ quan hành chính trên địa bàn. 

 

Nhân viên bưu điện Trần Thị Khánh Vân tiếp nhận hồ sơ hành chính tại bộ phận “một cửa” của 
quận Sơn Trà. 

Sau gần 4 tháng học việc, nhân viên Bưu điện thành phố Vũ Thị Kim Phượng đã thành thạo 
việc hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ 
tục hành chính của quận Thanh Khê. 

Chị Phượng cho biết thành thạo được việc tiếp nhận hồ sơ hành chính chuyên nghiệp như một 
công chức của quận là nhờ có thời gian hai năm làm nhiệm vụ trả kết quả TTHC tại địa chỉ 
theo yêu cầu của tổ chức, công dân. Đây dịch vụ mà Bưu điện thành phố đã áp dụng phổ biến 
trong những năm gần đây. 

Từ tháng 6-2019, Thanh Khê là quận đầu tiên đã thí điểm đưa nhân viên Bưu điện vào tiếp 
nhận hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn 
hóa-thông tin, thủy sản. 

Tại vị trí này, chị Phượng được một công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ hành chính các lĩnh 
vực nói trên hướng dẫn tận tình cách sử dụng phần mềm “một cửa”, học các quy định về 
TTHC của các lĩnh vực này, cách hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đến thái độ giao tiếp với người 
dân đến làm TTHC. 

Tại bộ phận “một cửa” quận Sơn Trà, nhân viên bưu điện Trần Thị Khánh Vân sau một tháng 
học việc đã có thể tiếp nhận được hồ sơ hành chính 3 lĩnh vực. Chị Vân cho biết tiếp cận công 
việc khá nhanh vì có 2 năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ trả kết quả hồ sơ hành chính qua Bưu 



điện tại đây. Trong quá trình làm việc tại đây, chị cố gắng học hỏi kinh nghiệm làm việc, 
hướng dẫn và giao tiếp với người dân của các anh chị công chức tại bộ phận “một cửa”. 

Vân tự tin sau 3 tháng học việc sẽ có thể thay thế công chức tiếp nhận hồ sơ ở 5 lĩnh vực mà 
Bưu điện đã ký hợp đồng. Một trường hợp tương tự khác là nhân viên bưu điện Nguyễn Thị 
Vân tiếp nhận hồ sơ hành chính tại quận Ngũ Hành Sơn đã cũng đã rất thạo việc. 

Trưởng phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn Trần Văn Minh cho hay: UBND quận đã tạo điều 
kiện cho nhân viên Bưu điện đang làm nhiệm vụ trả kết quả TTHC tại nhà học việc “tiếp nhận 
hồ sơ hành chính” từ 2 năm nay nên khi thành phố triển khai thí điểm trước thời điểm đề án 
nhân viên này đã có thể làm tốt tiếp nhận và trả kết quả TTHC và hiện nay đã thay thế một 
công chức của Văn phòng UBND quận trước đây được cử ra bộ phận “một cửa”. 

Tại các quận, huyện còn lại, chúng tôi đều ghi nhận đã bố trí 1 nhân viên bưu điện tại bộ phận 
“một cửa” song hầu hết các nhân viên đều mới được Bưu điện tuyển dụng đưa đến đây học 
việc nên còn bỡ ngỡ. Trưởng phòng Nội vụ huyện Hòa Vang Trà Đình Thứ cho biết nếu thí 
điểm thành công, UBND huyện sẽ rút hết công chức tại 4 quầy tiếp nhận thủ tục hành chính 
về các phòng chuyên môn. 

 

Nhân viên bưu điện Vũ Thị Kim Phượng đã thành thạo việc hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận hồ sơ 
hành chính tại bộ phận “một cửa” của quận Thanh Khê. 

Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) Võ Thị Tuyền cho biết: Việc UBND thành 
phố triển khai Đề án thí điểm chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả hành chính cho bưu 
điện là thực hiện chủ trương chuyển một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước 
không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm theo tinh 
thần Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Việc triển khai đề án cũng rất phù hợp với thực tiễn hiện nay thành phố đang thực hiện chủ 
trương tinh giản biên chế. Cán bộ, công chức các cơ quan hành chính đang chịu áp lực lớn về 
công việc chuyên môn. 

Nếu thí điểm thành công, đề án sẽ đạt được mục tiêu giảm tải công việc cho các cơ quan quản 
lý Nhà nước; từ đó, tập trung nhân lực để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Đối với người dân, đề án tạo 



điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí 
và công sức thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến. 

Đồng thời, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với công chức 
Nhà nước khi giải quyết TTHC; cải thiện ý thức, thái độ phục vụ của công chức và nhân viên 
bưu điện đối với tổ chức, công dân theo hướng ngày một tốt hơn; hạn chế cửa quyền, nhũng 
nhiễu, tiêu cực và các chi phí ngoài quy định khi thực hiện thủ tục hành chính. 

Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng Nguyễn Thị Khánh Nga cho hay, để thực hiện Đề án thí điểm 
của thành phố, Bưu điện thành phố đã tuyển chọn đội ngũ nhân lực trẻ, có trình độ đại học trở 
lên, có khả năng tiếp cận công việc nhanh, kỹ năng giao tiếp tốt để bố trí tại các vị trí được 
chọn để nhân viên bưu điện thay thế công chức “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
TTHC. 

Nhân viên bưu điện được chọn tham gia thực hiện thí điểm đều được tập huấn nghiệp vụ, nắm 
bắt nội dung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC, nắm bắt các văn bản quy định về quy trình, thủ tục hành chính trên 
các lĩnh vực mà Bưu điện thành phố ký hợp đồng thực hiện thí điểm. 

Đề án Thí điểm chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả hành chính cho Bưu điện được UBND 
thành phố triển khai từ đầu tháng 9-2019. 

Theo đó, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố: 3 nhân viên bưu 
điện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả của các sở: 1 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; 1 tại hai 
Sở: Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ; 1 tại Sở Công thương. 

Tại mỗi quận, huyện bố trí 1 nhân viên bưu điện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả 
TTHC ở các lĩnh vực: Quận Hải Châu: Đăng ký kinh doanh, văn hóa thông tin, môi trường, thủy 
sản. Quận Thanh Khê: Đăng ký kinh doanh, văn hóa thông tin, môi trường, thương mại, thủy sản, 
vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Quận Liên Chiểu: Đăng ký kinh doanh, giáo dục, tôn giáo, môi trường, thương mại, thủy sản, vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Quận Sơn Trà: Đăng ký kinh doanh và cấp phép xây dựng. Quận Ngũ 
Hành Sơn: Đăng ký kinh doanh, văn hóa thông tin, giáo dục, môi trường, thương mại, thủy Sản, 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Quận Cẩm Lệ. Đăng ký kinh doanh, thương mại, thủy sản, môi 
trường, hội, văn hóa-thông tin, lương, vệ sinh an toàn thực phẩm, tôn giáo, bảo trợ xã hội, người 
có công. 
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Phát động cuộc thi “Vẻ đẹp nữ Bưu điện Việt Nam” 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa chính thức phát động cuộc thi ảnh với Chủ đề “Vẻ đẹp 
nữ Bưu điện Việt Nam”. Đối tượng dự thi là cán bộ, công nhân viên và người lao động đã và 
đang công tác tại Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; các nhà nhiếp ảnh chuyên và không 
chuyên nghiệp là công dân Việt Nam. 

 

Nhân viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giới thiệu các dịch vụ đến khách hàng. 

Tác phẩm dự thi phải thể hiện chân thực vẻ đẹp của người phụ nữ Bưu điện Việt Nam trong 
lao động, sản xuất, kinh doanh; trong học tập và các hoạt động xã hội, hoạt động an sinh xã 
hội, vì cộng đồng; những khoảnh khắc đẹp của phụ nữ Bưu điện Việt Nam trong cuộc sống 
thường nhật. 

Nhân vật chính trong tác phẩm dự thi phải là nữ cán bộ công nhân viên và người lao động 
đang công tác tại Bưu điện Việt Nam, có thể là ảnh một người hoặc nhiều người. Nhân vật 
phụ trong tác phẩm có thể là đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, người thân... Khuyến khích 
những tác phẩm thể hiện vẻ đẹp của nữ Bưu điện trong quá trình lao động, sản xuất, kinh 
doanh; những tác phẩm có cách thê hiện, góc nhìn mới, làm nổi bật những nét khác biệt của 
phụ nữ ngành Bưu điện. 

Đối với nhân vật đang tham gia sản xuất, kinh doanh, phục vụ khách hàng phải mặc đồng 
phục của Bưu điện Việt Nam theo chức danh lao động. Trong cuộc sống thường nhật nữ nhân 
vật phải mặc trang phục phù hợp với hoàn cảnh, không trái với thuần phong mỹ tục người 
Việt Nam. 

Tác giả phải đảm bảo tính chính xác, trung thực nội dung thông tin của tác phẩm gửi đến dự 
thi. Ảnh gửi dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, 
kích thước file: 2000 x 3000 pixels, độ phân giải 300 dpi, (không chấp nhận file scan hoặc 
chụp lại từ ảnh giấy). Ảnh dự thi là ảnh đơn. Không hạn chế số lượng ảnh dự thi. 

Mỗi tác giả phải gửi kèm theo Phiếu dự thi dưới dạng file word, trong đó ghi rõ thứ tự và tên 
tác phẩm, chú thích mỗi tác phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ. Khuyến 



khích ảnh dự thi có chú thích ghi rõ tên nhân vật là cá nhân hoặc tập thể, địa danh nơi chụp, 
mô tả sự kiện không quá 150 từ. Tác giả không có Phiếu dự thi với đầy đủ thông tin nói trên 
coi như không hợp lệ.Tác giả dự thi cần đặt tên file ảnh theo mẫu: họ và tên tác 
giả_tỉnh/thành_ký hiệu file. 

Ban Tổ chức đặc biệt lưu ý, không chấp nhận các tác phẩm chắp ghép làm sai lệch hiện thực. 
Ảnh dự thi được tính từ ngày phát động cuộc thi, ảnh chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trước 
đây. Tác giả tham dự cuộc thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu 
phát hiện vi phạm sau khi công bố kết quả, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng. 

Bưu điện Việt Nam được toàn quyền sử dụng các tác phẩm ảnh dự thi và đạt giải cho các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền của Tổng Công ty. 

Để dự thi các tác giả gửi file ảnh (ghi rõ tên ảnh, họ và tên tác giả, đơn vị công tác hoặc nơi ở, 
số điện thoại liên hệ, email) theo một trong hai cách: Gửi flie qua địa chỉ 
email:phunubdvn@vnpost.vn hoặc gửi file ghi vào đĩa hoặc USB qua đường Bưu điện về địa 
chỉ: Ban Nghiên cứu Phát triển và Thương hiệu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, số 5 – 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ngoài bìa thư ghi rõ: Tác 
phẩm tham gia cuộc thi ảnh: “Vẻ đẹp nữ Bưu điện Việt Nam”. 

Thời gian nhận ảnh dự thi: Bắt đầu từ ngày 1/10/2019 đến 10/2/2020 (ngày gửi được căn cứ 
theo dấu Bưu điện). Dự kiến Ban tổ chức sẽ trao giải vào tháng 3/2020. 

Giải thưởng cuộc thi bao gồm 01 Giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng; 02 Giải Nhì trị giá 
10.000.000 đồng; 03 giải Ba trị giá 5.000.000 đồng; 10 giải Khuyến khích trị giá 3.000.000 
đồng/giải. 

Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 10 giải thưởng dành các đơn vị trong Tổng công ty có số lượng 
tác phẩm dự thi nhiều, đạt chất lượng cao. Mỗi giải tập thể trị giá 5.000.000 đồng. 

 


