
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Truyền hình Cao Bằng     

Ngày đăng: 17/11/2019 
Mục: Tin tức  

Bưu điện tỉnh - Cục Hải quan tỉnh: Ký kết thoả thuận hợp tác về tiếp nhận và trả kết 
quả hồ sơ thủ tục hành chính 

Chiều 15/11, Bưu điện tỉnh Cao Bằng ký kết thoả thuận hợp tác với Cục Hải quan Cao Bằng 
về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Bưu điện tỉnh và Cục Hải quan ký kết thoả thuận hợp tác về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo bản thoả thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực hải quan 
gồm: Thủ tục gia hạn, nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định số 
83/2013 của Chính phủ; thủ tục tiền thuế nợ theo Khoản 25, Điều 1 của Luật Quản lý thuế; 
đăng ký danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu được miễn thuế; xét giảm thuế đối với hàng hoá 
xuất nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan; thủ tục 
hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư số 
38/2015 của Bộ Tài chính và một số thủ tục, nội dung khác liên quan đến hoạt động xuất nhập 
khẩu. 

Hai bên thống nhất hợp tác trong lĩnh vực trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời 
thực hiện đúng các điều khoản thoả thuận và cách thức tổ chức phối hợp thực hiện chương 
trình ký kết theo đúng quy định. Công khai danh mục các thủ tục hành chính theo danh mục 
công bố của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực 
thuộc phối hợp cung ứng dịch vụ đảm bảo theo đúng các quy định. Có trách nhiệm giải quyết 
các khiếu nại liên quan đến cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính. 

Hoàng Ngơi - Đức Thụ 

 



Nguồn: Báo Hà Tĩnh                

Ngày đăng: 18/11/2019 
Mục: Chính Quyền  

Hà Tĩnh khai trương mô hình “một cửa” đầu tiên tại bưu điện văn hóa xã 

Sáng 18/11, Ban Chỉ đạo Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch 
vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức khai trương bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bưu điện văn hóa xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ 
Anh. 

Theo đó, thực hiện mô hình mới này, các thủ tục tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
TTHC theo cơ chế “một cửa” từ UBND xã nay được chuyển sang Bưu điện văn hóa xã Kỳ 
Bắc. 

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông - Trưởng Ban chỉ đạo đề án Bùi Đắc 
Thế: Với mục tiêu đưa TTHC đến gần cá nhân, tổ chức, ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban 
hành Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích 
trên địa bàn tỉnh. Việc chuyển nhiệm vụ trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC từ các 
cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện cho bưu điện là một trong những nội dung quan trọng 
trong thực hiện đề án. 

Nhân viên bưu điện văn hóa xã sẽ tham gia hỗ trợ cán bộ - viên chức xã tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả khi tổ chức, cá nhân đến giao dịch; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến và chuyển phát kết quả giải quyết TTHC đến tận nhà theo yêu cầu. 

 

Đại biểu cắt băng khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
tại điểm Bưu điện văn hóa xã Kỳ Bắc 

Mô hình sau khi triển khai sẽ góp phần giúp các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện các 
TTHC cấp xã, huyện, tỉnh có thể thực hiện ngay tại bưu điện văn hóa xã, góp phần giảm tải 
cho các cơ quan hành chính; đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí đi lại. 

Đây được coi là một bước đột phá mạnh mẽ trong cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, góp phần 
nâng cao chất lượng dịch vụ công. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Giang - Giám đốc Bưu điện tỉnh khẳng định: Lễ khai 
trương hôm nay là sự khởi đầu cho lộ trình chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua 
dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. 



Cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chung tay 
cùng chính quyền thực hiện cải cách hành chính; phấn đấu đưa bưu điện trở thành cánh tay 
nối dài của cơ quan công quyền phục vụ tổ chức, công dân tốt nhất. 

 

Đại biểu tham quan và chứng kiến hoạt động giao dịch tại “một cửa” mới 

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 đề án sẽ triển khai ở 8 sở ngành, 4 địa phương cấp huyện và 8 đơn 
vị cấp xã. Trong đó Kỳ Bắc là địa phương đầu tiên thực hiện mô hình này. 

 



 

Nguồn: Báo Bình Dương        

Ngày đăng: 18/11/2019 
Mục: Chính trị 

Ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Sáng 17-11, Bưu điện tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức lễ ra quân 
tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Lễ ra quân thu hút sự tham gia của hơn 50 cán bộ, 
đoàn viên, thanh niên của hai cơ quan Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh. 

 

Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện 

Mục đích của buổi ra quân nhằm tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, đến với người 
dân. Đặc biệt 4 quyền lợi cơ bản của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện: Chế độ hưu 
trí khi đủ tuổi hưu và đủ năm tham gia BHXH, nhận thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hưởng chế 
độ tử tuất và lãnh BHXH một lần. 

  Sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên của hai cơ quan đã diễu hành tuyên truyền tại các tuyến 
phố và chia tổ, nhóm phát tài liệu, nhóm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện ở 
một số khu vực trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Được biết hoạt động này cũng diễn ra đồng 
loạt tại 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.   

KIM HÀ 

 



 

Nguồn: Tin nhanh chứng khoán     

Ngày đăng: 17/11/2019 
Mục: Tin tức  

Công bố 100 sản phẩm, dịch vụ Tin & Dùng do người tiêu dùng bình chọn 2019 

Masan Group, công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH, BIDV, Lock&Lock, Grab, 
Samsung Vina, FPT, Vinmart, Thế Giới Di Động, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu 
Điện là 10 thương hiệu lớn nằm trong TOP đầu trong buổi vinh danh 100 sản phẩm, 
dịch vụ Tin và Dùng được người tiêu dùng bình chọn trong năm 2019. 

Thời Báo Kinh Tế Việt Nam vừa tổ chức Diễn đàn Tiêu dùng Việt Nam và công bố, vinh 
danh 100 sản phẩm và dịch vụ vào ngày 15/11, tại TP.HCM. 

Trong suốt 10 tháng từ tháng 1/2019 đến 11/2019, chương trình đã diễn ra bình chọn trên 
7.600 sản phẩm – dịch vụ được đề cử, Ban tổ chức chương trình Tin & Dùng đã nhận lại được 
35.000 phiếu bình chọn, 82.300 ý kiến đánh giá trực tuyến. 

 

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi trong buổi tọa đàm 

Trong khuôn khổ của lễ công bố và vinh danh Top 100 sản phẩm, dịch vụ được Tin & Dùng 
năm 2019, đã diễn ra Tọa đàm truyền thông với chủ đề “Trải nghiệm khách hàng - khác biệt 
để cạnh tranh”, với sự tham gia của các khách mời giao lưu gồm: Ông Nguyễn Dương, 
chuyên gia phát triển chiến lược quản trị trải nghiệm khách hàng, bà Linh Tống, CEO The 
Yen Concept, ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Đối tác, Grab Việt 
Nam, ông Nguyễn Hải Đức, Tổng giám đốc Công ty Thang máy GamaLift, ông Nguyễn Duy 
Như, Tổng giám đốc Dược Tuệ Linh và đại diện Tập đoàn TH. 

Tại diễn đàn, đại diện người tiêu dùng chia sẻ, hiện nay, để chọn một sản phẩm chất lượng 
không phải là điều quá khó, nhưng người tiêu dùng muốn nhiều thứ hơn. Họ muốn có sự hình 
dung rõ ràng về sản phẩm. Họ muốn biết sản phẩm sẽ mang tới cho họ những gì. 

Người tiêu dùng cần những giây phút hạnh phúc và đặc biệt họ muốn có sự kết nối. Để theo 
kịp xu hướng như vậy, thì doanh nghiệp cũng cần phải cung cấp thêm những trải nghiệm thay 
vì chỉ cung cấp mỗi sản phẩm. 

 



 

Nguồn: Báo Dân Sinh                

Ngày đăng: 17/11/2019 
Mục: Văn hóa  

Nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được ký hợp đồng 

Đây là quy định mới tại Thông tư 11/2019/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông 
vừa ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT quy định về hoạt động của 
điểm Bưu điện - Văn hóa xã. 

 

Theo quy định tại Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT thì: “Nhân viên làm việc tại điểm Bưu 
điện - Văn hóa xã được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài 
sản theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã 
và các chế độ thù lao khác (nếu có).” 

Với nội dung này, Thông tư 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung như sau: “Nhân viên làm 
việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác 
theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 
phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.” 

Bên cạnh đó, Thông tư 11 cũng bổ sung quy định về “Cung ứng các dịch vụ bưu chính” 
(Khoản 1 Điều 5). Cụ thể, theo quy định hiện hành tại Thông tư 17: Các điểm Bưu điện - Văn 
hóa xã phải đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ bưu chính sau: a) Dịch vụ thư cơ bản có khối 
lượng đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ; b) Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước. 

Với nội dung này, Thông tư 11 nêu rõ: “Các điểm Bưu điện - Văn hóa xã cung ứng các dịch 
vụ bưu chính sau: a) Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg 
và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; b) Dịch vụ 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; c) 
Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.” 

Như vậy, Thông tư 11 bổ sung thêm nội dung: Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thông tư 11 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020. 

 

 


