
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Ninh Thuận online 

Ngày đăng: 05/12/2019 
Mục: Chính trị 

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam 

Ngày 4-12, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để nghe báo cáo nhu cầu thuê đất đầu tư xây dựng các 
cơ sở khai thác chia chọn Bưu điện trên địa bàn tỉnh. 

Theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Dự án Trung tâm khai thác chia chọn Bưu điện tỉnh 
Ninh Thuận được đề xuất xây dựng tại 3 vị trí thuộc khu vực Công nghiệp Thành Hải (Tp. 
Phan Rang-Tháp Chàm), với diện tích đất thu hồi từ 4.000-5.000 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 
khoảng 14,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2020-2021. Mục tiêu của dự án, nhằm đáp 
ứng nhu cầu chuyển phát hàng hóa, cung cấp dịch vụ bưu chính, tài chính, phân phối hàng 
hóa cho người dân trong tỉnh; đồng thời, đóng góp ngân sách địa phương hàng năm. 

 

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam. Ảnh: H.Lâm 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với vị trí, 
địa điểm đề xuất xây dựng dự án của Tổng công ty. Đồng chí đề nghị: Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm chủ động 
phối hợp, rà soát lại pháp lý thu hồi đất tổng thể tại những khu vực trên. Tên cơ sở đó, xây 
dựng kế hoạch, lập hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức xúc 
tiến đầu tư theo đúng quy định hiện hành. 

Hồng Lâm 



 

Nguồn: Báo Bình Định online 

Ngày đăng: 05/12/2019 

Mục: Xây dựng Đảng – Chính 
quyền 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Thu phí, lệ phí điện tử bước đầu mang lại 
hiệu quả cao 

Chiều 4.12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai thí điểm quy 
trình thu phí, lệ phí điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh. 

Hoạt động thí điểm tiến hành từ ngày 15 đến 28.11.2019, áp dụng cho 3 sở: GTVT, Tư pháp, 
KH&ĐT. Nhiều sở, ngành tuy không nằm trong diện thực hiện thí điểm nhưng cũng mạnh 
dạn triển khai. Kết quả, có 2.324 hồ sơ phát sinh, tổng số tiền thu được gần 860 triệu đồng, 
bình quân mỗi ngày thu gần 84 triệu đồng. 

Theo đánh giá chung, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với 
VNPT Bình Định, BIDV Bình Định, Bưu điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 
thí điểm quy trình thu phí, lệ phí điện tử bước đầu mang lại hiệu quả cao. Cụ thể, giảm tải 
công việc cho bộ phận một cửa; giảm áp lực trong công tác quản lý tài chính, thu phí, lệ phí; 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, đối chiếu, thống kê đối với chuyên viên. Đồng 
thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính; minh bạch hóa 
các hoạt động thanh toán, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng, chống 
tham nhũng... 

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trao đổi, đề ra giải pháp để khắc phục 
khó khăn, vướng mắc trước khi thực hiện chính thức quy trình thu phí, lệ phí điện tử tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.  

NGUYỄN VĂN TRANG 

  



 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh            

Ngày đăng: 06/12/2019 
Mục: Chính sách 

Nghi Xuân khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 

Chiều 5/12, xã Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức lễ khai trương Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Đây là địa phương đầu 
tiên của huyện Nghi Xuân khai trương mô hình này. 

 

Cuối năm 2018, với sự giúp đỡ của UBND huyện Nghi Xuân, xã Xuân Phổ lập “Đề án xây 
dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại". Trọng ảnh: Lãnh đạo huyện Nghi Xuân, xã 
Xuân Phổ ấn nút khai trương “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại”. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Xuân Phổ được huyện hỗ trợ đầu tư nâng cấp 
trên cơ sở bộ phận một cửa trước đây. Ngoài những trang thiết bị sẵn có của xã, huyện Nghi 
Xuân còn đầu tư thêm máy vi tính để bàn, máy photocopy, máy quét scan, máy lấy số thứ tự, 
màn hiển thị thông tin… với kinh phí hơn 1 tỷ đồng 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm 5 thành viên, do Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ là 
Trưởng bộ phận, công chức văn phòng làm Phó bộ phận và 3 công chức chuyên môn là thành 
viên. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND cấp xã đến thời điểm 
hiện tại là 11 ngành, 24 lĩnh vực và 155 thủ tục hành chính. Bình quân mỗi năm, xã tiếp nhận 
và giải quyết hơn 2.800 thủ tục hành chính. 

Với phương châm xuyên suốt “Thân thiện – Đơn giản – Đúng hẹn”; “Công khai – Minh bạch 
- Hiệu quả”, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Xuân Phổ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ 
giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, từng bước hiện 
đại hóa nền hành chính công. 

 



 

Nguồn: Quân đội nhân dân             

Ngày đăng: 06/12/2019 
Mục: Tin tức 

Phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 

Ngày 6-12, tại trường THCS Thành Công (TP Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông 
phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà 
văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức 
Lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (2020). Đây là lần thứ 33, cuộc 
thi được tổ chức tại Việt Nam. 

Với chủ đề: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” 
(Tiếng Anh: Write a message to an adult about the world we live in). Thế giới rộng lớn chúng 
ta đang sống có rất nhiều điều tốt đẹp và loài người không ngừng phấn đấu để đạt được những 
mục đích tốt đẹp ấy. Đó là một cuộc sống hiện đại, văn minh, môi trường trong lành, mọi 
người luôn biết yêu thương - chia sẻ và giúp đỡ đồng loại, không có chiến tranh - hận thù. 
Nhưng cho dù loài người tiến bộ đã đạt được vô số những thành tựu để xây dựng một thế giới 
tươi đẹp, nhưng cũng đang phải đối mặt với vô số những vấn đề nghiêm trọng: biến đổi khí 
hậu, chiến tranh, sự đói nghèo, thất học, sự bất bình đẳng giữa các quốc gia, phân biệt đối xử, 
thiếu vắng sự sẻ chia trong mối quan hệ của con người trong thời đại công nghệ… 

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho 
biết, Cuộc thi viết thư quốc tế do Liên minh Bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức hàng năm đã 
trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc của các em học sinh, lứa tuổi học đường, và là 
một hoạt động mang tính xã hội và tính giáo dục cao. Cuộc thi hướng tới việc giúp các em 
tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối 
với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã 
hội, đất nước và thế giới. Cuộc thi cũng là dịp để các em trau dồi tư duy và khả năng viết văn, 
là dịp hiểu biết thêm về vai trò của Bưu chính trong đời sống xã hội. 

"Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông đã và đang 
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi Viết thư UPU tại Việt Nam và sẽ 



chắp cánh cho những lá thư của các em bay xa, những tâm tư, tình cảm của các em sẽ đến 
được với bạn bè trên khắp thế giới", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thêm. 

 

Học sinh Trường THCS Thành Công (TP Hà Nội) dự lễ phát động. 

Theo Ban Tổ chức, các em có thể chọn viết về thế giới rộng lớn của nhân loại, nhưng cũng có 
thể viết về thế giới của các em. Bắt đầu từ thế giới nhỏ là gia đình với ông bà, bố mẹ và các 
anh chị em; rộng hơn nữa là ngôi trường của em học với thầy cô, bạn bè, là quê hương em 
đang sinh sống, là đất nước Việt Nam mến yêu của em. Dù viết về thế giới rộng lớn hay bé 
nhỏ, bức thông điệp chung nhất của chúng ta là mong muốn có được một thế giới tốt đẹp để 
mình có thể lớn lên một cách bình yên, hạnh phúc và trưởng thành đúng hướng. 

 

Lãnh đạo Bộ TT&TT chụp ảnh chung với đại biểu tham dự lễ phát động. 

Các quy định của Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (chi tiết trong Thể lệ cuộc thi). 

- Đối tượng dự thi: Học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống đều được dự thi. 



- Thời gian dự thi: Từ ngày 6-12-2019 đến ngày 25-2-2020 (tính theo dấu Bưu điện). 

- Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5 Hòa Mã, Hà Nội 

- Bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có 
dán tem, gửi thường qua đường Bưu điện. 

Sau Lễ phát động tại trường THCS Thành Công (Quận Ba Đình, Hà Nội), các đơn vị trong 
thường trực Ban Tổ chức sẽ có văn bản cho các đơn vị ngành dọc tại địa phương hướng dẫn 
triển khai cuộc thi tại địa phương để các em học sinh biết đến cuộc thi, tham gia tích cực và 
đạt chất lượng cao. 

Tin, ảnh: VĂN PHONG 

 


