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Nguồn: Báo Hải Quan 

Ngày đăng: 11/12/2019 
Mục: Tin tức 

Hải quan Quảng Trị ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ bưu chính công ích 

Cục Hải quan Quảng Trị và Bưu điện Quảng Trị sẽ phối hợp trong việc tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức khi thực hiện đối với  7 thủ tục hành 
chính. 

 

Đó là nội dung Thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích do Cục Hải quan Quảng Trị và Bưu điện Quảng Trị ký 
kết ngày 10/12 (theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

Trong những năm vừa qua, Tổng cục Hải quan nói chung cũng như Hải quan Quảng Trị nói 
riêng luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan với nhiều 
giải pháp thiết thực nhằm mục tiêu hướng đến gia tăng lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp. 

Nằm trong lộ trình và các giải pháp cải cách hành chính của ngành Hải quan, căn cứ Thỏa 
thuận hợp tác số 01082019/BĐHN-TCHQ ngày 1/8/2019 của Tổng cục Hải quan và Chi 
nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện TP Hà Nội cũng như các văn bản triển 
khai của Tổng cục Hải quan về việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg, lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất phối hợp tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận. 

Phát biểu tại lế ký kết, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Trị khẳng định thỏa thuận hợp tác được 
ký kết sẽ giúp hai đơn vị nâng cao năng lực cải cách thủ tục hành chính và chỉ số hài lòng của 
các tổ chức, cá nhân. Việc cung cấp dịch vụ qua Bưu điện sẽ góp phần hiện thực hóa chủ 
trương của Chính phủ về việc xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện tại, tận tụy 
phục vụ nhân dân. 

Thông qua việc ký kết thỏa thuận này, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Trị mong muốn hai đơn 
vị sẽ hợp tác chặt chẽ, linh hoạt, hài hòa trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong việc cắt giảm chi 
phí không cần thiết, tạo sự tin tưởng, hài lòng của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực 
hiện TTHC, góp phần nâng cao các chỉ số CCHC của hai đơn vị nói riêng và của tỉnh, của 
Ngành nói chung. 

Sau khi thỏa thuận hợp tác được ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp trong việc tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức khi thực hiện đối với 7 TTHC (gồm 3 



TTHC cấp cục và 4 TTHC cấp chi cục) quy định cụ thể tại Quyết định số 1043/QĐ- BTC 
ngày 5/6/2017 của Bộ Tài chính. 

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ là căn cứ pháp lý cho các đơn vị cơ sở của hai đơn vị tổ 
chức phối hợp và triển khai có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích; đáp ứng được đề nghị 
của tổ chức, công dân trong việc tiếp nhận hồ sơ hành chính và chuyển trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính đến địa chỉ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức; cũng như tạo điều kiện 
thuận lợi, đồng thời tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trong 
việc thực hiện thủ tục hành chính, qua đó góp phần trong việc cải cách hành chính, đảm bảo 
yêu cầu quản lý của Nhà nước. 

 

 

 



 

Nguồn: Dân Trí 

Ngày đăng: 11/12/2019 
Mục: Kinh doanh 

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam và VNPost bàn giao 
công trình Nước sạch học đường 

Ngày 10/12/2019, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) Dai-
ichi Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và chính quyền địa 
phương tổ chức lễ bàn giao công trình nước sạch, gồm hai hệ thống máy lọc nước trị giá 
gần 54 triệu đồng, để cung cấp nguồn nước uống sạch cho gần 700 học sinh và giáo viên 
trường THCS Thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

 

Công trình này nằm trong dự án "Nước sạch học đường 2019" với ngân sách 600 triệu đồng, 
do Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam tài trợ và phối hợp cùng 
VNPost để lắp đặt hệ thống máy lọc nước cho 10 trường học tại các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng 
Ninh, Lào Cai, Thái Bình, Đắk Lắk, Quảng Nam, Bình Thuận, Kiên Giang, Tây Ninh và Bến 
Tre, nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương, đặc biệt cho 
trẻ em ở vùng sâu vùng xa thiếu điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch. 

Trước đó, trong hai ngày 3 và 4/12/2019, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-
ichi Việt Nam và VNPost đã bàn giao hai công trình nước sạch trị giá gần 108 triệu đồng cho 
trường Tiểu học Yên Tâm thuộc tỉnh Thanh Hóa và trường Mầm non Đồng Rui - tỉnh Quảng 
Ninh, giúp cung cấp nguồn nước uống sạch cho hơn 600 học sinh và giáo viên sử dụng tại hai 
trường. Mỗi công trình gồm hệ thống 2 máy lọc nước trị giá gần 54 triệu đồng. 

Ông Trần Đình Quân - Tổng Giám đốc Công ty BNHT Dai-ichi Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ 
Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: “Tình trạng thiếu nước sạch đang gây ảnh hưởng rất lớn đến 
điều kiện sinh hoạt, chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương tại các vùng nông thôn, 
vùng sâu vùng xa…, đặc biệt là trẻ em. 

Với sứ mệnh “Vì cuộc sống tươi đẹp” cho người dân Việt Nam, đồng thời nằm trong chuỗi 
các hoạt động hướng đến chào mừng cột mốc vinh dự phục vụ 3 triệu khách hàng, Quỹ Vì 
cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam phối hợp cùng đối tác VNPost triển 
khai dự án “Nước sạch học đường 2019” nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho 
trường học ở các địa phương. 



Tiếp theo hai công trình nước sạch tại Thanh Hóa và Quảng Ninh, hôm nay, chúng tôi rất vui 
mừng khi công trình nước sạch tại trường THCS Thị trấn Phong Hải thuộc tỉnh Lào Cai cũng 
đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng để góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe các em 
học sinh, đồng thời lan tỏa thông điệp “Kết nối yêu thương” đến trẻ em, thế hệ tương lai của 
đất nước”. 

Đặc biệt, nằm trong chuỗi các hoạt động, sự kiện hướng đến chào mừng cột mốc vinh dự phục 
vụ 3 triệu khách hàng trong năm 2019, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam đã chính thức phát 
động gây quỹ cho chương trình hỗ trợ cộng đồng “Kết nối triệu yêu thương”. Theo đó, với 
mỗi Hợp đồng bảo hiểm được nộp và phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2019 đến 
hết ngày 31/12/2019, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam sẽ đóng góp 10.000 đồng để gây quỹ 
và triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng như chương trình trao học bổng 
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và xây 
nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn. 

Thông điệp “Kết nối triệu yêu thương” sẽ được công ty tiếp tục lan toả đến khách hàng và 
cộng đồng thông qua các chương trình và hoạt động đầy thiết thực và ý nghĩa nhằm mang đến 
cuộc sống tốt đẹp hơn và tương lai tươi sáng cho người dân Việt Nam. 

 



 

Nguồn: Đài PTTH Gia Lai 

Ngày đăng: 11/12/2019 
Mục: Tin tức 

Chư Pah: Chuyển bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính từ UBND  
sang Bưu điện 

Ngày 10/12, Bưu điện tỉnh Gia Lai đã phối hợp với UBND huyện Chư Pah tổ chức Lễ 
khai trương và chuyển giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND sang Bưu điện 
huyện. 

Với mô hình này, UBND huyện Chư Pah và UBND thị trấn Phú Hòa đã cử 11 cán bộ công 
chức, viên chức, chiến sĩ từ các phòng, ban, đơn vị qua trụ sở Bưu điện huyện thực hiện việc 
tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Việc chuyển giao nhằm giúp cho các phòng, ban, 
đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tinh giảm biên chế, giảm tải công việc, giảm chi 
phí đầu tư cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu 
tư; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành 
chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho tổ chức, cá nhân trong quá 
trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước./. 



  

Nguồn: VietNamNet 

Ngày đăng: 10/12/2019 
Mục: Tin tức 

Phát hành bộ tem Leonardo da Vinci 

Leonardo da Vinci sinh ngày 15/4/1452 - tại Anchiano, Ý, mất ngày 2/5/1519 tại Amboise, 
Pháp là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát 
minh và triết học tự nhiên. Ông được coi là một thiên tài toàn năng người Ý. Ông là tác giả 
của những bức hoạ nổi tiếng như Mona Lisa, Bữa tối cuối cùng. 

Ông là người có những ý tưởng vượt trước thời đại của mình, đặc biệt là khái niệm về máy 
bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, sự sử dụng hội tụ năng lượng mặt trời, máy tính, sơ thảo lý 
thuyết kiến tạo địa hình, tàu đáy kép, cùng nhiều sáng chế khác. Một vài thiết kế của ông đã 
được thực hiện và khả thi trong lúc ông còn sống. 

 

Phát hành bộ tem Leonardo da Vinci 

Ứng dụng khoa học trong chế biến kim loại và trong kỹ thuật ở thời đại Phục Hưng còn đang 
ở trong thời kỳ trứng nước. Thêm vào đó, ông có đóng góp rất lớn vào kiến thức và sự hiểu 
biết trong giải phẫu học, thiên văn học, xây dựng dân dụng, quang học và nghiên cứu về thủy 
lực. Những sản phẩm lưu lại trong cuộc đời ông chỉ còn lại vài bức hoạ, cùng với một vài 
quyển sổ nháp tay, bên trong chứa đựng các ký hoạ, minh hoạ về khoa học và bút ký. 

Bộ tem gồm 1 mẫu và 1 blốc giới thiệu hai trong những tác phẩm nổi tiếng của Ông. Mẫu tem 
giới thiệu bức tranh nối tiếng “Thiếu nữ với con chồn”, tác phẩm được Ông sáng tác trong 
những năm 1489–1490. Đây là một trong bốn bức chân dung phụ nữ rất nổi tiếng của danh 
họa, bên cạnh các tác phẩm “Mona Lisa”, “chân dung Ginevra de' Benci” và “La belle 
ferronnière”. Hiện bức tranh “Thiếu nữ với con chồn” đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo 
tàng quốc gia Kraków, Ba Lan. Hình ảnh tác phẩm “Thiếu nữ với con chồn” đã được Bảo 
tàng quốc gia tại Krakow – Ba Lan cho phép sử dụng. 

Mẫu blốc giới thiệu bức bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci “Bữa tối cuối 
cùng”. Tác phẩm được sáng tác vào khoảng năm 1495 đến 1498. Bức bích họa miêu tả trai 
phòng của Tu viện Santa Maria ở thành phố Milano. Đây là một bức tranh rất nổi tiếng về đề 



tài kinh thánh mang tinh thần nhân văn, được đông đảo công chúng yêu nghệ thuật thế giới và 
châu Âu quan tâm nghiên cứu. 

Trên nền Bloc tem thể hiện chân dung họa sĩ bằng ngôn ngữ vẽ chải nét, hình ảnh nhà thờ 
Chính tòa Firenze, quê hương của danh họa và hình ảnh bản đồ thành phố Ferenze, nơi đã 
sinh ra danh họa Leonardo da Vinci. Hình ảnh tác phẩm “Bữa tối cuối cùng” đã được Bộ Di 
sản và các hoạt động Văn hóa - Trung tâm Bảo tàng vùng Lombardia, Italia xho phép sử 
dụng. 

Bộ Tem được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thể hiện, cung ứng trên mạng bưu chính công 
công từ ngày 05/12/2019 đến ngày 30/6/2021. 

 

 



 

 

Nguồn: Người làm báo 

Ngày đăng: 11/12/2019 
Mục: Dòng thời sự 

Tây Ninh bao phủ BHYT đạt 83,97% dân số 

Báo cáo mới nhất của BHXH tỉnh Tây Ninh cho thấy, đến nay toàn tỉnh có 945.680 người 
tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 83,97% dân số. 

 

Một buổi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại Tây Ninh 

Để có kết quả trên, theo Giám đốc BHXH tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Huấn, BHXH tỉnh đã 
tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch, chương trình hành 
động, chỉ đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy manh các giải pháp, tuyên 
truyền phát triển BHYT. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và thành 
lập Ban chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân. 

BHXH tỉnh Tây Ninh đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh có quyết định giao chỉ tiêu phát triển 
đối tượng tham gia BHYT đến UBND các huyện, thành phố trên địa bàn theo từng năm. Đồng 
thời, quyết định trích từ ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm cho đối tượng tham gia BHYT là người 
cận nghèo 30% mệnh giá thẻ BHYT; các đối tượng là dân quân thường trực, bảo vệ dân phố 
được hỗ trợ 2/3 mức đóng BHYT tự nguyện. Từ năm 2015, người thuộc hộ gia đình nông, 
lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình hỗ trợ 70% còn lại. 

Là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, BHXH tỉnh Tây Ninh, đẩy mạnh việc triển 
khai công tác tuyên truyền chính sách BHYT với nhiều hình thức; phối hợp với các Sở, ngành 
đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT. Phát huy lợi thế của hình thức tuyên truyền trực 
tiếp cho nhóm đối tượng tại cơ sở, chú trọng chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tỉnh ký 
chương trình phối hợp với Hội Phu nữ tỉnh, Hội Nông dân, Bưu điện tỉnh tổ chức hàng trăm 
hội nghị truyền thông, đối thoại chính sách BHYT nhằm tháo gỡ những khó khăn, truyền đạt 
kiến thức để giúp người dân hiểu đầy đủ ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT, tự giác, tự 
nguyện tham gia BHYT…/. 
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