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Nguồn: Báo Hà Tĩnh  

Ngày đăng: 07/09/2019 
Mục: Chính trị      

Bưu điện Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh 

Đoàn công tác của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam do Tổng Giám đốc Chu Quang Hào 
dẫn đầu vừa trao 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Hà 
Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ 
Hồng Hải đón tiếp đoàn. 

 

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

Chia sẻ với những thiệt hại mà nhân dân Hà Tĩnh đang phải gánh chịu do ảnh hưởng của thiên 
tai thời gian qua, lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam mong muốn số tiền 500 triệu 
đồng sẽ góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. 

Tiếp nhận quà cứu trợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cảm ơn những tình cảm, 
sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đồng thời 
cam kết sẽ phân bổ, sử dụng số tiền đúng mục đích, đúng đối tượng. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của đơn vị 



Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm với đoàn tình hình thiệt hại và khắc phục hậu 
quả mưa lũ của các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; mong muốn sẽ nhận được nhiều 
hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị, giúp Hà Tĩnh sớm khắc phục hậu quả, ổn định 
đời sống và sản xuất. 



 

Nguồn: Báo Tin tức  

Ngày đăng: 09/09/2019 
Mục: Tin tức      

Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng 

Ngày 9/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khai trương Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh Cao Bằng. 

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. Ảnh: 
Chu Hiệu/TTXVN 

Theo ông Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, Trung tâm phục vụ hành 
chính công là cơ quan đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, có chức năng là cơ 
quan đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức giải 
quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định trong phạm vi các 
thủ tục hành chính được giao tiếp nhận và giải quyết. 

Trung tâm theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ 
chức, cá nhân; tham mưu thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính… 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng thực hiện tổng số 1.266 thủ tục hành 
chính, trong đó thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung 
tâm là 132 thủ tục hành chính. 



 

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao 
Bằng. 

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đánh giá, việc thành lập Trung tâm 
phục vụ hành chính công thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tạo đột phá trong 
công tác cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử… 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu, Trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; các cơ quan liên quan phối 
hợp chặt chẽ với Trung tâm trong việc giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp xử lý những 
khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động của trung tâm. 

Bên cạnh đó, công chức, viên chức của Trung tâm hành chính công cần thực hiện tốt nhiệm 
vụ được giao, đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, minh bạch, năng động, thực hiện tốt 
mục tiêu “Hiệu quả hoạt động là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”. 



 

Nguồn: Báo Bình Định  

Ngày đăng: 09/09/2019 
Mục: Tin tức          

Tặng quà cho học sinh nghèo Trường Tiểu học An Toàn 

Ngày 7.9, Bưu điện tỉnh phối hợp với Hội CTĐ huyện An Lão và Trường Tiểu học An 
Toàn (xã An Toàn, huyện An Lão) tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”. 

 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Gia Bình và Phó Giám đốc Bưu 
điện tỉnh Nguyễn Anh Dũng trao quà cho các em học sinh nghèo 
Trường Tiểu học An Toàn, xã An Toàn, huyện An Lão hôm 7.9. 

Đoàn công tác trao 63 suất quà (100 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh nghèo của Trường 
Tiểu học An Toàn, nhằm động viên và chia sẻ những khó khăn của các em nhân dịp khai 
giảng năm học mới. 

Tối cùng ngày, Bưu điện tỉnh cũng tham gia chương trình “Trung thu nơi rừng cao” do Hội 
thiện nguyện TP Quy Nhơn phối hợp với Hội CTĐ huyện An Lão tổ chức tại thôn 1 và thôn 2 
xã An Toàn. Dịp này, Bưu điện tỉnh trao 83 suất quà (100 ngàn đồng/suất) cho các em học 
sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn 1. 

Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng được ngành Bưu điện triển 
khai trong những năm qua tại tỉnh Bình Định. 



 

Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 09/09/2019 
Mục: Tin tức      

Người phụ nữ mất hơn 2 tỷ từ một cuộc điện thoại bí ẩn 

Chị T.H được “cơ quan điều tra” cho biết đã tham gia vào một đường dây làm giả 2.000 hồ sơ 
ngân hàng. Cú điện thoại bí ẩn khiến chỉ trong một ngày, số tiền hơn 2 tỷ đồng tiết kiệm của 
chị H đã “bốc hơi” khỏi tài khoản. 

Liên tiếp trong thời gian qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công 
nghệ cao – CATP Hà Nội nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại, về việc bị nhóm tội 
phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng giả danh “Bộ 
Công an”. 

Trong số các lá đơn trình báo được gửi đến có đơn của chị Trần T.H, trú tại quận Thanh 
Xuân, Hà Nội. Người phụ nữ này rất đau xót vì bị kẻ lạ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ 
đồng của mình. 

Theo như chị T.H trình bày, vào khoảng trưa ngày 17-6-2019, chị H nhận được một cuộc điện 
thoại đến máy cố định của gia đình, cho biết chị có một bưu phẩm, trong đó thông báo chị H 
đã mở thẻ tín dụng của ngân hàng Sài Gòn Bank. Người được cho là nhân viên Bộ phận tư 
vấn và Chăm sóc khách hàng của Bưu cục Hoàn Kiếm cho biết, hiện chị T.H đã sử dụng số 
tiền 36.866.000 đồng từ thẻ tín dụng này. 

 

Chị H không ngờ thông tin về đường dây làm giả hồ sơ ngân hàng chỉ là chiêu trò "bẫy" chị 
vào vụ lừa đảo, hòng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân (Ảnh: minh họa) 

Sau khi nghe được thông tin, chị T.H khẳng định lại bản thân không ở TP.HCM, nên không 
có chuyện mở thẻ tín dụng trong đó. Phía bên kia liền tỏ ra thận trọng và nói “Có thể thông tin 
cá nhân của chị đã bị đánh cắp để hoạt động phạm tội”, nên đã chủ động kết nối cho cơ quan 
CSĐT – CATP HCM. 

Người này nói giọng miền Nam và yêu cầu chị H trình báo nội dung sự việc. Đối tượng giới 
thiệu tên Trần Quốc Anh để làm việc với chị H. Sau khi nghe trình bày của chị này, “Quốc 
Anh” xin số điện thoại cầm tay của nạn nhân rồi nói sẽ điện lại để kiểm tra thông tin. 
 
Chiều cùng ngày, “Quốc Anh” gọi cho chị T.H cho biết, tên của chị bị giả mạo vào một hồ sơ 
liên quan đến một vụ án rửa tiền. Đối tượng cầm đầu vụ án là Nguyễn Thanh Phúc khai chị H 



đã bán hồ sơ giả và nhận 100 triệu đồng cùng 10% hoa hồng. Hắn còn nói thêm, đường dây 
rửa tiền này khá lớn với khoảng 2.000 hồ sơ ngân hàng giả mạo, trong đó có cả nhân viên 
ngân hàng tham gia và hồ sơ đã chuyển Viện kiểm sát. 

Thấy chị H một mực kêu oan, “Quốc Anh” nói sẽ báo cáo cấp trên và liên lạc với chị vào hôm 
sau, đồng thời yêu cầu chị giữ bí mật vì đây là một vụ án lớn đang được điều tra. 

Ngày 18-6, nhóm đối tượng này gửi cho chị H một đường link và hướng dẫn chị cài đặt vào 
máy điện thoại của mình. Link này được cài đặt thành công với tên ứng dụng “Bộ Công an” - 
thực chất đây là ứng dụng lừa đảo mạo tên Bộ Công an. Đồng thời các đối tượng yêu cầu chị 
H ra ngân hàng Eximbank mở một tài khoản và chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản 
này. 

Cũng như những nạn nhân từng “mắc bẫy” trước đó, vì nghĩ là số tiền được chuyển vào tài 
khoản của mình thì sẽ không có vấn đề gì nên chị H chỉ âm thầm làm theo hướng dẫn của 
nhóm tội phạm. Chị không biết rằng, chính ứng dụng giả mạo “Bộ Công an” đã giúp tội phạm 
đọc được mã OTP, sau đó thực hiện các thao tác chuyển tiền. Và chỉ trong nháy mắt, số tiền 
2,068 tỷ của chị H đã “bốc hơi”. 

Đến trưa 19-6, chị H không thấy ai liên hệ lại nữa và bỗng nhiên nhớ lại toàn bộ sự việc, nghi 
bản thân bị lừa, người phụ nữ này đã kiểm tra tài khoản ngân hàng Eximbank và phát hiện 
tiền đã bị rút hết. Lúc này, nạn nhân mới “ngã ngửa” vì bị tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt số 
tiền tiết kiệm của bản thân. 

Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - CATP Hà Nội 
đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan, để điều tra ổ nhóm đối tượng lừa đảo tinh 
vi này. 



 

Nguồn: Báo Chính Phủ  

Ngày đăng: 09/09/2019 
Mục: Tin tức      

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng chính thức hoạt động 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng thực hiện tổng số 1.266 thủ tục hành 
chính (TTHC), trong đó thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả 
kết quả tại Trung tâm là 132 TTHC. 

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đặt tại tầng một toà nhà Bưu điện. 
Ảnh: caobang.gov.vn 

Ngày 9/9, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công 
tỉnh Cao Bằng. Trụ sở Trung tâm đặt tại tòa nhà bưu điện (đối điện trụ sở UBND tỉnh Cao 
Bằng). 

Trung tâm là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ TTHC, tổ chức 
giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC và trả kết quả 
giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định trong phạm vi các thủ tục được giao tiếp 
nhận và giải quyết. Trung tâm theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC cho 
các tổ chức, cá nhân; tham mưu thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết TTHC… 

Trung tâm thực hiện tổng số 1.266 TTHC, trong đó thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ 
sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm là 132 TTHC. 

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho TTXVN biết, việc thành lập 
Trung tâm phục vụ hành chính công thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tạo đột 
phá trong công tác cải cách TTHC; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp 
phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử… 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu, Trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Các cơ quan liên quan phối hợp chặt 



chẽ với Trung tâm trong việc giải quyết TTHC, phối hợp xử lý những khó khăn phát sinh 
trong quá trình hoạt động của trung tâm. 

Công chức, viên chức của Trung tâm cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo môi 
trường làm việc thân thiện, minh bạch, năng động, thực hiện tốt mục tiêu “Hiệu quả hoạt động 
là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”. 

 

 

 

 


