
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Hà Nội Mới 

Ngày đăng: 01/06/2020 
Mục: Văn hóa 

Phát hành bộ tem ''Trò chơi dân gian'' 

Ngày 1-6, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành 
bộ tem "Trò chơi dân gian". Bộ tem gồm 4 mẫu tem là các trò chơi dân gian: Ô ăn 
quan, nhảy dây, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê và blốc về "Kéo co", do họa sĩ Tô 
Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. 

 

 

 Ảnh tem và blốc "Trò chơi dân gian".  Nguồn ảnh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Bộ tem mang phong cách tranh dân gian Hàng Trống với hình ảnh các nhân vật trẻ em được 
vẽ nét to, khỏe, viền khối hình họa tạo ra một không gian ấn tượng. Đặc biệt, bộ tem thể hiện 
biểu cảm của từng nét mặt nhân vật, tạo nên dấu ấn thị giác về một thế giới tuổi thơ trong mỗi 
con người đương đại.  

Bộ tem được thiết kế tràn lề với khuôn khổ tem là 43 x 32mm; khuôn khổ blốc là 90 x 60mm 
và được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng đến ngày 31-12-2021. 

Nói về việc phát hành bộ tem nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, lãnh đạo Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam nhấn mạnh, trò chơi dân gian không đơn thuần là một trò chơi của trẻ em, mà 
còn chứa đựng cả nền văn hóa dân tộc Việt Nam độc đáo và giàu bản sắc. 

Thông qua việc phát hành bộ tem "Trò chơi dân gian", Bưu điện Việt Nam muốn góp phần 
nâng cánh cho tâm hồn trẻ, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục thể chất, phát triển khả 



năng tư duy, sáng tạo, sự khéo léo, hiểu thêm về tình bạn, tình yêu gia đình, tình yêu quê 
hương, đất nước... 

 

 

 

 



 

Nguồn: CTT Lai Châu 

Ngày đăng: 01/06/2020 
Mục: Đảng bộ trực thuộc  

Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Sáng 29/5, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025. 
Đồng chí Lý Công Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự 
và chỉ đạo Đại hội. 

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bưu điện tỉnh có nhiều cố gắng trong việc lãnh, chỉ đạo, trong điều 
hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cùng các đoàn thể vượt qua những thách thức, tận 
dụng tốt những cơ hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; hoàn thành 10/10 chỉ tiêu 
Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó: các chỉ tiêu kế hoạch sản 
xuất kinh doanh hằng năm liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng bình quân 24,6%/năm; 
doanh thu năm 2019 đạt 89.986 triệu đồng; thu nhập người lao động tăng 9,2% so với nhiệm 
kỳ trước, nộp ngân sách tăng cao, thực hiện nộp 14.028 triệu đồng bảo hiểm xã hội người lao 
động. 

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 21 đảng 
viên, nâng tổng số đảng viên hiện nay toàn Đảng bộ lên 52 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám 
sát kỷ luật Đảng được tăng cường góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, 
thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách phong cách, lề lối làm việc quan tâm đến đời 
sống vật chất, tinh thần đối với người lao động. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đặt ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đột 
phá trong tư duy và cách làm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; quyết tâm triển khai 
thắng lợi mục tiêu của Bưu điện tỉnh và chiến lực phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam trong giai đoạn mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn 
thể; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Hằng năm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch được giao, tổng doanh thu và doanh thu tính lương vượt từ 1% trở lên, đảm bảo việc 
làm cho người lao động, thu nhập tăng bình quân từ 3 - 5% trở lên. Hằng năm phấn đấu 95% 
tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên… 

Tham luận tại Đại hội các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém 
còn tồn tại, phân tích những kết quả nổi bật Đảng bộ Bưu điện tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 



qua. Tham gia nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục Nghị quyết Đại hội đề 
ra trong nhiệm kỳ tới. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lý Công Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và 
Doanh nghiệp tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Bưu điện tỉnh đạt được 
trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bưu điện tỉnh chú 
trọng đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh 
doanh, xây dựng đơn vị lớn mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; chú trọng đổi mới 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, 
đảng viên, quần chúng; đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 
theo hướng thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trú trọng đổi mới 
phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò quan trọng của 
người đứng đầu; quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng tổ chức 
đoàn thể gắn với đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh … 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 8 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - 
Giám đốc Bưu điện tỉnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 
2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự 
khuyết./. 

Tác giả bài viết: Ngọc Duy 

 



 

Nguồn: Báo An Giang 

Ngày đăng: 01/06/2020 
Mục: Thời sự  

TP. Long Xuyên: Khai trương thực hiện thủ tục hành chính 

Sáng 1-6, UBND TP. Long Xuyên khai trương “Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại nhà không thu phí qua dịch vụ bưu chính công ích trên 
địa bàn thành phố”. Lãnh đạo thành phố, các sở, ngành tỉnh cùng tham dự. 

 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái cùng đại diện sở, ngành 
cắt băng khai trương 

Trong thời gian qua, thành phố và các phường, xã đã cố gắng thực hiện nhiều giải pháp về cải 
cách thủ tục hành chính theo chủ trương và chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và Ban Chỉ 
đạo Cải cách hành chính của tỉnh nhằm đổi mới theo hướng tích cực để mang lại sự tiện tích 
và hài lòng cho người dân. 

Sau thời gian triển khai phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện Long Xuyên thực hiện có thu 
phí, nay được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, thành phố thống nhất 
chủ trương và quyết định không thu phí bưu chính đối với 11 thủ tục, liên quan 5 lĩnh vực 
gồm: thành lập và hoạt động doanh nghiệp (4 thủ tục), quản lý hoạt động xây dựng (1 thủ 
tục), môi trường (1 thủ tục), an toàn thực phẩm và dinh dưỡng (2 thủ tục) và hộ tịch (3 thủ 
tục) cho người dân thành phố… 

NGUYỄN HƯNG 



 

Nguồn: CTT Phú Thọ 

Ngày đăng: 01/05/2020 
Mục: Tin tức  

Miễn cước nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính đến hết 
ngày 21/8/2020 

Miễn cước nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua đường bưu chính 
khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 từ ngày 21/5 đến hết ngày 
21/8/2020 là một trong những giải pháp quyết liệt của tỉnh nhằm nâng tỷ lệ sử dụng 
DVCTT. 

 

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT và đăng ký gửi 
nhận hồ sơ, kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

Thời gian qua, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong tỉnh đã tăng cường chỉ đạo việc giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ 3, 4; 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế thấp nhất người 
dân, doanh nghiệp đến Bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước. 

Đặc biệt, trong hơn 1 tháng qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Thông tin 
và Truyền thông tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện hỗ trợ 100% cước dịch vụ bưu chính 
công ích khi người dân sử dụng DVCTT mức 3, 4 trong 3 tháng kể từ ngày 21/5 đến hết ngày 
21/8/2020, trong đó 70% kinh phí trích từ nguồn ngân sách tỉnh, 30% kinh phí do Bưu điện 
tỉnh hỗ trợ. 

Ông Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Việc hỗ trợ 
cước phí cho người dân khi nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 
khẳng định sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của tỉnh nhằm nâng tỷ lệ giải quyết DVCTT. Đồng 
thời giúp hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, tổ 
chức, tránh tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Từ khi triển khai thực hiện hỗ trợ cước nhận kết quả giải quyết TTHC đến nay, Bưu điện tỉnh 
đã tiếp nhận tổng số 1.830 hồ sơ đăng ký gửi nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng 
khoảng 25% so với những tháng trước. 



 

Người dân đăng ký nhận kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 

Ông Lê Việt Anh - Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, bưu 
cục tăng cường nhân sự, sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ TTHC của công dân đến giao dịch. Đối với 
chuyển phát hồ sơ, kết quả TTHC trong phạm vi nội huyện, thành, thị thì chuyển phát trong 
vòng 24 giờ, trường hợp ngoài nội huyện, thành, thị thì chuyển phát trong vòng 48 giờ tùy 
từng khu vực, đảm bảo hồ sơ đến tay người dân một cách nhanh nhất. Đồng thời chủ động 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ và sử dụng dịch 
vụ, nhất là đối với các dịch vụ công thiết yếu như cấp lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe, 
nộp hồ sơ BHXH… 

Ông Nguyễn Quang Hiện ở phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì cho biết: Trước đây khi 
muốn giải quyết TTHC tôi phải đến tận các cơ quan nhà nước để đăng ký và lấy kết quả. Giờ 
đây tôi có thể gửi hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả tại nhà qua đường bưu điện rất thuận tiện. 
Việc hỗ trợ cước phí nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã tạo 
thuận lợi trong giải quyết TTHC đối với người dân chúng tôi. 

Người dân và các tổ chức, doanh nghiệp khi có nhu cầu nhận kết quả giải quyết TTHC tại nhà 
qua hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ thì truy cập vào địa 
chỉ: http://dichvucong.phutho.gov.vn để lựa chọn dịch vụ. Nhân viên Bưu điện sẽ chuyển kết 
quả đến bất kỳ địa chỉ nào mà người dân đã đăng ký trên hệ thống. Trường hợp này được hỗ 
trợ 100% cước phí dịch vụ. 

Trường hợp người dân không sử dụng DVCTT thì có thể đến quầy giao dịch của Bưu điện tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa các cấp để đăng ký dịch vụ. Người 
dân cũng có thể sử dụng dịch vụ Bưu điện để gửi hoặc nhận kết quả giải quyết TTHC tại nhà. 
Nhân viên Bưu điện sẽ tới tận nhà nhận đầy đủ hồ sơ để chuyển đến cho cơ quan hành chính 
để giải quyết. Đến lịch hẹn lấy kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ nhận lại hồ sơ từ cơ quan hành 
chính để chuyển đến tận địa chỉ người dân yêu cầu. Trường hợp này được hỗ trợ 30% cước 
phí dịch vụ. 

Lệ Thủy 



 

Nguồn: TH Lào Cai 

Ngày đăng: 01/06/2020 
Mục: Chính trị - Xã hội  

Hiệu quả thí điểm chuyển bộ phận một cửa sang Bưu điện 

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Lào Cai về việc thí điểm chuyển bộ phận một cửa 
sang Bưu điện, hiện nay, đã có 3 địa phương cấp huyện và 1 địa phương cấp xã thực 
hiện chủ trương này. Qua hơn 1 năm triển khai thí điểm, việc tiếp nhận và trả kết quả 
thủ tục hành chính bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ nét, nhận được sự hài lòng của 
người dân. 

 

Bảo Thắng là địa phương đầu tiên thực hiện chuyển bộ phận một cửa của UBND huyện sang 
Bưu điện huyện. 

Giữa tháng 5/2019, Bảo Thắng là địa phương tiên phong trong thực hiện chủ trương thí điểm 
chuyển bộ phận một cửa của UBND huyện sang Bưu điện huyện. Đây được coi là bước đột 
phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân và 
doanh nghiệp, vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ. Đến nay, toàn bộ 318 thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền đều đã được thực hiện cung cấp tại bộ phận một cửa đặt tại điểm Bưu 
điện huyện. Ông Nguyễn Bá Tân, tổ dân phố Phú Thành 3, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng 
cho biết: “Từ khi chuyển sang tiếp nhận hồ sơ của công dân tại Bưu điện huyện, chúng tôi 
thấy thuận tiện hơn. Ở đây có tất cả các cơ quan chuyên môn, khi cần cái gì chúng tôi hỏi đều 
được trả lời rất nhiệt tình”. 

Việc chuyển giao đã giúp giảm tải khối lượng công việc, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phục vụ cho công tác giải quyết các thủ tục hành chính ở địa phương. Trên cơ sở 
những kết quả đạt được, huyện Bảo Thắng đang tiến hành rà soát lại toàn bộ trụ sở UBND xã, 
điểm Bưu điện văn hóa xã, để tiếp tục thực hiện mở rộng việc thí điểm đối với một số xã khác 
trên địa bàn.  



 

Điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Bản Cái. 

Một trong những điểm nổi bật sau khi thực hiện thí điểm chuyển bộ phận một cửa sang Bưu 
điện, đó chính là các giao dịch hành chính công được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn 
trước đây khá nhiều. Bởi trụ sở Bưu điện huyện, điểm Bưu điện văn hóa xã đều vừa được xây 
dựng mới, sửa chữa khang trang, nằm ở trục đường chính giúp người dân dễ tìm, đem lại sự 
tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân, tổ chức và các cơ quan hành chính. Về phía các 
cơ quan Nhà nước thì việc thí điểm này được xem là giải pháp đột phá và hoàn toàn phù hợp 
với chủ trương cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước. Ông Vương Trinh Quốc, Giám đốc 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết: “Qua đánh giá của các huyện cũng như thăm dò 
ý kiến Nhân dân cho thấy, việc thí điểm bước đầu đạt kết quả tốt. Thủ tục giải quyết nhanh 
gọn, đúng quy định pháp luật và người dân chỉ phải đến 1 lần, kết quả sẽ được trả ngay tại 
nhà”. 

Với những ưu điểm nổi bật sau khi thực hiện thí điểm tại một số địa phương, mới đây, UBND 
tỉnh đã có Quyết định số 2121, về việc tiếp tục triển khai thí điểm chuyển bộ phận một cửa 
sang Bưu điện đối với 02 huyện là Bảo Yên, Si Ma Cai và 9 xã thuộc thành phố Lào Cai, thị 
xã Sa Pa, huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn. Dự kiến trong quý IV năm nay, sẽ hoàn 
thành việc chuyển bộ phận một cửa sang Bưu điện huyện và điểm Bưu điện văn hóa các xã./. 

Nhóm PV 

 

  

 

 


