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Tăng cường đảm bảo an ninh bưu chính 

Thời gian qua,  Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã phát hiện, 
xử lý 7.270 bưu phẩm, bưu kiện phát tán qua dịch vụ bưu chính chứa 8.022 loại vũ khí, linh 
kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn, gỡ bỏ 102 đường dẫn tài khoản Facebook, 6.000 
đường dẫn video YouTube, 41 trang thông tin điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật về vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... 

Lĩnh vực bưu chính - chuyển phát đang phát triển nhanh chóng cùng với sự bùng nổ của 
thương mại điện tử (TMĐT). Điều này đồng nghĩa với cơ hội đang rộng mở và số doanh 
nghiệp chuyển phát với quy mô hoạt động khác nhau xin cấp phép tăng nhanh. Hiện thị 
trường có khoảng 500 DN bưu chính - chuyển phát được cấp phép. Đi kèm với đó, nhiều DN 
vận tải  cũng xin cấp phép được hoạt động. 

 

Các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát cam kết không vận chuyển hàng lậu 

Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chia sẻ, thực trạng 
trên làm nảy sinh một số hiện tượng nhức nhối như DN áp dụng giá dịch vụ bưu chính - vận 
chuyển dưới giá thành để cạnh tranh dẫn đến bóp méo thị trường. Nhiều DN xin cấp phép 
hoạt động và xe chuyển phát được ghi là "Xe bưu chính" nhưng không thực hiện chuyển phát, 
tránh bị kiểm tra. 

Trước đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-BTTTT về việc tăng cường 
công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao 
hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu 
điện. Theo đó, các doanh nghiệp cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về vật 
phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính. Đào tạo, phổ 
biến, quán triệt đến người lao động các quy định của pháp luật về vật phẩm, hàng hóa không 
được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin 



về danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu 
chính cho người sử dụng dịch vụ bưu chính. Tăng cường kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa 
trước khi chấp nhận. 

Thời gian qua, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã phát hiện, 
xử lý 7.270 bưu phẩm, bưu kiện phát tán qua dịch vụ bưu chính chứa 8.022 loại vũ khí, linh 
kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn, gỡ bỏ 102 đường dẫn tài khoản Facebook, 6.000 
đường dẫn video YouTube, 41 trang thông tin điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật về vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Từ thực trạng trên, Bộ TT&TT sẽ tạo thuận lợi cho DN phát triển, chuyển đổi số thành công 
và tham gia vào chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế, đồng thời các DN phải tuân thủ các quy 
định pháp luật để phát triển lâu dài, bền vững làm lành mạnh thị trường, Thứ trưởng Phạm 
Anh Tuấn nhấn mạnh. 

Hữu An 



 

Nguồn: Báo Khánh Hòa 
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Mục: Phóng sự 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh:  
Đẩy mạnh hợp tác dịch vụ thanh toán 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (TTDVHCCTT) đang đẩy mạnh 
mở rộng hợp tác nhằm gia tăng tiện ích thanh toán trực tuyến cho khách hàng khi giao 
dịch. 

Nhiều thuận lợi 

Đi vào hoạt động từ cuối tháng 8-2018, TTDVHCCTT hiện là đầu mối kết nối giải quyết thủ 
tục hành chính (TTHC) của 298 cơ quan, đơn vị; tích hợp, công khai hơn 1.750 TTHC với 
gần 2.100 quy trình thực hiện ở 145 lĩnh vực quản lý; 2.040 quy trình cho phép thực hiện qua 
bưu chính công ích. Trong đó, có 790 TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4; hơn 460 
TTHC cho phép thanh toán trực tuyến. Đến nay, trung tâm đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ 
thanh toán trực tuyến dịch vụ công với 6 trung gian thanh toán: VietinBank IPay, Cổng thanh 
toán ViettelPay, Ví điện tử Momo, Công ty Cổ phần Ngân Lượng, Vietcombank, Tổng Công 
ty Truyền thông - VNPTPay; thiết lập quy trình giải quyết liên thông thủ tục cấp điện từ lưới 
trung áp; phối hợp thiết lập không gian kết nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến dịch vụ điện, 
nước, các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội, kho bạc nhà nước, công an, thuế, hải quan trên cổng 
chính TTDVHCCTT. Giải pháp biên lai điện tử tập trung cũng được tích hợp thành công trên 
cổng thanh toán trực tuyến. TTDVHCCTT cũng đã kết nối xong với Cổng Dịch vụ công quốc 
gia, cho phép khách hàng nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công 
quốc gia đối với các dịch vụ đã được khai báo, kích hoạt. 

 

Nhân viên Vietcombank Khánh Hòa hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến trên Trung 
tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. 

Lần đầu tiên chị Dương Nhật Thùy Trinh (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) trải nghiệm thủ 
tục đăng ký giám hộ trực tuyến trên TTDVHCCTT. Chỉ sau vài phút, hệ thống đã báo hồ sơ 
hoàn thành. Việc thanh toán phí cũng nhanh chóng hoàn tất. Chị Trinh đánh giá: “Nộp hồ sơ 



trực tuyến trên TTDVHCCTT tiết kiệm được thời gian và còn hạn chế được lây lan dịch bệnh 
Covid-19; thanh toán online cũng đơn giản. Tôi cảm thấy an tâm, giao dịch an toàn, bảo mật 
tốt”. Anh Nguyễn Phú Ân (xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) cho biết, tới đây, nếu cần thực 
hiện TTHC, anh sẽ giao dịch trực tuyến trên TTDVHCCTT bằng tài khoản Vietcombank đã 
có sẵn. Ông Lý Văn Tuyên - Phó Giám đốc Vietcombank Khánh Hòa cho biết, việc kết nối 
thanh toán trực tuyến cho phép khách hàng có tài khoản ngân hàng dễ dàng thanh toán phí, lệ 
phí, nghĩa vụ tài chính đối với các TTHC mức độ 3, 4 trên TTDVHCCTT. Vietcombank sẽ 
tiếp tục đa dạng kênh thanh toán, áp dụng các giải pháp thanh toán mới cho người sử dụng 
dịch vụ công nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

Tiếp tục đẩy mạnh 

Đến nay, sau gần 2 năm, TTDVHCCTT đã tiếp nhận, giải quyết hơn 1 triệu hồ sơ; tỷ lệ giải 
quyết đúng, sớm hạn đạt 96,3%; trong đó có gần 180.000 hồ sơ trực tuyến, gần 3.000 hồ sơ 
thanh toán trực tuyến với số tiền 161 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, TTDVHCCTT 
tiếp nhận hơn 52.000 hồ sơ trực tuyến. Có 44 cơ quan nhà nước phát sinh giao dịch thanh toán 
trực tuyến, nhiều nhất ở UBND cấp xã (30 cơ quan), tiếp đến là 5 sở (Du lịch, Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa và Thể thao) và Ban Quản lý Khu Kinh tế 
Vân Phong; 6 UBND cấp huyện (Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Cam 
Ranh, Nha Trang); 3 văn phòng đăng ký đất đai (Khánh Hòa, chi nhánh Cam Ranh, chi nhánh 
Cam Lâm). Số hồ sơ trực tuyến phát sinh nhiều nhất ở lĩnh vực xúc tiến thương mại, thú y. 
Nhóm TTHC lĩnh vực đất đai phát sinh giao dịch thanh toán nhiều nhất, hơn 2.000 giao dịch. 
Nếu tiếp tục duy trì đà này, hết năm nay, tỉnh sẽ đạt chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến của Chính phủ. 

Hiện nay, TTDVHCCTT đã nhận ủy nhiệm lập biên lai điện tử của 13 đơn vị: Trung tâm Lưu 
trữ lịch sử, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Du lịch; UBND các xã: Phước 
Đồng (Nha Trang), Thành Sơn, Sơn Trung (Khánh Sơn), Ninh Phú, Ninh Thọ, Ninh Ích 
(Ninh Hòa), Cam Nghĩa, Cam Linh (Cam Ranh), Diên Thạnh (Diên Khánh). 

Tuy vậy, kết quả này vẫn chưa tương xứng với năng lực phục vụ của TTDVHCCTT. Ông 
Nguyễn Hoàng Anh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin và DVHCCTT 
tỉnh cho biết, từ nay đến hết năm, TTDVHCCTT sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hội nghị 
giới thiệu, tăng cường quảng bá tiện ích thanh toán trực tuyến tới người dân. Để bảo mật, an 
toàn trong thanh toán trực tuyến, TTDVHCCTT yêu cầu, trước khi ký kết, các đơn vị phải bảo 
đảm các tiêu chuẩn an toàn thông tin, tài khoản theo quy định của Nhà nước. 
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Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chỉ tiếp nhận hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 

Triển khai Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Buôn 
Ma Thuột và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. 

 

Theo đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn 
thành phố Buôn Ma Thuột ngừng tiếp nhận hồ sơ mức độ 1, mức độ 2 từ ngày 03/8/2020 đến 
hết ngày 16/8/2020; chỉ tiếp nhận hồ sơ mức độ 3, mức độ 4. Công chức, viên chức, chiến sỹ 
ở bộ phận một cửa thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. Riêng đối với 
việc tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh cá nhân và đăng ký giao 
dịch đảm bảo; các cơ quan, đơn vị thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 2993/UBND-
KGVX ngày 07/4/2020 và Công văn số 3070/UBND-KSTTHC ngày 09/4/2020 của UBND 
tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá 
nhân. 

  Đối với lĩnh vực cấp, đổi chứng minh nhân dân: bố trí chiến sĩ thực hiện việc trả kết quả cho 
công dân (đối với thủ tục đã tiếp nhận và có kết quả) và phải đảm bảo các điều kiện phòng 
chống dịch theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành y tế. Chỉ giải quyết, tiếp nhận thủ tục 
hành chính trong trường hợp cấp thiết và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 Đối với các thủ tục hành chính khác: người dân nhận kết quả (đối với thủ tục hẹn trả kết quả 
trước ngày 03/8/2020) thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả sau ngày 
16/8/2020. 
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Ngày đăng: 03/08/2020 
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Thủ tướng phê duyệt thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính 
phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính 
phủ điện tử. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Phó Chủ tịch Ủy 
ban. 

Các Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử gồm: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ 
Công an; ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Đinh Tiến 
Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ; ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông 
Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông; Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, 
Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Quyền Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Công nghiệp - Viên thông Quân đội; ông Phạm Đức Long, Phụ trách Hội đồng 
thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Công ty cổ phần FPT. 

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt Danh sách lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc 
gia về Chính phủ điện tử. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
làm Tổ trưởng. 

Các Tổ phó gồm: ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông 
Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ 
tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác, thành 
lập các nhóm thuộc Tổ công tác, trưng tập thành viên và huy động chuyên gia. 

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp 
lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và 
xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 
Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, 
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự 
án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. 

Đồng thời, cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên 
quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện các nhiệm vụ khác theo 
yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 



 

Nguồn: Báo Dân sinh 

Ngày đăng: 02/08/2020 
Mục: ASXH 

Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với 4 tỉnh miền Trung 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, 4 tỉnh, thành phố sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và tháng 9/2019 vào cùng một kỳ chi trả tháng 8 cho người 
hưởng gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế. 

Đây là giải pháp được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời nhằm đảm bảo 
quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời điểm 
dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến đáng lo ngại tại 4 tỉnh này. 

 

Phương án chi trả lương hưu, tháng 8/2020 và các tháng tiếp theo. 

Trước đó, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 
người hưởng được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn 
Thế Mạnh đã có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, 
thành phố về việc lên phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trong 
thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

Để phòng, chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội 04 
tỉnh, thành phố miền Trung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và 
tháng 9/2019 vào cùng một kỳ chi trả tháng 8 cho người hưởng. 

Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Phương án 
chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8/2020 và các tháng 
tiếp theo; đề xuất các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và thời gian chi trả 
trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với từng 
địa bàn có mức nguy cơ thấp; 

Tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng Chỉ thị số 19/CT-
TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 



Riêng địa bàn có nguy cơ cao phải thực hiện giãn cách xã hội; xây dựng phương án tổ chức 
chi trả tại nhà cho người hưởng... 

 



 

Nguồn: CTT Đà Nẵng 

Ngày đăng: 02/08/2020 
Mục: Tin tức 

Đảm bảo thuận lợi cho công tác vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra vào thành phố 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký văn bản giao Công an thành 
phố chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra vào thành phố kiểm 
tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, 
chống dịch Covid-19 lưu thông vào ra địa bàn thành phố, tại Công văn số 5049/UBND-
KTTC ngày 1-8-2020. 

Cụ thể, giao Công an thành phố chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra 
vào thành phố kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển cung cấp 
lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu người dân ứng phó với dịch bệnh 
Covid-19, kể cả phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất trong các khu 
công nghiệp, khu công nghệ cao, từ các tỉnh/thành phố khác vào thành phố Đà Nẵng và ngược 
lại, được thông suốt; đồng thời, yêu cầu chủ phương tiện, người vận chuyển phải tuân thủ đầy 
đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Trước đó, Sở Công Thương thành phố đã có Công văn số 1361/SCT-KTATMT ngày 31-7-
2020 đề nghị Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành 
phố, UBND các quận, huyện và các sở, ngành liên quan tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị 
vận chuyển, cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hoá, nhu yếu phẩm từ các tỉnh, thành phố 
khác vào thành phố Đà Nẵng để bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hoá, nhu yếu 
phẩm liên tục, ổn định cho người dân thành phố; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị vận chuyển 
thực hiện tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn thực 
phẩm. 

THÁI BÌNH 

 
 


