
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Hậu Giang 

Ngày đăng: 04/02/2020 
Mục: Xã hội 

Tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế 

Ngày 3-2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh và Bưu điện thành phố 
Vị Thanh tổ chức ra quân truyền thông cổ động về ngành và tuyên truyền vận động người dân 
tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. 

 

Tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT tại nhà dân. 

Tại đây, các đơn vị đã chạy xe diễu hành từ thành phố Vị Thanh đến UBND xã, đồng thời 
thực hiện vận động tại nhà dân. Tại mỗi hộ dân, đoàn đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT. Qua 
đó, góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, 
thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu năm 2020 trên địa bàn tỉnh phát triển BHXH, 
BHYT đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

   Tin, ảnh: BÍCH CHÂU 

 



 

Nguồn: Vina Net 

Ngày đăng: 04/02/2020 
Mục: Chính sách 

Nghị định của CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông 

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 về việc xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 
thông tin và giao dịch điện tử. 

Theo đó, tổ chức cũng có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng nếu gửi, chấp nhận hoặc vận 
chuyển bưu gửi chứa: vật phẩm, hàng hóa từ Việt Nam đi các nước cấm xuất khẩu/nhập khẩu; 
vật phẩm, hàng hóa cấm sử dụng hoặc cấm lưu thông; vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển 
bằng đường bưu chính. 

Hành vi gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển hoặc phát bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo 
đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Mức 
phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi cung ứng dịch vụ bưu chính nhưng không có 
giấy phép; mua bán, cầm cố Giấy phép bưu chính hoặc cho thuê, cho mượn Giấy phép bưu 
chính; chuyển nhượng Giấy phép bưu chính trái pháp luật. Ngoài ra, hành vi mua bán, cầm cố 
Giấy phép bưu chính còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép bưu chính từ 01 tháng đến 
03 tháng. Bóc mở bưu gửi trái pháp luật hay tráo đổi nội dung bưu gửi cũng bị phạt 20 – 30 
triệu đồng. 

Ở mức phạt cao hơn 30 – 40 triệu đồng, là một trong các hành vi lợi dụng việc đình chỉ, tạm 
đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi hoặc kiểm tra xử lý bưu gửi hoặc yêu cầu cung cấp thông 
tin về sử dụng dịch vụ bưu chính gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; cản trở trái pháp luật hoạt 
động bưu chính. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2020. 

Xem chi tiết Nghị định 15/2020/NĐ-CP tại đây. 

 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 04/02/2020 
Mục: Tin tức 

Hạn chế đến nơi đông người bằng cách nộp hồ sơ trực tuyến 

Để hạn chế đến những nơi đông người trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của virus corona gây ra, Sở Nội vụ khuyến cáo người dân, doanh nghiệp có thể sử 
dụng nhiều hình thức làm thủ tục hành chính tiện lợi khác nhau tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện. 

 

Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh 

Cụ thể, người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn/, hoặc cũng có 
thể nộp và nhận kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà, tại cơ quan, đơn vị...thông qua 
đường bưu điện. 

Đối với các hồ sơ đã nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, hoặc Bộ phận một cửa 
các huyện, thành phố..., người dân vẫn có thể đăng ký phát trả hồ sơ tại nhà. 

Để đăng ký dịch vụ công trực tuyến, người dân và doanh nghiệp có thể liên hệ đến Tổng đài 
Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại:  0251.1022 để được hướng dẫn cách thức đăng ký 
dịch vụ và cước phí. Ngoài việc giải quyết thủ tục hành chính, đối với lĩnh vực tài chính ngân 
hàng, người dân có thể thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến qua internetbanking và 
Mobanking.   

 

 

 



 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 03/02/2020 
Mục: Tin tức 

Tạm dừng vận chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế phòng chống Corona 

Trước thực trạng một số địa phương của Việt Nam đã xảy ra các hiện tượng lợi dụng 
tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh của Virus Corona để tàng trữ, thu gom, 
tăng giá bất hợp lý và chuyển ra nước ngoài hàng hóa dùng để phòng chữa bệnh, Tổng 
giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa ký ban hành Chỉ thị về 
việc tạm dừng chấp nhận, vận chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế dùng cho việc 
phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra. 

 

Tạm dừng thu gom, chấp nhận, vận chuyển, gửi chuyển phát ra nước ngoài các mặt hàng 
khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế 

Chỉ thị nêu rõ, để đảm bảo quyền lợi của người dân trong nước, đảm bảo các nguồn cung cấp 
trang thiết bị vật tư y tế, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho người dân phòng ngừa và bảo vệ sức 
khỏe trước dịch bệnh, kể từ ngày 1/2/2020, Bưu điện Việt Nam tạm dừng việc thu gom, chấp 
nhận, vận chuyển, gửi chuyển phát ra nước ngoài các mặt hàng là trang thiết bị y tế dùng cho 
việc phòng bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng Virus Corona gây ra, cụ thể: khẩu trang y 
tế, nước sát trùng, găng tay y tế. 

Lãnh đạo Bưu điện Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, nếu đơn vị nào 
vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. 

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã ban hành một số văn bản chỉ đạo toàn mạng lưới thực hiện 
nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Corona biến chủng gây 
ra, trong đó nhấn mạnh lấy công tác phòng là chính, lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời 
bảo vệ an toàn, sức khỏe cho người lao động và cho khách hàng, tuyệt đối không lơ là, chủ 
quan trước tình hình dịch bệnh Corona đang gây ra diễn biến phức tạp. Theo đó, nhân viên 
giao dịch, bưu tá, khai thác, bộ phận thường xuyên tiếp xúc, tác nghiệp với khách hàng, hàng 
hóa bưu chính đi đến các vùng dịch virus Corona được trang bị khẩu trang y tế đạt chuẩn hoặc 
các loại khẩu trang có tiêu chuẩn tương đương; CBCNV được khuyến cáo trang bị đeo khẩu 



trang tại nơi làm việc để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh; chủ động tăng cường sức khỏe bản 
thân, duy trì thực hiện tốt việc tập thể dục giữa giờ làm việc, rèn luyện sức khỏe sau giờ làm 
việc; CBCNV cũng được yêu cầu thường xuyên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng; Hạn chế đặt 
hàng, nhận trả đồ cá nhân tại trụ sở để phòng ngừa sự lây lan vi rút từ bên ngoài…/. 



 

Nguồn: Dân Trí 

Ngày đăng: 03/02/2020 
Mục: Văn hóa 

“90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử” 

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày, sáng 3/2, Bảo tàng 
Lịch sử quốc gia đã khai mạc trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - 
Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)”. 

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày gồm 3 phần: “Sự ra đời của Đảng 
Cộng sản Việt Nam năm 1930”, “Những mốc son lịch sử (1930 - 2020)” và “Xây dựng tổ 
chức Đảng vững mạnh”. 

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc không gian trưng bày chuyên đề. 

Trưng bày giới thiệu đến công chúng một số hiện vật quý hiếm như: tác phẩm “Đường Kách 
mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật 
quốc gia đợt I năm 2012; kỷ vật của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng; sưu tập truyền đơn 
của Đảng trước ngày 2/9/1945; sưu tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhóm hiện 
vật của nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng trước năm 1945. 

Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn giúp công chúng tham quan, đặc 
biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc thêm về lịch sử ra đời, phát triển, vai trò lãnh của Đảng 
Cộng sản Việt Nam; về những thành quả mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong 90 
năm qua. 

Từ đó, tăng thêm lòng tin tưởng và tự hào về Đảng, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của thế 
hệ trẻ hôm nay, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trưng bày mở cửa 
từ ngày 3/2/2020 đến giữa tháng 4/2020. 

Cũng trong dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 
Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/2/1930-03/2/2020)”. 

Bộ tem gồm 01 mẫu tem được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng với màu sắc tươi 
sáng, rực rỡ. Nổi bật ở trung tâm mẫu tem trên nền cờ Đảng được cách điệu từ con số 90 là 
hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, dẫn dắt và rèn luyện Đảng Cộng 



sản Việt Nam trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

 

Bộ tem gồm 01 mẫu tem được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng với màu sắc tươi 
sáng, rực rỡ. 

Bộ tem có khuôn khổ 43x32 (mm) được thiết kế không tràn lề, do họa sỹ Tô Minh Trang 
(Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thể hiện. Bộ tem có giá mặt 4.000 đồng, được cung ứng 
trên mạng Bưu chính công cộng từ ngày 31/01/2020 đến ngày 31/12/2021. 

Với bút pháp nghệ thuật đồ họa thể hiện những hình khối và đường nét, ánh sáng và không 
gian khái quát, lột tả được thần thái của Bác Hồ vừa vĩ đại vừa giản dị, tươi cười hiện lên giữa 
đời thường với mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. 

Hình tượng con số 90 cách điệu thành lá cờ Đảng đang tung bay hướng về phía trước thể hiện 
chiều dài của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc luôn có Đảng sát cánh cùng nhân dân đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hình tượng chim bồ câu thể hiện ý tưởng về hòa bình và độc 
lập dân tộc. 

Phía dưới của mẫu tem là cụm các biểu tượng về kinh tế, công nghiệp hóa hiện đại hóa, công 
nghệ thông tin và trái đất thể hiện ý tưởng về những thành tựu của đất nước, đảm bảo giữ 
vững được môi trường hòa bình và ổn định, không ngừng hội nhập quốc tế của đất nước dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Hà Tùng Long 

Ảnh: Đại Thắng 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Motosaigon 

Ngày đăng: 03/02/2020 
Mục: Tin tức 

Dịch vụ Bưu điện Nhật Bản Japan Post sẽ trang bị 200 xe tay ga điện Honda Benly-E 
vào cuối tháng 03/2020 

Thương hiệu Honda sở hữu một mẫu xe tay ga điện độc đáo, được gọi là Benly-E. Mới đầu, 
mẫu xe tay ga điện này được sản xuất nhằm chính thức xâm nhập vào thị trường Nhật Bản. 
Nhưng hiện nay, theo Japan Times, Honda Benly-E đang làm tốt hơn những gì mà thương 
hiệu này mong đợi. Cụ thể, Dịch vụ Bưu điện Nhật Bản Japan Post đã công bố sẽ sử dụng 
mẫu xe tay ga điện Benly-E này cho dịch vụ giao hàng toàn quốc. 

Mục đích chính của Japan Post là để giảm bớt nhu cầu sử dụng các phương tiện chạy bằng 
xăng cho dịch vụ giao hàng. 200 chiếc xe tay ga điện Honda Benly-E sẽ được giao tới Japan 
Post vào cuối tháng 03 năm nay. Vào cuối năm nay, Japan Post dự tính sẽ mua thêm 2000 
chiếc, nếu kế hoạch sử dụng 200 chiếc Benly-E đem đến hiệu quả tốt đẹp. 

 

Honda mang đến 2 phiên bản khác nhau cho nhu cầu sử dụng của Japan Post. Phiên bản đầu 
tiên có tầm hoạt động trong khoảng 87 km mỗi lần sạc, trong khi đó phiên bản còn lại chỉ có 
thể di chuyển trong phạm vi 43 km mỗi lần sạc. Tuy nhiên, điều này có thể dễ dàng giải quyết 
được nếu sử dụng các bộ pin thay thế. 



 

Đến năm 2021, Dịch vụ Bưu điện Nhật Bản hướng đến mục đích 20% tổng khối lượng công 
việc giao hàng tại Thành phố Tokyo sẽ được đảm nhiệm bởi những chiếc xe tay ga điện này. 
Theo đó, công ty này hiện đang sở hữu 85.000 xe giao hàng trên toàn Nhật Bản. Có thể thấy 
rằng đây sẽ là một động thái cực kỳ lớn mang tính cách mạng từ Japan Post. 

 


