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Nguồn: VOV  
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Mục: Văn hóa – Giải trí 

Dừng khai hội, Đền Trần sẽ phát ấn qua đường bưu điện 

Theo ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng BQL di tích Đền Trần, nhà đền có thể gửi ấn theo 
đường bưu điện hoặc có cách thức vận chuyển ấn đến tận nhà. 

Trong những ngày qua, khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn 
biến phức tạp và theo chiều hướng gia tăng tại Việt Nam, hàng loạt lễ hội đầu năm ở các địa 
phương trên cả nước đều đồng loạt tạm dừng tổ chức nhằm hạn chế việc tập trung đông 
người. Những lễ hội đã khai mạc đều giảm quy mô, lượng khách đổ về trẩy hội cũng thưa 
vắng. 

Lễ hội Khai ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) thường thu hút hàng vạn người 
từ khắp cả nước tham dự, đặc biệt là trong đêm 14 tháng giêng âm lịch, thời điểm diễn ra nghi 
lễ khai ấn cũng đã có thông báo ngừng tổ chức. 

Theo ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban quản lý di tích Đền Trần, nhà đền sẽ không tổ chức 
phát ấn như mọi năm. 

“Nhà đền có kế hoạch gửi ấn cho khách đã đăng ký từ hồi tháng 8-9/2019 chứ không tổ chức 
phát ấn tại đền. Nguyên tắc là tránh tập trung đông người. Chúng tôi có thể gửi ấn theo đường 
bưu điện hoặc có cách thức vận chuyển ấn đến tận nhà chứ không tập trung nhận ấn tại đền 
như mọi năm”, ông Bình cho hay. 

 

Theo ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng BQL di tích Đền Trần, nhà đền có thể gửi ấn theo đường 
bưu điện hoặc có cách thức vận chuyển ấn đến tận nhà. 

Về công tác tuyên truyền, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 
Corona gây ra, ông Bình cho biết: “Ngoài thông báo dừng lễ hội, Ban quản lý di tích Đền 
Trần tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nhân dân 
hạn chế đi lễ, nếu có thì phải đeo khẩu trang. Chúng tôi cũng chuẩn bị khẩu trang phát miễn 
phí cho du khách nếu có nhu cầu. Ngoài ra, hệ thống pano bảng biển về việc không tổ chức lễ 
hội cũng được treo ngoài bãi xe, ngoài cổng vào di tích”. 



Cũng theo ông Bình, so với mọi năm, lượng khách đi lễ Đền Trần đầu năm nay đã giảm đi 
đáng kể. 

Vĩnh Phúc cũng là một trong những địa phương có nhiều lễ hội đầu năm, thu hút đông đảo du 
khách như Lễ hội chọi trâu Hải Lựu (16-17 tháng Giêng), Lễ hội Tây Thiên (15/2 âm 
lịch)…Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng tạm dừng tất cả các lễ hội chưa khai mạc. 

Ông Ngô Huy Đông, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Vĩnh Phúc cho biết, thực hiện chỉ đạo của 
Thủ tướng và Bộ VHTT&DL, ngày 1/2 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ra văn bản 
yêu cầu dừng toàn bộ các lễ hội. Ngay cả lễ hội Tây Thiên được xây dựng quy mô cấp tỉnh 
cũng đã phải tạm dừng, dù đã triển khai nhiều công tác chuẩn bị tổ chức. 

“Các huyện trên địa bàn tỉnh cũng xây dựng văn bản chỉ đạo, kế hoạch thanh tra, kiểm tra lễ 
hội. Tất cả các điểm di tích đều hạn chế du khách. Qua theo dõi, chúng tôi chỉ thấy có lác đác 
người địa phương đi lễ chứ không có du khách thập phương. Tất cả các hoạt động được triển 
khai làm sao đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả nhất”, ông Đông cho biết. 

Cũng theo Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Vĩnh Phúc, hiện chưa thống kê được lượng khách 
đổ về các điểm tham quan, di tích, nhưng nhìn chung giảm nhiều so với mọi năm. 

Dù nhiều lễ hội bị hủy bỏ, không ít người dân vẫn đi lễ, du xuân dự lễ hội ở nhiều nơi. Đó là 
thói quen, nét văn hóa của người Việt không dễ từ bỏ ngay. Tuy nhiên, nhiều địa phương có 
kế hoạch chủ động phòng chống dịch cho người dân và du khách. 

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc (Hà Nam) cho biết, chùa Tam 
Chúc sẽ chuẩn bị 10 vạn khẩu trang y tế để phát cho nhân dân, tín đồ Phật tử khi tới thăm 
quan, chiêm bái trong dịp Xuân Canh Tý. 

Thượng tọa Thích Minh Quang cũng khuyến cáo, để phòng chống dịch virus Corona, mọi 
người nên đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi tập trung đông người. 

Theo thông tin từ ngành y tế Việt Nam, cho đến nay số người mắc virus corona chủng mới ở 
Việt Nam đang dừng ở con số 10, trong đó có 2 cha con người Trung Quốc, 5 công dân Việt 
Nam trở về từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc 2 
cha con người Trung Quốc vừa nêu, 1 công dân Mỹ đến Việt Nam có quá cảnh tại Vũ Hán, và 
1 người tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với nCoV. 3 người trong số này đã điều trị khỏi và 
được xuất viện./. 

Hà Phương/VOV.VN 

 



 

Nguồn: Đảng Cộng sản  

Ngày đăng: 05/02/2020 
Mục: BHXH 

Huyện Long Mỹ: Hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2019 

Trong quá trình thực hiện, BHXH huyện Long Mỹ đã chủ động tham mưu cho UBND 
huyện chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc qua đó giúp huyện sớm đạt 
và vượt tỷ lệ bao phủ BHYT được giao năm 2019. Đặc biệt, BHXH huyện còn nhận 
được sự phối hợp nhiệt tình và có trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, UBND các 
xã, thị trấn và các trường học. 

 

Tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân luôn được 
lãnh đạo huyện Long Mỹ quan tâm 

Nhiều năm liền, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là địa phương tiêu biểu về tuyên truyền, vận 
động người dân tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) và là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh 
Hậu Giang về tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân. 

Đạt được thành tích đó chính là nhờ việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), 
BHYT tại huyện Long Mỹ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Huyện ủy, Uỷ ban nhân 
dân (UBND) huyện. Trong quá trình thực hiện, BHXH huyện Long Mỹ đã chủ động tham 
mưu cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc qua đó giúp 
huyện sớm đạt và vượt tỷ lệ bao phủ BHYT được giao năm 2019. Đặc biệt, BHXH huyện còn 
nhận được sự phối hợp nhiệt tình và có trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, UBND các 
xã, thị trấn và các trường học. 

Theo Ông Lam Minh Tâm - Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Long Mỹ, thành quả này 
có được còn do BHXH huyện đã xác định được cách làm hiệu quả. Ngay khi được giao chỉ 
tiêu, BHXH huyện đã phân chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên đại lý thu - coi đây là tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của nhân viên đại lý để xem xét ký hợp 
đồng cho năm tiếp theo. Định kỳ hàng tháng, gửi danh sách đến hạn BHYT cho tất cả đại lý 
thu, tổ chức họp mặt đại lý để nắm tình hình phát triển đối tượng; cập nhật những điểm mới 
lên quan đến chính sách BHXH, BHYT; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ nhân viên đại lý thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Bên 
cạnh đó, BHXH huyện phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện trong việc tổ chức hội nghị 



tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Nhiều 
người dân sau khi nghe tuyên truyền, vận động đã hiểu được ý nghĩa của chính sách và tích 
cực tham gia BHYT cho bản thân và gia đình. Cùng với đó, trực tiếp tham mưu cho UBND 
huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc đưa tiêu chí phát triển BHXH 
tự nguyện, BHYT hộ gia đình vào chương trình phát triển kinh tế- xã hội hàng năm; giao các 
trường học phải đảm bảo 100% học sinh có thẻ BHYT và đưa vào chỉ tiêu thi đua của từng 
trường, từng lớp./. 

Hữu Sự 

 



 

Nguồn: Người đưa tin 

Ngày đăng: 04/02/2020 
Mục: Tin nhanh 

Chính thức tăng mức phạt đối với hành vi đưa thông tin sai lên Facebook và các mạng 
xã hội 

Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi 
tung thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội. 

Ngày 3/2/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về việc quy định 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. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020. 

 

Từ ngày 15/4/2020, tăng mức phạt đối với hành vi đưa thông tin sai lên mạn xã hội. 
(Ảnh minh họa) 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức 
xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, CNTT 
(gồm phát triển công nghiệp CNTT; đầu tư, mua sắm; an toàn thông tin mạng; chống thư rác, 
tin nhắn rác; mạng xã hội, trang thông tin điện tử...) và các giao dịch điện tử. 

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến các lĩnh vực 
quy định nêu trên không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị 
định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đó để xử phạt. 

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính gồm có cảnh cáo và phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức 
độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc 
nhiều hình thức xử phạt bổ sung khác như tước giấy phép có thời hạn đối với giấy phép bưu 
chính, viễn thông, thiết lập mạng viễn thông, giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, giấy 
phép kinh doanh sản phẩm, thiếp lập mạng xã hội…; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 đến 24 tháng; trục xuất. 

Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành 
chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. 

Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực: bưu chính và giao dịch điện tử đối với cá nhân là 40 
triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực: viễn thông, tần số vô tuyến điện, công 
nghệ thông tin đối với cá nhân là 100 triệu đồng. 



Ngoài ra, Nghị định mới của Chính phủ quy định rõ hơn các quy định về trách nhiệm sử dụng 
dịch vụ mạng xã hội so với nghị định Nghị định 174/2013/NĐ-CP trước đây. 

Một nội dung đáng chú ý trong Nghị định mới so với Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 
13/11/2013 đó là quy định rõ mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi tung thông 
tin giả mạo, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội. 

Cụ thể, Điều 101 Nghị định mới quy định mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành 
vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên 
tạc, vu khống; Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; các thông tin 
miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa 
đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội hay cung cấp các 
ấn phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, chưa được phép lưu hành; Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản 
đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc chia 
sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm. 

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông 
tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời quy định sử dụng các biện phép khắc phục hậu 
quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do 
thực hiện hành vi vi phạm quy định. 

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 đến 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 1 tháng đến 3 
tháng. Bóc mở bưu gửi trái pháp luật hay tráo đổi nội dung bưu gửi cũng bị phạt 20 đến 30 
triệu đồng. 

Ở mức phạt cao hơn 30 đến 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. 

Hoàng Mai 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 05/02/2020 
Mục: Xã hội 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong ngành bảo hiểm 

Hiện nay, ngành Bảo hiểm xã hội đang duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận một cửa để 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy 
định bằng 3 hình thức. Đó là: giao dịch điện tử, giao dịch trực tiếp và giao dịch qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 

Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm cũng đang thực hiện 2 thủ tục liên thông gồm: đăng ký đóng, 
cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội tỉnh đang 
phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai kết nối, liên thông dữ liệu và triển khai nghiệp vụ); 
đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng 
mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Trong năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội xác định cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là khâu 
đột phá, nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm. 

An Yên 

 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Thái Bình  

Ngày đăng: 04/02/2020 
Mục: Tin tức 

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 30 tháng 01 năm 2020, Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia đã kết nối, tích hợp với 7/22 bộ, ngành  và 57/63 tỉnh, thành phố; 7 tập đoàn, 
tổng công ty, ngân hàng. Đã có trên 11,32 triệu lượt truy cập, 30.610 tài khoản của công dân, 
doanh nghiệp  đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Số lượng hồ sơ đã đồng bộ trạng 
thái từ các bộ, ngành, địa phương để quản lý, tra cứu, theo dõi tình hình, kết quả giải quyết hồ 
sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là 597.024 hồ sơ. Trong đó, đã có 
5.293 hồ sơ trực tuyến thực hiện thành công từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hệ thống phản 
ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tiếp nhận 4.033 phản ánh, kiến nghị gồm: 
1.204 của người dân, 2.812 của doanh nghiệp và 17 tổ chức khác. 

Trong thời gian tới, để cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia nhằm cải cách, nâng cao xếp hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh và Tiếp cận điện năng 
của Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 582/VPCP-KSTT 
ngày 21 tháng 01 năm 2020 và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-
KSTT ngày 22 tháng 01 năm 2020, việc cần làm là thực hiện các giải pháp tái cấu trúc quy 
trình, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng, kết nối, tích hợp. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành 
việc kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa 
phương để làm cơ sở theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính tại các bộ, ngành, địa phương (kể cả hồ sơ trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính). 
Thực hiện tích hợp hệ thống xác thực dùng chung của Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng 
dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ. Triển khai kết nối Nền tảng thanh 
toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ 
công cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ người dân, doanh nghiệp thanh toán điện tử đối với các khoản 
phí, lệ phí, thuế, thu phạt vi phạm hành chính. 

Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có dịch vụ công dự kiến tích 
hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong Quý I năm 2020 để tái cấu trúc quy 
trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống và tích hợp đảm bảo 
đúng tiến độ, chất lượng. Cụ thể: Nhóm dịch vụ công chưa hoàn thành tích hợp, cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng tiến độ trong tháng 12 năm 2019, gồm: Nộp thuế điện 
tử đối với cá nhân (thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh); nhóm thủ tục đăng ký giao 
dịch bảo đảm.  Nhóm dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong 
Quý I năm 2020, gồm: Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ;  xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân; Thu 
phí, lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; Đăng ký khai sinh; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng 
ký doanh nghiệp; Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua 
mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; 
Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, Cấp mới giấy phép lái xe; 
Nhóm thủ tục về trang thiết bị y tế. 

Đồng thời. hoàn chỉnh một số phân hệ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia như: Báo cáo, thống 
kê; chatbox; app moblie,… Quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, 
trong đó tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính để đảm bảo cung cấp thông tin 
về thủ tục, dịch vụ công kịp thời, chính xác, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Quản lý, 
vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, trong đó đã 
bàn giao tài khoản cho bộ, ngành, địa phương và hướng dẫn việc thực hiện tiếp nhận, xử lý. 
 Phối hợp với các địa phương để hoàn thành việc kết nối, tích hợp hoặc kịp thời khắc phục các 



lỗi kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo quá trình vận hành thông suốt, 
hiệu quả. 

Về bảo đảm hạ tầng, an toàn, an ninh thông tin: Thiết lập cơ chế giám sát, phối hợp trao đổi 
thông tin, ứng cứu sự cố với thành phần tham gia gồm: đơn vị chức năng của Văn phòng 
Chính phủ, đầu mối các bộ, ngành liên quan (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ), các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet bảo đảm 
hệ thống vận hành thông suốt, an toàn, bảo mật thông tin. Nghiên cứu xây dựng và tổ chức 
giải pháp để nâng cao hiệu năng đáp ứng số lượng người truy cập lớn theo đúng yêu cầu tại 
Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Về truyền thông, hỗ trợ người dùng: Tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ người dùng thông qua 
tổng đài hỗ trợ. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tuyên truyền sâu 
rộng tới các tầng lớp nhân dân qua nhiều hình thức khác nhau. 

Trà Mi 



 

Nguồn: Luật Việt Nam  

Ngày đăng: 04/02/2020 
Mục: Văn hóa 

Tự ý bóc mở bưu phẩm của người khác bị phạt đến 30 triệu đồng 

Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP 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. 

  

 

Tự ý bóc bưu phẩm của người khác bị phạt đến 30 triệu đồng (Ảnh minh họa) 
 

Theo đó, quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính 
nêu tại Điều 10 Nghị định này đã có một số thay đổi mới so với Nghị định 174/2013/NĐ-CP. 
Cụ thể: 

- Bổ sung thêm hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn, 
an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính sẽ bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng; 

- Tăng mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng lên từ 20 - 30 triệu đồng với các hành vi bóc mở 
bưu gửi trái pháp luật; Tráo đổi nội dung bưu gửi; Chiếm đoạt, trộm cắp bưu gửi có trị giá 
dưới 02 triệu đồng hoặc hủy bưu gửi trái pháp luật; 

- Bỏ biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi với 
việc bóc mở bưu gửi trái pháp luật; Tráo đổi nội dung bưu gửi; 

- Bổ sung thêm biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hoàn trả lại bưu gửi với việc tráo đổi nội 
dung bưu gửi; Chiếm đoạt, trộm cắp bưu gửi có trị giá dưới 02 triệu đồng hoặc hủy bưu gửi 
trái pháp luật… 

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

 


