
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Đài PTTH Khánh Hòa 

Ngày đăng: 05/06/2020 
Mục: Kinh tế 

Gần 8 triệu hồ sơ được trả qua bưu điện 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, ước trong 6 tháng đầu năm, gần 8 triệu hồ sơ 
giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tổ chức, doanh nghiệp được Bưu điện Việt 
Nam tiếp nhận và chuyển trả đến tận địa chỉ đăng ký, tăng 30% so với cùng kỳ năm 
trước. 

 

Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, các địa phương tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại 
các trung tâm phục vụ hành chính công để chuyển sang thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp 
độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, số lượng 
dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 chưa nhiều, nên các dịch vụ bưu chính công ích được xem 
như "cánh tay" nối dài giúp đưa các dịch vụ công trực tuyến gần hơn với người dân. Chỉ tính 
riêng tháng 3 và tháng 4, mặc dù trong thời gian cao điểm giãn cách xã hội nhưng vẫn có gần 
3 triệu hồ sơ được người dân lựa chọn thực hiện qua bưu điện./. 

T.H 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: VNExpress 

Ngày đăng: 05/06/2020 
Mục: Số hóa  

Bản đồ số giống Google Maps do người Việt phát triển 

Bản đồ hiển thị chi tiết nhiều địa danh nổi tiếng của Việt Nam dưới dạng ảnh 3D và cho phép 
cập nhật thời tiết, chỉ đường theo thời gian thực. 

Bản đồ số mang tên Map4D được xây dựng bởi các kỹ sư của Việt Nam với sự hỗ trợ từ các 
chuyên gia công nghệ của Microsoft. Giao diện của bản đồ trông khá giống với Google Maps 
nên người dùng không phải tốn quá nhiều thời gian để làm quen. 

Điểm đặc biệt của Map4D là người dùng có thể xem chỉ đường, khám phá các địa điểm, xem 
thời tiết theo thời gian thực. Bản đồ đang trong giai đoạn thử nghiệm nên hiện chỉ có một số 
địa danh nổi tiếng được mô phỏng dưới dạng hình ảnh 3D. 

 

Giao diện Map4D trên di động. 

Trải nghiệm thực tế trên cả bản web lẫn app, Map4D hiển thị tốt, đường đi được mô tả chi 
tiết, thao tác xoay, lật trên bản đồ khá mượt, ít bị giật lag. Bản mobile cho trải nghiệm tốt hơn. 
Ứng dụng này cũng định vị khá chính xác, so với công cụ chỉ đường của Google hay Apple.  

Ngoài ra ứng dụng còn cho phép quét mã QR, có thể áp dụng với mã bưu 
chính Vpostcode được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) giới thiệu hồi đầu 
tháng 5. Tính năng này đặc biệt hữu ích với những địa chỉ không có số nhà, tên đường cụ 
thể. Đến ngày 7/5, có hơn 23 triệu địa chỉ trên toàn quốc đã được gán mã Vpostcode. Người 
dùng Map4D chỉ cần bật tính năng quét QR là có thể tìm đường đến các địa chỉ được số 
hóa một cách dễ dàng. 

Hạn chế của Map4D là khả năng gợi ý chưa thật sự thông minh. Ví dụ, với từ khóa tìm kiếm 
"Cố đô Huế" hoặc "Kinh thành Huế", máy sẽ ra các gợi ý địa điểm là quán ăn hoặc công ty. 
Trong khi cùng từ khóa này, Google Maps sẽ lập tức ra hình ảnh Kinh thành Huế với cả hình 
ảnh 3D, thời tiết hiện tại, thông tin khái quát, giá trung bình của các khách sạn 5 sao gần đó 



bên cạnh các thông tin cơ bản về vị trí. Ngoài ra ở định dạng 3D, bản đồ Map4D chỉ hiển thị 
mức zoom tối đa 17, nếu muốn xem toàn cảnh, người dùng phải chuyển về chế độ 2D.  

Ứng dụng này vẫn đang trong quá trình hoàn tất. Người dùng có thể dùng thử bằng cách truy 
cập vào trang web Map4d.vn hoặc tải ứng dụng từ App Store hoặc CH Play. 

Khương Nha 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Bình Phước 

Ngày đăng: 05/06/2020 
Mục: Xã hội 

Bù Đốp chi hỗ trợ người lao động mất việc do dịch Covid-19 

Sáng ngày 5-6, huyện Bù Đốp tiến hành chi gói hỗ trợ cho người lao động không có giao 
kết hợp đồng bị mất việc làm đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị 
quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Việc chi hỗ trợ kịp thời sẽ giúp người lao động bị mất việc sớm vượt qua giai đoạn khó khăn 
do dịch Covid-19 

Trên địa bàn huyện Bù Đốp có 384 người lao động được hỗ trợ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 
384 triệu đồng. Cụ thể thị trấn Thanh Bình có 202 người; xã Thanh Hòa 3 người; xã Tân Tiến 
35 người; xã Tân Thành 77 người; xã Thiện Hưng 59 người; xã Phước Thiện 8 người. 

Theo bà Nguyễn Thị Năm, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, đơn vị 
hữu quan phối hợp với Bưu điện huyện sắp xếp thời gian phù hợp để chi hỗ trợ tại 4 điểm: 
bưu điện huyện, bưu điện văn hóa xã Tân Thành, Tân Tiến và Thiện Hưng. Một số xã ít 
người được hỗ trợ thì đến điểm bưu điện gần nhất để nhận. 

Việc chi hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 được thực hiện nhằm kịp 
thời động viên tinh thần và giúp người lao động có thêm thu nhập ổn định cuộc sống. 

Được biết, ngay sau chi xong gói hỗ trợ đợt 1, huyện Bù Đốp chỉ đạo các cơ quan chức 
năng phối hợp xã, thị trấn tiếp tục rà soát đối tượng còn lại hoàn thiện hồ sơ và chi hỗ trợ. 

Như Tình 



 

Nguồn: Báo Nhân dân 

Ngày đăng: 04/06/2020 
Mục: Xã hội  

Thêm 30 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Đợt ra quân toàn quốc trong Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân đầu 
tiên đã thu hút thêm hơn 30.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

 

Ảnh minh họa: Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Lễ ra quân “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân - 
Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” đã được BHXH Việt Nam 
phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức phát động từ Trung ương 
đến cấp tỉnh, cấp huyện trên phạm vi toàn quốc vào ngày 23-5. Chương trình cho thấy quyết 
tâm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. 

Chương trình được thực hiện trực tuyến với các điểm cầu ở Trung ương và 63 điểm cầu các 
tỉnh, thành phố, vừa bảo đảm giãn cách xã hội mà vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo 
người dân các địa phương. 

Chỉ tính riêng ngày ra quân, các cán bộ, nhân viên của ngành BHXH và bưu điện toàn quốc 
đã trực tiếp vận động được 27.478 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, 17 tỉnh phát 
triển được hơn 500 người tham gia. Đáng chú ý, nhiều địa phương cũng đã phát triển được 
hàng nghìn người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình nhân dịp này. 18 tỉnh, thành 
phố tiếp tục ra quân trong ngày 24-5, thu hút thêm 2.539 người tham gia BHXH tự nguyện. 
Tổng cộng cả đợt ra quân, toàn quốc đã phát triển được thêm 30.017 người tham gia BHXH 
tự nguyện. 

Đây cũng là hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 1676/QÐ-TTg ngày 21-11-2019 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp 
tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Theo đó, tháng năm hằng năm là Tháng vận động triển khai 
BHXH toàn dân. 

Năm 2020, mục tiêu đặt ra là phát triển thêm 300.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 
Tuy nhiên, việc phát triển BHXH tự nguyện trong năm nay đã phải đối mặt với khó khăn lớn 
khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, ảnh hưởng nặng nề tới nước ta. 



Qua bốn tháng đầu năm 2020, cả nước có 557.000 người tham gia BHXH tự nguyện, giảm 
16.000 người so với năm 2019. Cùng với việc từng bước kiểm soát được dịch bệnh ở trong 
nước và trên thế giới, với những nỗ lực của Chính phủ, việc phát triển BHXH sẽ dần đem lại 
những kết quả khả quan trong thời gian tới. 

 



 

Nguồn: Báo BHXH 

Ngày đăng: 03/06/2020 
Mục: CCHC  

Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 

Phòng LĐ-TB-XH huyện EaKar vừa phối hợp với Bưu điện huyện đã tiến hành chi trả tiền hỗ 
trợ cho người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo NQ số 42 của thủ 
tướng chính phủ tại các xã,thị trấn trên địa bàn huyện EaKar. 

 

Hỗ trợ chi trả tiền cho các đối tượng 

Huyện Eakar hiện có 3.019 đối tượng là người già đơn thân không nơi nương tựa, trẻ em 
khuyết tật và đối tượng hưởng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.  Với mức hỗ trợ 
500.000đồng/ người/ tháng. Thời gian hỗ trợ  3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6-2020) và được 
chi trả một lần.   Với Tổng kinh phí hỗ trợ  đợt này là 4 tỷ 500 triệu đồng. Căn cứ vào tình 
hình thực tế, các xã – thị trấn tổ chức chi tiền trực tiếp cho các đối tượng được hưởng tại trụ 
sở UBND hoặc tại Bưu điện các xã – thị trấn; còn những người già yếu, neo đơn không thể đi 
nhận thì địa phương cử cán bộ nhân viên Bưu điện huyện EaKar tới tận nhà  để trao trực tiếp 
cho các đối tượng này. 

Để bảo đảm tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng, công bằng và được giám sát chặt chẽ, danh sách 
các nhóm đối tượng được hỗ trợ được niêm yết công khai tại cộng đồng dân cư. Việc nhanh 
chóng triển khai thực hiện chi hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ sẽ góp phần chia sẻ 
khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân và người lao động vượt qua khó khăn bởi đại dịch 
Covid-19../. 

 

 



 

Nguồn: CTT Đak Lak 

Ngày đăng: 04/06/2020 
Mục: Tin tức  

Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Sáng 4/6, Văn phòng UBND tỉnh khai mạc tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính; kỹ năng giao tiếp hành chính phục vụ hoạt động của Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. 

 

Các học viên tham dự buổi tập huấn 

Trong 02 ngày 4-5/6/2020,  công chức, viên chức các Sở, ban, ngành; nhân viên của Bưu điện 
tỉnh, Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đắk Lắk; Bảo hiểm xã hội tỉnh được cử đến làm việc tại 
Trung tâm  sẽ được trang bị các nội dung: Giới thiệu tổng quan về nội dung quy định của 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên 
quan về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Kỹ năng giao 
tiếp trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. Nghiệp 
vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải 
quyết TTHC).  Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải 
quyết và trả kết quả TTHC. Triển khai thực hành thực tế quy trình, nghiệp vụ tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. 

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp công chức, viên chức (CCVC) của Trung tâm nắm, hiểu rõ 
được các chức năng, quy trình vận hành của phần mềm tiếp nhận hồ sơ TTHC mức độ 3,4 
trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk và hướng dẫn hỗ trợ cho người dân khi 
đến giao dịch tại Trung tâm. 

Kim Bảo 



 
Nguồn: Thành ủy TPHCM 

Ngày đăng: 04/06/2020 
Mục: Tin tức  

Đảng bộ Bưu điện TPHCM hoàn thành công tác Đại hội cấp cơ sở 

 

Đại hội điểm tại Đảng bộ cơ sở Bưu điện trung tâm Chợ Lớn 

(Thanhuytphcm.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ 
Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng, Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Thành ủy TPHCM về chuẩn 
bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Bưu 
điện Thành phố đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 666-KH/ĐUBĐ ngày 27 tháng 12 năm 
2019 về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bưu điện 
Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội, 05 tổ công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và biên 
soạn đầy đủ các tài liệu, mẫu biểu, phục vụ tài liệu phục vụ công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở. 
Tổ chức 2 hội nghị quán triệt công tác đại hội. 

Từ ngày 29/2 đến ngày 30/5/2020, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Bưu điện 
Thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa thực hiện các giải pháp chống dịch COVID-19, 
vừa đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phát sinh như nhận chuyển phát 
hàng hóa, bưu gửi trong tình hình các cơ quan hành chính công tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp 
từ người dân, phát lương hưu, chính sách người có công tại nhà người dân,… đồng thời triển 
khai các bước chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo quy trình, quy định. 

Trước thời điểm Chính phủ triển khai giãn cách toàn xã hội (ngày 28 tháng 03 năm 2020), 
Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo cơ sở đảng hoàn thành 2 đại hội điểm (1 đảng bộ cơ sở 
và 1 chi bộ cơ sở), tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và tổ chức 2 đại hội cơ sở đại trà. Trong 
thời gian giãn cách xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy đôn đốc các cơ sở đảng tích cực thực 
hiện các nội dung công tác chuẩn bị (văn kiện, nhân sự, tổ chức). Đến thời điểm kết thúc giãn 
cách xã hội (23 tháng 4 năm 2020) đã triển khai ngay công tác tổ chức Đại hội. Các Tổ công 
tác của Ban Chỉ đại Đại hội đã bám sát các cơ sở đảng hỗ trợ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
công tác tổ chức đại hội đúng quy định. 



Đến ngày 30/5, đã có 23/23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 7 đảng bộ cơ sở, 16 
chi bộ cơ sở) đã hoàn thành công tác đại hội đảng cơ sở, đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 100% 
cơ sở đảng thực hiện đại hội gồm 4 nội dung. Đại hội cấp cơ sở đã bầu ra 82 cấp ủy viên cơ 
sở, 21 thành viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, 106 đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ 
Bưu điện Thành phố và 23 đại biểu dự khuyết; đại hội cấp cơ sở đã thảo luận, đóng góp hoàn 
thiện văn kiện đại hội cơ sở và đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ 
Bưu điện Thành phố, Đảng bộ Thành phố và Trung ương. 

Hiện tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Bưu điện Thành phố tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở hoàn 
tất các văn bản đại hội, triển khai các nội dung công tác sau đại hội; tổ chức Hội nghị cán bộ 
để rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội. Các tiểu ban công tác đại hội cấp trên cơ sở khẩn 
trương thực hiện các nội dung công việc để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Bưu điện Thành 
phố. Cụ thể: hoàn thiện văn kiện trình Đại hội sau khi đã được các Ban Thành ủy, Ngành 
Thông tin truyền thông góp ý; hoàn thành hồ sơ công tác nhân sự và triển khai công tác tổ 
chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bưu điện Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 
2025. 

Bùi Công Trường 

 

 


