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Bộ TT&TT triển khai các quyết định về công tác cán bộ 

Chiều ngày 8/6/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định 
về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ 
trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT và các đơn vị có 
cán bộ được điều động, bổ nhiệm. 

Tại Hội nghị, Bộ TT&TT đã công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các đơn vị: Thanh 
tra Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Tần số Vô tuyến điện, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Khoa học 
Công nghệ, Cục Bưu điện Trung ương và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC. 

Quyết định số 959/QĐ-BTTTT ngày 05/06/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT điều động và bổ 
nhiệm cán bộ có thời hạn ông Võ Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Chánh Thanh 
tra, Bộ TT&TT. 

Quyết định số 958/QĐ-BTTTT ngày 05/06/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT điều động và bổ 
nhiệm cán bộ có thời hạn bà Trần Thị Nhị Thủy, Phó Chánh Thanh tra giữ chức Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT. 

Quyết định số 418/QĐ-BTTTT ngày 24/03/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm lại có 
thời hạn ông Trần Văn Đăng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ TT&TT. 

Quyết định số 856/QĐ-BTTTT ngày 21/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm lại bà 
Nguyễn Phương Anh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ 

Quyết định số 918/QĐ-BTTTT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm lại ông 
Đàm Mỹ Nghiệp giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa 
phương tiện VTC từ ngày 25/04/2020. 

Quyết định số 919/QĐ-BTTTT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm lại có 
thời hạn bà Lê Việt Thương Huyền giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty 
Truyền thông đa phương tiện VTC từ ngày 25/04/2020. 



Quyết định số 917/QĐ-BTTTT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT kéo dài thời gian 
giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC đối 
với ông Nguyễn Khả Dân kể từ ngày 25/04/2020 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy 
định.  

Quyết định số 920/QĐ-BTTTT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT kéo dài thời gian 
giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam đối với ông Nguyễn Quốc Vinh kể từ ngày 27/02/2020 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 
theo quy định. 

Quyết định số 846/QĐ-BTTTT ngày 20/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT công nhận tập sự 
Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đối với ông Lê Thái Hoà, Giám đốc Trung tâm Kỹ 
thuật – Cục Tần số VTĐ, Bộ TT&TT. 

Quyết định số 845/QĐ-BTTTT ngày 20/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT công nhận tập sự 
Phó Vụ trưởng Vụ KHCN đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Chuyên viên chính, Vụ 
KHCN, Bộ TT&TT. 

 Quyết định 843/QĐ-BTTTT ngày 20/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT công nhận tập sự 
Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương đối với ông Ngô Thanh Hiển, Trưởng phòng 
Chính sách và Nghiệp vụ, Cục Bưu điện Trung ương, Bộ TT&TT. 

Tại Hội nghị, các cán bộ được nhận quyết định đều đã bày tỏ sự cảm ơn, sự tin tưởng của Ban 
Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng giao các trọng trách. Các cán bộ đã khẳng định sẽ tiếp tục 
nỗ lực, phấn đấu, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng các cán bộ 
được bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới và tin tưởng các cán bộ sẽ hoàn thành các nhiệm vụ mới 
để trưởng thành, dẫn dắt lĩnh vực của mình. 

Đây là Hội nghị trao các quyết định với nhiều thành phần cán bộ. Các cán bộ nhận quyết định 
hôm nay đều là các cán bộ nhận nhiệm vụ mới; có thời gian công tác lâu dài tại các đơn vị và 
có những đóng góp rất quan trọng. 

Bộ trưởng mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu, đào tạo cán bộ kế cận. 
Các cấp trưởng các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục hỗ trợ cho các cán bộ cấp phó, 
giao nhiệm vụ nhiều hơn để ngày càng giỏi hơn./. 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Lao động 
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Mục: CĐ Thông tin và Truyền thông 

Hội nghị Cụm Công đoàn số 10 năm 2020: Vượt thách thức để phát triển 

Cụm Công đoàn số 10 gồm công đoàn các Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk 
Nông, Gia Lai, Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị Cụm Công đoàn qua hình thức Hội nghị 
trực tuyến với chủ đề “Vượt lên thách thức – Phát triển vượt trội” nhằm trao đổi về 
những kinh nghiệm, giải pháp đột phá để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 
2020. 

Hội nghị đã nghe 7 tham luận của các đơn vị với nhiều ý kiến đóng góp cho việc triển khai 
các dịch vụ của Tổng công ty  Bưu điện Việt Nam nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2020. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Lam - Thành viên Hội đồng thành viên yêu cầu 
các Ban chức năng của Tổng công ty phải giải quyết triệt để các đề xuất của các đơn vị trên 
mạng lưới một cách kịp thời, không được chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dịch 
vụ của Tổng công ty đặc biệt là các dịch vụ công ích, phục vụ các cơ quan nhà nước, UBND 
các cấp, các ngành; đồng thời yêu cầu các Bưu điện tỉnh tham gia Hội nghị Cụm Công đoàn 
số 10 phải nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm kiếm giải pháp để đột phá hoàn thành kế hoạch sản 
xuất kinh doanh của đơn vị thông qua đó đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động 
tại đơn vị. 

Theo Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Trần Đức Thích, Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam luôn đồng hành, sát cánh cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị và sản 
xuất kinh doanh của Tổng công ty đồng thời luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 
lao động; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. 

 

Quang cảnh hội nghị Cụm Công đoàn số 10 tại điểm cầu Tổng Công ty. Ảnh: Vnpost.vn 

Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Tổng Công ty đã ban hành nhiều văn bản, thực hiện 
nhiều cơ chế để chăm sóc cho các chức danh lao động trên toàn mạng lưới như hỗ trợ trang bị 
khẩu trang, nước sát khuẩn bảo vệ người lao động phòng chống dịch cúm COVID-19; hỗ trợ 
các đơn vị hơn 1 tỉ đồng chăm sóc người lao động trực tiếp nhân mùa nắng nóng và hỗ trợ đột 
xuất hàng tỷ đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, bị thiệt 
hại do tai nạn,... 



 

Đồng chí Nguyễn Xuân Lam, Thành viên Hội đồng thành viên; đồng chí Trần Đức Thích, 
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty dự và chỉ đạo Hội nghị Cụm Công đoàn số 10. Ảnh: 
VNpost.vn 

Trong bối cảnh từ nay đến cuối năm, Công đoàn Tổng công ty sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ 
chuyên môn và công đoàn các đơn vị thành viên thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 
thông qua việc triển khai văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và thực hiện chương 
trình 5S của Tổng công ty; phối hợp với các công đoàn ngành Trung ương triển khai hợp tác 
kinh doanh và thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” do Tổng công ty ký kết 
với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam,...  



 

Nguồn: ICT news 

Ngày đăng: 08/06/2020 
Mục: Cuộc sống số 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã tăng gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái 

Tỷ lệ dịch vụ công được các bộ, ngành, địa phương cung cấp trực tuyến mức 4 đã đạt gần 
14%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Song kết quả này vẫn còn xa mục tiêu 30% 
dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020. 

Bộ TT&TT đã xác định rõ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo 
lường quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử, khi lấy người dân là trung tâm, là đối 
tượng phục vụ của các cơ quan nhà nước. 

Dịch vụ công trực tuyến phải được cung cấp đến mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, góp phần 
tiết kiệm thời gian, chi phí, làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước được minh bạch, 
hiệu quả. Từ đó góp phần phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính toàn diện. 

 

Tính đến tháng 5/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đang được các bộ, ngành, 
địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là gần 17.000 dịch vụ (Ảnh: M.Quyết) 

Thời gian vừa qua, theo đánh giá của Bộ TT&TT, nhiều bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển 
khai các giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng giúp giảm tải 
cho Trung tâm hành chính công ngay trong thời gian dịch bệnh. 

Thông kê của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho hay, tính đến tháng 5/2020, tổng số dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 đang được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, 
doanh nghiệp là hơn 56.000 dịch vụ, trong đó số dịch vụ công trực tuyến mức 4 là gần 
17.000. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 25,62%. 

Nhiều dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ cao đã phát huy hiệu quả rõ rệt như 
dịch vụ về thuế, hải quan (Bộ Tài chính); các dịch vụ ngành bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam); dịch vụ cấp thị thực điện tử, cấp hộ chiếu phổ thông (Bộ Công an); hay dịch vụ cấp 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Bộ Công Thương). 

Đáng chú ý, thời gian qua, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được các bộ, ngành, địa 
phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp đã liên tục tăng, từ mức 4,55% năm 2018 lên 



10,76% năm 2019; đạt gần 14% vào tháng 5/2020, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước 
(khoảng 7%). Tuy nhiên, con số này vẫn còn khoảng cách lớn so với mục tiêu Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đạt được trong năm 2020 là 30% dịch vụ 
công trực tuyến mức 4. 

Đến nay, mới chỉ có 13 bộ, ngành, địa phương hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ 
công trực tuyến mức 4 gồm có 6 bộ, ngành: KH&ĐT, Nội vụ, Tài chính, TT&TT, Giao thông 
vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 7 tỉnh, thành phố: An Giang, Đà Nẵng, Lào Cai, Lạng 
Sơn, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang và Nam Định. 

Thực hiện vai trò điều phối phát triển Chính phủ điện tử nói chung và thúc đẩy phát triển dịch 
vụ công trực tuyến nói riêng, từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ TT&TT đã liên tục đôn đốc các 
bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4. 

Đơn cử như, ngày 19/3/2020, Bộ TT&TT đã có công văn 929 đề nghị các bộ, ngành, địa 
phương triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tiếp đó, vào 
ngày 11/5/2020, Bộ TT&TT có văn bản 1718 thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương triển khai 
kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến ngày 12/2 của Ủy ban quốc gia về 
Chính phủ điện tử, trong đó cũng nhấn mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4. 

Cụ thể, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương tận dụng ngay các hệ thống thông tin 
sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận 
hồ sơ trực tuyến mức 3,4 của tất cả các thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, từng bước có lộ 
trình nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng. 

Cùng với đó, các bộ, tỉnh cũng được đề nghị tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn 
thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020. Thực hiện tích hợp, 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 
411 ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, 
cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. 

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp 
bộ, cấp tỉnh tuân thủ Thông tư 22 ngày 31/12/2019 của B Bộ TT&TT quy định về tiêu chí 
chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 
cấp bộ, cấp tỉnh; Thông tư 18 ngày 25/12/2019 của Bộ TT&TT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia 
với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ 
liệu quốc gia, chuyên ngành" (QCVN 120:2019/BTTTT). Thời gian cần hoàn thành là tháng 
9/2020. 

Nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, 
Bộ TT&TT còn đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với một số hệ thống thông tin như: Hệ thống 
thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT phục vụ 
việc đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Thông tư 
22/2019/TT-BTTTT; 

Hệ thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) để phục vụ triển khai Quyết 
định 45 ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ 
công trực tuyến toàn quốc do Bộ TT&TT quản lý để hỗ trợ thanh toán, đối soát thanh toán 
trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống định danh và xác 
thực điện tử quốc gia do Bộ TT&TT quản lý nhằm định danh và xác thực người dân, doanh 
nghiệp trong giao dịch điện tử với các cơ quan nhà nước. 

M.T 

 



 

 

 



 

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Dầu Tiếng 

Ngày đăng: 08/06/2020 
Mục: Thông tin tuyên truyền 

Hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2020 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức “Lễ ra quân 
hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân” được trực tuyến với 
các điểm cầu ở Trung ương và 63 tỉnh, thành phố. 

Với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”, gắn với 
các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã 
hội (BHXH), đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, qua đó, 
truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn 
dân”; “Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”… hướng tới 
nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức. Tham 
gia BHXH tự nguyện người dân, người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp 
thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân nhân được hưởng chế độ tử 
tuất. 

 

Khẩu hiệu tuyên truyền Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân 

Mục tiêu Lễ ra quân nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự 
nghiệp an sinh xã hội; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa 
phương và các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, hướng 
tới mục tiêu BHXH toàn dân; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp 
trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

Theo BHXH Việt Nam, các hình thức tuyên truyền khác được áp dụng gồm treo băng rôn, 
khẩu hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên 
truyền chính sách BHXH, BHXH tự nguyện tại trụ sở cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện và 
cho mỗi đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền về hoạt động của Lễ ra quân trên báo, tạp 
chí, cổng thông tin điện tử, Fanpage của BHXH Việt Nam; Cổng/Trang Thông tin điện tử của 
BHXH tỉnh, thành phố; các cơ quan truyền thông cơ quan Bưu điện các cấp; cơ quan báo chí 
Trung ương và địa phương, trên mạng xã hội; tổ chức tuyên truyền về lợi ích của chính sách 
BHXH tự nguyện qua hệ thống truyền thanh cơ sở trên 63 tỉnh, thành phố; thực hiện 



livestream Lễ ra quân trên trang Facebook (Fanpage) của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt 
Nam… 

Để thực hiện Tháng vận động, BHXH tỉnh sẽ triển khai các giải pháp đột phá, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất về thủ tục, hồ sơ để người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền và mở rộng hệ thống các đại lý thu BHXH, BHYT; các đại lý 
thu bám sát cơ sở, tận tình hướng dẫn, tư vấn để nâng cao nhận thức của người dân về quyền 
lợi khi tham gia BHXH tự nguyện; tăng cường lực lượng và nâng cao chất lượng nhân viên 
đại lý thu. 

Theo Quyết định 1335/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về giao chỉ 
tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020; trong đó, huyện Dầu Tiếng được 
giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT gồm: Phát triển BHXH bắt buộc 
14.520 người; phát triển BHXH tự nguyện 2.187 người; phát triển BHYT 109.890 người. 

 



 

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam 

Ngày đăng: 09/06/2020 
Mục: Tin hoạt động của Bộ 

Bán hàng tiêu dùng qua hệ thống bưu điện văn hóa xã - “nhiều lợi ích thiết thực” 

Bưu điện tỉnh Nghệ An xác định hướng đi mới đúng đắn cho các điểm Bưu điện Văn 
hóa xã (BĐ-VHX) qua việc triển khai cung cấp các sản phẩm hàng tiêu dùng đến tay 
người dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.  

 

Bưu điện văn hóa xã huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An tổ chức ra quân bán hàng 

Giờ đây, người dân không chỉ biết tới điểm BĐ-VHX là nơi đọc sách báo, hay phục vụ 
chuyển phát thư từ, bưu phẩm, phát hành báo chí truyền thống mà còn là địa điểm quen thuộc 
của người dân mua sắm các sản phẩm hàng tiêu dùng với chủng loại phong phú, đa dạng, chất 
lượng đảm bảo, giá cả phải chăng, … 

Trong cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, BĐ-VHX trở thành điểm sáng 
trong việc cung cấp các sản phẩm hàng tiêu dùng đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đặc biệt 
là các hàng hóa do các doanh nghiệp của Việt Nam sản suất đến tay bà con nhân dân, góp 
phần phát triển xã hội một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 398 điểm BĐ-VHX triển khai dịch vụ bán hàng tiêu 
dùng. Để phục vụ và đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho khách hàng, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã tổ 
chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn cách thức bán hàng, quy 
cách bảo quản hàng hóa, kỹ năng chăm sóc khách hàng. 

Đồng thời, nhân viên tại các điểm phát huy khả năng bán hàng dưới nhiều hình thức khác 
nhau như: bán tại quầy, bán tại nhà, bán hàng qua kênh cộng tác viên tại các thôn; tổ chức các 
buổi ra quân bán hàng tại các điểm tập trung đông người nhằm chủ động giới thiệu và tư vấn 
sử dụng sản phẩm cho người dân biết được công dụng, tính năng hàng hóa và tìm mua đúng 
sản phẩm chất lượng về dùng, từ đó, người dân mua hàng qua kênh bưu điện ngày càng nhiều 
hơn, thu nhập của nhân viên bưu điện được cải thiện, đời sống không ngừng được nâng lên. 

Trước đây, tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, người dân khi muốn mua các sản phẩm hàng 
tiêu dùng hầu như phải ra trung tâm huyện hoặc chờ đến những ngày chợ phiên thì mới mua 
được hàng nhưng bây giờ người dân đã có thể mua những thứ cần thiết ngay tại các điểm BĐ-
VHX. Các sản phẩm hàng tiêu dùng ở đây theo đánh giá chung của người tiêu dùng là có chất 
lượng rất tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mà giá cả lại phải chăng. 



 

Người dân chọn mua hàng tiêu dùng tại BĐ-VHX Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp 

Bưu điện Văn hóa xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp là một trong những điểm trên địa bàn tỉnh 
triển khai dịch vụ bán hàng tiêu dùng về nông thôn hiệu quả. Tuy là một địa bàn thuộc miền 
núi tỉnh Nghệ An nhưng doanh thu bán hàng tiều dùng tại Tam Hợp rất tốt, doanh thu hàng 
tiêu dùng năm 2019 đứng tốp đầu trong tổng số 398 điểm BĐ-VHX của toàn tỉnh với doanh 
số đạt hơn 600 triệu đồng. Tại đây, điểm BĐ-VHX được trưng bày khá nhiều sản phẩm, sắp 
xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn gồm: bột giặt, nước xả vải, nước 
tẩy, nước lau sàn nhà… 

Từ khi bắt đầu triển khai bán hàng tiêu dùng tại các điểm BĐ-VHX cho đến nay, người dân 
trên địa bàn tỉnh Nghệ An rất quan tâm đến các sản phẩm hàng tiêu dùng của Bưu điện tỉnh 
Nghệ An, số lượng người đến mua hàng ngày càng nhiều. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, 
nhân viên tại các điểm BĐ-VHX luôn lựa chọn những sản phẩm uy tín nhất, được người tiêu 
dùng đánh giá cao, chất lượng tốt và giá thành phù hợp. 

Người dân rất tin tưởng vào chất lượng các mặt hàng cũng như sản phẩm dịch vụ do Bưu điện 
tỉnh Nghê An cung ứng, nhờ đó, doanh thu mang lại cho Bưu điện tỉnh Nghệ An từ dịch vụ 
hàng tiêu dùng ngày càng tăng, đồng thời thu nhập của nhân viên BĐ-VHX cũng được cải 
thiện rõ rệt. Năm 2019, doanh thu dịch vụ hàng tiêu dùng toàn Bưu điện tỉnh đạt 35 tỷ đồng, 
tăng trưởng 14% so với năm 2018, chiếm tỷ trọng tương đối trong tổng doanh thu toàn Bưu 
điện tỉnh.  

 

BĐ – VHX  tuyên truyền chính sách BHXH đến người dân 



Trong thời gian tới, BĐ-VHX sẽ tham gia sâu rộng hơn trong lĩnh vực thương mại điện tử; 
phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ hành chính công, đưa các dịch vụ công đến gần người 
dân hơn và là cơ sở trọng yếu hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4, góp phần đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Lê Khánh 



 
Nguồn: Báo Tây Ninh 

Ngày đăng: 09/06/2020 
Mục: Kinh tế 

Khuyến khích người dân đến Bưu điện huyện để thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong 
liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực GTVT, đơn vị đã phối hợp và tập 
huấn cho nhân Bưu điện các huyện được tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe và cấp phù hiệu 
xe ô tô. 

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng tổ chức, cá nhân đến sở GTVT và Trung tâm hành chính công 
của tỉnh để nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe và hồ sơ xin cấp phù hiệu xe ô tô vẫn còn nhiều. 

 

Việc thực hiện thủ tục tại Bưu điện địa phương sẽ giúp người dân, tổ chức đỡ tốn thời 
gian và chi phí đi lại. 

Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính, sở GTVT 
thông báo và khuyến nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổi giấp phép lái xe, xin cấp phù 
hiệu xe ô tô có thể đến Bưu điện gần nhất để được hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Bưu điện cấp 
huyện. 

Cụ thể tổ chức, cá nhân liên hệ với Bưu điện cấp huyện để làm các thủ tục như : thủ tục cấp 
mới, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô; thủ tục cấp mới, cấp lại các loại phù hiệu 
xe ô tô (xe tải, xe khách…); thủ tục đổi lại giấy phép lái xe, cấp lại giấy phép lái xe do bị mất. 

Thế Nhân 

 



 
Nguồn: Báo Công lý 

Ngày đăng: 09/06/2020 
Mục: Tin hoạt động của Bộ 

Những điểm sáng về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT sau đại dịch 
Covid-19 

Tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT 
tháng 6/2020. Qua đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 600,6 nghìn người, đạt 50% 
kế hoạch giao, tăng 42.000 người so với tháng 4/2020 tăng 26.000 người so với năm 2019. 

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, tham dự hội nghị 
còn có đại diện Tổng Công ty bưu điện Việt Nam, đại diện một số Ban, Vụ thuộc BHXH Việt 
Nam cùng 63 điểm cầu địa phương. 

Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 600,6 nghìn người 

Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam)- ông Dương Văn Hào báo cáo tình hình thực hiện công 
tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tháng 5/2020: Tính đến 31/5/2020, cả nước có 14,404 
triệu người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 89,8% kế hoạch). Trong đó, một số BHXH tỉnh có 
số đối tượng tăng trong tháng như: Hà Nội (tăng 29.468 người), Nghệ An (tăng 3.183 người), 
Đà Nẵng (tăng 2.829 người), Hà Nam (tăng 2.259 người), Hải Phòng (tăng 1.947 người), TP. 
Hồ Chí Minh (tăng 389 người)… Đáng chú ý, tại Bắc Giang, số đối tượng tham gia BHXH 
bắt buộc tại BHXH Bắc Giang tăng trong tháng và tăng so với năm 2019 (tăng 4.795 người và 
tăng 3.825 người so với năm 2019). 

Tính đến 31/5/2020, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 600,6 nghìn người, đạt 50% kế 
hoạch giao, tăng 42.000 người so với tháng 4/2020 và tăng 26.000 người so với năm 2019. 
Đặc biệt, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của các tỉnh đều tăng so với tháng 4/2020. 

Trong đó, một số BHXH tỉnh có số đối tượng tăng nhiều so với năm 2019: Nghệ An (tăng 
3.787 người), Thanh Hóa (tăng 3.361 người), Hà Tĩnh (tăng 3.036 người), Phú Thọ (tăng 
2.784 người), Hà Nội (tăng 2.069 người), Quảng Trị (tăng 1.873 người), Hải Dương (tăng 
1.774 người), Long An (tăng 1.755 người), Bắc Kạn (tăng 1.497 người), Cà Mau (tăng 1.458 
người)… 

“Đặc biệt, nhiều tỉnh vẫn giữ được đối tượng tham gia BHYT tăng đều so với năm 2019 như: 
Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Thuận, Đắk Nông, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Kon 
Tum, Lai Châu, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ninh, Quảng Trị, Trà Vinh, 
Vĩnh Phúc”- ông Hào nhấn mạnh. 



 

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu và sự tham dự của 
63 điểm cầu địa phương. 

Sau khi nghe báo cáo của Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam)- ông Dương Văn Hào, đầu 
cầu BHXH Bắc Giang chia sẻ công tác phát triển đối tượng: hết tháng 5/2020, tỉnh có 7 đơn 
vị đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất với trên 2.100 lao động và hơn 5,8 tỉ đồng; 9 
đơn vị đề nghị xác nhận lao động hưởng trợ cấp với hơn 300 lao động. 

Ngay khi đơn vị xin dừng đóng, Sở LĐ-TB&XH, LĐLĐ và BHXH tỉnh sẽ thành lập đoàn 
giám sát kiểm tra chặt chẽ nên số đơn vị này luôn chuẩn xác. Công tác phát triển BHXH tự 
nguyện tăng nhiều, đặc biệt trong ngày ra quân (23/5), Bắc Giang đã phát triển được trên 700 
người tham gia BHXH tự nguyện mới. Đặc biệt, BHXH bắt buộc vẫn tang là do có 1 đơn vị 
đăng ký tăng mới trên 7.000 lao động nên vẫn cao hơn so với số lao động giảm do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19. 

Còn theo BHXH tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác thu gặp nhiều 
khó khăn song xác định việc phát triển đối tượng tham gia BHXH là nhiệm vụ trọng tâm nên 
ngay từ đầu năm, BHXH Gia Lai đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng cán bộ 
chuyên quản, lãnh đạo phụ trách từng bộ phận; theo dõi từng địa bàn, từng doanh nghiệp để 
đôn đốc thu nộp. 

Căn cứ danh sách doanh nghiệp đề nghị tạm dừng đóng, nghỉ không lương, tạm hoãn hợp 
đồng lao động, Gia Lai đã thành lập các tổ đến tận các doanh nghiệp lập biên bản, xác định 
nhiều doanh nghiệp dừng đóng, tạm hoãn hợp đồng lao động, sa thải lao động không đúng. 
Đối với các doanh nghiệp nào không đúng, yêu cầu đóng lại BHXH cho người lao động… 

Đa số doanh nghiệp đều yêu cầu lao động quay trở lại làm việc và thực hiện đóng nộp cho 
người lao động. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng phối hợp chặt chẽ với Cục thuế, không chỉ 
căn cứ vào dữ liệu năm 2019 mà hằng tháng Cục thuế đều cung cấp thông tin doanh nghiệp 
mới thành lập, doanh nghiệp phá sản để BHXH thành lập tổ vận động doanh nghiệp tham gia 
BHXH. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thu, một số tỉnh giảm nhiều đối tượng trong tháng và giảm 
nhiều so với năm 2019 như: Bình Dương (trong tháng 5 giảm 20.537 người, lũy kế giảm 
122.165 người so với năm 2019), Đồng Nai (trong tháng 5 giảm 8.333 người, lũy kế giảm 
55.257 người so với năm 2019), Long An (trong tháng 5 giảm 4.953 người, lũy kế giảm 
23.909 người so với năm 2019), Ninh Bình (trong tháng 5 giảm 3.636 người, lũy kế giảm 
10.995 người so với năm 2019)… 

Một số BHXH tỉnh có số người tham gia BHYT giảm nhiều so với năm 2019 và vẫn chưa có 
dấu hiệu tăng lại, cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (giảm 57.481 so với tháng 4/2020 và giảm 



267.696 người so với năm 2019), Đồng Nai (giảm 2.921 so với tháng 4/2020 và giảm 95.973 
người so với năm 2019), Bình Dương (giảm 79.416 so với tháng 4/2020 và giảm 129.267 
người so với năm 2019)… 

Tích cực tuyên truyền người lao động tham gia BHXH 

Căn cứ vào tình hình thực tiền và theo đánh giá của Ban Thu về việc một số tỉnh giảm nhiều 
đối tượng trong tháng và giảm nhiều so với năm 2019 nên Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt 
Nam Trần Đình Liệu đã chỉ đạo tại Hội nghị. Từ nay đến hết năm 2020, BHXH các tỉnh cần 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh các hình 
thức thông tin, tuyên truyền phù hợp đến người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, 
BHYT. 

Rà soát, nắm bắt tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19; đôn đốc doanh nghiệp đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao 
động; thống nhất với doanh nghiệp đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đúng quy định 
khi hết ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả các hội nghị khách hàng; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các hệ thống Đại lý thu trên địa bàn, chi 
tiết đến từng nhân viên Đại lý thu để tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT. Tiếp tục triển khai rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để khai thác, phát triển 
đối tượng. 

Xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tuần, hàng tháng, hàng quý thực hiện thanh tra chuyên ngành 
đóng đột xuất đối với đơn vị nợ kéo dài, đơn vị trốn đóng (trừ các đơn vị tạm dừng đóng) theo 
đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Duy trì, kịp thời gửi thông báo kết quả đóng BHXH, 
BHYT đến đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng. Gửi danh sách người tham gia 
đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT đến đại lý thu BHXH, BHYT để đôn đốc, vận 
động đối tượng tiếp tục tham gia. Phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng 
tham gia BHYT chuyển hết số tiền phải đóng BHYT, BHXH tự nguyện quý II/2020 trước 
ngày 15/6/2020. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, ngành BHXH phải duy trì 
công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Nhiều tỉnh giữ vững được đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT; chủ động phương án làm việc với doanh nghiệp; xây dựng 
kịch bản thực hiện nhiệm vụ “trong khó khăn vẫn có nhiều điểm sáng”. Đáng chú ý, số người 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giảm không đáng kể, đặc biệt trong tháng 
5/2020 đã có gần 50.000 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, tháng 6/2020 là tháng thi đua yêu nước, xây 
dựng chỉ tiêu đánh giá thi đua cũng như động viên khen thưởng; đồng thời từng địa phương 
biến các chỉ tiêu được giao thành kế hoạch hành động cụ thể. Do đó, Trung tâm Truyền thông 
cần đề xuất phát động các cuộc thi đua hằng tháng, hằng quý với những chủ đề riêng và phải 
khẳng định chính sách BHXH, BHYT là của Nhà nước, được Nhà nước bảo hộ; người dân 
KCB được quỹ BHYT đảm bảo; người nghỉ hưu trí được quỹ BHXH đảm bảo; người tham 
gia BHXH bắt buộc khi bị thất nghiệp được đảm bảo quyền lợi… 

“Với BHXH bắt buộc, phát động tỉnh nào phát triển 6 tháng đầu năm nhiều nhất; rà soát đơn 
vị dừng đóng đúng nhất (danh sách đối chiếu hồ sơ), báo giảm chấm dứt HĐLĐ đúng nhất 
(dừng đóng, nghỉ không lương, tạm hoãn HĐLĐ…) và nợ đọng BHXH thấp nhất. Với BHXH 
tự nguyện thì phát động chỉ tiêu tham gia mới tăng cao, tái tục giữ vững. Bên cạnh đó, cần 
phát triển, giữ vững tỷ lệ tham gia BHYT; động viên những tập thể, cá nhân phát triển BHXH 
tự nguyện nhiều nhất… Đặc biệt, ngành BHXH và Bưu điện cần tăng cường phối hợp thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ, coi việc triển khai phát triển BHXH, BHYT là nhiệm vụ chung”- 
Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu lưu ý. 



Tại hội nghị, ông Chu Quang Hào- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho 
biết: Trong tháng 5/2020, Bưu điện Việt Nam đã phát triển mới được hơn 40.000 người tham 
gia BHXH tự nguyện và từ nay đến cuối năm bình quân một tháng Bưu điện phải phát triển 
hơn 43.000 người. Với sự vào cuộc của các đơn vị thì mục tiêu phát triển 400.000 người tham 
gia BHXH tự nguyện chắc chắc sẽ hoàn thành. 

Minh Anh 



 
Nguồn: Báo Hải Quan 

Ngày đăng: 09/06/2020 
Mục: Tin hoạt động của Bộ 

Giả danh nhân viên bưu điện, hải quan lừa đảo, chiếm đoạt 30 tỷ đồng 

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận 
quà sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 

Phòng PC02 - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế, chiếm đoạt tài 
sản trên không gian mạng trị giá hàng chục tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 5/2020, Cơ quan 
Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà 
Nguyễn Thị Lệ Dung, sinh năm 1955, thường trú tại xã Phú Hộ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

Theo tố cáo của bà Dung, một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu 
điện, hải quan thông báo nhận quà sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà. Vì nhẹ dạ cả 
tin nên bà Dung đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền là 695 triệu đồng. 

Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, khoảng tháng 4-2019, Thái 
Ngọc Lựu quen biết với Enenwali Chijioke Collins, sinh năm 1986, quốc tịch Nigieria. Sau 
một thời gian quen biết, Lựu kết hôn với Collins. Sau đó Lựu bàn bạc với Collins và để 
Collins mua thẻ ATM, CMND và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời Collins và mấy người bạn 
cùng quốc tịch Nigieria đang sinh sống tại Campuchia, Malaisia sử dụng mạng xã hội để thực 
hiện hành vi lừa đảo thông qua thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận 
quà. 

Với phương thức và thủ đoạn như trên, từ tháng 5-2019 đến nay, Lựu và các đồng phạm đã 
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành 
trong cả nước với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng. 

Quá trình khám xét, đã thu giữ 138 thẻ ATM, 42 chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu liên 
quan đến việc các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Mở rộng điều tra, Thái Ngọc Lựu khai nhận ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người 
nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Hồng, cùng thực hiện hành vi 



lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 9-2019 đến nay, Lựu đã giao cho 
Hồng đi rút khoảng ba tỷ đồng và Hồng được Lựu trả số tiền hơn 60 triệu đồng. 

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm 
giam đối với Thái Ngọc Lựu, sinh năm 1983, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc 
Liêu, hiện đang cư trú phòng 9.05, chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, và 
Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1987 trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản theo điều 174, Bộ luật hình sự. 

Liên quan đến vấn đề này, cơ quan Hải quan từng có nhiều cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo 
chiếm đoạt tiền phí chuyển phát nhanh hàng từ nước ngoài về Việt Nam, thậm chí hình thành 
đường dây lừa đảo rất tinh vi. Cơ quan Hải quan cảnh báo người dân cần cảnh giác với hiện 
tượng này. 

Hiện nay, với nhiều loại điện thoại thông minh, dễ dàng truy cập vào các mạng xã hội- đây 
cũng là mảnh đất mầu mỡ để các đối tượng xâm nhập phạm tội. Các đối tượng người nước 
ngoài tìm cách quen biết với một số phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội facebook. Chúng lợi 
dụng lòng tin và lòng tham đã lừa đảo, hứa hẹn cho những món quà có giá trị và một khoản 
tiền lớn, rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. 

Tinh vi hơn, các đối tượng người nước ngoài còn làm giả các giấy tờ hóa đơn chuyển hàng, 
mua hàng, chụp hình ảnh rồi gửi cho các bị hại xem để tạo lòng tin. 

Cơ quan Hải quan đã cảnh báo về thủ đoạn nêu trên xuất hiện ngày càng nhiều và đề nghị 
người dân cảnh giác khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn lạ với thủ đoạn lừa đảo nêu trên. 

Người dân cần thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (Hải quan, Công an) khi có sự nghi 
ngờ để cùng phối hợp giải quyết. Không nên tự mình xử lý vì sẽ dễ vướng vào kịch bản lừa 
đảo của tội phạm; phát hiện và báo ngay cho các cơ quan chức năng những đối tượng nghi 
vấn liên quan đến hoạt động tội phạm này. 

N.Linh 

 


