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Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh tạm dừng vận chuyển ra nước ngoài mặt hàng y tế phòng chống dịch 
Covid-19 

Từ ngày 1/2/2020, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BĐVN-VP của Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam, Bưu điện tỉnh (BĐT) đã tạm dừng chấp nhận, vận chuyển ra nước ngoài các mặt 
hàng y tế dùng cho việc phòng, chống dịch Covid-19. Từ đó, góp phần ngăn chặn tình 
trạng đầu cơ, tích trữ, mua bán các sản phẩm vật tư y tế của một bộ phận tiểu thương 
để trục lợi bất chính. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh thực hiện nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng 
và đo thân nhiệt để phòng chống dịch Covid-19 khi thực hiện giao dịch với khách hàng. 
Ảnh Chu Kiều 

Vừa qua, tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện tình trạng tàng trữ, thu gom, tăng 
giá bất hợp lý và chuyển ra nước ngoài hàng hóa dùng để phòng, chống dịch Covid-19. 

Để bảo vệ 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 trước dịch bệnh, Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam đã ban hành Chỉ thị Chỉ thị số 01/CT-BĐVN-VP về việc tạm dừng chấp nhận, vận 
chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế dùng cho việc phòng, chống dịch Covid-19, gồm 
khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế. 

Thực hiện Chỉ thị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, BĐT đã tạm dừng chấp nhận, vận 
chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế; vận động CBCNV-NLĐ thực hiện các khuyến nghị 
của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 trong sinh hoạt hàng ngày. 

BĐT cũng đã yêu cầu các BĐ huyện, thành phố mua và cấp khoảng 20.000 chiếc khẩu trang y 
tế, hàng trăm lọ nước rửa tay, nước xịt sát khuẩn và găng tay cho CBCNV. Đặc biệt là người 
lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, như giao dịch viên, bưu tá, 
nhân viên khai thác. 

Thực hiện phun khử trùng tại các điểm giao dịch, điểm BĐVHX trên địa bàn các huyện Bình 
Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên. Đồng thời, tại Bưu cục Trung tâm 



thành phố Vĩnh Yên cũng được trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khô diệt khuẩn phục 
vụ khách hàng đến giao dịch. 

Có mặt tại khu vực giao dịch, tiếp nhận hàng hóa của Bưu cục Trung tâm thành phố Vĩnh 
Yên, theo quan sát, số lượng hàng hóa, hành khách đến ký gửi, chuyển phát sản phẩm khá 
thưa thớt. 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Thị Huệ, giao dịch viên tại đây cho biết: "Thời gian qua, chúng 
tôi đã tiếp nhận yêu cầu của một số khách hàng muốn chuyển các mặt hàng liên quan đến 
thuốc men, khẩu trang với số lượng lớn sang Hồng Kông và Trung Quốc. Tuy nhiên, thực 
hiện nghiêm Chỉ thị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, chúng tôi đã từ chối các yêu cầu 
này". 

Được biết, sau khi dịch Covid-19 có dấu hiệu lây lan trên địa bàn tỉnh, sản lượng bưu gửi từ 
Vĩnh Phúc đi các tỉnh giảm còn khoảng 8.700 bưu gửi/ngày (trước khi có dịch trung bình là 
9.000 bưu gửi/ngày); sản lượng bưu gửi từ các tỉnh đến phát cho người nhận tại Vĩnh Phúc 
sau dịch trung bình 7.500 bưu gửi/ngày (trước khi có dịch trung bình là 6.600 bưu gửi/ ngày). 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Lê Thị Mai Hương cho 
biết: Để tránh ảnh hưởng đến tình hình SXKD của đơn vị trước tình hình dịch bệnh lây lan, 
thời gian tới, BĐT sẽ tiếp tục nắm bắt diễn biến của dịch Covid-19, cập nhật các thông tin về 
phòng chống dịch, các biểu hiện của bệnh và công tác khám chữa bệnh của ngành Y tế, địa 
phương để CBCNV - NLĐ yên tâm làm việc. 

Đặt mua khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn cấp cho CBCNV-LĐ các đơn vị trực thuộc, 
các điểm giao dịch để khuyến nghị khách hàng sử dụng trước khi giao dịch với nhân viên bưu 
điện. Thực hiện phun khử trùng tại các điểm giao dịch, điểm BĐVHX tại các đơn vị còn lại. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty, lấy công tác phòng 
là chính, lấy khách hàng là trung tâm; bảo vệ an toàn, sức khỏe cho người lao động và khách 
hàng; tuyệt đối không lơ là chủ quan trước tình hình dịch bệnh. 

Bảo Anh 

 

 



 

Nguồn: Sơn La online 

Ngày đăng: 12/02/2020 
Mục: Xã hội 

Giúp người dân vùng sâu, vùng xa hưởng thụ dịch vụ tiện ích 

Toàn huyện Thuận Châu hiện có 22 xã có điểm bưu điện văn hóa xã. Các điểm bưu điện 
văn hóa xã đã và đang có nhiều giải pháp để đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, 
giúp người dân vùng sâu, vùng xa được hưởng thụ những dịch vụ tiện ích của ngành 
Bưu điện. 

 
 

 

Người dân xã Chiềng Pha (Thuận Châu) đến giao dịch tại điểm bưu điện - văn hóa xã. 

Khoảng 5 năm trở lại đây, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là sự 
phủ sóng rộng rãi của mạng Internet, sóng phát thanh truyền hình, dịch vụ điện thoại di động 
thì người dân ít đến với điểm bưu điện văn hóa xã. Trước thực trạng đó, thực hiện chủ trương 
của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động 
của bưu điện-văn hóa xã”, Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo Bưu điện các huyện triển khai nhiều biện 
pháp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, phục hồi và nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
điểm bưu điện-văn hóa xã. Bưu điện huyện Thuận Châu đã đề ra nhiều giải pháp, đa dạng hóa 
các loại hình dịch vụ nhằm phục vụ nhân dân tốt nhất. Theo đó, hiện nay mạng lưới bưu điện 
văn hóa xã đã được tham gia vào cung cấp các dịch vụ công như: Chi, trả lương hưu, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, chế độ cho người có công; chi trả dịch vụ môi 
trường rừng... Ngoài ra, trên địa bàn huyện Thuận Châu đã có 7/22 điểm bưu điện văn hóa xã 
của các xã, gồm: Phổng lái, Chiềng Pha, Mường É, Tông Lạnh, Bon Phặng, Thôm Mòn, 
Noong Lay thực hiện dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Các điểm bưu điện 
văn hóa xã còn tham gia phân phối một số mặt hàng thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa của 
bưu điện được cung cấp và thanh toán điện tử như trả tiền điện thoại, nước.... 

Chị Lò Thị Hương, nhân viên điểm bưu điện-văn hóa xã Chiềng Pha, cho biết: Nhờ thay đổi 
cung cách phục vụ và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ, đến nay trung bình 
mỗi tháng điểm bưu điện-văn hóa xã Chiềng Pha tiếp đón khoảng 100 lượt người dân đến sử 



dụng dịch vụ cũng như nhận lương hưu. Thu nhập cũng được tăng lên đáng kể, giúp tôi yên 
tâm gắn bó với nghề. 

Đến nhận tiền gửi của gia đình tại điểm bưu điện văn hóa xã Chiềng Pha, ông Khúc Như 
Nghề, ở bản Hưng Nhân, vui vẻ nói: Thái độ phục vụ của các nhân viên bưu điện ở đây rất 
lịch sự, đảm bảo an toàn, thủ tục nhanh chóng và tiện lợi. Chúng tôi được nhận đầy đủ số tiền, 
không bị mất thêm khoản phí nào. 

Cơ bản các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện Thuận Châu đã được trang bị máy 
tính phục vụ công việc, nhận thủ tục hành chính công trực tuyến, đường truyền Internet, bàn 
quầy được trang bị đầy đủ. Nhân viên điểm bưu điện văn hóa xã hằng năm được bồi dưỡng, 
khám sức khỏe, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đảm bảo quyền lợi cho người 
lao động. Nhân viên đáp ứng được yêu cầu về doanh thu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì 
được cử chức danh trưởng bưu điện văn hóa xã, được hưởng quyền lợi, phụ cấp trách nhiệm 
và một số trợ cấp khác. Nếu duy trì tốt thành tích thì được ký hợp đồng không thời hạn. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bưu điện huyện Thuận Châu cho biết: Việc triển khai thành 
công hoạt động của điểm bưu điện-văn hóa xã đã khẳng định được sự thiết thực, tính đa mục 
tiêu của một loại hình cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông, văn hóa gắn với địa bàn nông 
thôn, nơi chiếm khoảng 80% dân số làm đối tượng phục vụ. Có thể khẳng định điểm bưu 
điện-văn hóa xã đã và đang góp phần nâng cao mức độ hưởng thụ về văn hóa và dân trí ở 
nông thôn. Tuy vậy, hiện nay một vài điểm bưu điện văn hóa xã đang xuống cấp chưa được 
sửa chữa kịp thời, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của nhân dân. Mặt khác, nhiều 
người dân còn chưa quen với việc đến điểm bưu điện văn hóa xã để sử dụng các dịch vụ tiện 
ích. Thời gian tới, Bưu điện huyện Thuận Châu sẽ tiếp tục đề xuất, huy động nguồn lực để sửa 
chữa, nâng cấp về cơ sở vật chất, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết đến các 
dịch vụ tiện ích của Bưu điện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm 
bưu điện văn hóa xã. 

Quỳnh Ngọc 

 



 

Nguồn: Tạp chí Thông tin và Truyền thông 

Ngày đăng: 11/02/2020 
Mục: Xã hội số 

Bản đồ số hỗ trợ người dân tìm điểm hỗ trợ chống dịch virus Corona 

Đây là tiện ích bản đồ sử dụng VMAP.vn - sản phẩm của Đề án tri thức Việt số hóa 
nhằm hỗ trợ người dân tìm kiếm các thông tin về địa điểm hỗ trợ phòng, chống dịch do 
virus Corona. 

Ngày 07/02/2020, tại cuộc họp cung cấp thông tin diễn biến về dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), Bộ Y tế đã công bố quyết định thành lập cổng 
thông tin điện tử về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. 

Chung tay vào việc xây dựng cổng, Bưu điện Việt Nam đã cung cấp nền tảng bản đồ để giúp 
người dân tìm kiếm các điểm tiếp nhận thông tin, các điểm hỗ trợ về dịch bệnh trên toàn quốc. 

Tiện ích bản đồ tại Cổng Thông tin chính thức về dịch virus Corona-nCoV sẽ hiển thị chi tiết 
địa chỉ, hướng dẫn chỉ đường tới các địa điểm hỗ trợ người dân trong phòng chống dịch. 

Cổng Thông tin chính thức về dịch virus Corona-nCoV có địa chỉ: https://ncov.moh.gov.vn. 

 

Cổng được thiết kế theo hướng thân thiện với người dùng. Cổng thông tin không chỉ cập nhật 
thường xuyên các thông tin về số ca nhiễm bệnh, số người tử vong, số người nghi nhiễm và 
bình phục tại các tỉnh thành ở Việt Nam; tại tâm dịch là Trung Quốc và các nước trên thế giới 
- với nguồn dữ liệu chính thức từ Bộ Y tế Việt Nam. 

Đây là nơi người cập nhật nhanh các chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế về công tác phòng 
chống dịch bệnh. Ngoài ra, Cổng cũng cung cấp các mục thông tin hỗ trợ, khuyến cáo người 
dân như: hỏi đáp, phản ánh: là nơi người dân có thể hỏi và phản ánh các vấn đề liên quan tới 
dịch, Bộ Y tế sẽ trả lời và các câu trả lời được lưu lại thành một kho tri thức dễ dàng tìm 
kiếm. 

Mục tìm kiếm hỗ trợ sử dụng tiện ích bản đồ VMAP.vn để cập nhật các thông tin về các bệnh 
viện, các địa điểm, cơ sở y tế tại Việt Nam tham gia hỗ trợ người dân trong việc phòng, chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. 

Hoàng Linh 



 

Nguồn: Dân trí  

Ngày đăng: 11/02/2020 
Mục: Ô tô – Xe máy 

Người vi phạm quy định giao thông sẽ được nộp phạt tại nhà 

Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc triển khai dịch 
vụ thu tiền nộp phạt trực tuyến những vi phạm hành chính trong giao thông… 

 

Sau khi xem xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện tích hợp, cung cấp 
một số dịch vụ công trực tuyến của ngành công an trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Thủ 
tướng đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên 
quan xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với 
thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm 
quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông). Nội dung công việc này phải hoàn thành trong quý 
1/2020. 

Đây cũng là một vấn đề được người dân quan tâm, khi mà việc phải đến tận nơi vi phạm các 
quy định về giao thông để nộp tiền phạt và nhận lại giấy tờ rất mất thời gian và công sức, đặc 
biệt là những sự việc xảy ra ở các tỉnh xa địa bàn nơi cư trú. 



Nếu đi vào thực tiễn, việc nộp phạt vi phạm quy định giao thông của người dẫn sẽ có thêm 
một phương thức được đánh giá là thuận tiện hơn hẳn khi mà việc giao dịch trực tuyến đã trở 
nên rất quen thuộc với người dân, hơn hẳn so với hình thức nộp phạt qua bưu điện. 

Trước đây, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 4/2/2016 đã cho phép người vi phạm có thể lựa 
chọn phương thức nộp phạt vi phạm giao thông và nhận lại giấy tờ bị tạm giữ tại nhà thông 
qua hệ thống bưu điện (thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam). Tuy nhiên, không có nhiều 
người vi phạm biết đến phương thức này (xem đồ họa) khi vẫn phải đến tận nơi vi phạm để 
nộp phạt và nhận lại giấy tờ xe. 

 

Ngoài ra, Bộ Công an cũng có nhiệm vụ hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 
15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe để đảm bảo việc triển khai thu lệ phí trước bạ trực 
tuyến và sử dụng chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ trong đăng ký ô tô, xe gắn máy, hoàn 
thành trước ngày 15/2/2020. 

Như Phúc 

 

 


