
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Quảng Nam 

Ngày đăng: 13/03/2020 
Mục: CCHC 

Đẩy mạnh nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích 

UBND tỉnh vừa có công văn về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân 
nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ trực tuyến (ảnh chụp màn hình). 

Theo đó, để góp phần phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Trung 
tâm Hành chính công tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả cấp huyện, cấp xã tích cực phối hợp với bưu điện trong vận động, hướng dẫn, tạo 
điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tăng cường lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến 
hoặc nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Hạn chế việc đi lại, tập trung đông người tại các nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. 

 



 

Nguồn: Nông nghiệp VN 

Ngày đăng: 12/03/2020 
Mục: Thị trường 

Từ 13/3, người dân có thể nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến 

Chương trình được thực hiện thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Hải 
Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận. 

Tổng Cty Bưu điện Việt Nam cho biết, người dân trên cả nước nếu vi phạm giao thông tại các 
tỉnh, thành trên chỉ mất khoảng 3 phút để truy nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia nộp phạt. 
Đồng thời lựa chọn đăng ký nhận kết quả (giấy tờ) tại nhà qua bưu điện, thay vì đi lại, chờ 
đợi. 

 

Hình thức nộp phạt vi phạm trực tuyến chính thức triển khai từ ngày mai (13/3). 
Ảnh: vnpost.vn. 

Người sử dụng có thể chọn hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát thường. Căn cứ và 
địa chỉ nhận giấy tờ và hình thức đăng kí chuyển phát của người sử dụng, hệ thống sẽ hiển thị 
thời gian và mức phí chuyển phát giấy tờ. 

Khi hồ sơ vi phạm giao thông đến hạn trả cho người vi phạm, cơ quan công an sẽ bàn giao 
cho bưu điện hồ sơ giấy tờ để chuyển trả đến tận địa chỉ đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia. 

Trước khi phát, nhân viên bưu điện sẽ gọi điện thoại cho người nhận để hẹn thời gian phát. 
Khi nhận giấy tờ, ngoài việc xuất trình giấy tờ tùy thân khớp với thông tin đã đăng ký trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia, người nhận cần kiểm tra kỹ các loại giấy tờ và ký vào sổ xác 
nhận của bưu điện. 

Sau khi triển khai thí điểm tại 5 tỉnh, dự kiến đến quý III/2020 việc nộp phạt qua Cổng dịch 
vụ công quốc gia sẽ được triển khai trong cả nước. 

Ngoài 5 tỉnh, thành phố trên, để thuận tiện, người vi phạm giao thông tại các địa phương khác 
có thể đăng ký dịch vụ thu phí xử phạt vi phạm giao thông và chuyển trả kết quả tại nhà qua 
bưu điện. 

 



 

Nguồn: Báo Nhân dân 

Ngày đăng: 12/03/2020 
Mục: KHCN 

Sáu bước để nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Bắt đầu từ ngày 13-3, người dân trên cả nước vi phạm giao thông tại các địa phương: 
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận có thể nộp phạt trực tuyến 
qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Thay vì mất rất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi để nhận 
lại giấy tờ tạm giữ từ cơ quan công an, giờ đây người vi phạm giao thông chỉ cần ngồi ở 
nhà đăng ký nhận kết quả tại nhà qua Bưu điện. 

 

Người dân nộp phạt và nhận lại giấy tờ qua Bưu điện tại huyện Bình Chánh, TP HCM 

Hiện nay, để nhận lại các giấy tờ vi phạm giao thông, người vi phạm sau khi nhận quyết định 
xử phạt phải đi đến Kho bạc Nhà nước để nộp phạt. Sau khi nộp tiền phạt, người vi phạm lại 
phải quay về cơ quan công an - nơi ra quyết định xử phạt để trình biên lai đóng tiền rồi mới 
được nhận lại các loại giấy tờ. Việc nộp phạt và nhận lại giấy tờ vi phạm như vậy mất không 
ít thời gian và chi phí đi lại, chờ đợi. Đặc biệt, những trường hợp đang cư trú tại một địa 
phương nhưng lại vi phạm giao thông ở một địa phương khác, hoặc trường hợp không có thời 
gian đi lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn để thực hiện việc nộp phạt và nhận lại giấy tờ xe. 

Tuy nhiên, từ ngày 13-3, sau khi nhận quyết định xử phạt, người dân trên cả nước nếu vi 
phạm giao thông tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận chỉ mất 
khoảng ba phút để truy nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp phạt và lựa chọn đăng ký 
nhận kết quả tại nhà qua Bưu điện (Vietnam Post). 

Người sử dụng có thể chọn hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát thường. Căn cứ và 
địa chỉ nhận giấy tờ và hình thức đăng ký chuyển phát của người sử dụng, hệ thống sẽ hiển thị 
thời gian và mức phí chuyển phát giấy tờ. Khi hồ sơ vi phạm giao thông đến hạn trả cho 
người vi phạm, cơ quan công an sẽ bàn giao cho Bưu điện hồ sơ giấy tờ để chuyển trả đến tận 
địa chỉ đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Trước khi phát, nhân viên bưu điện sẽ gọi điện thoại cho người nhận để hẹn thời gian phát. 
Khi nhận giấy tờ, ngoài việc xuất trình giấy tờ tùy thân khớp với thông tin đã đăng ký trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia, người nhận cần kiểm tra kỹ các loại giấy tờ và ký vào sổ xác 
nhận của Bưu điện. 



Sau khi triển khai thí điểm tại năm địa phương nói trên, dự kiến đến quý III -2020 việc nộp 
phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được triển khai trên cả nước. 

 

Sáu bước để nộp phạt và nhận lại giấy tờ qua Bưu điện. 

THÁI LINH 



 

Nguồn: Gia đình Việt Nam 

Ngày đăng: 12/03/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện Việt Nam nhận đặt mua báo quý II/2020 

Bưu điện Việt nam thông báo nhận đặt mua tập trung các loại báo chí xuất bản trong quý 
II/2020. 

 

Ảnh minh họa 

Trong tháng 3/2020 Bưu điện Việt Nam tổ chức nhận đặt mua tập trung các loại báo chí xuất 
bản quý II/2020. Kính mời quý độc giả đến các cơ sở bưu điện gần nhất để đặt mua báo. 

Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ tại các cơ sở bưu điện trên toàn quốc hoặc số điện 
thoại của bộ phận hỗ trợ khách hàng 1800.585855 – 024.38255901 



 

 

Nguồn: An ninh Thủ đô 

Ngày đăng: 12/03/2020 
Mục: Kinh doanh 

Trò lừa bán hàng online: Tặng quà nhưng tính phí vận chuyển "cắt cổ" 

Một số người bán hàng trực tuyến (online) tự “tặng quà” cho khách hàng nhưng yêu cầu 
phí ship (vận chuyển) cao gấp 3-4 lần bình thường. 

 

Cần kiểm tra kỹ đơn hàng online trước khi nhận và thanh toán 

Đang làm việc tại công ty, chị Vũ Thu Hiền (Đống Đa- Hà Nội) nhận được điện thoại thông 
báo có đơn hàng quà tặng tai nghe bluetooth, đặt qua shopee. Phía người gọi cho biết chị 
không phải trả tiền hàng nhưng phải trả phí vận chuyển (ship) 63.000 đồng. 

“Vì bị bất ngờ, lại nói chuyện qua điện thoại nên dù không biết được ai tặng nhưng tôi vẫn 
báo người nhà nhận giúp. Lúc họ gọi điện, họ báo đã ở đầu ngõ nhà tôi trên phố Yên Hòa, tôi 
thấy đúng số điện thoại, đúng địa chỉ, số tiền trả cũng không lớn. Tuy nhiên, sau tôi mới nhớ 
ra, có thể tôi đã bị lừa vì chẳng ai gây bất ngờ mà tặng quà cho tôi. Phí ship cũng cao hơn 
thông thường, đây rất có thể là tiền trả cho món hàng chất lượng kém kia”- chị Thu Hiền cho 
biết. 

Cũng từng gặp cảnh “dở khóc dở cười” với quà tặng “trên trời rơi xuống”, chị Khánh Huyền 
(Cầu Giấy- Hà Nội) cho biết: “Tôi đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì có người gọi điện báo tôi có 
quà tặng, họ đang đứng ở cửa đợi giao. Tôi hỏi ai tặng người giao hàng không nói. Hí hửng ra 
nhận hàng rồi ngồi vào bàn ăn bóc quà trước cả gia đình, tôi mới tá hỏa đó là 1 hộp bao cao 
su, trong khi tôi còn là sinh viên và sống cùng bố mẹ”. 

Với món quà này, chị Khánh Huyền đã thanh toán 92.000 đồng cho người giao hàng và họ đã 
đi mất. Đây cũng là phí giao hàng. 

Tỉnh táo hơn khi nhận được cuộc gọi đề nghị nhận quà tặng vào lúc tối muộn, anh Nguyễn 
Chiến (Long Biên- Hà Nội) từ chối thẳng thừng. “Món quà tôi nhận được không thông báo rõ 
là gì, chỉ thấy báo 58.000 đồng phí ship. Tôi thấy thông tin không rõ ràng, hơn nữa rất ít khi 
có người ship hàng lúc tối muộn nên tôi từ chối”- anh Nguyễn Chiến nói. 



Thời gian gần đây, nhiều người mua sắm qua Facebook, Zalo, Shopee… nhận được điện thoại 
đề nghị nhận quà tặng từ một người bí mật, chỉ mất phí ship từ vài chục đến hơn 100 nghìn 
đồng. Vì món quà bất ngờ, số tiền phải trả không quá lớn nên nhiều người đồng ý “nhận luôn 
rồi tính”. 

Tuy nhiên, đây có thể là trò lừa đảo của một số đối tượng lợi dụng hình thức mua sắm online. 
Do người dùng vô tình hoặc cố ý để lộ số điện thoại, địa chỉ trên mạng, hoặc các trang mua 
sắm trực tuyến chưa có cách bảo vệ thông tin khách hàng tốt nhất nên dữ liệu bị đánh cắp và 
khai thác. 

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực này, thông thường phí ship 1 món hàng mua bán qua 
mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử, website không quá lớn, thường chỉ dưới 30.000 
đồng/đơn. “Những trường hợp trên dù tiền thanh toán không quá nhiều, nhưng là phí vận 
chuyển lại quá cao, gấp 3-4 lần bình thường là bất hợp lý”- vị chuyên gia nói. 

Thừa nhận thực trạng nhiều người dùng bị lừa vì nhận quà tặng mạo danh Shopee, đại diện 
Shopee cho hay, Shopee nhận được thông tin nhiều người dùng nhận được điện thoại một đơn 
vị bán hàng tự xưng là Shopee  thông báo trúng nước hoa, quà tặng, phiếu mua hàng và yêu 
cầu người mua thanh toán chi phí vận chuyển hàng hoá.Tuy nhiên, khách hàng cần đề cao 
cảnh giác. 

“Tất cả quà tặng từ Shopee dành cho khách hàng may mắ sẽ không phải thanh toán chi phí 
vận chuyển hay trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Shopee sẽ gửi tin nhắn qua app (PN), 
hoặc gọi điện thoại cho khách hàng bằng số hotline của Shopee”- đại diện Shopee nhấn mạnh. 

Để hạn chế rủi ro, Shopee cũng khuyến cáo khách hàng nên theo dõi đơn hàng có thực hay 
không qua ứng dụng. Đồng thời, cần cảnh giác với những trang web, tài khoản mạng xã hội lạ 
quảng cáo sản phẩm, dịch vụ với giá rất thấp, hoặc khuyến mãi lớn… 

 

 


