
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Đài PTTH Đồng Nai 

Ngày đăng: 18/02/2020 
Mục: Tin tức 

Tiện ích khi trả hồ sơ xử phạt giao thông qua bưu điện 

Không chỉ liên tục đổi mới, nâng cao cải cách hành chính ở nhiều lĩnh vực, thời gian qua 
tỉnh Đồng Nai còn mạnh dạn tiên phong liên kết, liên thông một số ngành với nhau để 
giúp người dân giảm bớt những phiền hà, vướng mắc trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục. 

 

Do việc vi phạm các quy định về ATGT gia tăng nên thời gian qua, phòng CSGT Công an 
tỉnh Đồng Nai đã kết hợp với bưu điện tỉnh Đồng Nai để nhận trả kết quả phạt vi phạt ATGT 
qua bưu điện nhằm giúp người dân bớt những phiền hà khi lui tới xử lý công việc. 

Trước đây, các biên bản vi phạm hành chính về An toàn giao thông (ATGT) trong rổ nhựa 
này chất cao cả gang tay và người dân phải ngồi chờ hàng giờ mới tới lượt giải quyết. Nhưng 
hiện nay, mỗi ngày, số lượt người dân đến phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hoặc đội 
giao thông công an các thành phố, huyện…vv để giải quyết, đóng phạt vi phạm ATGT đã 
giảm khoảng 30%. Bởi, thì tất cả các thủ tục đã được nhân viên của bưu điện ở các cấp giải 
quyết theo dịch vụ. 

Tức, người vi phạm giao thông chỉ cần liên hệ với cảnh sát giao thông ngay khi bị lập biên 
bản, sau đó đến ngay bưu cục gần nhất để liên hệ đóng phạt. Khi nhận được tiền đóng phạt, 
cảnh sát gioa thông nơi vi phạm sẽ chuyển giấy tờ tạm giữ cho người vi phạm qua bưu điện 
theo hình thức ưu tiên. Đối với trong tỉnh, 2 ngày người dân sẽ nhận lại giấy tờ, còn ngoài tỉnh 
sẽ giao động từ 3-5 ngày. 

Tháng 4-2016, phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai đã có văn bản xin ý kiến kết 
hợp với bưu điện tỉnh để nhận trả hồ sơ vi phạm giao thông cho người dân. Đến nay, sau gần 
4 năm triển khai, việc này đã hỗ trợ rất nhiều cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giải quyết cũng 
như người dân vi phạm. Dù vậy, nhưng đến nay, số lượng người dân đăng kí giải quyết hồ sơ 
qua bưu điện chỉ chiếm khoảng 1/3 trên tổng số hồ sơ vi phạm. 

Không chỉ đẩy mạnh giải quyết hồ sơ qua bưu điện, sắp tới, người dân dân ở Đồng Nai nói 
riêng và cả nước nói chung nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông khi bị xử phạt có thể 
nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc nộp phạt vi phạm giao thông trực 
tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia không chỉ tháo gỡ rất nhiều khó khăn cho người dân 
mà còn giảm thiểu tối đa tiêu cực trong việc phạt - nộp phạt vi phạm giao thông. 

Tùng Minh - Phước Thọ 

 



 

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế 

Ngày đăng: 17/02/2020 
Mục: Cải cách hành chính 

Giảm 50% cước chuyển phát khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến 

Từ ngày 17/2 - 31/3/2020 khi người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực 
tuyến được giảm 50% cước chuyển phát. 

 

Giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh về việc đẩy mạnh dịch vụ 
công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích đề phòng lây lan dịch 
Covid-19. 

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thống nhất và hoan nghênh đề xuất của 
Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế trong đồng hành, chia sẻ với các cấp chính quyền trên địa bàn 
tỉnh về đề phòng lây lan dịch Covid-19. 

Trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh rất mong nhận được sự hợp tác, chia sẻ với tỉnh 
trong công tác cải cách hành chính, bưu chính công ích. Đồng thời, giao UBND các huyện, thị 
xã và TP. Huế, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các Trung tâm Hành chính công, Bộ phận một 
cửa hiện đại cấp xã phối hợp với các chi nhánh bưu điện cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến việc giảm 50% cước chuyển phát từ ngày 17/2 - 31/3/2020 đến công dân, tổ chức khi 
tham gia giải quyết TTHC trực tuyến. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan 
thông tấn báo chí đăng tải, tuyên truyền nội dung về việc giảm cước đến công dân, tổ chức 
biết và tham gia thực hiện. 

Thái Bình 

 



 

Nguồn: Ban Tuyên giáo tỉnh An Giang 

Ngày đăng: 18/02/2020 
Mục: Thông tin Tuyên giáo 

An Giang thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ 
thông tin 

An Giang là một trong những địa phương triển khai sớm việc tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính gắn với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 
Theo đó, nhiều sở, ngành và UBND huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với 
Bưu điện tỉnh và doanh nghiệp bưu chính để triển khai. Kết quả triển khai Quyết định 
42/2012/QĐ-UBND đạt 650.000 kết quả nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

 

Năm 2019, tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 97%; cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 đạt 45%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 34%. Tỷ lệ hồ sơ giải 
quyết trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 41,5%; mức độ 4 đạt tỷ lệ 75,8%. Tỷ lệ TTHC đã triển 
khai có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI (bưu chính công ích) đạt 81,2%; Tỉ lệ giữa số hồ sơ 
đã tiếp nhận qua dịch vụ BCCI so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm của các TTHC đạt 
20,1%; Tỷ lệ giữa số hồ sơ đã được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI so với tổng số hồ 
sơ đã trả kết quả giải quyết trong năm đạt 40,6%. 

UBND tỉnh nhận thấy việc triển khai tốt ứng dụng công nghệ thông tin và Quyết định 45 của 
Thủ tướng Chính phủ có vai trò rất quan trọng trong công tác cải cách hành chính, giúp công 
tác cải cách hành chính và điều hành trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn, công khai minh bạch, cải 
thiện môi trường đầu tư, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Bích Vân 

 

 

 



 

Nguồn: CTT Quảng Ngãi 

Ngày đăng: 18/02/2020 
Mục: Tin tức 

Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến, nộp và nhận kết quả qua đường 
bưu điện để góp phần phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố, thị xã tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lựa chọn 
hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến (mức độ 3, mức độ 4); nộp hồ sơ và 
nhận kết quả qua đường bưu điện; nộp hồ sơ trực tiếp nhưng đăng ký nhận kết quả tại nhà qua 
đường bưu điện. Tiếp tục rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung đưa vào thực hiện 
trên địa bàn tỉnh để phục vụ tổ chức, cá nhân. 

Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng 
Ngãi, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện, 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã tích cực 
hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết 
quả qua đường bưu điện. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương có hình thức, giải 
pháp thiết thực tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng 
hình thức trực tuyến, thông qua bưu điện đối với những thủ tục hành chính đủ điều kiện; theo 
dõi, đảm bảo cho quá trình vận hành nộp, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công - 
Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi thông suốt, hiệu quả. 

Bưu điện tỉnh tiếp tục có giải pháp để phối hợp tốt với Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Quảng Ngãi; mở rộng việc phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính của UBND cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính của UBND cấp xã để tuyên truyền, hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua 
đường bưu điện. 

V.N 



 

Nguồn: Dân Trí 

Ngày đăng: 17/02/2020 
Mục: Pháp luật 

Thiết bị lắp súng và 500 viên đạn được mua bán, chuyển qua bưu điện 

Ngày 17/2, lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa bắt 
giữ một vụ mua bán các thiết bị, linh kiện chế tạo, lắp ráp súng tự chế, súng săn qua 
mạng. 

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Glong phối hợp với Công an xã Đắk 
Som phát hiện Giàng A Thai (SN1996, trú tại xã Đắk R'măng) đến Bưu điện xã Đắk Som để 
nhận bưu phẩm nghi chứa đựng các thiết bị, linh kiện lắp ráp súng tự chế nên mời về trụ sở 
UBND xã làm việc. 

 

Công an huyện Đắk Glong kiểm tra số tang vật thu giữ được 

Qua đấu tranh, Giàng A Thai khai nhận trước đó, khi xem trên mạng Youtube thấy có quảng 
cáo bán các linh kiện để lắp ráp súng tự chế, Giàng A Thai đặt 3 đơn hàng thiết bị với giá 6 
triệu đồng để lắp ráp. 

Ngày 11/2, Giàng A Thai đến Bưu điện xã Đắk Som để nhận hàng thì bị lực lượng Công an 
huyện phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật. 

Kiểm tra tang vật, lực lượng chức năng phát hiện gần 30 sản phẩm, linh kiện, thiết bị lắp ráp 
súng tự chế như: đồng hồ đo áp suất, lò xo, bình hơi, ống ngắm, đầu ruồi, bộ nòng, hộp chứa 
đạn... cùng hơn 500 viên đạn chì các loại. 

Kết quả giám định các thiết bị, linh kiện thu giữ cho thấy đó là các bộ phận để lắp ráp súng 
hơi, súng săn. Công an huyện Đắk Glong đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật để tiêu hủy 
theo quy định của pháp luật. 

Dương Phong 

 

 



 
 

Nguồn: Báo Vĩnh Long 

Ngày đăng: 17/02/2020 
Mục: Quốc tế 

Indonesia thực hiện biện pháp phòng ngừa Covid-19 lây qua bưu phẩm 

Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Indonesia đã đưa ra dự đoán về khả năng lây lan 
dịch Covid-19 qua đường bưu phẩm. 

Hôm 16/2, ông Ferdinandus Setu, trưởng phòng quan hệ công chúng của Bộ Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông Indonesia cho biết, bộ này hy vọng tất cả các nhà khai thác bưu 
chính sẽ tiếp tục tích cực tham gia vào việc ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới 
xâm nhập vào Indonesia, chủ yếu thông qua vận chuyển hàng hóa. 

 

Công ty bưu điện Indonesia (Pos Indonesia) ra thông báo không nhận bưu kiện từ tỉnh Hồ Bắc 
(Nguồn : Indopolitika). 

Theo đó, các nhà điều hành bưu chính nước này sẽ phải tiến hành xác định các mặt hàng bưu 
chính đến từ Trung Quốc, Hong Kong, Macao và các quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. 

Tổng cục bưu điện Indonesia cũng yêu cầu các nhà khai thác bưu chính không được giao hàng 
đã bị cấm dựa trên chính sách của các bộ và cơ quan chính phủ liên quan đến việc dự đoán dự 
lây lan của loại virus này. Các bưu kiện sẽ phải được thông qua các quy trình vận hành tiêu 
chuẩn và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, các bưu kiện từ các vùng lãnh thổ Hong Kong và Macao được công ty Bưu điện 
Indonesia (Post Indonesia) áp dụng dịch vụ bưu chính quốc tế riêng, theo đó, các bưu kiện 
này chỉ được sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) và chuyển phát xuất khẩu (EEXPO 
POST). Riêng đối với các bưu kiện đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thì hoàn toàn không được 
thực hiện giao dịch.  

Các nhà khai thác bưu chính cũng phải báo cáo cho Cơ quan kiểm dịch, hải quan và tiêu thụ 
đặc biệt cũng các cơ quan chính phủ liên quan nếu phát hiện rủi ro lây truyền Covid-19 qua 
hàng hoá và bưu phẩm./. 

Theo Hương Trà/VOV 


