
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo CAND 

Ngày đăng: 18/08/2020 
Mục: Đời sống 

Phát huy mạng lưới bưu chính công ích, đảm bảo ANTT khu vực biên giới 

Với hơn 233 điểm phục vụ, cùng hệ thống phương tiện, máy móc hiện đại, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn không chỉ thực hiện tốt các 
nhiệm vụ bưu chính công ích, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. 

Tạo thuận lợi cho người dân miền núi 

Là đơn vị được giao quản lý và khai thác hiệu quả mạng lưới bưu chính công cộng do nhà 
nước đầu tư tại Lạng Sơn với 233 điểm phục vụ, trong đó có 138 điểm Bưu điện Văn hóa xã, 
2 bưu cục đặc thù, thời gian qua Bưu điện Lạng Sơn đã trở thành “cánh tay nối dài” của cơ 
quan hành chính nhà nước trong việc tham gia cung cấp dịch vụ hành chính công, tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới tận địa chỉ người dân yêu cầu. 

 

Với nhiều tiện ích từ dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, 
cùng sự chuyển phát nhanh chóng, chính xác, an toàn giờ đây mỗi khi cần thực hiện các thủ 
tục hành chính như cấp giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp đổi chứng minh nhân 
dân, hộ chiếu, giấy thông hành, thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh… đông đảo người 
dân đã không ngại ngần tới các điểm phục vụ của Bưu điện để đăng ký sử dụng dịch vụ. 

Có mặt tại điểm Bưu điện Văn hóa xã Lương Năng để cấp đổi giấy phép lái xe, Anh Kim Văn 
Khỏe, thôn Bản Téng, xã Lương Năng, huyện Văn Quan cho biết, trước đây khi cần đổi giấy 
phép lái xe người dân trong bản phải mất nhiều thời gian đi đến Sở Giao thông – Vận tải 
làm.  Nhưng hiện nay, tôi chỉ việc đến  Bưu điện văn hóa xã  là đã có thể hoàn thiện các thủ 
tục hồ sơ khi có đợt cấp đổi giấy phép lái xe mới triển khai tại xã. 

“Tôi thấy dịch vụ này thực hiện tại điểm BĐ-VHX rất thiết thực, hiệu quả, giúp người dân 
chúng tôi không mất thời gian, công sức và tiền bạc để đi lại làm giấy tờ như trước kia”, anh 
Khỏe chia sẻ thêm. 



Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua Bưu điện còn góp phần giảm áp lực, giảm sự quá tải cho các cơ quan hành chính 
trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các bộ phận Một cửa. Qua đó, cán bộ, công chức cũng có nhiều 
thời gian hơn để nghiên cứu, tập trung thời gian nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn. Đặc biệt 
thông qua dịch vụ này, việc thực hiện các thủ tục hành chính công được công khai và minh 
bạch các khoản thu phí, người dân không bị gây phiền hà khi thực hiện thủ tục hành chính. 

 

Năm 2019, tổng sản lượng dịch vụ hành chính công của đơn vị này đạt trên 65.700 lượt hồ sơ. 
Đặc biệt, để đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó hạn chế 
hoạt động tập trung đông người, tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, Bưu điện 
tỉnh Lạng Sơn hiện đang đẩy mạnh triển khai các dịch vụ hành chính công, qua đó không chỉ 
góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, 
doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính. 

Góp phần đảm bảo an ninh biên giới 

Xác định, Lạng Sơn là địa bàn biên giới, có vị trí chiến lược, vì vậy bên cạnh việc duy trì tốt 
mạng đường thư quốc tế Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn luôn đặc biệt 
quan tâm tới các hoạt động tại bưu cục cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

 Bởi đây không chỉ là sự khẳng định chủ quyền quốc gia tại nơi vùng biên cương tổ quốc mà 
còn là “địa chỉ đỏ” cung cấp dịch vụ hành chính công và các dịch vụ bưu chính cho các lực 
lượng bộ đội biên phòng, hải quan, công an và người dân tại cửa khẩu. Đặc biệt, đảm bảo các 
hoạt động chuyến thư đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Theo Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn: “Bưu điện Việt Nam đã 
có quá trình hợp tác hơn 50 năm với bưu chính Trung Quốc, nên chúng tôi có nhiều kinh 
nghiệm, am hiểu thị trường, phong tục tập quán, con người nước bạn. 

Là đơn vị duy nhất được giao nhiệm vụ duy trì và quản lý mạng lưới bưu chính công ích tại 
Lạng Sơn, bên cạnh việc cung ứng dịch vụ bưu chính trong nước, cung ứng dịch vụ bưu chính 
quốc tế, chúng tôi còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để nắm bắt tình hình, 
nhận diện các hiện tượng, vấn đề nổi cộm, phức tạp về an toàn, an ninh nói chung và trong 
lĩnh vực bưu chính nói riêng trên địa bàn”. 



Đặc biệt khi triển khai các thủ tục hải quan chuyển thư đường bộ giữa Việt Nam và Trung 
Quốc, Bưu điện Lạng Sơn luôn chủ động phối hợp chặt chẽ  để việc giao nhận chuyến thư 
giữa bưu chính hai nước đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định. 

Với tần suất 6 lần/tuần, trong đó có 2 chuyến thư phổ thông và 6 chuyến chuyển phát nhanh 
EMS, mạng đường thư Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan luôn được đảm bảo thông suốt, hàng trăm 
nghìn tấn bưu phẩm, bưu kiện đã được chuyển phát an toàn, đúng quy định. 

Với lợi thế về nguồn nhân lực, cùng mạng lưới trải rộng tới các xã, thôn, bản, đây cũng là đơn 
vị được đánh giá cao trong việc tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, góp phần xây dựng khu vực 
biên giới vững mạnh toàn diện. 

An An 

 

 

  

  



Nguồn: VietNamNet 

Ngày đăng: 18/08/2020 
Mục: TTTT 

Phát hành tem bưu chính tôn vinh lực lượng Công an nhân dân 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, ngày 19/8/2020, Bộ TT&TT 
phối hợp với Bộ Công an chính thức phát hành bộ tem “Công an nhân dân Việt Nam”. 

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời ngày 19/8/1945 trong khí thế thắng lợi của 
Cách mạng tháng Tám. Từ đó, ngày 19/8 là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. 

Năm 2005, Đảng và Nhà nước đã quyết định lấy Ngày truyền thống Công an nhân dân là 
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, cũng như vị 
trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng 
Công an nhân dân, Bộ TT&TT đã phát hành bộ tem “Công an nhân dân Việt Nam” vào đúng 
dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020). 

 

Bộ tem “Công an nhân dân Việt Nam” gồm 1 mẫu tem và 1 blốc, được Bộ TT&TT phát hành 
ngày 19/8/2020. 

Bộ tem do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, gồm 1 mẫu tem 
khuôn khổ 43x32mm với giá mặt 4.000 đồng, và 1 mẫu blốc khuôn khổ 140,8 x 82mm với 
giá mặt 19.000 đồng. 

Mẫu tem được thiết kế tràn lề, với hình tượng con số 75 cách điệu thể hiện ý nghĩa 75 năm 
chiến đấu xây dựng và trưởng thành. Khéo léo lồng vào trong số 75 là hình ảnh các lực lượng 
đặc trưng của Công an nhân dân Việt Nam như: An ninh, cảnh sát, cảnh sát cơ động, cảnh sát 
giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Phía bên trái là hình ảnh tượng đài Hòn đá Bạc – 
biểu tượng của lịch sử truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Tất cả những hình ảnh 
chủ đạo này được đặt trên nền lá cờ Bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Blốc tem cũng được thiết kế tràn lề. Hình ảnh chủ đạo là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 
bức ảnh tư liệu về việc Người tặng Hội nghị Công an toàn quốc 4 chữ: Cần, Kiệm, Liêm, 
Chính. Bên cạnh là 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được trích từ thư của Chủ tịch Hồ 



Chí Minh gửi Công an khu XII ngày 11/3/1948. Trên blốc còn có hình ảnh cụm biểu tượng Di 
tích tượng đài Hòn đá Bạc cùng lá cờ Bảo vệ An ninh Tổ quốc và biểu tượng người chiến sĩ 
công an đang chào cờ, phía dưới là hình tượng các em bé đang vui chơi trong một xã hội trật 
tự an toàn. 

Bộ tem “Công an nhân dân Việt Nam” được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ 
ngày 19/8/2020 đến ngày 30/6/2022. Một số sản phẩm phát hành theo bộ tem là dấu phát 
hành, phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC), bưu thiếp cực đại (maxicard), bìa gài phát 
hành. 

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã từng phát hành 5 bộ tem về chủ đề Công an nhân dân Việt 
Nam. 

Cụ thể: Bộ tem “Tem Binh sỹ”, gồm 1 mẫu (Công an biên phòng), phát hành ngày 3/1/1961; 
Bộ tem “Kỷ niệm 40 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam (1945-1985)”, gồm 2 mẫu, 
phát hành ngày 30/8/1985; Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 
2/9”, phát hành ngày 14/8/1995, trong đó có mẫu tem Kỷ niệm 50 năm thành lập Công an 
nhân dân; Bộ tem “Kỷ niệm 55 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-2000”, 
gồm 2 mẫu, phát hành ngày 19/8/2000; Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm thành lập Công an nhân dân 
Việt Nam (19/8/1945-2005)”, gồm 2 mẫu, phát hành ngày 19/8/2005. 

Bình Minh 

 

  



Nguồn: GHN 

Ngày đăng: 18/08/2020 
Mục: Văn hóa 

Một bì thư quý hiếm 

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945), thành lập Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ cộng hòa, hoàn cảnh đất nước còn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó ngành Bưu điện chưa 
kịp phát hành tem. 

 

Bì thư thực gởi dán tem “Alexande De Rhrodes” in đè tiêu đề Việt Nam Dân chủ cộng hòa 
gởi từ bưu cục Phủ Lý ngày 26-9-1946 đến bưu cục Hà Nội R.P Tokin ngày 1-10-1946. 

Để phục vụ kịp thời cho nhu cầu thông tin, liên lạc giữa các cơ quan, công ty… với nhau nói 
riêng và người dân nói chung, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã lấy 53 mẫu tem 
Đông Dương (loại tem do thực dân Pháp phát hành dùng cho 3 nước Lào, Việt Nam và 
Campuchia khi còn đô hộ) in đè lên mặt tem các tiêu đề: “Việt Nam Dân chủ cộng hòa” hoặc 
“Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”, “Quốc phòng”, “Bưu chính”, “Cứu đói”, “Binh sĩ bị nạn”… 
với 13 tiêu đề khác nhau để tạo thành 57 mẫu tem Việt Nam dùng tạm thời trên mạng bưu 
chính. Vì thời gian chỉ sử dụng trong khoảng 1 năm, cùng với đất nước bị chiến tranh, ít 
người lưu giữ bì thư nên số lượng bì thư dùng tem loại này trên thực tế cực kỳ quý hiếm. Ở 
nước ta, những nhà sưu tập tem sở hữu bì thư loại này chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Ngụy Như Ánh 

  



Nguồn: CTTĐT Sơn La 

Ngày đăng: 18/08/2020 
Mục: CCHC 

Toàn tỉnh có tổng số 669 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích  

Toàn tỉnh có tổng số 669 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 
qua dịch vụ bưu chính công ích với tổng số 132.849 hồ sơ TTHC đã được tiếp nhận và 
trả qua dịch vụ bưu chính công ích.  

 

Toàn tỉnh có tổng số 669 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 

Đến nay, quy trình tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích ngày càng chặt chẽ, kịp thời và an toàn; chất lượng dịch vụ bưu chính từng 
bước được nâng cao, hướng tới phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu; thái độ 
phục vụ của nhân viên bưu điện trong việc chuyển phát kết quả rất tận tình, chuyên nghiệp, 
đảm bảo đúng thời gian theo quy định. 

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện công ích đã tạo thuận 
lợi cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn tiết kiệm chi phí 
và thời gian, công sức đi lại khi giải quyết TTHC. Mặt khác, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả qua dịch vụ bưu chính công ích cũng giúp bộ phận giải quyết TTHC nâng cao hiệu quả 
xử lý các TTHC, tiết kiệm thời gian, giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc, giảm 
thời gian đi lại, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, góp phần đẩy mạnh cải cách 
hành chính tại các sở, ban, ngành và địa phương. 

Diệp Hương 

 

  



Nguồn: Báo Hà Nội Mới 

Ngày đăng: 18/08/2020 
Mục: Xã hội 

Đã tích hợp 120 thủ tục hành chính thuế trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính, nâng tổng số dịch 
vụ công trực tuyến cung cấp qua Cổng dịch vụ công quốc gia là 120 thủ tục. Thông tin 
trên được Tổng cục Thuế cho biết vào chiều 18-8. 

 

Ảnh minh họa. 

Theo kế hoạch, năm nay, Tổng cục Thuế phải tích hợp 93 thủ tục hành chính mức độ 3,4 lên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên đến tháng 5-2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kế 
hoạch trước 6 tháng. 

Hiện hơn 14 triệu lượt người nộp thuế đã truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia để gửi đề nghị 
đến cơ quan thuế giải quyết 93 thủ tục này. 

Tổng cục Thuế hoàn thành tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính, nâng tổng số dịch vụ công 
trực tuyến cung cấp qua Cổng dịch vụ công quốc gia lên 120 thủ tục. Ngành Thuế tiếp tục 
vượt mục tiêu mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao, đạt gần 130% so với kế hoạch của năm 
2020. 

Đặc biệt, dịch vụ công thứ 1.000 cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được công bố 
vào ngày mai, 19-8, là dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô, xe 
máy. 

Người dân có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia có thể vào kê khai tờ khai lệ phí 
trước bạ, sau khi khai xong, người dân nhận được tin nhắn thông báo mã hồ sơ, số tiền để 
thực hiện nộp điện tử ngay trên Cổng. Nếu như trước đây, người dân làm hồ sơ giấy mất nửa 
ngày thì nay chỉ mất từ 10 đến 15 phút. 

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ phấn đấu để nâng cấp, tích hợp tất cả thủ tục hành chính thuế 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh 
nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. 

 
 

  



Nguồn: Nhà báo và Công luận 

Ngày đăng: 18/08/2020 
Mục: Xã hội 

Hải Dương: Học sinh THPT nhận hồ sơ qua đường bưu điện 

Để phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương yêu cầu việc trả 
giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ, các giấy chứng nhận (bản chính) và các hồ 
sơ khác của học sinh thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Học sinh THPT ở Hải Dương nhận hồ sơ qua đường bưu điện. Ảnh: TL. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ lây 
lan rất cao trong cộng đồng, ngày 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã có công văn 
gửi các đơn vị trực thuộc hướng dẫn việc thực hiện chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 
trong bối cảnh dịch bệnh. 

Theo đó, việc trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ, các giấy chứng nhận (bản 
chính) và các hồ sơ khác của học sinh thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Hải Dương chủ động liên hệ với các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ chuyển phát các giấy tờ trên đến tận địa chỉ nhà khi 
học sinh, cha mẹ học sinh có nhu cầu thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 

Trong việc chuẩn bị cho năm học mới, Hải Dương yêu cầu các trường không tổ chức tập 
trung học sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/8. Các trường THPT công lập chỉ tiếp tục triển 
khai nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 sau ngày 31/8. 

Đối với các trường THPT tư thục, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường 
xuyên khi nhận hồ sơ phải bố trị lịch cụ thể (có thể bố trí theo từng đơn vị phương, xã, thị 
trấn), hạn chế số người tham gia, bảo đảm giãn cách xã hội. 

Các đơn vị phải chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm các yêu cầu về 
phòng, chống dịch bệnh như nơi rửa tay, xà phòng, nước sạch, nước sát khuẩn có cồn, khẩu 
trang dự phòng... 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tiếp xúc với học sinh, phụ huynh học sinh bắt buộc phải 
có các phương tiện phòng hộ như khẩu trang y tế, kính bảo hộ hoặc tấm che mặt, găng tay. 

Các cuộc họp để chuẩn bị cho năm học mới của các nhà trường được tổ chức theo hình thức 
trực tuyến. Trong trường hợp cần phải tổ chức trực tiếp thì thành phần họp ở phạm vi hẹp. 

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên 
chức theo dõi tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. 


