
ĐIỂM BÁO 
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Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc: Chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Trước tình hìnhdiễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, Bưu điện tỉnh đã triển khai 
các phương án trang bị bảo hộ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, đồng 
thời, đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

 

Nhân viên Phòng giao dịch chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Mặc dù lượng khách đến giao dịch tại Phòng giao dịch khách hàng, Bưu điện tỉnh đã giảm do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng mỗi ngày, số lượng bưu gửi mà các nhân viên tại 
đây phải tiếp nhận từ 300-500 thư, hàng, bưu phẩm; trung bình doanh thu phát sinh khoảng 10 
triệu đồng/ngày. Với số lượng lớn như vậy, các nhân viên giao dịch phải tiếp xúc thường 
xuyên với khách hàng, nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường viêm hô hấp cấp cao.  

Bà Đỗ Thị Hường, Trưởng Bưu cục Vĩnh Yên cho biết: “Do thường xuyên giao dịch với 
khách hàng ở các địa phương trong tỉnh nên nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch cao. Với phương 
châm phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo, mỗi nhân viên chúng tôi tự chủ động trong công 
tác phòng chống dịch bệnh.” 

Ngoài việc phun khử trùng toàn bộ Công ty, Bưu điện tỉnh đã trang bị đầy đủ găng tay, khẩu 
trang, khăn mặt, nước sát khuẩn cho cán bộ, nhân viên các bộ phận. Ngay trước cửa Phòng 
giao dịch, đơn vị cũng trang bị đầy đủ nước sát khuẩn phục vụ khách hàng đến giao dịch. 
Không chỉ nhân viên giao dịch, những người làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm 
cao như: bưu tá, khai thác, bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giao tiếp với khách hàng, hàng hóa 
bưu chính đi đến từ các vùng dịch, có nguy cơ tiếp xúc với vi rút gây bệnh đã được Bưu điện 
tỉnh trang bị đầy đủ và hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang y tế đúng cách, kết hợp với rửa tay 
thường xuyên bằng xà phòng, chất sát khuẩn, xúc miệng bằng nước sát khuẩn để phòng bệnh. 
Đồng thời, tăng cường vệ sinh các điểm giao dịch, làm sạch bằng chất tẩy rửa có chứa chất 
khử trùng các bề mặt như quầy, mặt bàn, đồ đạc, dụng cụ lao động thường xuyên có sự tiếp 
xúc với khách hàng. 

Ngay sau khi dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn, Bưu điện tỉnh đã thành lập Tổ công tác về 
phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra gồm 17 



thành viên để triển khai các chỉ đạo của địa phương, của Tổng công ty và các cơ quan chuyên 
môn khác về phòng chống dịch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho cán 
bộ, nhân viên, người lao động về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh. 
Chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở, các điểm 
giao dịch, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tổ chức sản xuất của đơn vị. Cùng với 
đó, Tổ công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh; cập nhật, báo cáo đầy đủ, chính xác, thường xuyên về công tác 
phòng chống dịch và đề xuất các biện pháp, phương án phòng, chống dịch kịp thời. 

Hồng Yến 

 



 

Nguồn: Báo BHXH    

Ngày đăng: 24/02/2020 
Mục: Kinh tế - Xã hội 

Hà Tĩnh: Gần 600 người tham gia BHXH tự nguyện trong Ngày “Chủ nhật Vàng” 

Sáng 23/2, BHXH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Ngày “Chủ nhật 
Vàng” ra quân tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Lễ ra 
quân thu hút hơn 300 CCVC và NLĐ của hai đơn vị cùng tham gia. 

Theo kế hoạch, tại Văn phòng Bưu điện tỉnh và 13 huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt ra 
quân tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện. Đợt ra quân lần này sẽ tập trung tuyên 
truyền tại chợ tỉnh; chợ các huyện, thị xã; các điểm đông dân cư, các hộ kinh doanh dọc các 
trục đường và các gia đình có khả năng tham gia BHXH tự nguyện… 

 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà- Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh, đây là 
hoạt động tạo tiền đề cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó có việc phấn đấu hoàn 
thành mục tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2020. 

 



Đặc biệt, đợt ra quân này sẽ giúp chuyển tải các thông tin về chế độ, chính sách BHXH tự 
nguyện. Trong đó, tập trung tuyên truyền về chính sách hỗ trợ thêm 20% mức đóng (theo mức 
chuẩn nghèo) của Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Kết quả, tính đến 17 giờ cùng ngày, toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động được 573 người tham 
gia BHXH tự nguyện. Trong đó, tiêu biểu có các đơn vị như: Huyện Can Lộc có 70 người 
tham gia, huyện Đức Thọ có 52 người tham gia, huyện Hương Sơn có 51 người tham gia… 

 

Được biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức và đa dạng 
hóa các hoạt động tuyên truyền của ngành BHXH và Bưu điện. Thông qua đó, quyết tâm đưa 
chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT vào 
cuộc sống, góp phần tiến tới thực hiện thành công mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. 

Thảo Khang 

 

 



 

 

Nguồn: Báo Tổ Quốc   

Ngày đăng: 24/02/2020 
Mục: Tin tức 

Nghỉ học ở nhà vì dịch, học sinh nhận được bưu phẩm có "1-0-2" từ thầy cô, dân mạng 
nhìn vào cười chảy nước mắt 

Sợ học sinh không chịu học tập chăm chỉ nên các thầy cô giáo đã nghĩ ra những cách thức 
giao bài tập vô cùng độc đáo. 

Do ảnh hưởng của virus corona chủng mới nên thời gian qua, các trường học ở Trung Quốc 
đã tạm đóng cửa và tổ chức các hoạt động giảng dạy trực tuyến cho học sinh. 

Tuy nhiên, việc học online gây ra những khó khăn nhất định cho giáo viên trong việc giao bài 
tập cho học sinh, cũng như kiểm soát xem học sinh có làm đầy đủ bài tập được giao hay 
không. Chính vì vậy, nhiều thầy cô tại đất nước này đã nghĩ ra những cách thức giao bài vô 
cùng độc đáo. 

Mới đây, một tài khoản Weibo (mạng xã hội Trung Quốc, tương tự như Facebook) đã chia sẻ 
một câu chuyện vô cùng hài hước. Cụ thể, cô gái này đi ra bưu điện để lấy bưu phẩm và tình 
cờ trông thấy hàng loạt bịch hàng được đóng gói giống hệt nhau. 

Ban đầu, cô gái đoán đây là khẩu trang nhưng nghĩ đến việc mặt hàng này đang khan hiếm ở 
Trung Quốc nên đã loại bỏ suy nghĩ này. Sau đó vì quá tò mò nên cô gái hỏi thẳng nhân viên 
giao hàng và biết được sự thật hài hước. 

 

Giáo viên gửi bài tập cho học sinh qua đường bưu điện. 

Hóa ra, hàng chục bưu phẩm được đóng gói giống hệt nhau này chính là bài tập về nhà của 
học sinh được giáo viên đóng gói và gửi qua đường bưu điện. Cư dân mạng sau đó được trận 
cười nắc nẻ và để lại nhiều bình luận hài hước: 

"Các thầy cô đúng là quá sáng tạo. Tưởng tượng mấy em học sinh hớn hở đi nhận bưu phẩm, 
mở ra là cả chồng bài tập và tài liệu mà thấy hài". 

"Đúng là phải làm cách này thì mấy cô cậu học trò mới chăm chỉ học được". 

"Chú shipper ơi, cho cháu gửi trả lại bưu kiện này được không? Bưu kiện này đáng sợ quá". 



Hiện tại, gần 200 triệu học sinh tại Trung Quốc đang học trực tuyến. Hôm 17/2, Bộ Giáo dục 
Trung Quốc đã giới thiệu "lớp học đám mây internet toàn quốc" được hỗ trợ bởi hơn 7000 
máy chủ và có thể đáp ứng cho 50 triệu học sinh cùng học một thời điểm. 

Các bài học bao gồm 12 môn học khác nhau. Trong khi đó, Kênh truyền hình giáo dục Trung 
Quốc cũng đang phát trực tuyến các chương trình học qua vệ tinh tới các khu vực hẻo lánh có 
kết nối mạng chậm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Bộ GTVT 

Ngày đăng: 25/02/2020 
Mục: Tin tức  

Sở GTVT Quảng Ninh: Đẩy mạnh cải cách hành chính 

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Quảng Ninh đã nỗ lực triển khai các giải 
pháp ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính (CCHC), từ đó đã đáp ứng 
hiệu quả nhu cầu cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Cán bộ Sở GTVT giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 

Hoàn thiện, kiện toàn tổ chức bộ máy; hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết công việc và siết chặt kỷ cương hành 
chính bảo đảm sự quản lý, điều hành thông suốt, hiệu quả... là mục tiêu luôn được Sở GTVT 
chú trọng thực hiện. Để hiện thực hóa điều đó, Sở luôn chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị 
trực thuộc, tập trung và bám sát vào các nội dung, tiêu chí CCHC. 

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, thời gian qua, để tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ 
tục hành chính (TTHC), Sở đã tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất bổ 
sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật theo hướng 
đơn giản và dễ thực hiện. 

Thực hiện tốt chủ trương 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (HCC). Thủ tục 
hành chính được UBND tỉnh công bố và đang thực hiện là 113 thủ tục, gồm: 98 TTHC đủ 
điều kiện thực hiện tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (100% các thủ tục này đều được triển 
khai ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) và 15 TTHC đặc thù thực hiện tại đơn vị. 

Theo thống kê, hiện nay phần lớn các TTHC của Sở GTVT đã được cắt giảm gần 40% thời 
gian so với quy định, như: Thủ tục cấp phù hiệu xe tắc xi giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, 
cấp phù hiệu xe hợp đồng giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, cấp phù hiệu xe vận chuyển 
khách du lịch giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày, đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của 
nước ngoài giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày... Từ đó, đã góp phần giảm bớt thời gian giải 
quyết các thủ tục và rút ngắn thời gian đi lại của tổ chức, công dân. 

Bên cạnh đó, từ ngày 29/8/2019, Sở đã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cấp đổi, cấp lại 
giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. Đồng thời tiếp tục duy trì việc nhận, trả hồ 



sơ đổi giấy phép lái xe tại trung tâm phục vụ HCC 7 địa phương trong tỉnh (gồm: Móng Cái, 
Uông Bí, Tiên Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên). 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và 
doanh nghiệp, thời gian qua, Sở GTVT đã ký kết chương trình phối hợp với Bưu điện tỉnh về 
dịch vụ chuyển phát các loại giấy tờ như: Đăng ký xe, giấy phép lái xe... Việc triển khai dịch 
vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, nhờ đó giúp giảm chi phí đi lại 
cho công dân. 

Theo đó, công dân khi có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe, chỉ cần một lần đến điểm phục vụ 
bưu điện gần nhất để làm thay vì phải đi nhiều lần đến bộ phận một cửa của Sở GTVT như 
trước đây. Đồng thời nhân viên bưu điện tư vấn, hỗ trợ cho công dân hoàn thiện thủ tục, tránh 
việc hồ sơ không đúng phải hoàn trả nhiều lần; sau khi có kết quả, nhân viên bưu điện sẽ 
chuyển phát giấy phép lái xe đến tận nhà. 

Đặc biệt, bưu điện còn tổ chức phục vụ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe cả thứ bảy, 
chủ nhật, giúp công dân làm giấy phép lái xe vào ngày nghỉ, thuận lợi cho những người đang 
đi làm. Năm 2019, Sở GTVT đã có gần 15.000 giấy phép lái xe được cấp đổi qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Với việc làm cụ thể, thiết thực trong việc triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, CCHC của Sở GTVT đã phục vụ nhân dân và doanh nghiệp một 
cách chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. 


