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Nguồn: CTT Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 26/08/2020 
Mục: Tin tức 

Nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 

Thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, từ đầu năm đến nay, Bưu điện 
tỉnh đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 157.215 hồ sơ; tổng doanh thu 
đạt 2.713 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy người dân ngày càng tin 
tưởng lựa chọn sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Quan trọng hơn, đây chính là biện pháp 
hữu hiệu nhằm hạn chế việc tập trung đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-
19 trên địa bàn tỉnh. 

 

Hiện toàn tỉnh có 5 huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Sông Lô 
đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích. Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể 
đến các điểm giao dịch gần nhất của bưu điện là các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã để 
gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Tại đây, nhân viên bưu điện sẽ kiểm tra hồ sơ, tiếp 
nhận và chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết; sau khi có kết quả, bưu 
điện sẽ chuyển phát đến tận nhà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng thời gian 
quy định. 

Để nâng cao tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, thời gian 
tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trọng tâm là bố trí nhân viên tham 
gia tại bộ phận một cửa ở một số sở, ngành và UBND các huyện, thành phố để thực hiện việc 
tiếp nhận hồ sơ, tư vấn chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh tuyên 
truyền để người dân biết và sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, nhất là 
các hồ sơ có thủ tục đơn giản như: Nộp phạt vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nộp hồ 
sơ bảo hiểm xã hội... Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan nhằm đào tạo, tập huấn 
cho nhân viên bưu điện về cách nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng 
dịch vụ công của tỉnh, từ đó, lan tỏa đến người dân, giúp họ dần thay đổi tư duy, thói quen 
trong việc sử dụng dịch vụ này. 

Bích Phượng  



Nguồn: Sở TTTT Sóc Trăng 

Ngày đăng: 26/08/2020 
Mục: Tin tức 

Phát hành bộ tem thứ 2 về biển, đảo Việt Nam 

Với mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua tem bưu chính, 
đồng thời góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận đấu tranh bảo vệ, giữ 
vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Bộ TT&TT quyết định phát hành 03 bộ tem chủ 
đề "Biển, đảo Việt Nam" trong các năm: 2018, 2020 và 2022. 

Ngày 27/8/2020, Bộ TT&TT sẽ phát hành bộ tem "Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu cảnh sát 
biển Việt Nam". 

 

Bộ tem gồm 4 mẫu từ mẫu 1 - 4: Tàu cảnh sát biển 1013 (K206), 4033 (TT400), 9004 (Tàu 
kéo cứu hộ) và 8003 

Là quốc gia ven biển, Việt Nam sở hữu hơn 1 triệu km2 biển với bờ biển dài 3.260 km, hơn 
3.000 hòn đảo lớn nhỏ và 2 quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam luôn xác định biển, đảo có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với sự 
nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng quân sự chuyên trách thuộc Chính phủ nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an 
toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và điều ước quốc tế 
có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước này. 

Cục cảnh sát biển Việt Nam thuộc Bộ tư lệnh Hải quân được thành lập ngày 28/8/1998, đánh 
dấu sự ra đời của Cảnh sát biển Việt Nam. Năm 2008, Cục Cảnh sát biển được chuyển về trực 
thuộc Bộ Quốc phòng. Năm 2013, Cục cảnh sát biển đổi tên thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, 
các Vùng cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển theo quyết định của 
Bộ Quốc phòng. 

Các tàu của Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị phù hợp với từng chức năng riêng biệt. 
Hầu hết là tàu tự sản xuất với chức năng tuần tra , bảo vệ bờ biển, đảo, lãnh hải, chống cướp, 
tìm kiếm cứu nạn… Lực lượng Cảnh sát biển đã trưởng thành lớn mạnh như ngày nay thông 
qua sự phát triển đội tàu từ lớp tàu phóng lôi chuyển đổi K206, lớp tàu TT120, 200, 400 đến 
các tàu tuần duyên do hợp tác của các nước cung cấp lớp Hamilton, lớp sông Hàn đến thế hệ 
các tàu hiện đại do Việt Nam tự đóng DN 2000. 



Bộ tem giới thiệu các lớp tàu được trang bị phù hợp với từng chức năng riêng biệt phục vụ 
thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ bờ biển, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, tuần tra ngoài khơi, bảo 
vệ các vùng biển, đảo Việt Nam. 

 

Blốc bộ tem 

Bộ tem gồm 4 mẫu, được thiết kế tràn lề, khuôn khổ 43x32mm, 1 blốc 150x100mm, do họa sĩ 
Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. 

Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 27/8/2020 đến ngày 
30/06/2022. 

Trước đó, bộ tem đầu tiên được phát hành với chủ đề biển, đảo Việt Nam là bộ sinh vật biển 
được phát hành năm 2018 tại Khánh Hòa. 

 

 

 

  



Nguồn: TH Thanh Hóa  

Ngày đăng: 26/08/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện TP.Thanh Hóa nâng cấp mức độ phòng, chống dịch Covid-19  
tại các điểm giao dịch 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bưu điện TP.Thanh Hóa vừa phải đảm 
bảo hoạt động kinh doanh, vừa phải nâng cấp mức độ phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. 
Ngoài cơ cấu, sắp xếp lại các “đầu việc” trong đơn vị, mọi giao dịch ở các bưu cục, điểm 
giao dịch cũng được quan tâm, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh về 
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngay sau khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện trở lại, thực hiện ý kiến của BCĐ phòng 
chống dịch thành phố, Bưu điện thành phố đã trang bị tấm chắn cho 100% nhân viên tại các 
điểm giao dịch. Khách đến giao dịch đều được đo thân nhiệt, bố trí dung dịch sát khuẩn, khẩu 
trang y tế phục vụ khách hàng khi đến giao dịch. 

 

Khách đến giao dịch tại Bưu điện thành phố phải đo thân nhiệt 

Bám sát chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, thời gian qua, Bưu điện 
thành phố không tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo đông người. Ngoài ra, Bưu điện 
thành phố còn tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để trao đổi công việc, quản lý điều 
hành qua hệ thống VNPost Eoffice, Email nội bộ, Viber… 



 

100% nhân viên của Bưu điện đeo tấm chắn khi giao dịch với khách hàng 

Đối với khâu khai thác, vận chuyển và phân phát hàng hóa, Bưu điện thành phố thực hiện khử 
khuẩn thường xuyên tại nơi làm việc; yêu cầu 100% nhân viên mặc bảo hộ theo quy định; bố 
trí lao động phù hợp, đảm bảo lưu thông hàng hóa, bưu kiện gửi theo quy định; giảm thiểu tối 
đa thời gian khai thác, thực hiện giao nhận để hạn chế tiếp xúc trực tiếp; giữ khoảng cách vị 
trí ngồi phân hướng; sắp xếp hành trình đi phát giữa các bưu tá, đảm bảo duy trì thường 
xuyên, kịp thời trong chuyển phát bưu gửi… 

Với những cố gắng, nỗ lực của Bưu điện thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-
19, đến nay, các hoạt động chuyên môn cũng như giao dịch của đơn vị vẫn đảm bảo thông 
suốt, an toàn góp phần duy trì ổn định các loại hình dịch vụ, đảm bảo quyền lợi kinh tế, xã hội 
cho người dân và đơn vị. 

Thu Hiền 

 

 

 

  



Nguồn: Vietannet 

Ngày đăng: 27/08/2020 
Mục: Công nghệ 

Bưu điện Lạng Sơn - ‘Cánh tay nối dài’ của Chính quyền địa phương 

Bưu điện Lạng Sơn là đơn vị được giao quản lý và khai thác mạng lưới bưu chính công cộng 
do Nhà nước đầu tư với 233 điểm phục vụ, trở thành “cánh tay nối dài” của Chính quyền địa 
phương trong thực hiện cải cách hành chính. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nhu cầu trao đổi thông tin thuộc mạng Bưu chính Hệ 
đặc biệt dùng riêng, phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội các 
cấp tại địa phương, từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã vận chuyển, phát hơn 
23.300 bưu gửi bao gồm: Thư, gói, kiện tài liệu. 100% các văn bản, tài liệu đều được đảm bảo 
đúng thời gian toàn trình, đặc biệt đảm bảo nguyên tắc bí mật, an toàn, chính xác và kịp thời 
trong mọi tình huống. 

Theo bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, để đảm bảo chất lượng 
dịch vụ theo quy định, Bưu điện tỉnh đặc biệt chú trọng tới việc triển khai các biện pháp bảo 
vệ an toàn cơ sở hạ tầng, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo việc phục vụ cung cấp 
dịch vụ bưu chính KT1. Nhân viên tham gia vào cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 cũng được 
tuyển chọn kĩ càng. 

Phát huy vai trò của mạng lưới bưu chính công ích, cùng với thế mạnh về hệ thống cơ sở hạ 
tầng, nguồn nhân lực chuyên nghiệp, Bưu điện Lạng Sơn còn được chính quyền địa phương 
và các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đánh giá cao về việc triển khai các dịch vụ hành 
chính công. Qua đó, không chỉ tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, 
doanh nghiệp và các tổ chức đồng thời góp phần giảm áp lực, giảm sự quá tải cho các cơ quan 
hành chính trên địa bàn tỉnh.  

 

Bưu điện Lạng Sơn thực hiện chi trả chế độ đối với Người có công với cách mạng 

Năm 2019, tổng sản lượng dịch vụ hành chính công của đơn vị này đạt trên 65.700 lượt hồ sơ. 
Từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn cũng thực hiện tiếp nhận và chuyển phát trên 
35.500 lượt hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh. 

“Không chỉ đơn thuần là tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, chuyển đến cơ quan giải quyết thủ tục 
hành chính, trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bưu điện tỉnh đã thực hiện 
chính sách giảm giá cước dịch vụ tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành 



chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 
tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và 
chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tránh 
lây lan dịch bệnh”, bà Xuân thông tin thêm. 

 

Bưu cục cửa khẩu hữu nghị Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đảm bảo các điều kiện phục vụ khách 
hàng trong dich Covid -19 

Đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp 
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã được UBND 
tỉnh giao nhiệm vụ chi trả cho gần 160.000 đối tượng, với tổng số tiền là trên 136 tỷ đồng. 
Trong đó đối tượng chi trả đối với Người có công lên tới 3.631 người; đối tượng Bảo trợ xã 
hội là 19.037 người; hộ nghèo, cận nghèo là 136.976 người. 

Mặc dù thời gian chi trả gấp chỉ trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, địa bàn chi trả trải rộng, nhiều 
nơi thuộc vùng sâu vùng xa, khó khăn. Bên cạnh đó việc chi trả phải thực hiện giãn cách xã 
hội, tuy nhiên với kinh nghiệm trong công tác chi trả lương hưu hàng tháng nên việc chi trả 
diễn ra nhanh chóng, bảo đảm kịp thời, công khai minh bạch, theo đúng nguyên tắc. Qua đó 
không chỉ khẩn trương đưa gói hỗ trợ của Chính phủ đến người hưởng đúng, đủ, kịp thời, tiện 
mà còn nhanh chóng góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. 

 

 

  



Nguồn: Báo Công thương 

Ngày đăng: 26/08/2020 
Mục: Tài chính 

Truyền thông tạo đồng thuận về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 

Vượt những khó khăn khách quan, nhờ chủ động phối hợp, triển khai nhiều giải pháp 
mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các kế hoạch truyền thông, Bảo hiểm Xã hội 
(BHXH) Việt Nam đã làm sâu sắc thêm vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn, ưu việt của chính 
sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). 

8 tháng đầu năm 2020, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ 
chức 2 lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình với quy mô toàn quốc. Kết quả, hai sự kiện này đã phát triển được 123.823 người (trong 
đó có 60.286 người tham gia BHXH tự nguyện, 63.537 người tham gia BHYT hộ gia đình). 

BHXH Việt Nam - đánh giá, đây là hình thức truyền thông hiệu quả, số người tham gia 
BHXH tự nguyện trực tiếp tại lễ ra quân rất cao (bằng 300,1% so với năm 2017; 114% so với 
năm 2018; 20,3% so với năm 2019 và bằng 62% so với số đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện phát triển được trong 6 tháng đầu năm 2020). 

 

Hình thức, nội dung truyền thông chính sách BHXH, BHYT thực hiện đa dạng, hiệu quả 

Song song đó, BHXH Việt Nam cũng đã tổ chức truyền thông theo các chủ đề như: “Hưởng 
ứng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam chung tay phòng, chống dịch 
COVID-19” và “Ý nghĩa, lợi ích của cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin ngành BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia trong bối cảnh dịch COVID-
19”. Theo đó, tổng số tin, bài truyền thông với hai chủ đề này trong đợt cao điểm phòng, 
chống dịch (21 ngày giãn cách xã hội từ 1/4 đến 21/4) là 1.378 tin, bài; ngày cao điểm nhất là 
142 tin, bài; trung bình một ngày là 66 tin, bài (tăng 120% so với những ngày dịch COVID-19 
chưa xuất hiện ở Việt Nam), qua đó, đã góp phần làm rõ, làm sâu sắc thêm giá trị nhân văn 
của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong việc ổn định đời sống người dân khi có những 
biến cố về dịch bệnh khó lường. 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người lao động bị mất việc làm, thu 
nhập giảm sút, đời sống gặp khó khăn, lợi dụng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng xấu đã lập 
trang web mạo danh cơ quan BHXH để thu gom, mua sổ BHXH của người lao động nhằm 
trục lợi... BHXH Việt Nam đã kịp thời phát hiện và báo cơ quan chức năng xử lý, đồng thời 
tăng cường truyền thông cao điểm lên án những hành vi nêu trên và khuyến cáo người lao 



động không bán sổ BHXH, không lựa chọn nhận BHXH một lần. Kết quả, với đợt truyền 
thông cao điểm này, đã có trên 300 tin, bài, phóng sự được các cơ quan thông tấn, báo chí 
đăng tải, góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán sổ BHXH tràn lan trên mạng, giúp người lao 
động hiểu được giá trị lâu dài, bền vững của chế độ BHXH để không lựa chọn nhận BHXH 
một lần. 

BHXH Việt Nam - cho biết, tính đến ngày 24/8/2020 đã có gần 9.000 tin, bài, phóng sự, tọa 
đàm, chuyên trang, chuyên mục phản ánh về BHXH, BHYT, BHTN được các cơ quan thông 
tấn, báo chí Trung ương đăng tải; gần 220.000 cuộc gọi đến số hotline Hệ thống chăm sóc 
khách hàng của BHXH Việt Nam; trên 12,5 triệu lượt người truy cập thông tin qua Cổng 
Thông tin điện tử BHXH Việt Nam; trên 3,2 triệu lượt người tiếp cận các thông tin trên 
Fapage BHXH Việt Nam với 121.233 lượt tương tác (like, share, comment);... 

Ghi nhận của BHXH Việt Nam, công tác truyền thông của ngành BHXH đã được triển khai 
đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc, góp phần tạo đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tạo niềm tin, sự yên tâm và tin tưởng trong nhân 
dân vào chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước. 

Cụ thể, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để cán 
bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH, 
BHYT đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân 
dân, phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin, sự yên 
tâm, tin tưởng trong nhân dân về các chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách BHXH, 
BHYT nói riêng của Đảng và Nhà nước, làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi 
ích của BHXH, BHYT đối với bản thân và gia đình, từ đó tự tham gia BHXH, BHYT như 
một nhu cầu tất yếu để tự an sinh, tiến tới thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT của Đảng và Nhà 
nước. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các Nghị 
quyết của Đảng, trong bối cảnh tiềm năng phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 
còn nhiều, BHXH Việt Nam vừa mới ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác truyền 
thông chính sách BHXH, BHYT trong toàn ngành. Trong đó, tập trung đẩy mạnh truyền 
thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá hiệu quả các kênh truyền 
thông đã và đang thực hiện; qua đó thực hiện đổi mới, đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt các 
hình thức truyền thông phù hợp với đặc điểm vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống 
văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư. Hình thức truyền thông phải xuất phát từ đặc thù từng 
nhóm dân cư gắn với nội dung truyền thông phù hợp, gần gũi, thân thiện; kết hợp hiệu quả 
giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới. 

Công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT của các cấp, các ngành, cơ 
quan thông tấn, báo chí đã góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về thực hiện chính 
sách BHXH, BHYT; đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện chính 
sách của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đồng thuận trong công tác xây dựng, hoàn thiện 
chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan nhà nước; đồng thuận trong truyền thông chính 
sách BHXH, BHYT của các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm định hướng dư luận thực hiện 
mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. 

 


