
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: MIC  

Ngày đăng: 27/03/2020 
Mục: Tin tức  

Phát hành bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch Covid – 19” 

Nhằm hưởng ứng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch với tinh thần thần tốc, 
quyết liệt, “chống dịch như chống giặc”, trong một thời gian rất ngắn – chỉ vài ba ngày, 
Vụ Bưu chính (Bộ TTTT) đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bộ Y tế, 
lên ý tưởng thiết kế, phát hành bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” với 
02 mẫu tem, do họa sỹ Phạm Trung Hà sáng tác. 

 

 

Bộ tem do họa sỹ Phạm Trung Hà, Tổng công ty Bưu điện và Vụ Bưu chính (Bộ TTTT) 
 sáng tác 

Có thể nói rằng, đối với đa số chúng ta, thời khắc này là chưa từng có trong cuộc đời khi phải 
chứng kiến một dịch bệnh có quy mô lớn, lây lan nhanh chóng và đáng sợ như vậy. Nhà dịch 
tễ học hàng đầu thế giới, Brillian, người đã giúp Thế giới phòng, chống dịch đậu mùa, đã nói 
rằng: “Đây là dịch bệnh nguy hiểm nhất trong cuộc đời chúng ta”. Việt Nam, với sự vào cuộc 
quyết liệt của cả hệ thống chính trị, những nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, quân và dân 
chung sức đồng lòng, đã ngăn chặn tốt đà lây lan của dịch bệnh, nhận được nhiều sự tín nhiệm 
của cộng đồng thế giới cũng như đồng bào ở xa xứ. 

Nhằm hưởng ứng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch với tinh thần thần tốc, quyết 
liệt, “chống dịch như chống giặc”, trong một thời gian rất ngắn – chỉ vài ba ngày, Vụ Bưu 
chính (Bộ TTTT) đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bộ Y tế, lên ý tưởng 
thiết kế, phát hành bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” với 02 mẫu tem, do họa 
sỹ Phạm Trung Hà sáng tác. 

Thông điệp mà bộ tem truyền tải là sự chung sức đồng lòng của tất cả các lực lượng (y, bác 
sỹ, nhân viên y tế, quân đội, dân quân và nhân dân) tạo nên sức mạnh tổng hợp phòng dịch – 
là trọng tâm của cuộc kháng chiến này. Cùng lúc đó, những nhà nghiên cứu, nhà dịch tễ học, 
các y, bác sỹ đang nỗ lực hết mình nghiên cứu các loại vaccine, thuốc dự phòng và thuốc chữa 
trị loại virus hết sức nguy hiểm này. 

 



 

Nguồn: Thời báo Doanh nhân 

Ngày đăng: 27/03/2020 
Mục: Tin tức 

Hà Nội: Đẩy mạnh quyết toán thuế qua đường bưu điện 

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng các hoạt động hội họp 
tập trung trên 20 người để trách dịch Covid-19, Cục Thuế Hà Nội đã phát đi thông báo 
về việc sẽ nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019 qua bưu 
điện. 

Thông báo cho biết, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội về 
việc tạm dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người nhằm hạn chế lây lan 
dịch Covid-19, để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Người nộp thuế hãy đồng hành với cơ 
quan Thuế bằng hình thức gửi hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan Thuế qua 
đường bưu điện. 

Lưu ý: Trước khi gửi hồ sơ, người nộp thuế gửi file dữ liệu lên website 
https://thuedientu.gdt.gov.vn , trên hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin của người nộp thuế và số 
điện thoại, email để cơ quan Thuế liên hệ khi cần. 

 

ảnh minh họa 

Thông báo cũng nêu rõ, đối với hồ sơ gửi tới Văn phòng Cục Thuế TP Hà Nội: Người nộp 
thuế gửi theo địa chỉ G23-24 Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. 

Nếu hồ sơ gửi đến các chi cục thuế trực thuộc, đề nghị người nộp thuế truy cập website 
http://hanoi.gdt.gov.vn (mục “Thông báo”, “Hướng dẫn quyết toán thuế”) để lấy địa chỉ các 
chi cục thuế và các thông tin cần thiết khác. 

Hoặc bạn đọc cũng có thể lấy thông tin về địa chỉ, số điện thoại hỗ trợ của các chi cục thuế 
bằng cách tải file đính kèm dưới đây và gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 qua 
đường bưu điện. 



Địa chỉ các Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế Hà Nội như bảng dưới đây 

STT Đơn vị Địa chỉ 

1 Cục Thuế TP Hà Nội 
BPMC Cục thuế TP Hà Nội; G23-24 Thành Công, 
đường Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Ba Đình, 
Hà Nội 

2 Chi cục Thuế Hoàn Kiếm 
885 đường Hồng Hà,phường Chương Dương, quận 
Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

3 Chi cục Thuế Hai Bà Trưng  
14 Đoàn Trần Nghiệp, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 
HN 

4 Chi cục Thuế Đống Đa 185 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, Đống Đa 

5 Chi cục Thuế  Ba Đình 
Số 9 Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, Tp Hà Nội 

6 Chi cục Thuế Cầu Giấy 
Số 10 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

7 

  
Chi cục Thuế Thanh Xuân 

Ngõ 27 Lê Văn Lương, Khu Liên Cơ Nội Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

8 Chi cục Thuế Tây Hồ 
Ngõ 699 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Tây 
Hồ, Hà Nội 

9 

  

  

Chi cục Thuế Hoàng Mai 
Khu Trung Tâm Hành Chính Quận Hoàng Mai, 
Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

10 

Chi cục Thuế Long Biên 

  

  

Số 453 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên, Hà Nội. 

11 Chi cục Thuế Thanh Trì Thôn Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 

12 

  

  

Chi cục Thuế Nam Từ liêm 
Số 4 Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 
Liêm, TP Hà Nội 



13 Chi cục Thuế Gia Lâm 
Số 59 Đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, 
Thành Phố Hà Nội 

14 Chi cục Thuế Đông Anh  Tổ 3 Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội. 

15 
Chi cục Thuế Sóc Sơn – Mê 
Linh 

- Trụ sở chính: Tổ 7, TT Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 

- Bộ phận một cửa tại huyện Mê Linh: Trung tâm hành 
chính huyện Mê Linh, xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

16 Chi cục Thuế Hà Đông 
Số 158 Đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Hà Đông, 
Hà Nội 

17 
Chi cục Thuế Thường Tín – 
Phú Xuyên 

- Bộ phận một cửa Chi cục Thuế khu vực Thường Tín 
– Phú Xuyên, Thị trấn Thường Tín huyện Thường Tín 
TP Hà Nội. 

- Bộ phận một cửa Chi cục Thuế khu vực Thường Tín 
– Phú Xuyên, Tiểu khu Mỹ Lâm – Huyện Phú Xuyên 
– TP Hà Nội 

18 

  

  

  

  

Chi cục Thuế Ứng Hoà – Mỹ 
Đức  

  

- Bộ phận một cửa, Chi cục thuế  KV Ứng hòa – Mỹ 
đức, số 99, phố Lê Lợi, Thị Trấn Vân Đình, Ứng Hòa, 
Hà Nội. 

- Bộ phận một cửa, Chi cục thuế  KV Ứng hòa – Mỹ 
đức, tại phố Đại Đồng, Thị trấn Đại nghĩa huyện Mỹ 
Đức, Hà Nội. 

19 
Chi cục Thuế Thanh Oai - 
Chương Mỹ 

- Số 1A TT Kim Bài, Thanh Oai 

- Số 48, Khu Hòa Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ 

20 
Chi cục Thuế Quốc Oai – 
Thạch Thất 

Thị trấn Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội 

21 Chi cục Thuế Sơn Tây 
Số 11 phố Phó Đức Chính, phường Ngô Quyền, TX 
Sơn Tây, TP Hà Nội 

22 

  

  

Chi cục Thuế Đan Phượng 

  

Số 2 khu văn hóa - thể thao, phố Tây Sơn, TT Phùng, 
huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 

23 Chi cục Thuế Hoài Đức Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 

24 Chi cục Thuế Phúc Thọ 
Cụm 8 -Thị trấn Phúc thọ -Huyện Phúc thọ -TP Hà 
Nội. 



25 

  

Chi cục Thuế Ba Vì 

  

Số 1 Đường Quảng Oai, Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP 
Hà Nội. 

26 

  
Chi cục Thuế Bắc Từ Liêm 

Tầng 1 Nhà CT5B Khu Tái định cư Kiều Mai, Phường 
Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Thảo Chi 

 



 

Nguồn: Báo Chính phủ 

Ngày đăng: 27/03/2020 
Mục: Trả lời công dân  

Bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp trong mùa dịch 

Cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở Bưu điện trong thời gian 
phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bắt đầu 
từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020. 

 

Nhân viên Bưu điện và người hưởng đều phải đeo khẩu trang trong 
suốt quá trình chi trả 

Người già trên 80 tuổi được trả lương hưu tại nhà 

Đây là nội dung quan trọng trong Công văn số 972/BHXH-TCKT vừa được BHXH Việt Nam 
ban hành, gửi đến Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ 
thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. 

Đối với những người hưởng thuộc địa bàn cách ly do dịch bệnh, Bưu điện phối hợp với chính 
quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và cơ quan BHXH có phương án 
chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn… 

Cơ quan Bưu điện cũng sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp tận nhà đối với người hưởng 
lương hưu, người hưởng trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, 
đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác; người hưởng bị bệnh 
mãn tính đang được điều trị ngoại trú. Người hưởng báo với Cơ quan Bưu điện để được chi 
trả tận nhà. 

Thời gian chi trả sẽ được thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa 
phương. 

Giảm thời gian chờ đợi, tránh tập trung đông 



Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu 
điện báo cáo UBND các tỉnh, thành phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 
4/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn và 
đề xuất giải pháp, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tránh tập 
trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

Chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi 
trả, đảm bảo an toàn cho người hưởng; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng 
về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 
theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Tăng cường, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản 
cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị 
quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố phối hợp với BHXH 
tỉnh đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về phương án chi 
trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng 
chống dịch Covid-19. 

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại điểm chi trả như: Tổ chức 
phun khử khuẩn tại tất cả các điểm chi trả trước và trong thời gian cơ quan Bưu điện tổ chức 
chi trả; thực hiện đeo khẩu trang tại tất cả các điểm chi trả; yêu cầu nhân viên Bưu điện, người 
hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả; trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả 
các điểm chi trả; trường hợp người hưởng không đeo khẩu trang đến điểm chi trả, Bưu điện 
cần phát khẩu trang miễn phí cho người hưởng. 

Hải Hoa 

 



 

Nguồn: Người Lao Động  

Ngày đăng: 27/03/2020 
Mục: Thời sự 

TP HCM: Dễ dàng ngồi ở nhà làm thủ tục hành chính 

Hàng loạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 của sở - ngành, quận - huyện ở TP HCM 
được đưa vào sử dụng đã ngày càng giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng ngồi nhà làm 
thủ tục hành chính 

Trong suốt tuần qua, Ban Đô thị HĐND TP HCM đã có các buổi khảo sát về dịch vụ công 
trực tuyến tại nhiều quận - huyện, sở - ngành trên địa bàn. Qua khảo sát cho thấy người dân và 
doanh nghiệp (DN) ở TP HCM có thể ngồi tại nhà làm nhiều thủ tục hành chính một cách dễ 
dàng. Đây là một trong những lợi ích thiết thực, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang lây lan. 

Vừa nhàn vừa không bị nhũng nhiễu 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP HCM, Luật DN 2014 quy định để thực hiện 3 thủ 
tục: đăng ký thành lập DN, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin thuế cần ít nhất 12 ngày 
làm việc và 6 lần đi lại để hoàn thành. Nhưng khi các DN đăng ký qua mạng điện tử thì có thể 
hoàn tất các thủ tục trên trong 2 ngày làm việc, giảm 88% thời gian so với quy định và chỉ cần 
đến sở 1 lần để nhận kết quả hoặc nhận kết quả tại nhà qua bưu điện. 

Cũng theo Sở KH-ĐT, khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, người dân được hưởng thụ dịch 
vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, làm các thủ tục hành chính, đặc 
biệt tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà. Ngoài ra, người dân có thể tra cứu, 
giám sát tình hình xử lý hồ sơ của mình đang ở giai đoạn nào trong quy trình xử lý. 

 

Lên mạng làm thủ tục hành chính đang dần thu hút người dân và doanh nghiệp ở TP HCM 
bởi vừa tiện vừa giảm phiền hà 

Còn tại Sở Tư pháp, hiện sở này đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 4 thủ 
tục là cấp bản sao trích lục hộ tịch; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người 



nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; cấp phiếu tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính 
trị xã hội và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng. 

Đặc biệt, khối quận - huyện cũng có nhiều địa phương triển khai hiệu quả việc này, giúp 
người dân ngồi nhà vẫn hoàn thành các thủ tục hành chính. Điển hình như quận Bình Tân 
đang thực hiện 61 thủ tục trực tuyến mức độ 3 thuộc 8 lĩnh vực: kinh tế, y tế, lao động, môi 
trường, hộ tịch, xây dựng, thi đua - khen thưởng, giáo dục; 17 thủ tục trực tuyến mức độ 4 ở 4 
lĩnh vực: môi trường, xây dựng, lao động, kinh tế. Ở huyện Hóc Môn cũng đang triển khai 15 
thủ tục dịch vụ công trực tuyến ở các lĩnh vực như: kinh tế, hộ tịch, xây dựng, kinh doanh... 

Ngày càng có thêm nhiều người hưởng ứng 

Vì những tiện ích vượt trội kể trên nên theo Sở KH-ĐT TP, từ năm 2015 đến 2019, đã có 
3.273 DN sử dụng dịch vụ "3 trong 1" (đăng ký thành lập DN, thông báo mẫu con dấu, đăng 
ký thông tin thuế) qua mạng. Đặc biệt, tại sở này, lĩnh vực thành lập và hoạt động DN, tỉ lệ hồ 
sơ trực tuyến đạt đến gần 62%. 

Ở quận Bình Tân, tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng đang tăng dần qua các 
năm. Nếu năm 2017, tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chỉ đạt hơn 27% thì đến 
đầu năm 2020, tỉ lệ này là 58%. Ở huyện Hóc Môn, tỉ lệ này đạt gần 52%. Sở Tư pháp cũng 
đã đạt hơn 21%. 

Để đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tư pháp, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 
phó giám đốc, cho hay Sở Tư pháp đề nghị có chính sách miễn, giảm lệ phí thực hiện thủ tục 
hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó đặc biệt ưu tiên các thủ tục có số 
lượng hồ sơ phát sinh lớn. Sở cũng đã đề nghị Cục Công nghệ Thông tin và Cục Hộ tịch, 
Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp) bổ sung chức năng cho phép người sử dụng được thanh 
toán lệ phí trực tuyến trên trang Đăng ký hộ tịch trực tuyến của Bộ Tư pháp. 

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Trung Anh cũng cho rằng hiện nay các văn bản liên quan 
tới thanh toán điện tử cho các dịch vụ công trực tuyến cần được xây dựng cụ thể, chặt chẽ để 
bảo đảm môi trường giao dịch tin cậy và an toàn cho thanh toán phí dịch vụ. 

Ngoài ra, Sở KH-ĐT kiến nghị các cơ quan trung ương và TP HCM cần xem xét, hướng tới 
áp dụng đồng bộ chữ ký số trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bởi hiện nay, ứng dụng 
chữ ký số được xem là biện pháp giải quyết triệt để các nguy cơ an ninh trong giao dịch trực 
tuyến cũng như được công nhận về tính pháp lý do chữ ký số bảo đảm được tính toàn vẹn, xác 
thực và không thể chối bỏ đối với các cá nhân, tổ chức tham gia dịch vụ công trực tuyến.  

Đẩy nhanh giải pháp thanh toán điện tử 

UBND TP HCM vừa có chỉ đạo khẩn tới các sở - ban - ngành, UBND 24 quận - huyện về 
việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích 
nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan để làm thủ tục hành 
chính, góp phần phòng chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch UBND TP giao thủ trưởng các sở - ban - ngành và chủ tịch UBND các quận - huyện 
tăng cường công tác tuyên truyền thông qua sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, 
kênh giao tiếp trên mạng (internet), mạng xã hội tại Việt Nam, hình thức trực tuyến để hướng 
dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia (http:/dichvucong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công của TP 
(http://dvc.hochiminhcity.gov.vn; http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) và các trang dịch 
vụ công trực tuyến sở - ban - ngành, UBND quận - huyện. Đồng thời bố trí nhân sự trực 
hướng dẫn, trao đổi qua hộp thư điện tử (email), tin nhắn, điện thoại, đường dây nóng bảo 
đảm trả lời các phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền 
giải quyết của đơn vị. 



Đặc biệt, UBND TP cũng chỉ đạo Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu các giải pháp 
thanh toán điện tử, hướng dẫn các sở - ban - ngành, UBND quận - huyện áp dụng để tạo tiện 
lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công. 

Bài và ảnh: PHAN ANH 

 

 


