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Bưu điện tỉnh Phú Yên: Đưa vào hoạt động Trung tâm Khai thác vận chuyển mới 

 

Nhân viên bưu điện làm việc tại trung tâm. Ảnh: KHANG ANH 

Trung tâm Khai thác vận chuyển thuộc Bưu điện tỉnh vừa được đưa vào hoạt động ở 
thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (phía bắc đường Hùng Vương). 

Trung tâm này thuộc công trình dân dụng, tiêu chuẩn cấp III, được đầu tư xây dựng mới từ 
cuối năm 2019 trên diện tích đất 4.000m2, với tổng mức đầu tư hơn 12 tỉ đồng, do Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam làm chủ đầu tư. Quy mô công trình gồm các hạng mục: Sàn khai thác, 
bưu cục phát, bưu cục giao dịch và nhà điều hành cùng các thiết bị hiện đại như băng tải, xe 
nâng, xe chứa hàng tự nâng, xe lồng lưới, camera giám sát… 

Theo Bưu điện tỉnh, công trình được đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng yêu cầu về tổ chức sản 
xuất trong 5-10 năm tới, cải thiện đáng kể điều kiện làm việc, giảm thiểu các khâu làm việc 
nặng nhọc, tăng năng suất lao động; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt hơn 
yêu cầu về thông tin liên lạc bưu chính cho các cấp ủy, chính quyền địa phương và công tác 
quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai. 

KHANG ANH 

 



 

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản  

Ngày đăng: 29/05/2020 
Mục: Tin tức  

Bưu điện Việt Nam linh hoạt trong công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện 

Chính sách BHXH tự nguyện là một chính sách ưu việt và nhân văn của Nhà nước ta 
nhằm nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội. Tuy mỗi địa bàn, địa phương có 
những đặc điểm, đặc trưng về kinh tế, văn hóa xã hội khác nhau nhưng Bưu điện Việt 
Nam luôn hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện mà Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. 

 

Ảnh minh họa 

Trong bối cảnh khó khăn của dịch COVID-19, để tăng cường thúc đẩy người dân tham gia 
BHXH tự nguyện Bưu điện Việt Nam đã chủ động, sáng tạo đổi mới hình thức tuyên truyền, 
phát triển người tham gia 

 BHXH tự nguyện như tổ chức Livestream tuyên truyền phát triển người tham gia qua 
Facebook cá nhân và Fanpage Facebook của Bưu điện tỉnh, Bưu điện Việt Nam, tổ chức tư 
vấn qua điện thoại, tư vấn bán lẻ. 

Đối với người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, nhân viên Bưu điện chủ động liên hệ 
trực tiếp với người dân và hẹn người dân thời gian cụ thể khi người dân có thời gian để trực 
tiếp đến nhà hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và chuyển hồ sơ về cơ quan 
BHXH để tiến hành cấp sổ BHXH cho người dân tham gia BHXH tự nguyện. Khi cơ quan 
BHXH cấp sổ cho người dân, nhân viên Bưu điện sẽ trực tiếp đến nhà người dân để trả số 
BHXH. Cách làm này giúp người dân không phải đi lại nhiều, làm giảm nguy cơ lây nhiễm và 
thực hiện giãn cách xã hội. 

Đối với địa bàn khó khăn như miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số thì 
BHXH lại càng thực sự có ý nghĩa với người dân, vậy nên đối với địa bàn này Bưu điện Việt 
Nam rất linh hoạt trong công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện đến với người dân, nhân viên 
Bưu điện tư vấn rất kỹ và rất sâu về chính sách đối với từng người dân cụ thể, từ điều kiện cụ 
thể của từng người dân để đưa ra tư vấn hợp lý. 



Và trên hết, tại những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì vai trò và 
tiếng nói của Trưởng làng, Trưởng bản rất quan trọng, Bưu điện Việt Nam muốn tổ chức 
thành công Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn nhất thiết phải 
làm cho Trưởng làng, Trưởng bản hiểu rõ về chính sách, vai trò, ý nghĩa của chính sách 
BHXH tự nguyện đối với người dân. Và khi được Trưởng làng, trưởng bản hiểu và ủng hộ thì 
việc tuyên truyền, phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện rất thuận lợi. Tại các khu 
vực vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số đã diễn ra rất nhiều Hội nghị tuyên truyền 
phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện vào các buổi tối ngay tại NHÀ RÔNG của 
đồng bào, và được đồng bào tham gia, ủng hộ./. 

Mỹ Anh 



 

Nguồn: ICTVietnam   

Ngày đăng: 28/05/2020 
Mục: Sự kiện  

Sẽ phát hành bộ tem chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII 

Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính đã có phiên họp vào ngày 28/5 cho ý kiến về các 
thiết kế của 04 bộ tem bưu chính dự kiến sẽ được phát hành vào năm 2021. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp 

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính đã cho ý kiến và 
thống nhất về nội dung cho 04 bộ tem bưu chính dự kiến phát hành trong năm 2021. 

Bộ tem thứ nhất là bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII", gồm 
một mẫu, phát hành ngày 3/2/2021. 

Năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề 
để cả nước phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Bộ TT&TT quyết định phát hành 
bộ tem này nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân ý nghĩa trọng đại của Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Bộ tem thứ hai là bộ tem "Kỷ niệm 100 năm sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-
1998)", gồm một mẫu tem, phát hành ngày 15/5/2021. 

Ông Nguyễn Cơ Thạch, tên khai sinh là Phạm Văn Cương, sinh ngày 15/5/1921 tại xã Liên 
Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Bộ trưởng Ngoại giao 
Việt Nam. 

Ông đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả bằng việc kiến nghị và góp phần chỉ đạo thực 
hiện những điều chỉnh có ý nghĩa chiến lược về đường lối, chính sách đối ngoại, đưa nước ta 
thoát khỏi thế bị bao vây, cô lập, tiến hành bình thường hóa, mở rộng quan hệ với các nước, 
trong đó có những nước lớn và tổ chức quốc tế quan trọng. Ông cũng là người đặt nền móng 
bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. 

Bộ tem thứ ba là bộ tem chuyên đề "Bảo vật quốc gia (bộ 2): Đồ gốm", gồm 04 mẫu tem, phát 
hành ngày 5/3/2020. Việc phát hành bộ tem này giúp tuyên truyền quảng bá để người dân 
Việt Nam, bạn bè thế giới hiểu biết thêm về nghề gốm, một nghề đòi hỏi sự khéo léo, giàu 
sáng tạo của những người thợ gốm Việt Nam. 



Bộ tem giới thiệu 4 loại bình gồm: Bình gốm Nhơn Thành (thế kỷ V - Bảo tàng thành phố 
Cần Thơ), Bộ bình gốm đất nung Long Thạnh (niên đại C14: 3370 năm cách ngày nay - Bảo 
tàng tổng hợp Quảng Ngãi), Bình gốm Đầu Rằm (văn hóa Phùng Nguyên muộn, 3400-3000 
năm cách ngày nay - Bảo tàng Quảng Ninh), Thống gốm hoa nâu (thế kỷ XIII-XIV, triều Trần 
– Bảo tàng Lịch sử Quốc gia). 

Trước đó, năm 2018, Bộ TT&TT đã phát hành bộ tem cùng chủ đề "Bảo vật quốc gia Việt 
Nam (bộ 1): Đồ đồng". 

Bộ tem thứ tư được Hội đồng cho ý kiến là bộ tem "Truyền thuyết Mai An Tiêm", gồm một 
blốc, phát hành ngày 1/6/2021. Hình tượng Mai An Tiêm đại diện cho những giá trị về tinh 
thần, bài học đạo đức, triết lý sống. 

Hội đồng Tư vấn tem quốc gia đã thống nhất chọn những mẫu tem tốt nhất và những đề xuất 
chỉnh sửa, bổ sung để các họa sĩ hoàn thiện mẫu tem trong thời gian tới. 

Lan Phương 



 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 28/05/2020 
Mục: Tin tức  

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 701/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia về 
Chính phủ điện tử. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ 
tịch Ủy ban. Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (Phó 
Chủ tịch thường trực); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

Ảnh minh họa 

Ủy viên Ủy ban gồm: Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế 
hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông; Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính 
Viễn thông Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT. 

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử có chức năng, nhiệm vụ:Nghiên cứu, đề xuất với 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi 
trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, 
chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. 

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 
Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; giúp Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, 
chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ 
điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh. 

Ủy ban còn có nhiệm vụ cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề 
án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, 



chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây 
dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị 
thông minh. 

Thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban (Tổ công tác) đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông 
do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng và có Tổ phó gồm Thứ trưởng các 
Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Xây dựng, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà 
nước tại doanh nghiệp. 

Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, Công Thương, Giáo 
dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Quốc phòng, Tài 
chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Xây dựng, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ban Cơ yếu Chính phủ, 
lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, Tập đoàn Bưu chính 
Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT và một số 
chuyên gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số, đô thị thông minh, 
xã hội số trong nước và quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các 
chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Bộ Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác; bảo đảm các điều 
kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác. 

Các thành viên của Ủy ban và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm./. 



 

Nguồn: Báo Nhân Dân 

Ngày đăng: 28/05/2020 
Mục: Xã hội  

Đắk Lắk triển khai phần mềm theo dõi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết 
định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân 
gặp khó khăn do Covid-19, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB và XH) tỉnh 
Đắk Lắk phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan triển khai 
phần mềm theo dõi việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhằm công khai, 
minh bạch các chính sách hỗ trợ, đồng thời giúp người dân giám sát việc hỗ trợ, không 
để sai sót đối tượng… 

 

Cán bộ Sở LĐ, TB và XH tỉnh Đắk Lắk khảo sát số người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên 
địa bàn. 

Đến nay phần mềm đã hoàn thiện và chạy trên môi trường mạng internet tại địa 
chỉ: nq42cp.daklak.gov.vn và được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Sở LĐ, TB và 
XH tại mục “Hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQCP”. Đến thời điểm 25-5, Sở LĐ, TB và XH tỉnh 
Đắk Lắk đã cập nhật danh sách 85.941 người được phê duyệt hỗ trợ kinh phí trên hệ thống. 

Theo Giám đốc Sở LĐ, TB và XH tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng, thông qua phần mềm này 
nhằm cung cấp thông tin cho người dân về triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh 
hưởng do dịch Covid-19; quản trị và cập nhật dữ liệu về các đối tượng được phê duyệt hưởng 
kinh phí hỗ trợ, kết quả chi trả hỗ trợ cho từng đối tượng đã được phê duyệt; lọc và cảnh báo 
trùng đối tượng; thống kê, tổng hợp, trích xuất báo cáo theo quy định hoặc theo từng điều 
kiện lọc… Đồng thời công khai, minh bạch, kịp thời việc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho 
người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19… 

Về quản trị phần mềm, mỗi xã được cấp một tài khoản để cập nhật chi trả hàng ngày và quản 
trị toàn bộ dữ liệu của xã; mỗi huyện được cấp một tài khoản để quản trị dữ liệu của huyện; 
cấp tỉnh quản trị toàn bộ dữ liệu của tỉnh… Việc cấp các tài khoản này thông qua Văn phòng 
Sở LĐ, TB và XH tỉnh cấp tài khoản cho các đơn vị. 

Để phần mềm vận hành tốt, dữ liệu được cập nhật thường xuyên, kịp thời, công khai, minh 
bạch đúng quy định, Sở LĐ, TB và XH tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 
đạo Phòng LĐ, TB và XH phối hợp UBND cấp xã, đơn vị chi trả kiểm tra, rà soát, đối chiếu 
dữ liệu đã được phê duyệt với dữ liệu trên hệ thống phần mềm bảo đảm tính chính xác thông 
tin; sử dụng chức năng rà soát trùng lặp để xử lý tình trạng một người được hưởng từ hai 
chính sách trở lên. Chỉ đạo đơn vị thực hiện chi trả, tiến hành cập nhật trạng thái chi trả trên 



hệ thống phần mềm đối với các đối tượng đã được chi trả trước khi sử dụng phần mềm hoàn 
thành trước ngày 28-5; chi trả sau khi sử dụng phần mềm, tiến hành cập nhật trong ngày tiến 
hành chi trả, không để qua ngày hôm sau. 

Khi cập nhật trạng thái chi trả đề nghị cập nhật bổ sung chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn 
cước công dân của đối tượng vào hệ thống để làm cơ sở rà soát trùng lặp. Thông báo cho Ủy 
ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên biết để tổ chức giám sát việc triển khai thực 
hiện chính sách; đồng thời tuyên truyền rộng rãi tới người dân, doanh nghiệp, tổ chức về việc 
công khai kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên Cổng thông tin kinh 
phí hỗ trợ người dân… 

Bưu điện tỉnh (đơn vị thực hiện chi trả) chỉ đạo Bưu điện cấp huyện, các nhân viên thực hiện 
chi trả tiến hành cập nhật trạng thái chi trả và cập nhật bổ sung chứng minh nhân dân hoặc thẻ 
căn cước công dân của đối tượng trên hệ thống phần mềm, khi tiến hành chi trả để làm cơ sở 
rà soát trùng lặp. 

Sở LĐ, TB và XH đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cùng các xã, phương, thị trấn, các đơn 
vị liên quan đến việc thực hiện chính sách này trong toàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện 
phần mền này nhằm công khai, minh bạch hóa việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng, tránh bỏ 
sót đối tượng cũng như đối tượng hưởng trùng lắp chính sách... 

NGUYỄN CÔNG LÝ - KIM BẢO 



 


