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Chín địa phương chuyển tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính sang  
bưu điện văn hóa 

Ngày 15-10, UBND xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ phối hợp với Bưu điện huyện 
Long Mỹ, tổ chức Lễ khai trương chuyển giao tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính từ UBND xã sang Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thuận Đông. Xã Vĩnh Thuận Đông 
là điểm đầu tiên tại huyện Long Mỹ tiến hành chuyển giao. Khi có thủ tục hành chính cần giải 
quyết người dân sẽ đến gửi trực tiếp tại Bưu điện văn hóa xã để giải quyết. Hồ sơ của người 
dân khi được giải quyết xong, sẽ được cán bộ Bưu điện văn hóa xã đến trả trực tiếp tại nhà… 

 

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thuận Đông sau chuyển giao. 

Toàn tỉnh đã có 11 điểm thực hiện việc chuyển giao này. Trong đó, cấp huyện và thị xã có 2 
điểm, cấp xã và phường có 9 điểm. 

MỸ XUYÊN 

 

 

  



Nguồn: Báo Lâm Đồng 

Ngày đăng: 16/10/2020 
Mục: Văn hóa – Nghệ thuật 

Độc đáo bộ sưu tập tem qua các kỳ đại hội Đảng 

Tem Bưu chính về các kỳ Đại hội Đảng là một trong những đề tài lớn được giới sưu tập 
tem và những người chơi tem dành sự quan tâm đặc biệt. Chào mừng Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Báo 
Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu 12 bộ sưu tập tem với 27 mẫu tem đặc biệt ý nghĩa 
qua các kỳ Đại hội Đảng của nhà sưu tập tem Lê Văn Mưu - Ủy viên Thường vụ Hội 
Tem Lâm Đồng. 

 

Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ III, IV 

Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ III (năm 1960) được Bưu chính 
Việt Nam phát hành ngày 4/9/1960 gồm 1 bộ tem “Công nhân hướng theo cờ Đảng” với 2 
mẫu tem; Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IV (năm 1976) gồm 2 
bộ tem: Bộ tem “Cờ Đảng - Bản đồ” phát hành ngày 12/11/1976 với 5 mẫu tem và Bộ tem 
“Công - Nông - Binh - Trí thức” phát hành ngày 10/12/1976 với 2 mẫu tem.  

Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (năm 1982) gồm 2 bộ tem: Bộ 
tem “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cờ Đảng” phát hành ngày 15/2/1982 với 2 mẫu tem, do họa sĩ 
Trịnh Quốc Thụ và họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế; Bộ tem “Công nhân - Nông dân” phát hành 
ngày 27/2/1982 với 2 mẫu tem, do họa sĩ Trần Lương và họa sĩ Đỗ Việt Tuấn thiết kế.  



 

Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII 

Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986) gồm 1 bộ tem 
“Xây dựng đất nước - Bảo vệ Tổ quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hợp tác quốc tế” phát hành 
ngày 20/11/1986 với 4 mẫu tem, cùng 1 Bloc “Xây dựng CNXH” do họa sĩ Trần Thế Vinh 
thiết kế; Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (năm 1991) gồm 1 
bộ tem phát hành ngày 19/5/1991 với 3 mẫu tem, do các họa sĩ: Hoàng Thúy Liệu, Nguyễn 
Thị Sâm và Võ Lương Nhi thiết kế.  

Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII (năm 1996) gồm 1 bộ tem 
phát hành ngày 3/2/1996 với 2 mẫu tem “Ánh sáng soi đường” và “Những thành tựu”, do họa 
sĩ Trần Thế Vinh thiết kế. Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX 
(năm 2001) gồm 1 bộ tem phát hành ngày 18/4/2001 với 2 mẫu tem, do họa sĩ Tô Minh Trang 
và Nguyễn Du thiết kế.  

Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (năm 2006) gồm 1 bộ tem đặc 
biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X” phát hành ngày 3/2/2006 với 1 
mẫu tem, do họa sĩ Lê An Tư thiết kế.  

  



 

Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, XII 

Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI (năm 2011) gồm 1 bộ tem 
phát hành ngày 5/1/2011 với 1 mẫu tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần 
thứ XI”, do họa sĩ Trần Thế Vinh và Vũ Kim Liên thiết kế. 

Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII (năm 2016) được Bộ Thông 
tin & Truyền thông phát hành ngày 18/1/2016 gồm 1 bộ tem đặc biệt với 1 mẫu tem “Chào 
mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII”, do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế.  

Như vậy, từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ III đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt 
Nam lần thứ XII có tất cả 12 bộ tem với 27 mẫu tem được phát hành và sưu tập. 

Nhà sưu tập tem Lê Văn Mưu cho rằng, ông cũng như nhiều nhà sưu tập tem trong cả nước 
đều rất lấy làm tiếc vì cả 2 kỳ Đại hội Đảng (Đại hội Đảng lần thứ I vào tháng 3/1935 và Đại 
hội Đảng lần thứ II vào tháng 2/1951) không có mẫu tem nào được phát hành nhân sự kiện 
này.  

Bộ sưu tập “Những áng tem thư Bưu chính qua các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam”- 
“Con tem nhỏ - Ý nghĩa lớn” mà nhà sưu tập tem Lê Văn Mưu đã dày công sưu tập trong suốt 
50 năm qua được xem là một công trình đặc biệt ý nghĩa mang dấu ấn cá nhân, thiết thực chào 
mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. Được biết, bộ sưu tập này sẽ được Hội Tem Lâm Đồng chọn 
tham gia trưng bày dự thi “Triển lãm tem bưu chính Quốc gia 2020 - Vietstampex 2020”, do 
Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem 
Việt Nam tổ chức vào cuối năm nay tại Thủ đô Hà Nội. 

LÊ TRỌNG 

  



Nguồn: CTT Bạch Thông, Bắc Kạn 

Ngày đăng: 15/10/2020 
Mục: Tin tức 

Kiểm tra công tác luân chuyển sách, báo 

Ngày 12/10/2020 đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã có buổi kiểm tra Công 
tác luân chuyển sách, báo giữa Thư viện tỉnh/huyện và các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên 
địa bàn huyện. 

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại thư viện huyện 

Thư viện huyện hiện có trên 12.100 bản, với nhiều loại sách phục vụ  bạn đọc như: Sách thiếu 
nhi, Y học y tế, Nông nghiệp, lâm nghiệp, Văn học, Xã hội - chính trị Lịch sử, Thể dục thể 
thao. Từ đầu năm đến nay Thư viện huyện Bạch Thông nhận sách luân chuyển từ Thư viện 
tỉnh về phục vụ bạn đọc được 1 đợt gồm: 87 đầu sách; 150 cuốn, với tổng trịgiá: 10.797.500đ. 
Đối với công tác luân chuyển sách, báo đến các Điểm Bưu điện văn hóa xã năm, trong năm 
đơn vị đã triển khai luân chuyển sách đến Điểm Bưu điện văn hóa xã Quân Bình, điểm Bưu 
điện văn hóa xã Cẩm Giàng, Bưu điện văn hóa xã Lục Bình; mỗi đơn vị 80 cuốn sách/01 
đợt/năm. Ngoài ra, thực hiện theo Kế hoạch luân chuyển sách, trong năm đơn vị đã triển khai 
luân chuyển sách đến Điểm Bưu điện văn hóa xã Cẩm Giàng, Bưu điện văn hóa xã Lục Bình 
và Thư viện xã Quân Bình phục vụ độc giả trong dịp hè, với tổng số 240 cuốn sách. 

Bên cạnh đó hoạt động thư viện cũng gặp một số khó khăn, do sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin các phương tiện nghe nhìn chiếm nhiều ưu thế hơn, do đó văn hóa đọc 
ngày càng ít độc giả đến nghiên cứu, cơ sở vật chất thư viện huyện chưa đáp ứng yêu cầu 
phục vụ bạn đọc như phòng trật hẹp, Hiện nay không có cán bộc huyên môn về công tác Thư 
viện. Đơn vị đã phân công cán bộ kiêm nhiệm, tuy nhiên do không có chuyên môn về công 
tác Thư viện nên gặp khó khăn trong quá trình sử lý sách, hiệu quả hoạt động công tác Thư 
viện chưa cao. 

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã ghi nhận và biểu 
dương những kết quả công tác phối hợp luân chuyển sách, báo giữa Thư viện tỉnh -huyện 
trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới thư viện huyện quan tâm làm tốt 



công tác phối hợp luân chuyển sách báo với các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn 
huyện, đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.../. 

  



Nguồn: Tạp chí Tổ chức nhà nước 

Ngày đăng: 15/10/2020 
Mục: CCHC 

Trà Vinh cắt giảm 50% thời gian giải quyết 1.619 thủ tục hành chính 

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh, đến tháng 10/2020, tỉnh đã bố trí 
cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để rút ngắn 50% thời gian giải quyết đối với 1.619/1.949 
thủ tục hành chính (TTHC) do bộ, ngành Trung ương quy định. 

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong 3 năm qua, UBND tỉnh Trà Vinh 
đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền trong tỉnh thành lập trung tâm phục 
vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC ở huyện, thị, thành phố và xã, 
phường, thị trấn theo cơ chế một cửa. 

 

Ảnh minh họa 

Đến nay, Trà Vinh có Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh 
với 14 sở, ban, ngành làm nhiệm vụ tại Trung tâm, 2 trung tâm hành chính công cấp huyện, 4 
cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 7 huyện, thị xã, 106 xã, phường, thị trấn thành lập bộ phận 
tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa. 

Trong tổng số 1.949 TTHC đang thực hiện, đến nay, tỉnh đã cắt giảm 1/2 thời gian giải quyết 
đối với 1.619 TTHC, 1/3 thời gian giải quyết đối với 98 TTHC, còn lại 232 TTHC giữ 
nguyên. 

Đối với các TTHC trong quá trình giải quyết có liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương, 
tỉnh đều ban hành quy chế phối hợp để thực hiện, qua đó, tỷ lệ giải quyết quá hạn giảm nhiều 
so với cùng kỳ (năm 2018 tỷ lệ trễ hẹn là 0,83%, đến năm 2019 tỷ lệ này là 0,29%). 

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC được tỉnh chỉ đạo ưu tiên sử dụng dịch vụ 
bưu chính công ích nhằm giảm bớt sự phiền hà, đi lại nhiều lần của công dân. Hiện nay, tỉnh 
đã vận hành 1.554/1.949 TTHC được tiếp nhận, giao trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 
ích.   



Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh tập trung tối đa để đạt 6 mục tiêu vào cuối năm 2020. 
Cụ thể là nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) từ nhóm D lên nhóm C. 
Nâng cao kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) từ nhóm có điểm trung 
bình thấp lên nhóm có điểm trung bình cao. Phấn đấu đạt Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ 
hành chính (SIPAS) từ 85% trở lên và nằm trong nhóm đạt kết quả cao. Tỉnh nâng cao Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ 5-10 bậc so với năm 2018 và mỗi năm tăng 1 hoặc 2 
bậc. Phấn đấu cải thiện, nâng cao Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh 
từ 5 bậc trở lên so với năm 2019 (năm 2019 xếp hạng 34/63). Cùng với đó là xây dựng chính 
quyền điện tử theo khung kiến trúc 2.0, với khoảng 50% TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 
3 và 4./. 

 


