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Mục: Tin tức 

Miễn phí chuyển phát hàng cứu trợ đồng bào miền Trung 

QĐND Online - Ngày 19-10, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, 
ngành Bưu điện Việt Nam sẽ miễn phí cước chuyển phát hàng cứu trợ của người dân và các tổ 
chức, doanh nghiệp trên cả nước gửi tới các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa 
Thiên - Huế từ ngày 17-10 đến ngày 31-10-2020. 

Theo đó, bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ (hàng 
hóa tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, vật phẩm cứu trợ…) từ tất cả các tổ chức, cá nhân, mặt trận 
tổ quốc, hội chữ thập đỏ trên cả nước đến người dân vùng lũ theo dịch vụ Logistics eco - vận 
chuyển hàng hóa đến địa chỉ nhận trong nước với khối lượng, kích thước lớn.       

 

Trao quà tới tận tay người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 

Hàng cứu trợ sẽ được bưu điện 63 tỉnh, thành phố khẩn trương khai thác, đóng chuyến chuyển 
đến Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ Thập đỏ các tỉnh, thành phố Quảng Bình, 
Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế. Sau đó, Bưu điện 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 
Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế sẽ phân hướng tuyến phát và tổ chức ưu tiên cho bưu tá đi 
phát an toàn, kịp thời tới từng địa chỉ người nhận tại các thôn, xã, làng bản. Đồng thời cập 
nhật tình trạng phát hàng thành công lên phần mềm chuyển phát của Bưu điện Việt Nam. 



 

Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam vận chuyển hàng tới người dân vùng lũ. 

Thời gian hỗ trợ từ ngày 17-10-2020 đến hết ngày 31-10-2020. Ủy ban nhân dân, mặt trận Tổ 
quốc, hội chữ thập đỏ 4 tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên - 
Huế có thể định vị, tra cứu hành trình bưu gửi, tình trạng phát hàng tới từng địa chỉ nhận trên 
tại địa chỉ http://www.vnpost.vn. 

Trong đợt mưa lũ đang diễn ra tại miền Trung, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - 
Huế và Quảng Nam là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Mưa lớn kéo dài, lũ kỷ lục trên 
nhiều dòng sông, sạt lở đất liên tiếp diễn ra trong những ngày qua gây thiệt hại nghiêm trọng.  

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 19-10, vị trí tâm áp 
thấp nhiệt đới khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 128,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung 
Philippines khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới 
mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo,13 giờ ngày 19-10 đến 13 giờ ngày 20/10,  áp 
thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng 
mạnh lên thành bão. vị trí tâm bão lúc 13 giờ ngày 20-10, ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ 
Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất 
vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10... 

Tin, ảnh: VĂN PHONG - MINH ĐÀM 

  



Nguồn: Báo điện tử Chính phủ 

Ngày đăng: 19/10/2020 
Mục: Xã hội 

Tập trung khắc phục sự cố mạng lưới thông tin tại các tỉnh miền Trung 

Do mưa lũ và sạt lở đất, một số trạm viễn thông của VNPT tại các tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị cô lập, điện lưới mất diện rộng,... đã gây khó khăn cho 
công tác vận hành khai thác và triển khai chạy máy nổ, gây mất liên lạc cho các trạm 
BTS (trạm thu phát sóng di động) trên địa bàn.  

 

 

Các thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsa được VNPT  sẵn sàng tăng cường phục vụ đảm bảo 
thông tin chỉ đạo điều hành các cấp chính quyền. Ảnh: VGP/Thúy Quỳnh 

Trong tình hình đó, các đơn vị của VNPT tại các tỉnh Quảng  Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-
Huế quyết tâm “đánh bại” giặc nước, khắc phục các sự cố, hoạt động của các trạm phát để 
đảm bảo giữ vững mạng lưới thông tin huyết mạch  trên địa bàn phục vụ cho công tác cứu hộ 
bão lũ của địa phương. 

Các đơn vị của VNPT đã bố trí nhân lực tại các trạm vùng trũng sẵn sàng phương án đảm bảo 
an toàn thiết bị, tại các điểm có nguy cơ sát lở để ứng cứu kịp thời các sự cố cáp quang. Các 
thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsat đã được VNPT  sẵn sàng tăng cường phục vụ đảm bảo 
thông tin chỉ đạo điều hành các cấp chính quyền. 

Ngày 18/10, tại huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh của Quảng Bình nước lũ lên cao, với mực nước 
lũ cao hơn các năm trước đây, dự báo sẽ bằng đỉnh lũ kỷ lục (năm 1979). Để đảm bảo giữ 
vững mạng lưới viễn thông, cán bộ công nhân viên của VNPT Quảng Bình đã khẩn trương 
triển khai máy nổ cứu hộ để đảm bảo hoạt động cho các trạm phát. 



*Từ ngày 17/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) miễn phí cước chuyển phát 
hàng cứu trợ của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước gửi tới các tỉnh Quảng 
Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, Bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ (hàng 
hóa tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, vật phẩm cứu trợ…)  từ tất cả các tổ chức, cá nhân, Mặt trận 
Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ trên cả nước đến người dân vùng lũ theo dịch vụ Logistic eco - vận 
chuyển hàng hóa đến địa chỉ nhận trong nước với khối lượng, kích thước lớn.       

Hàng cứu trợ sẽ được Bưu điện 63 tỉnh, thành phố khẩn trương khai thác, đóng chuyến 
chuyển đến UBND, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố Quảng Bình, 
Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế. Sau đó Bưu điện 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 
Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế sẽ phân hướng tuyến phát và tổ chức ưu tiên cho bưu tá đi 
phát an toàn, kịp thời tới từng địa chỉ người nhận tại các thôn, xã, làng bản. Đồng thời, cập 
nhật tình trạng phát hàng thành công lên phần mềm chuyển phát của Bưu điện Việt Nam. 

Thời gian hỗ trợ từ ngày 17/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020. 

UBND, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ 04 tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, 
Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế có thể định vị, tra cứu hành trình bưu gửi, tình trạng phát hàng 
tới từng địa chỉ nhận trên wbsitie của Bưu điện Việt Nam (http://www.vnpost.vn). 

Hiền Minh 

  



 

Nguồn: Công an TP.HCM 

Ngày đăng: 19/10/2020 
Mục: Đời sống 

Bưu điện Việt Nam miễn phí chuyển phát hàng cứu trợ đến vùng lũ 

Ngày 19/10, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, ngành Bưu điện Việt 
Nam sẽ miễn phí cước chuyển phát hàng cứu trợ của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp 
trên cả nước gửi tới các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế từ ngày 
17/10 đến ngày 31/10/2020. 

Theo đó, bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ (bao gồm hàng 
hóa tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, vật phẩm cứu trợ…) từ tất cả các tổ chức, cá nhân, các đơn vị thuộc 
Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ trên cả nước đến người dân vùng lũ theo dịch vụ vận chuyển vận 
chuyển hàng hóa đến địa chỉ nhận trong nước với khối lượng, kích thước lớn (dịch vụ có tên gọi 
Logistic - eco của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam). 

 

Ảnh minh họa 

Hàng cứu trợ sẽ được các bưu điện 63 tỉnh, thành phố khẩn trương khai thác, đóng gói và chuyển đến 
địa chỉ là Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố Quảng Bình, 
Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. 

Sau đó, bưu điện 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế sẽ phân hướng tuyến 
phát và tổ chức ưu tiên cho bưu tá đi phát các bưu kiện an toàn, kịp thời tới từng địa chỉ người nhận tại 
các thôn, xã, làng bản. 

Bưu điện Việt Nam sẽ cập nhật tình trạng phát hàng thành công lên phần mềm chuyển phát của đơn vị 
để cá nhân, tổ chức có thể theo dõi. Cụ thể, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ của 
4 tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế có thể định vị, tra cứu hành 
trình bưu gửi, tình trạng phát hàng tới từng địa chỉ nhận trên địa chỉ http://www.vnpost.vn, địa chỉ 
website chính thức, duy nhất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

 

  



Nguồn: Báo Công thương 

Ngày đăng: 20/10/2020 
Mục: Thương mại 

Gia Lai thực hiện quyết liệt các giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục 
hành chính 

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước  giai đoạn 2011 – 2020 
trên địa bàn tỉnh, những năm qua công tác này luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền 
xác định là khâu đột phá trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, 
từ đó đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả công tác cải cách hành 
chính có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính – 
một trong những nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân và 
doanh nghiệp đã có những giải pháp mang tính đột phá và đạt được một số kết quả tích 
cực, qua đó góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Phóng sự sau ghi 
nhận những nỗ lực của tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải 
cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 

 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trong đó riêng về 
công tác cải cách thủ tục hành chính, nhiều thủ tục đã được rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ 
sung và công khai đúng quy định. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.972 thủ tục hành chính, trong đó 
có 320 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 160 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, còn 
lại  các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và  2 được đồng bộ bộ từ Cổng dịch vụ công quốc 
gia về Cổng dịch vụ công của tỉnh. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được 
chính quyền các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc. Đến nay, 100% sở, ban, ngành của tỉnh, 
ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình “một cửa”, “một cửa 
điện tử liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh; 100% sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành. Nhờ đó, việc luân chuyển văn bản điện tử được thực hiện 
liên thông 04 cấp. 

Tiếp tục thể hiện quyết tâm rất lớn của tỉnh về đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải 
cách thủ tục hành chính, tháng 9 năm 2018 UBND tỉnh đã quyết định đưa Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh (TTPVHCC) đi vào hoạt động. Đến nay, sau hơn 2 năm đi vào hoạt 
động, TTPVHCC đã phát huy tốt vai trò của mình, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tỷ lệ hồ 
sơ trễ hẹn rất thấp, còn lại phần lớn nhận được sự ủng hộ, hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp trong tỉnh. 

Chị Trần Hương Thảo, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên cho biết: “Thời 
gian qua tôi cũng có đến đây để làm một số thủ tục. Ở đây các nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn 
tận tình quá trình làm thủ tục từ tiếp nhận đến giao trả hồ sơ đúng thời gian. Vừa rồi có vướng 
một cái là biểu mẫu mới ở bên công ty cũng như các đối tác của công ty chưa cập nhật kịp 



thời nên khi gửi hồ sơ thì có sai so với quy định thì bên tiếp nhận hồ sơ đã kịp thời phản hồi 
lại để mình sửa chữa và thực hiện trong ngày. Việc hướng dẫn như vậy đã giúp cho doanh 
nghiệp sớm hoàn thành các thủ tục hồ sơ theo quy định”. 

Anh Nguyễn Công Đức, Người dân thị xã An Khê nói: “Hôm nay tôi đến để đổi giấy phép lái 
xe. Tôi thấy ở đây thì tiện lợi, chụp hình tại chỗ và được hướng dẫn bài bản, tôi thấy rất hài 
lòng”. 

Ông Phan Văn Đồng, Người dân huyện Chư Prông cũng cho biết: “Tôi là người dân ở huyện 
lên và được sự hướng dẫn nhiệt tình của nhân viên ở đây nên rất tiện lợi như: chụp hình tại 
chỗ, tôi rất hài lòng với cách phục vụ và làm việc ở đây, mong muốn những mô hình này  giờ 
đã tốt rồi tiếp tục tốt hơn nữa để người dân được tiếp cận thuận lợi các thủ tục hành chính”. 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục hành chính, TTPVHCC cùng các sở, ban, ngành 
đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện thí điểm Đề án chuyển giao một số nhiệm 
vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh để Bưu điện thực hiện.Đây được xem là giải 
pháp tạo thêm bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.Trước đây khi 
mới thành lập, thay vì các sở, ban, ngành phải bố trí cán bộ công chức làm việc tại TTPVHCC 
để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thì nay đã chuyển giao sang cho Bưu điện tỉnh thực hiện 
sau khi các nhân viên bưu điện đã được hỗ trợ, tập huấn hướng dẫn để đáp ứng các yêu cầu 
trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Việc thực hiện thí điểm đề án này bước đầu cho thấy đã đem 
lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cả các cơ quan nhà nước. Nhất là tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành 
chính. Đề án này là một trong những sáng kiến mà Trung ương đánh giá cao và được cộng 
điểm trong thang điểm về chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 

Ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: 
“Đề án chuyển giao này là một sáng kiến. Trong chỉ số CCHC trong năm 2019 thì cùng với 
các sáng kiến khác thì sáng kiến chuyển một số dịch vụ hành chính công từ TTPVHCC thuê 
Bưu điện thực hiện được Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan của Trung ương 
công nhận đó là một sáng kiến. Trên cơ sở đó tỉnh Gia Lai được cộng 2 điểm về sáng kiến 
CCHC năm 2019. Khi chuyển sang đây thì tỷ lệ sử dụng dịch vụ công ích cũng tăng lên đáng 
kể. Riêng 6 tháng đầu năm 2020 tỷ lệ tăng 45% sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích”. 

Với những nỗ lực của tỉnh như vậy nên chỉ số chỉ số cải cách hành chính không ngừng được 
nâng cao. Cụ thể, năm 2019 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 80,58/100 điểm, cao hơn 
năm 2018 là 6,02 điểm, xếp vị trí 41/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 9 bậc so 
với năm 2018. Theo kết quả công bố, chỉ số SIPAS(chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối 
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) năm 2019 của tỉnh Gia Lai đạt 84,45%, cao 
hơn năm 2018 là 10,24%, xếp vị trí 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 18 bậc 
so với năm 2018. Những nỗ lực của tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành 
chính đã làm gia tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt tác động 
mạnh mẽ đến vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, từ đó Gia Lai 
đã gặt hái được nhiều trái ngọt về thu hút đầu tư. Chỉ tính riêng trong vòng 5 năm qua, Gia 
Lai đã thu hút được trên 515 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 800 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 
5 về số dự án và 36 lần tổng mức đầu tư so với giai đoạn 2011 – 2015. Với một tỉnh miền núi 
còn nhiều khó khăn như Gia Lai trong khi nguồn vốn đầu tư từ ngân sách khá hạn hẹp thì với 
số lượng dự án và nguồn lực đầu tư từ bên ngoài lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng như vậy, rất 
nhiều tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực được khai thác có hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế ngày càng bền vững. 

 


