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Chuyển giao hành chính công qua bưu chính công ích: Cần sự vào cuộc đồng bộ 

Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính 
công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh sau hơn một năm triển khai đã cho thấy những kết 
quả tích cực để tiếp tục nhân rộng trên toàn tỉnh. 

 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bưu điện xã Bình Triều, huyện Thăng Bình 

Nhanh, gọn hơn 

Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ BCCI trên địa bàn 
tỉnh được ban hành theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16.1.2019 của UBND tỉnh. 
Phạm vi thực hiện đề án tại cấp tỉnh ở Trung tâm Hành chính công tỉnh và 5 đơn vị cấp huyện 
(TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Phú Ninh và huyện Tây Giang) cùng 7 đơn 
vị cấp xã (Tam Lộc, huyện Phú Ninh; Bình Triều, huyện Thăng Bình; Điện Hồng, thị xã Điện 
Bàn; Duy Vinh, huyện Duy Xuyên; Đại Hồng, huyện Đại Lộc; Quế Lộc, huyện Nông Sơn; 
Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước). 

Thực hiện đề án, Bưu điện tỉnh đã tập trung triển khai 2 nội dung cơ bản là Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
qua dịch vụ BCCI và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết TTHC. Đơn vị đã bố trí 4 nhân viên hỗ trợ, thay thế cán bộ công chức 
các sở tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; bố trí nhân viên làm việc 
tại trung tâm hành chính công, Bộ phận Một cửa ở 10/18 huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận 
và trả kết quả TTHC cho người dân. Toàn tỉnh có 6 xã đã chuyển giao bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC từ UBND sang bưu điện. Theo thống kê, hiện có 1.996 TTHC 
được thực hiện qua dịch vụ BCCI, trong đó, sau hơn một năm triển khai, bưu điện đã tiếp 
nhận và chuyển trả kết quả 386.814 hồ sơ. 

Ông Trương Tiến Dũng (ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) cho biết, trước đây nếu muốn 
làm hồ sơ lý lịch tư pháp ông phải vào tận TP.Tam Kỳ. Tuy nhiên từ khi Bưu điện xã Bình 



Triều có dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC, ông chỉ cần ra đây để nộp một số giấy tờ liên 
quan và điền thông tin trực tuyến. Sau thời gian quy định, nhân viên bưu điện sẽ trả kết quả 
tận nhà. “Người dân chỉ cần đi một lần, ra bưu điện gần nhà làm thủ tục nên tiết kiệm được 
nhiều thời gian, chi phí” - ông Dũng nói. 

Nâng cao nghiệp vụ 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, sắp đến tỉnh sẽ mở rộng quy mô triển khai 
thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ BCCI trên phạm vi toàn 
tỉnh. Vì thế, các sở, ngành, địa phương phải họp đánh giá để triển khai chủ trương này đảm 
bảo đồng bộ, hiệu quả. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến cải 
cách hành chính; giải tỏa tâm lý không muốn chuyển giao TTHC cho bưu điện vì sợ... mất 
việc. “Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo nhìn nhận rõ hơn về cải cách hành chính nói chung 
và chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ BCCI nói riêng. Thực hiện tốt 
việc này cũng là cách để phát triển kinh tế” - ông Bửu nói. 

Đánh giá cao kết quả và ủng hộ chủ trương chuyển một số nhiệm vụ hành chính công qua 
dịch vụ BCCI, tuy nhiên ông Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng, lãnh đạo đầu 
ngành, địa phương phải vào cuộc nếu không thì rất khó triển khai thành công. Ngoài ra, khó 
khăn nhất là hướng dẫn nhân viên bưu điện làm sao thay thế được cán bộ tiếp nhận TTHC. Vì 
thế công tác đào tạo, tập huấn cần phải đi trước. Trong khi đó, bà Phạm Thị Ngọc Quyên - 
Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết, theo Quyết định 3094/QĐ-UBND ngày 6.11.2020, trong 
năm 2020 - 2021 có 798 bộ TTHC ở sở, ban, ngành sẽ được tiếp nhận và chuyển trả kết quả 
qua dịch vụ BCCI. Vì thế Bưu điện tỉnh cần phối hợp để triển khai đồng loạt TTHC này trong 
năm 2021. 

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, đảm nhận nhiệm vụ UBND tỉnh giao, 
ngành bưu điện đã tập huấn từ trung ương đến địa phương. Nhiều nhân viên bưu điện đã có 
chứng chỉ hành nghề hành chính công của Bộ Nội vụ cấp. Tuy nhiên khó nhất vẫn nằm ở thể 
chế. Vì thế cần có sự quan tâm, chỉ đạo đồng bộ, tạo đồng thuận từ tỉnh đến cơ sở. Ông Hùng 
mong muốn các sở, ban ngành hỗ trợ, tập huấn chuyên môn để Bưu điện tỉnh sớm đào tạo cho 
nhân viên về những bộ TTHC phức tạp để thực hiện tốt vai trò là “cánh tay” nối dài của chính 
quyền trong phục vụ người dân. 

 

 

  



Nguồn: Báo Quảng Bình 

Ngày đăng: 09/12/2020 
Mục: Xã hội 

Niềm vui của những người hưởng lương hưu nhờ chính sách BHXH tự nguyện 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách ưu việt và nhân văn của Đảng, Nhà 
nước ta. Tham gia BHXH tự nguyện người dân, người lao động được hưởng lương hưu 
hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân 
nhân được hưởng chế độ tử tuất... Đó là những lợi ích thiết thực đối với người tham gia 
BHXH tự nguyện. 

Ở huyện Bố Trạch đến nay đã có gần 100 người bắt đầu được hưởng lương hưu từ chính sách 
BHXH tự nguyện và họ đã cảm nhận được lợi ích thiết thực của chính sách nhân văn này. 
Ngày 1-8-2020 đã trở thành một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của ông Cao Xuân Vinh 
(ở tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch). Đây là ngày mà ông Vinh chính thức được 
nhận lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí trọn đời nhờ việc tham gia 
BHXH tự nguyện. 

Ông Cao Xuân Vinh nguyên là công nhân ở Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy 
lợi Quảng Bình. Năm 2006, trong một lần đi đường, ông Vinh bị tai nạn, mất sức lao động, 
phải nghỉ việc. Tính đến thời điểm đó, ông Vinh đã tham gia BHXH bắt buộc tại Công ty 
TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình được 13 năm. 

 

Ông Cao Xuân Vinh (bên trái) ở tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch) chia sẻ niềm vui khi 
được nhận lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí trọn đời nhờ việc tham gia 

BHXH tự nguyện. 

Sau khi nghỉ việc, ông Vinh mong muốn được thanh toán chế độ BHXH một lần, tuy nhiên, 
khi được cán bộ truyền thông của BHXH huyện Bố Trạch phân tích tính ưu việt từ chính sách 
BHXH tự nguyện như: với trường hợp của ông, đã có một thời gian đóng BHXH khá dài (13 
năm), ông có thể tham gia BHXH tự nguyện thêm 7 năm nữa cho đủ 20 năm và đến tuổi nghỉ 
hưu là ông sẽ được hưởng lương hưu và được cấp thẻ BHYT hưu trí miễn phí với quyền lợi 
khám, chữa bệnh (KCB) được chi trả 95%, ông đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện. Và 
đến ngày 1-8-2020, khi đã 60 tuổi và hoàn thành đủ 20 năm đóng BHXH, ông Vinh chính 
thức được nhận lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT hưu trí miễn phí đến trọn đời. 



Cầm trên tay quyển sổ hưu và tấm thẻ BHYT, ông Vinh vui vẻ chia sẻ: “Được hưởng lương 
hưu hàng tháng, tôi cảm thấy rất yên tâm vì có thể tự mình trang trải chi phí cho cuộc sống, 
không phải phụ thuộc hay trở thành gánh nặng cho gia đình, con cháu, lại có thẻ BHYT hỗ trợ 
thanh toán tiền KCB khi chẳng may sức khỏe yếu không lao động được nữa. Cảm ơn cán bộ 
BHXH huyện Bố Trạch đã kịp thời tư vấn, động viên tôi tham gia BHXH tự nguyện để tôi có 
cơ hội thụ hưởng chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta”. 

Cùng tâm trạng với ông Vinh, ông Nguyễn Đình Chúc ở xã Hải Phú (Bố Trạch) cũng không 
giấu được niềm vui khi nhận quyết định hưởng lương hưu từ BHXH huyện Bố Trạch. Ông 
Chúc nói: "Với những người làm nông nghiệp quanh năm như chúng tôi, được hưởng lương 
hưu hàng tháng tưởng chỉ là mơ ước.Trước đây, cứ nghĩ phải là người làm Nhà nước, làm 
công nhân trong các doanh nghiệp mới được hưởng lương hưu. Nhưng qua tìm hiểu và được 
nhân viên BHXH huyện Bố Trạch giới thiệu về lợi ích của BHXH tự nguyện, tôi quyết định 
tham gia với số tiền bỏ ra không phải là quá lớn, coi đó như là một hình thức tiết kiệm, giảm 
bớt gánh nặng kinh tế cho con cháu sau này. Nay tôi đã hơn 60 tuổi, được cầm quyết định 
hưởng lương, bản thân rất vui mừng và yên tâm là có lương hưu hàng tháng để chi tiêu, có thẻ 
BHYT hỗ trợ thanh toán tiền KCB khi về già, sức khỏe yếu đi không lao động được nữa." 

Theo BHXH huyện Bố Trạch, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có 4.417 người 
tham gia BHXH tự nguyện, đã có 98 người đủ thời gian tham gia được hưởng lương hưu. Một 
tín hiệu đáng mừng là số người tham gia BHXH tự nguyện ở Bố Trạch ngày càng tăng, trong 
đó riêng trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
và bão lụt nhưng toàn huyện vẫn phát triển mới được 1.200 người tham gia. 

Ý nghĩa nhân văn của BHXH tự nguyện là vì an sinh xã hội, vì quyền lợi của người lao động 
và nhân dân, được Nhà nước bảo hộ và do cơ quan BHXH thực hiện. Kể từ ngày 1-1-2018, 
người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên 
mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn bằng 30% đối 
với người tham gia thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; 
bằng 10% đối với các đối tượng khác. Về thời gian hỗ trợ, tùy thuộc vào thời gian tham gia 
BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm; được lựa chọn mức đóng 
và phương thức đóng phù hợp với điều kiện thu nhập của bản thân. 

Ông Lưu Quý Ninh, Phó Giám đốc BHXH huyện Bố Trạch cho biết, để tiếp tục đưa chính 
sách ưu việt này vào cuộc sống, trong thời gian tới, BHXH huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về lợi ích việc tham gia đóng BHXH tự nguyện, 
nhất là đối với người lao động ở khu vực thị trấn, những người làm tiểu thương, nông dân sản 
xuất, kinh doanh giỏi có trang trại, có thu nhập ổn định...; tích cực phối hợp với Bưu điện Bố 
Trạch và các tổ chức, đoàn thể xã hội trên địa bàn triển khai hiệu quả các hội nghị tuyên 
truyền chính sách BHXH tự nguyện, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Từ đó, tích cực 
tham gia đóng cho mình và người thân trong gia đình phù hợp với mức thu nhập để được 
hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên; để 
càng nhiều người dân biết đến, tham gia và thụ hưởng chính sách ưu việt của Đảng và Nhà 
nước. 

Những tháng cuối năm 2020, toàn thể cán bộ, nhân viên BHXH huyện Bố Trạch đang tích 
cực hưởng ứng đợt cao điểm ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện của BHXH tỉnh Quảng Bình phát động, quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao 
năm 2020. 

Phan Phương 

  



Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 08/12/2020 
Mục: TTTT 

Lưu giữ di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên tem bưu chính 

Bộ tem “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hoá phi vật 
thể đại diện của nhân loại” vừa được Bộ TT&TT phát hành nhằm góp phần lưu giữ lịch sử, di 
sản và bản sắc văn hóa của người Việt. 

Bộ tem gồm 3 mẫu (khuôn khổ 43 x 32mm) và 1 blốc (150 x 90mm), với giá mặt lần lượt là 
4.000 đồng, 4.000 đồng, 15.000 đồng và 15.000 đồng, do họa sỹ Nguyễn Du (thuộc Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ họa mang đậm mầu sắc dân gian với 
các nội dung cô đọng, đại diện tiêu biểu của Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. 

 

Bộ tem “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hoá phi vật thể 
đại diện của nhân loại” gồm 3 mẫu tem và 1 blốc. 

Trong đó, mẫu tem thứ nhất thể hiện không gian ước lệ của Ban thờ Tam tòa Thánh Mẫu gồm 
3 ngôi của 3 vị Thánh Mẫu: Đệ Nhất Thượng Thiên, Đệ Nhị Thượng Ngàn và Đệ Tam Thoải 
Phủ. 

Mẫu Thượng Thiên còn được gọi là Mẫu Đệ Nhất cai quản miền trời, theo quan niệm của dân 
gian thì Mẫu Thượng Thiên có quyền năng tạo ra mây, mưa, sấm, chớp và có liên quan tới 
văn hóa nông nghiệp lúa nước của dân tộc Việt Nam; Mẫu Thượng Ngàn còn được gọi là 
Mẫu Đệ Nhị cai quản miền rừng núi, là Thánh Mẫu gắn bó với con người, cây cỏ và chim, 
thú; Mẫu Thoải hay còn gọi là Mẫu Đệ Tam, Mẫu Thủy, cai quản miền sông nước, Thánh 
Mẫu Thoải Phủ gắn liền với đời sống thủy sinh của người dân từ xa xưa và có liên đới trực 
tiếp tới thủy tổ dân tộc Việt trong buổi đầu dựng nước. 



 

Phong bì Ngày phát hành đầu tiên (FDC) 

Mẫu tem thứ hai thể hiện nghi thức Hầu bóng, một nghi thức quan trọng, không thể thiếu 
trong các nghi lễ Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu, được thực hiện với ước muốn con người có 
thể giao tiếp được với các đấng thần linh để gửi gắm, biểu đạt những mong muốn, khát vọng 
của mình thông qua các Thanh đồng - người đóng vai trò trung gian giữa con người và thần 
linh. 

Mẫu tem thứ ba thể hiện Đại lễ kiều thỉnh Ngũ vị Vương quan, một nghi lễ đặc biệt quan 
trọng trong tín ngưỡng của người Việt, được thực hành trong không khí trang nghiêm và đầy 
đủ nghi thiết, tái hiện lại hình ảnh các vị anh hùng dân tộc được thánh hóa, mang đầy ý nghĩa 
tâm linh và nhân văn sâu sắc. 

Mẫu blốc thể hiện màn Rước kiệu Tam thánh Mẫu với hình kiệu rước 3 sắc mầu điển hình, 
được sắp xếp thành hàng hướng về Phủ chính. Không gian lễ hội Rước Mẫu được tái hiện với 
nhiều đoàn rước, đây là một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu. 

Màu sắc của bộ tem “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn 
hoá phi vật thể đại diện của nhân loại” thiên về 3 gam chính gồm sắc đỏ, xanh, trắng, lần lượt 
tượng trưng cho miền Trời (Thiên phủ), miền Rừng (Nhạc phủ), miền Nước (Thoải phủ). 



 

Mẫu dấu thể hiện hình ảnh Tín ngưỡng thờ Mẫu 

Theo các nhà nghiên cứu, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là sự hỗn dung tôn 
giáo bản địa của người Việt với một số yếu tố của tôn giáo du nhập như Phật giáo, Đạo giáo. 
Mối quan hệ giữa tín ngưỡng thờ Mẫu với Phật giáo và Đạo giáo thể hiện rất rõ qua quan 
niệm về vũ trụ luận, cách sắp đặt thờ tự, thực hành nghi lễ chầu văn, đặc biệt là nghi lễ rước 
Mẫu lên chùa thỉnh kinh… vào dịp lễ hội. 

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được Tổ chức Giáo dục, Khoa học 
và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của 
nhân loại vào ngày 1/12/2016. 

Bộ tem “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hoá phi vật 
thể đại diện của nhân loại” được lưu hành trên mạng lưới bưu chính từ ngày 6/12/2020 đến 
ngày 30/6/2022. 

Bình Minh 

 

 

 

 

  



Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 08/12/2020 
Mục: TTTT 

Trưng bày 35 bộ sưu tập chất lượng cao tại Triển lãm Tem khu vực Nam Bộ 2020 

35 bộ sưu tập tem chất lượng cao của 33 nhà sưu tập đến từ TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ, 
Kiên Giang đang được trưng bày tại Triển lãm Tem bưu chính khu vực Nam bộ năm 2020 với 
chủ đề “Vươn lên cùng đất nước”. 

Triển lãm lần do Hội Tem TP.HCM phối hợp với Hội Tem tỉnh Bình Dương, Hội Tem TP. 
Cần Thơ, Hội Tem tỉnh Kiên Giang tổ chức, diễn ra từ ngày 6 - 12/12/2020 tại Bảo tàng 
Chiến dịch Hồ Chí Minh, số 2 đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM. 

 

Một mẫu phong bì kỷ niệm và 3 mẫu dấu kỷ niệm được phát hành để phục vụ công chúng yêu 
tem và các nhà sưu tập tem. 

151 khung tiêu chuẩn tham dự Triển lãm trưng bày đa dạng nội dung gồm: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; cách mạng Việt Nam; lịch sử bưu chính; đất nước, con 
người, lịch sử, văn hoá của Việt Nam và thế giới… 

Một số bộ sưu tập được đánh giá cao như: Các bưu cục Việt Nam thành lập từ năm 1861 đến 
1990; Cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam; Lịch sử phát 
hành tem kỷ niệm Thế vận hội mùa hè của các nước chủ nhà trong thế kỷ 20… 



 

Toàn cảnh Lễ khai mạc 

Với nội dung thi chính thức, Ban Tổ chức đã trao tặng 2 giải Vàng, 2 giải Mạ vàng, 6 giải 
Bạc, 10 giải Đồng. Với nội dung thi dành cho tuổi trẻ, Ban Tổ chức đã trao tặng 1 giải Vàng, 
2 giải Bạc, 6 giải Đồng. Những bộ sưu tập tem xuất sắc sẽ được cử tham dự Triển lãm Tem 
Bưu chính Quốc gia Vietstampex được tổ chức trong năm 2021 tại Hà Nội. 

Theo ông Nguyễn Hữu Thịnh, Chủ tịch Hội Tem TP.HCM, Triển lãm Tem bưu chính khu 
vực Nam Bộ 2020 là sự kiện nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội đối với văn hóa sưu tập 
tem, đồng thời cũng là dịp nhìn nhận những đóng góp của hoạt động sưu tập tem trong việc 
giáo dục lòng yêu nước, thúc đẩy hoạt động văn hóa xã hội. 

 

Khách tham quan tại Triển lãm 

Triển lãm lần này cũng là môi trường thuận lợi cho người sưu tập tem thể hiện niềm đam mê, 
giới thiệu thành quả sưu tập, giao lưu, học hỏi nhằm quảng bá và phát triển phong trào sưu tập 
tem tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ nói chung. 



Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tem Việt Nam lưu ý: Sưu tập 
tem là một cách tiếp cận mới với kiến thức để tìm hiểu, nghiên cứu, học tập, giúp tăng cường 
sự hiểu biết. Cần phải chú trọng công tác tuyên truyền quảng bá tem Bưu chính Việt Nam, 
hoạt động sưu tập tem dưới nhiều hình thức, xây dựng hạt nhân nòng cốt để duy trì và phát 
triển phong trào sưu tập tem. 

Trong thời gian tới, cần gắn kết các hoạt động sưu tập, trưng bày triển lãm tem với các hoạt 
động chính trị lớn như: Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bảo vệ chủ quyền biển đảo; Chương trình xây dựng nông thôn mới... 

Trong khuôn khổ sự kiện lần này, Ban Tổ chức Triển lãm Tem Bưu chính Khu vực Nam Bộ 
2020 (SaigonPhil 2020) phát hành 1 mẫu phong bì kỷ niệm và 3 mẫu dấu kỷ niệm để phục vụ 
các nhà sưu tập tem cùng công chúng yêu tem trong và ngoài nước (gồm dấu kỷ niệm Triển 
lãm; dấu kỷ niệm Đại hội VI Hội Tem TP. Hồ Chí Minh; Dấu kỷ niệm 60 năm Hội Tem Việt 
Nam 1960 - 2020). 

Bình Minh 

 

 

  



Nguồn: CTT Lào Cai 

Ngày đăng: 08/12/2020 
Mục: Doanh nghiệp 

Cần có chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2021-2025 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần 
thực hiện thành công chương trình xây dựng Nông thôn mới, Sở NN&PTNT Lào Cai kiến 
nghị Trung ương cần ban hành chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2021-
2025, trong đó, cần chú ý đến phát triển sản phẩm mới... 

Đưa Chương trình OCOP đến với đông đảo người dân 

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, để thực hiện hiệu quả Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 
7/5/2018 phê duyệt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020” của Thủ 
tướng Chính phủ, Lào Cai đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện Chương 
trình, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn và tổ chức đánh 
giá sản phẩm,… 

Cụ thể, có thể kể đến việc tham mưu cho Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 
12/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích 
phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó có hỗ trợ 15 triệu 
đồng/sản phẩm 3 sao; 30 triệu đồng/sản phẩm 4 sao cấp tỉnh; Hỗ trợ 80 triệu đồng/sản phẩm 
đạt 5 sao OCOP cấp Quốc gia. Đồng thời, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Ngoài ra, để triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về Chương trình OCOP, Sở 
NN&PTNT đã trực tiếp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Chu trình OCOP trên 
địa bàn tỉnh; các văn bản đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
trên địa bàn tỉnh; phối hợp mở chuyên mục OCOP trên trang thông tin điện tử của tỉnh và các 
sở, ngành, 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

 

Nhiều sản phẩm OCOP của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai được giới thiệu đến người tiêu 
dùng trong nước 

Bên cạnh đó, xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn là nhiệm vụ trọng tâm, có ảnh hưởng 
lớn đến hiệu quả, chất lượng của Chương trình OCOP, trong 3 năm qua (2018-2020), các Sở, 
ban ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã mở chuyên mục OCOP và đăng tải thông tin, hình ảnh 
trên trang điện tử do đơn vị mình quản lý. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện phát 
sóng 32 số để tuyên truyền về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình với thời lượng 10 
phút/số. 



Đi cùng với đó, Lào Cai đã tổ chức tập huấn chương trình OCOP cho cán bộ cấp tỉnh, cấp 
huyện và cấp xã với 23 lớp/1.150 lượt cán bộ công chức tham gia. Tổ chức tuyên truyền 
thông qua phát hành 4.000 cuốn sổ tay hướng dẫn, 12.000 tờ rơi, 2.000 áp phích tới các xã, 
phường, thị trấn trong tỉnh. Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn 
chuyên đề giới thiệu về Chương trình OCOP cho các lãnh đạo chủ chốt hội phụ nữ, hội nông 
dân, đoàn thanh niên cấp huyện, cấp xã. 

Về kết quả cụ thể, trong giai đoạn 2018-2020, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh đã tổ chức 5 đợt 
đánh giá sản phẩm OCOP, lựa chọn và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt 77 sản phẩm OCOP của 
47 doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ gia đình trên địa bàn 39 xã, phường, thị trấn thộc 8/9 huyện, 
thị xã, thành phố. Các sản phẩm thuộc đủ 6 nhóm ngành gồm: thực phẩm, đồ uống, thủ công 
mỹ nghệ trang trí, vải may mặc, dược liệu và dịch vụ du lịch và bán hàng được chứng nhận từ 
3 sao trở lên. Trong đó, 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp tỉnh (chấm theo tiêu chí cũ); 19 
sản phẩm đạt 4 sao và 57 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Số lượng sản phẩm được chứng nhận 
OCOP đạt 95% mục tiêu Đề án. Dự kiến hết năm 2020 chứng nhận thêm 15-20 sản phẩm, lũy 
kế sẽ có trên 90 sản phẩm OCOP, đạt 150% mục tiêu Đề án. 

Cùng với những kết quả trên, Lào Cai đã thường xuyên quan tâm đến công tác xúc tiến 
thương mại sản phẩm OCOP. Trong đó, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm OCOP tại 
11 Hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế; phối hợp với phía Trung Quốc tổ chức 2 Hội nghị 
xúc tiến tiêu thụ nông sản, trong đó có các sản phẩm được chứng nhận OCOP của Lào Cai; 
phối hợp với Bưu điện tỉnh Lào Cai đưa các sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch thương mại 
điện tử PostMart… Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, các sản phẩm OCOP của 
Lào Cai đã được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Đến nay, nhiều sản phẩm 
OCOP của Lào Cai cũng đã có mặt tại các siêu thị, trung tâm thương mại, tại thị trường các 
thành phố lớn… 

Cần có chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2021-2025 

Qua thời gian triển khai Chương trình OCOP, theo Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, để thực hiện 
Chương trình có hiệu quả, cần thường xuyên tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức, 
phương pháp, cách thức tiếp cận và triển khai Chương trình đến đội ngũ cán bộ các cấp, đến 
các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất để tạo nên phong trào sâu rộng sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm OCOP. Từ đây, kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động 
lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương. 

Bên cạnh đó, cần xem Chương trình OCOP là một chương trình phát triển kinh tế quan trọng, 
chủ lực của cộng đồng, trong xây dựng dựng nông thôn mới bền vững. Cần phân công lãnh 
đạo, người đứng đầu Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành có đủ thẩm quyền quyết định các nhiệm vụ 
của Chương trình. Cơ quan điều phối cấp tỉnh hình thành bộ phận nghiệp vụ OCOP, cấp 
huyện cần có cán bộ chuyên trách tham mưu giúp việc được đào tạo để có trình độ năng lực, 
nhận thức, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình OCOP, Sở NN&PTNT Lào Cai kiến nghị Trung 
ương cần ban hành chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2021-2025, chú ý đến 
phát triển sản phẩm mới. Sửa đổi bổ sung Thông tư 08/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính đối 
với hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, nên bổ sung nội dung hỗ trợ tư vấn phát triển 
sản phẩm OCOP, hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở sản xuất nâng hạng sao, hỗ trợ phát triển sản 
phẩm mới, hỗ trợ xúc tiến thương mại. Trong đó, Bộ NN&PTNT cần xây dựng kế hoạch xúc 
tiến thương mại hằng năm để các tỉnh căn cứ xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ các chủ thể 
tham gia. 

Đồng thời, cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 
Ban hành hướng dẫn cụ thể từng tiêu chí chấm điểm sản phẩm nói riêng và các nội dung thực 
hiện theo Chu trình 6 bước OCOP nói chung. Xây dựng quy trình đánh giá, thẩm định, phê 
duyệt đối với nội dung hỗ trợ cho các chủ thể đăng ký ý tưởng sản phẩm mới. Bộ NN&PTNT 



phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành hướng dẫn và tổ chức quản lý, giám sát các cơ 
sở sản xuất sản phẩm OCOP theo đúng các tiêu chí quy định. 

Đặc biệt, Bộ NN&PTNT cần phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Thông tin Truyền thông, 
các cơ quan báo đài của Trung ương xây dựng quy chế phối hợp tuyên truyền, quảng bá, giới 
thiệu các sản phẩm OCOP. Mở chuyên mục riêng về OCOP trên sóng Truyền hình Trung 
ương. Triển khai các điểm trưng bày sản phẩm theo mô hình của một số nước tiêu biểu trong 
khu vực. Vì tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng nhất và là bước cuối cùng trong chu trình 
OCOP. 

Sở NN&PTNT Lào Cai kiến nghị Trung ương xây dựng hệ thống cơ sở tư vấn đào tạo cho 
các chủ thể tham gia phát triển sản phẩm OCOP, để hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân về 
kỹ thuật sản xuất, chuyển giao công nghệ, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa, tiếp cận 
thị trường, xây dựng phương án kinh doanh, quản lý kinh doanh, quản lý chất lượng sản 
phẩm…. Ngoài ra, cần tổ chức cho các địa phương tham quan, học tập các mô hình, cách làm 
hay trong và ngoài nước liên quan đến Chương trình OCOP./. 

  



Nguồn: Báo Tây Ninh 

Ngày đăng: 08/12/2020 
Mục: CCHC 

Hòa Thành đưa vào hoạt động Bộ phận “Một cửa” tại trụ sở mới 

Sáng 8.12, UBND thị xã Hòa Thành tổ chức lễ công bố và chính thức đưa vào hoạt động trụ 
sở mới của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) thị xã, tọa lạc tại số 
04, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4, phường Long Hoa. 

Đến dự có ông Nguyễn Nam Hưng-Bí thư Thị ủy Hòa Thành; ông Trương Văn Hoàn-Chủ 
tịch UBND thị xã. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thị xã Hòa Thành, có chức năng, nhiệm 
vụ tham mưu UBND thị xã về cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức 
triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn. 

 

Các đại biểu tham quan tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thị xã 
Hòa Thành. 

Bước đầu, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thị xã Hòa Thành, được bố trí 
15 bàn tiếp nhận và trả kết quả TTHC trên các lĩnh vực tài nguyên - môi trường, thuế, đăng ký 
đất đai, tư pháp hộ tịch, căn cước công dân,... 

Ngoài ra, người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký hồ sơ hành chính trực tuyến trên phần mềm 
một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; lựa chọn phương thức nhận kết quả 
trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành Trương Văn Hoàn yêu cầu lãnh đạo 
các phòng, ban trực thuộc UBND thị xã có sự phân công cán bộ phối hợp cùng Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ 
tục cho tổ chức và cá nhân. 

Võ Liêm 

 


