
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: CTT Phú Yên 

Ngày đăng: 30/9/2020 
Mục: Tin tức 

Bổ nhiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh Phú Yên 

Sáng 30/9, tại Bưu điện tỉnh Phú Yên, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ 
Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Đến dự có đồng chí Phan Đình Phùng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thái Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan doanh 
nghiệp tỉnh; Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông; Nguyễn Quốc 
Vinh, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng toàn thể 
cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh. 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng và thành viên Hội đồng thành viên Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Quốc Vinh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân 

Giám đốc Bưu điện tỉnh 

Buổi lễ đã công bố Quyết định của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam bổ nhiệm bà Cao Thị 
Hiền Lương, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Bưu điện tỉnh, 
thời hạn bổ nhiệm là 3 năm, kể từ ngày 18/9/2020. 

Chúc mừng bà Cao Thị Hiền Lương và Bưu điện tỉnh Phú Yên, đồng chí Phan Đình Phùng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Bưu điện tỉnh đối với 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, mong muốn trên cương vị mới, bà 
Cao Thị Hiền Lương tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết, cống hiến trí 
tuệ, cùng tập thể cán bộ, viên chức ngành Bưu điện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Ông Nguyễn Quốc Vinh, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
mong muốn bà Cao Thị Hiền Lương sẽ phát huy năng lực, tiếp tục học hỏi, lãnh đạo hiệu quả 
hoạt động kinh doanh của đơn vị; xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ được giao; đẩy mạnh triển khai các dịch vụ hành chính công để xứng đáng với vai trò là 
cánh tay nối dài, là bộ mặt và là một phần của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Cao Thị Hiền Lương gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng Công ty 
đã tin tưởng tín nhiệm bà giữ chức vụ Giám đốc Bưu điện tỉnh, đây là vinh dự lớn lao cũng là 
trách nhiệm nặng nề, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vượt qua mọi khó khăn thử thách, 



tận tâm tận lực tiếp cận, nắm bắt sâu sát tình hình của địa phương, không ngừng học tập rèn 
uyện, nâng cao trách nhiệm, hết lòng hết sức vì sự nghiệp phát triển của Bưu điện tỉnh. 

Bà Cao Thị Hiền Lương, sinh năm 1972, quê ở tỉnh Nghệ An, trình độ Cử nhân Khoa học, Cử 
nhân Quản trị kinh doanh, Cao cấp Chính trị. 

Mỹ Luận 

  



Nguồn: VietNamNet 

Ngày đăng: 30/9/2020 
Mục: TTTT 

Ngành Bưu điện trước ngày đổi mới: “Đi lên hay chấp nhận đói nghèo?” 

Cũ kỹ, lạc hậu, rơi vào khủng hoảng là tình cảnh của ngành Bưu điện sau khi đất nước bước 
ra khỏi cuộc chiến. Thực tế này đặt các lãnh đạo trước lựa chọn sống còn. 

Lời tòa soạn:Hơn thập kỷ sau 1975, Bưu điện được xem là ngành nghèo và lạc hậu nhất. Thế 
nhưng, với tầm nhìn và tư duy đổi mới mạnh mẽ cùng hành động quyết liệt, Bưu điện đã "lột 
xác" trở thành ngành hiện đại ngang tầm thế giới, đóng vai trò là ngành kinh tế kỹ thuật quan 
trọng của đất nước. Hơn 30 năm qua, những bài học và kinh nghiệm đổi mới, đi thẳng vào 
công nghệ hiện đại, chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh của ngành Bưu điện vẫn là câu 
chuyện mang đầy tính thời sự cho các ngành, các lĩnh vực của Việt Nam cũng như là hành 
trang của ngành thông tin - truyền thông tiếp tục bước vào kỷ nguyên 4.0 và chuyển đổi 
số. VietNamNet đã tìm lại các nhân chứng, lắng nghe các câu chuyện và giới thiệu với bạn 
đọc những bài học lịch sử của ngành.  

Ngành Bưu điện thời Analog 

Cũ kỹ, lạc hậu, rơi vào khủng hoảng là tình cảnh của ngành Bưu điện sau khi đất nước bước 
ra khỏi cuộc chiến tranh mang trên mình nhiều thương tích. 

Ông Nguyễn Đoàn, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin của Tổng cục Bưu điện nhớ lại: 
Vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, các thiết bị tổng đài, vi ba các loại và hệ thống truyền 
dẫn cáp đồng xuống cấp nghiêm trọng, lại không có vật tư thay thế nên công tác bảo đảm 
thông tin phục vụ cho các cấp chính quyền và người dân vô cùng gian khổ. Mạng điện thoại 
hoạt động cầm chừng, tổng đài thường xuyên bị hư hỏng. 

 

Công nhân Bưu điện đang thực tập hàn nối cáp phục vụ mạng thông tin nội hạt năm 1976. 
Ảnh tư liệu 

Tổng đài Analog ở Hà Nội lúc bấy giờ cũng có mấy chủng loại của Liên Xô, Đức và cả của 
Pháp thu lại được sau khi giải phóng Thủ đô, đã sử dụng mấy chục năm. Sau ngày giải phóng 
đất nước 30/4/1975, Ty Bưu điện TP.HCM là đơn vị tiếp quản mạng lưới thông tin do chế độ 
cũ để lại. Đặc trưng của hệ thống thông tin lúc ấy là các tổng đài cơ khí ngang dọc, từng nấc 
và các máy vi ba sóng ngắn, vi ba siêu cao tần… phục vụ cho việc liên lạc điện thoại, điện 
báo (moóc, teletip, telex) trong nước và quốc tế. 



Các tổng đài Analog vẫn phải dùng nhân công. Một cuộc điện thoại đến thì nhân viên tổng đài 
sẽ nghe máy sau đó rút phích cắm để nối tiếp cuộc gọi này đến người nghe. Các phích cắm 
dùng lâu bị hỏng nên nhà máy Thiết bị Bưu điện phải gia cố lại nhưng cũng chỉ được một thời 
gian lại hỏng tiếp. Chất lượng cuộc gọi lúc đó rất tậm tạch, nghe câu được câu chăng nên mới 
có khái niệm “nghe từ đoán ý người nói”. Thậm chí, người gọi và người nghe cảm giác như 
có người thứ ba đang nghe cuộc gọi của mình. 

Thời điểm đó, máy điện thoại phục vụ chủ yếu cho các cơ quan, các cấp chính quyền và một 
số cán bộ cấp cao. Trụ sở của Tổng cục Bưu điện tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội lúc bấy giờ cũng 
được trang bị 1 máy điện thoại từ thạch và có 1 nhân viên trực tổng đài. Mỗi lần muốn thực 
hiện cuộc gọi phải quay tay xè xè chứ không bấm số dễ dàng như bây giờ. 

Khi người dân có nhu cầu liên lạc, phải đến các điểm giao dịch bưu điện để đăng ký cuộc gọi 
và chờ đến lượt. Không ít trường hợp người đăng ký cuộc gọi đi quốc tế phải chờ hàng tuần, 
khi cuộc gọi sắp thông, người đăng ký sẽ được bưu điện gửi giấy thông báo và đến bưu cục đã 
đăng ký chờ được nói chuyện với bên kia. Ngay cả máy điện thoại của các cơ quan cũng vậy, 
mỗi khi cần liên lạc và trao đổi với một máy điện thoại cơ quan khác ở ngoài tỉnh thì phải có 
động tác quay số 16 để đăng ký cuộc gọi. Do công nghệ lạc hậu nên cuộc gọi lúc bấy giờ 
được tiếp nhận qua bàn điện thoại viên đường dài. Việc dùng điện thoại quá khó khăn như 
vậy nên phương tiện liên lạc của người dân lúc đó thường là qua thư hoặc điện tín (Telex). 

“Lúc ông nội mất, tôi phải đánh điện khẩn cho bố ở Trực Ninh về Vụ Bản (Nam Định) chỉ có 
hơn 20 km. Tôi ra bưu điện gửi bức điện tín đến huyện Trực Ninh và nhân viên bưu điện in ra 
gửi đến nhà nhưng khi bố tôi nhận được điện về đến nơi thì đã mai táng xong. Sau này hỏi ra 
mới biết Tổng đài điện báo đang có cuộc thi điện báo viên giỏi nên người ta dừng việc chuyển 
điện tín”, ông Nguyễn Đoàn nhớ lại. 

Trong ký ức của thầy giáo Bùi Tuấn, giáo viên của trường Trung học Việt Trì, cho đến năm 
1992, để đánh được một bức điện giá rất đắt nên người gửi phải tính kỹ để cắt giảm chữ. “Mẹ 
đi thăm anh trai tôi ở Hà Nội gặp trời lạnh. Vì vậy, ông anh ra bưu điện gửi bức điện tín cho 
tôi với nội dung “Em gửi áo bông cho bà”. Nhưng để tiết kiệm chỉ cần đánh bức điện “áo 
bông bà” cho bớt tiền” thầy Tuấn chia sẻ. 

Trăn trở trước ngày đổi mới 

Ông Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hồi tưởng lại, thời điểm đó 
Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng và toàn diện, một phần do hậu quả của chiến 
tranh tàn khốc, một phần là hệ quả của nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp. 

Bước ra khỏi chiến tranh, một vạn chiến sĩ giao bưu, giao liên, vô tuyến điện viên, thợ dây, 
thợ máy… hi sinh. Tổng số thuê bao điện thoại chỉ xấp xỉ 100.000, trong đó Hà Nội có 
khoảng 10.000 thuê bao, TP.HCM có khoảng 30.000 thuê bao. Mạng lưới viễn thông nhỏ bé 
sử dụng hoàn toàn công nghệ Analog. Đời sống cán bộ, công nhân viên ngành gặp rất nhiều 
khó khăn. Đất nước không chỉ bị cấm vận về kinh tế mà còn bị cấm vận về công nghệ, viễn 
thông, mã 84 của Việt Nam bị khóa… 



 

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm gian trưng bày của ngành Bưu điện tại triển lãm "Thành 
tựu nền kinh tế quốc dân" năm 1986. Ảnh tư liệu 

Trong chiến tranh, lòng yêu nước, ý chí cách mạng, sự dũng cảm của người Bưu điện đã được 
thử thách. Nhưng bước vào giai đoạn sau 10 năm giải phóng, toàn ngành phải đối mặt với 
những thử thách mới. Đi lên hay chấp nhận đói nghèo, tụt hậu; làm sao để đi lên, để phát triển 
là câu hỏi mà những cán bộ - từ cơ sở tới lãnh đạo - luôn suy tư, trăn trở. 

“Luồng gió của tư duy đổi mới, nói thẳng nói thật đã đến với ngành Bưu điện Việt Nam. Từ 
người lao động đến lãnh đạo đều thấm nhuần và vận dụng rất sáng tạo vào thực tiễn phát triển 
với sự xả thân, dám nghĩ dám làm. Tôi muốn nhấn mạnh đến nguyên Tổng Cục trưởng Tổng 
cục Bưu điện Đặng Văn Thân, người đã có công rất lớn cho tư duy đổi mới này”, ông Mai 
Liêm Trực kể lại. 

Theo thống kê của Ban Viễn thông của VNPT, đến năm 1991 dịch vụ vẫn chủ yếu là điện 
thoại khai thác nhân công và điện báo truyền thống, kinh doanh kém hiệu quả. Cả nước mới 
có 140.000 thuê bao điện thoại, mật độ điện thoại là 0,18 máy/100 dân và doanh thu toàn 
ngành vẻn vẹn 483 tỷ đồng. 

Theo như ông Nguyễn Đoàn thì “Bưu điện là ngành nghèo và lạc hậu nhất trong các ngành 
của Việt Nam lúc bấy giờ. Nhiều cán bộ đã bỏ sang các ngành khác. Doanh thu chủ yếu đến 
từ mấy dịch vụ phát hành báo chí và bán tem thư, nếu bám vào mấy dịch vụ đó thì làm sao có 
thể sống nổi. Trong hoàn cảnh đầy khó khan đó, Tổng cục trưởng Đặng Văn Thân đã có quyết 
định táo bạo là làm cuộc cách mạng đi thẳng vào công nghệ hiện đại, chuyển từ Analog sang 
Digital”. 

Bài 2: Chuyển đổi từ Analog sang Digital: Sức mạnh của tư duy đổi mới 

Thái Khang 

 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Ngày đăng: 30/9/2020 
Mục: Đời sống Xã hội 

Mức phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua bưu điện 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về mức phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội hằng 
tháng qua bưu điện. Theo đó, cho phép các địa phương chi trả phí dịch vụ chi trả trợ 
cấp xã hội là 1.000.000 đồng/điểm chi trả bưu điện. 

 

Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 
được giao có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chi trả trợ cấp 
xã hội hàng tháng qua bưu điện đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật; tham mưu, báo 
cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

 

 

  



Nguồn: Báo Tuổi trẻ Thủ đô 

Ngày đăng: 30/9/2020 
Mục: Bắc Giang 

Bắc Giang: Khuyến khích sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 

Hiện nay, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã hướng dẫn 
tổ chức, công dân tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích khi giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC). 

Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính mùa Covid-19 

Có nhu cầu đổi giấy phép lái xe nhưng ngại đi trực tiếp vì sợ tiếp xúc đông người mùa Covid-
19, anh Nguyễn Văn Thế (Việt Yên) đã gọi điện đến đường dây nóng của Trung tâm Hành 
chính công tỉnh Bắc Giang và được hướng dẫn làm hồ sơ tại nhà qua mạng. Sau ba ngày, anh 
được sắp xếp lịch hẹn đến cơ quan chức năng để chụp ảnh và làm các thủ tục liên quan. Sau 
đó, anh đăng ký nhận giấy phép lái xe đổi qua đường bưu điện. 

Anh Thế chia sẻ: “Mình chỉ phải thao tác trên máy tính và chờ thông báo được duyệt hồ sơ là 
có lịch hẹn. Mình chỉ phải đi trực tiếp một lần, không mất thời gian xếp hàng, lại chủ động 
được công việc. 

Sở dĩ anh có thể ngồi nhà thực hiện thủ thủ tục đổi giấy phép lái xe là nhờ huyện Việt Yên nói 
riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
và dịch vụ bưu chính công ích khi giải quyết (TTHC). 

Theo số liệu thống kê ở huyện Việt Yên, Bắc Giang, trong 8 tháng đầu năm 2020, 1.135 hồ sơ 
trên địa bàn huyện được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Trước đó, từ năm 2019, 
huyện đã ký thỏa thuận với Bưu điện tỉnh Bắc Giang về tổ chức thực hiện triển khai tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức và công dân thông qua Dịch vụ Bưu chính công 
ích (Thỏa thuận hợp tác số 33/2019/TTHT/BĐBG-UBND ngày 10/9/2019 giữa Bưu điện tỉnh 
Bắc Giang và UBND huyện Việt Yên). 

Theo đó, có một nhân viên bưu điện thường trực ở Bộ phận “Một cửa” của huyện để tiếp nhận 
hồ sơ, tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể người dân và đại diện doanh nghiệp đến giao dịch, 
giải quyết TTHC có nhu cầu sử dụng dịch vụ. 

Bên cạnh đó, đối với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
BCCI, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn tuyên truyền đến các 
tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết TTHC có thể đến các điểm giao dịch gần nhất của 
bưu điện (các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã) để gửi hồ sơ giải quyết TTHC. Nhân viên 
bưu điện sẽ kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải 
quyết. Sau khi có kết quả, bưu điện sẽ chuyển phát đến tận nhà cho người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp theo đúng thời gian quy định. 

Trong năm 2020, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để không gián đoạn việc giải quyết 
TTHC, đồng thời hạn chế tập trung đông người, UBND huyện Việt Yên đã đề nghị Bưu điện 
tỉnh, huyện tăng cường chất lượng các dịch vụ, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ 
chức, doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ phận “Một cửa” huyện đã có văn bản số 89/CVMC ngày 
16/3/2020 đề nghị Bưu điện huyện giảm giá cước dịch vụ bưu chính công ích. 

Cùng với việc phối hợp với Bưu điện để làm tốt nhất dịch vụ bưu chính, tại huyện Việt Yên, 
lãnh đạo huyện còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn rà soát thống kê, số lượng hồ sơ 
giải quyết TTHC ở các lĩnh vực có ngày hẹn trả kết quả từ 1 đến 15 hàng tháng mà khả năng 
không thể đúng hẹn thì viết phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định, gửi qua 
zalo hoặc các ứng dụng khác cho tổ chức, công dân; niêm yết lịch trực, số điện thoại cán bộ 
tại trụ sở và thông báo trên cổng thông tin, đài truyền thanh để người dân biết. 



 

Người dân đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích, Trung tâm hành chính công huyện Việt Yên 

Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân 

Là một giải pháp quan trọng để tránh tập trung đông người mùa Covid-19, thời gian qua, các 
cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền tới tổ chức, công 
dân về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 và dịch vụ bưu chính công 
ích. 

Tỉnh đã tổ chức 8 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông cho trên 1.500 lượt người, phát hành 700 cuốn Sổ tay nghiệp vụ công tác một 
cửa, một cửa liên thông phát cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa. Các cơ 
quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình đã có trên 450 phóng sự, tin bài phổ biến về cải 
cách thủ tục hành chính, tập trung vào tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa, giải quyết thủ 
tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 

Tỉnh cũng in, phát trên 10.000 tờ rơi tuyên truyền về địa chỉ tiếp nhận và phản ánh kiến nghị 
về quy định hành chính; in, phát trên 5.000 tờ rơi và tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 cho các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và cho thanh thiếu niên). 
Các huyện, thành phố thường xuyên chỉ đạo xã, phường, thị trấn tuyên truyền đến người dân 
về thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế liên thông được thực hiện tại bộ phận “Một cửa”. 

Ngoài ra, trong trường hợp có vướng mắc cần trao đổi, tư vấn, người dân, tổ chức có thể liên 
hệ qua số điện thoại tổng đài 02043.531.111 hoặc truy cập vào cổng hành chính công trên ứng 
dụng Zalo tại địa chỉ: https://oa.zalo.me/pvhccbacgiang, nhấn nút "quan tâm" để nhận thông 
tin từ Trung tâm. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để hoạt 
động an toàn trong mùa dịch như: Bố trí cán bộ văn phòng trực luân phiên và cán bộ một cửa 
của một số đơn vị trực hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết những TTHC mang tính cấp bách của 
cá nhân, tổ chức đến giải quyết trực tiếp. 

Để khuyến khích công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh 
đã giảm 24% cước chuyển phát (tiếp nhận/chuyển trả) đối với những trường hợp sử dụng dịch 
vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC. Cụ thể, cước nội 
huyện, TP giảm còn 20 nghìn đồng/hồ sơ; cước liên huyện, TP trong tỉnh còn 23 nghìn 



đồng/hồ sơ. Các bưu cục cũng sẵn sàng về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và nhân lực 
làm nhiệm vụ… 

Hiện tại, toàn tỉnh Bắc Giang có 1.742/2.003 TTHC (chiếm 86,9%) được thực hiện tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; 93/209 điểm (chiếm 
40,4%) phục vụ dịch vụ bưu chính công ích. Trước đó, năm 2019, toàn tỉnh thực hiện tiếp 
nhận 2.807 hồ sơ TTHC và trả kết quả 6.687 hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 6 
tháng đầu năm 2020, tỉnh tiếp nhận 7.594 hồ sơ TTHC, trả kết quả 10.776 hồ sơ TTHC. 

Việc thực hiện giải quyết hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, chuyển 
trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã tạo ra sự chuyển biến mạnh 
mẽ trong giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, tăng sự lựa chọn của tổ 
chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, giảm 
thời gian đi lại cho người dân, giải quyết yêu cầu bức xúc của người dân, mà còn giảm tình 
trạng tiêu cực, sách nhiễu trong giải quyết TTHC và cũng là một trong những giải pháp 
phòng, chống dịch bệnh. 

* Đây là bài viết tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền 
thông năm 2020 

Doãn Trung - Huyền My - Nguyễn Thị Hạnh 

 

 

  



Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế 

Ngày đăng: 29/9/2020 
Mục: Đời sống 

Đột phá trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Quảng Điền 

Nhờ thay đổi về cách làm, từ đầu năm 2020 đến nay, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch bệnh COVID - 19, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện ở Quảng 
Điền vẫn tăng gấp hơn 2 lần năm 2019. 

 

Tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH 

Khi tư tưởng thông... 

Cuối tháng 5/2019, BHXH huyện Quảng Điền phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức hội nghị 
tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng 
Thọ. Đang trong cao điểm thu hoạch hoa màu, nhưng vẫn có khoảng 40 người dân tranh thủ 
việc đồng áng, sắp xếp thời gian đến nhà văn hóa thôn tham dự. 

Tại hội nghị, nhân viên Bưu điện tuyên truyền những nội dung cơ bản về chính sách BHXH 
tự nguyện. Cán bộ BHXH giải đáp các câu hỏi liên quan về chính sách BHXH tự nguyện và 
tư vấn cho người dân về thời gian đóng và hưởng; mức tuổi tham gia. Ngay tại hội nghị, đã có 
15 người dân quyết định đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho mình và người thân. 

Anh Nguyễn Lý, một trong số 15 người dân đăng ký đã đăng tham gia, chia sẻ: “Sau khi được 
tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc, tôi thấy BHXH tự nguyện là một chính sách tiến bộ của 
Nhà nước, mọi người dân đều có thể tham gia và an nhàn lúc về già. Tôi quyết định đăng ký 
tham gia cho cả hai vợ chồng”. 

Đa dạng các hình thức vận động 

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân là một trong những 
cách làm hiệu quả mà BHXH Quảng Điền thực hiện. Ông Đặng Ngọc Tiến, Phó Giám đốc 
phụ trách BHXH huyện Quảng Điền cho biết, hàng tuần, cán bộ BHXH huyện được phân 
công phụ trách địa bàn thực hiện đôn đốc, phối hợp với các đại lý thu của UBND xã, thị trấn 
đến tận thôn xóm, tận nhà đối tượng để tuyên truyền chính sách và vận động người dân tham 
gia, thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần cho lãnh đạo BHXH huyện đề kịp thời đưa ra những 
giải pháp phù hợp. 

Quảng Phú là xã thuần nông, người dân chủ yếu làm kinh tế nông nghiệp, cuộc sống còn 
nhiều khó khăn. Để giúp cho người nông dân có thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, các 
cán bộ địa phương đã thường xuyên tuyên truyền việc tham gia BHXH tự nguyện ngay trên 
đồng ruộng. Bà Lê Thị Thu Hương, công chức văn hóa xã hội thị trấn Sịa chia sẻ kinh 



nghiệm: “Tôi đến từng nhà người dân vào buổi trưa hoặc buổi tối. Chuyện trò, giải thích và tư 
vấn cụ thể để họ hiểu là điều rất khó. Có những gia đình phải tới lui nhiều lần mới tham gia 
BHXH tự nguyện. Muốn thành công phải kiên trì”. 

BHXH huyện còn tạo lập nhóm zalo có sự tham gia của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã 
góp phần quan trọng vào việc trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo 
thuận lợi tối đa trong triển khai thực hiện. Kịp thời khen thưởng các đại lý thu thực hiện tốt 
công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cũng là một giải pháp nhằm tạo động 
lực để nhân viên thực hiện tốt công tác này… 

Điểm sáng BHXH tự nguyện 

Ngoài việc tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển 
người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho đại lý thu các xã, thị trấn, BHXH huyện cũng 
đã chủ động tham mưu việc phân công cán bộ trong ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn để 
trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Tích cực tham gia giao ban khối phường, xã nhằm theo dõi báo cáo 
với UBND huyện để đôn đốc đại lý của UBND xã, thị trấn thực hiện theo chỉ đạo của UBND 
huyện cũng như BHXH huyện. 

Tính đến cuối năm 2019, huyện Quảng Điền mới chỉ có 665 người tham gia BHXH tự 
nguyện. Tuy nhiên, sau 8 tháng của năm 2020, nhờ có sự thay đổi về cách làm, đến nay số 
người tham gia tăng lên 1.380 người, gấp hơn 2 lần năm 2019 và đạt 106% so với kế hoạch 
BHXH tỉnh giao của năm 2020. Về cá nhân, điển hình có chị Lê Thị Thu Hương ở thị trấn Sịa 
vận động được 160 người tham gia BHXH tự nguyện trong 8 tháng đầu năm 2020, vượt 57% 
so với kế hoạch giao. Chị Hoàng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quảng Thái, vận 
động được 91 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Quảng Điền là huyện đồng bằng ven biển và đầm phá, cuộc sống của người dân còn khó 
khăn, người lao động có thu nhập không ổn định nên công tác phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện gặp nhiều khó khăn. Đa số chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ 
để hưởng lương hưu khi tuổi già. 

Để người dân hiểu được lợi ích và tự giác tham gia BHXH tự nguyện nhiều hơn nữa, Quảng 
Điền đang cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng, trong đó vai trò chủ công thuộc về BHXH. 

Bài, ảnh: Huế Thu 

  



Nguồn: Báo Dân tộc 

Ngày đăng: 29/9/2020 
Mục: Tin tức 

Kiểm tra công tác phát hành Báo Dân tộc và Phát triển 

Trong các ngày từ 21 - 26/9, Đoàn công tác của Báo Dân tộc và Phát triển do bà Bùi Thị 
Hạ, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát công tác phát hành Báo 
Dân tộc và Phát triển và ý kiến phản hồi của độc giả về chất lượng thông tin tuyên 
truyền trên Báo tại 2 địa phương Yên Bái và Lào Cai. 

Tại Yên Bái, trao đổi với Đoàn, bà Nông Thị Kim Cúc, Phó Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Hằng 
năm, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát, bầu bổ sung, thay 
thế Người có uy tín trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện chế độ chính sách đối với Người 
có uy tín theo quy định, trong đó có chế độ cấp Báo Dân tộc và Phát triển. 

Nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách dân tộc và 
công tác dân tộc tới đông đảo đồng bào các dân tộc, Ban Dân tộc phối hợp với Bưu điện tỉnh 
đã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, bất 
cập; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó có dịch vụ phát hành báo chí. Trong 8 
tháng đầu năm 2020, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã chuyển phát 59.349 tờ Dân tộc và Phát triển 
tới 873 Người có uy tín trên địa bàn theo Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Cùng với khẳng định nỗ lực của cán bộ ngành Bưu điện, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Giám đốc 
Bưu điện tỉnh Yên Bái cũng phản ánh về một số khó khăn như: Đối tượng thụ hưởng báo chí 
phần lớn thuộc vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở; nhiều thôn, bản quá xa 
trung tâm xã nên công tác phát hành gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi bưu tá phải đi bộ. Đặc biệt 
vào mùa mưa lũ, giao thông bị chia cắt, việc phát hành càng khó khăn hơn… 

Kiểm tra thực tế tại xã Chế Cu Nha và xã Khao Mang của huyện Mù Cang Chải, Đoàn công 
tác đã lắng nghe phản hồi của một số Người có uy tín trên địa bàn. Ông Lù A Tủa (SN 1966), 
Người uy tín bản Háng B Là Ha, xã Khao Mang cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước 
đã có chính sách cho Người có uy tín. Ông bày tỏ mong muốn Báo Dân tộc và Phát triển gần 
gũi với địa bàn để có thông tin sát thực và bổ ích hơn nữa đối với bà con. 

 

Người có uy tín bày tỏ mong muốn Báo Dân tộc và Phát triển gần gũi với địa bàn để có thông 
tin sát thực và bổ ích hơn nữa đối với bà con. 



Tại Lào Cai, trong buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh ngày 24/9, bà Bùi Thị Hạ, Phó Tổng 
Biên tập Báo đã cảm ơn sự phối hợp của Ban Dân tộc trong tổ chức, giám sát việc cấp phát 
báo cho Người có uy tín cũng như việc phối hợp thông tin đối với Văn phòng thường trú Tây 
Bắc của Báo đặt tại tỉnh Lào Cai. Bà Bùi Phương Hạ đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân tộc 
tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan bưu điện trong việc cấp phát báo tới đối tượng 
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc. 

Cũng trong chuyến công tác này, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế điểm bưu điện văn hóa 
xã Na Hối; làm việc với Bưu điện huyện, lãnh đạo xã Lùng Phình (huyện Bắc Hà); Bưu điện, 
Phòng Dân tộc, xã Bản Mế (huyện Si Ma Cai); gặp gỡ Người có uy tín một số xã để nắm bắt 
những vấn đề liên quan việc cấp phát và hiệu quả sử dụng Báo Dân tộc và Phát triển. 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: CTT Quận Tân Bình 

Ngày đăng: 29/9/2020 
Mục: Tin tức 

Triển khai thực hiện dịch vụ trả kết quả qua dịch vụ bưu điện công ích đối với các 
TTHC thuộc nhóm kinh tế 

Nhằm đẩy mạnh nhân rộng, áp dụng dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác 
cải cách hành chính năm 2020; Đồng thời, tạo thuận lợi cho người dân tiết kiệm chi phí và 
thời gian, công sức đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính. 

Phòng Kinh tế thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện công ích đối với 
05 loại thủ tục hành chính, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2020./.  

  

STT Tên thủ tục hành chính 

1 Cấp mới, cấp lại  (trường hợp hết thời hạn hiệu lực) Giấy phép 
bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

2 Cấp Giấy chứng đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

3 Cấp mới, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất 
rượu thủ cộng nhằm mục đích kinh doanh 

4 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh (trường hợp bị mất hoặc bị hỏng) 

5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 
mục đích kinh doanh 

  



Nguồn: Dân tộc & Phát triển 

Ngày đăng: 29/9/2020 
Mục: Giáo dục 

Lai Châu: Hiệu quả từ công tác luân chuyển sách báo 

Để góp phần nâng cao kiến thức, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, tỉnh Lai Châu 
đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác luân chuyển sách báo trên địa 
bàn. Từ đó mỗi cuốn sách phát huy đúng vai trò, ý nghĩa, giúp người đọc có thêm kiến 
thức mới, mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống. 

 

Những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã tích cực, chủ động 
tham mưu, triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư 
viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”… 
Đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển sách báo đến các đồn biên 
phòng, các trường học, điểm bưu điện văn hóa xã; phối hợp tổ chức các cuộc thi đại sứ văn 
hóa đọc, vẽ tranh theo sách... 

Để công tác luân chuyển sách, báo góp phần nâng cao tri thức và giúp các xã sớm hoàn thành 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020, Thư viện 
tỉnh đã luân chuyển 40.000 bản sách các loại về 7 thư viện huyện, thành phố; 17 tủ sách thuộc 
Biên phòng tỉnh; 20 thư viện trường học; 3 thư viện, tủ sách thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 2 
thư viện thuộc Công an tỉnh; 15 tủ sách Điểm Bưu điện văn hóa xã; hỗ trợ và phối hợp tặng 
3.000 bản sách cho 15 UBND xã thành lập tủ sách. Thực hiện 7 cuộc triển lãm sách, báo lưu 
động về các xã, huyện để phục vụ nhu cầu đọc của Nhân dân.  

Cùng với đó, Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại 
Việt Nam” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
triển khai đã cung cấp cho 17 điểm thuộc Hệ thống thư viện công cộng tỉnh Lai Châu tổng số 
150 bộ máy tính, 20 máy in, máy chiếu, máy Scan; 12 điểm Bưu điện văn hóa xã tiếp nhận 60 
bộ máy tính. 

Việc tiếp nhận trang thiết bị thuộc Dự án đã tạo điều kiện cho hàng chục nghìn lượt người dân 
được tiếp cận nghiên cứu tài liệu, sách báo, truy cập Internet phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông 
tin, kiến thức phục vụ sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi; góp phần vào việc nâng 
cao trình độ dân trí Nhân dân tại các xã vùng sâu, vùng khó khăn.  

 

 


