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Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU - Đồng hành với những ước mơ của học sinh Đất Tổ 

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 có chủ đề: “Em hãy viết thư gửi một 
người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19”. Thời 
gian nhận bài dự thi từ ngày 1/12/2020 đến ngày 28/2/2021. Hiện nay, Cuộc thi đang 
được tích cực triển khai tại các nhà trường, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông 
đảo học sinh trên địa bàn tỉnh. 

 

Các em học sinh Trường THCS Gia Cẩm, thành phố Việt Trì tìm hiểu tài liệu và trao đổi về 
Cuộc thi 

Hằng năm, Liên minh Bưu chính thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế 
dành cho trẻ em nhằm phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của 
các em. Qua đó giúp các em tiếp cận, nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể 
hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này để bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách 
nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Đồng thời giúp các em hiểu thêm về 
vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. 

Tại Việt Nam, Cuộc thi do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền 
phong phối hợp tổ chức hằng năm với các chủ đề khác nhau, dành cho các em học sinh dưới 
15 tuổi. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền 
thông cho biết: Triển khai Cuộc thi quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021  trên địa bàn tỉnh, Sở 
Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh 
niên, Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ 
chức; đồng thời đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về thể lệ, hình thức, nội dung Cuộc thi tới học sinh toàn tỉnh. Qua đó, động viên các em 
thiếu nhi tích cực tìm tòi ý tưởng để thể hiện trí tưởng tượng và khả năng văn chương của bản 
thân. 

Có thể thấy, những năm gần đây Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU đã trở thành người bạn đồng 
hành với nhiều thế hệ học sinh trên quê hương Đất Tổ. Mỗi mùa thi viết thư đến, các em học 



sinh, thầy cô giáo và những người làm công tác tổ chức cuộc thi lại háo hức mong đợi đề tài 
mới của Liên minh Bưu chính Thế giới và sẵn sàng cho những cánh thư chuyên chở mọi ước 
mơ, thông điệp ý nghĩa đến với bạn bè quốc tế. 

Trường THCS Hùng Vương, thị xã Phú Thọ là một trong những đơn vị tích cực tham gia và 
đạt nhiều giải thưởng tại Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU hằng năm. Phát huy thành tích đạt 
được trong những mùa thi trước, năm nay nhà trường tiếp tục vận động, khuyến khích các em 
học sinh ở tất cả các khối, lớp tham gia dự thi. 

Cô giáo Trần Thị Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương cho biết: Nhà trường đã 
triển khai phổ biến về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 trong phạm vi toàn trường 
thông qua giờ chào cờ, hoạt động ngoại khóa và các giờ học bộ môn liên quan đến các vấn đề 
xã hội như Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân… Hiện các giáo viên chủ nhiệm và 
giáo viên bộ môn liên quan đang hướng dẫn các em học sinh tìm hiểu về chủ đề Cuộc thi, 
định hướng cho các em những nội dung chính xoay quanh chủ đề Cuộc thi năm nay. Trên cơ 
sở đó, các em chủ động nghiên cứu tài liệu để viết bài dự thi đảm bảo chất lượng, đúng thể lệ 
và yêu cầu của Ban tổ chức. 

 

Với Thúy, Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm nay là cơ hội để em tiếp tục thể hiện năng 
khiếu viết văn và bày tỏ suy nghĩ về đại dịch Covid-19 

Là Cây bút triển vọng tại Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020, em Nguyễn 
Đoàn Minh Thúy - Học sinh lớp 9C, Trường THCS Hùng Vương tiếp tục tham gia Cuộc thi 
năm nay và phấn đấu đạt giải cao hơn so với năm trước. Em Thúy chia sẻ: Chủ đề viết thư 
UPU năm 2021 sẽ là cơ hội cho em và các bạn bày tỏ suy nghĩ, hiểu biết của mình về đại dịch 
Covid-19, vấn đề được toàn thế giới quan tâm. Đây cũng chính là cơ hội cho em thể hiện khả 
năng viết văn của mình. 



 

Cô giáo Hà Thị Thương hướng dẫn học sinh cách khai thác chủ đề của Cuộc thi 

Từ tháng 12/2020, Trường THCS Gia Cẩm, thành phố Việt Trì đã triển khai Cuộc thi đến 
toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường. Cô Hà Thị Thương - giáo viên chủ nhiệm lớp 7B 
cho biết: Chúng tôi phối hợp với cán bộ phụ trách công tác Đội và phụ huynh để động viên, 
khuyến khích và hướng dẫn các em học sinh tham gia viết thư dự thi, nhất là các em có năng 
khiếu và yêu thích môn Văn. 

Lần đầu tiên tham dự Cuộc thi, em Hà Khánh Chi - học sinh lớp 7B Trường THCS Gia 
Cẩm chia sẻ: Khi nghe cô giáo thông báo về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, em rất hào hứng 
và mong muốn được tham gia. Em đã chủ động tìm hiểu những thông tin về Cuộc thi; đặc biệt 
là tìm hiểu những nội dung liên quan đến đại dịch Covid-19 qua sách báo, tivi và internet. Từ 
đó làm phong phú thêm vốn hiểu biết của mình và có thêm nhiều tư liệu tham khảo để viết bài 
dự thi. 

 

Em Hà Khánh Chi và mẹ tìm hiểu thông tin về Cuộc thi trên internet 

Theo đánh giá của Ban tổ chức Cuộc thi của tỉnh, chủ đề Cuộc thi năm nay rất đặc biệt, mang 
tính thời đại bởi cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đang được ví như “ngôi 
sao sáng” trong cuộc chiến chống dịch của toàn thế giới. Thông qua Cuộc thi, mỗi thí sinh có 
thể trở thành sứ giả để kể với bạn bè quốc tế về cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở Việt 



Nam. Đồng thời là dịp để người lớn chúng ta thấu hiểu hơn về suy nghĩ, góc nhìn cuộc sống, 
tình cảm và mong muốn của trẻ thơ. 

Có thể khẳng định, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU không chỉ có tác dụng tích cực trong giáo 
dục nhân cách mà còn là cầu nối để các thế hệ thanh, thiếu nhi nói chung và thế hệ trẻ Đất Tổ 
nói riêng bày tỏ quan điểm của mình đối với các vấn đề của đời sống xã hội. Tin tưởng rằng 
với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, sự tích cực hưởng ứng của các nhà trường, mùa 
“UPU” năm nay Phú Thọ sẽ gặt hái được nhiều thành công, có nhiều tác phẩm chất lượng, 
chuyển tải những thông điệp mang giá trị nhân văn sâu sắc.  

Thanh Hòa 

 

  



Nguồn: Báo Đắc Lắc 

Ngày đăng: 04/01/2021 
Mục: Xã hội 

TP. Buôn Ma Thuột: Hiệu quả từ việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 
công ích 

Không phải đi lại nhiều, tiết kiệm thời gian và chi phí trong khi vẫn đảm bảo nhận được 
kết quả chính xác, kịp thời và an toàn… là nhận xét của người dân, doanh nghiệp tại 
TP. Buôn Ma Thuột sau khi đã sử dụng dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Anh Lê Bá Nguyễn Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Helena chia sẻ: 
“Mới đây, tôi có làm thủ tục cấp hộ chiếu. Trong quá trình làm thủ tục, được giới thiệu về 
dịch vụ trả kết quả qua bưu điện, thấy tiện lợi nên tôi sử dụng ngay dịch vụ này. Mức phí dịch 
vụ khoảng 22.000 đồng, nếu so với tiền xăng, thời gian phải bỏ ra cả buổi để trực tiếp đến 
nhận kết quả thì sử dụng dịch vụ chuyển kết quả qua bưu chính viễn thông về tại nhà lợi hơn 
nhiều”. 

 

Nhân viên bưu điện hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ trả hồ sơ qua bưu chính công ích 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính TP. Buôn Ma Thuột. 

Tính đến nay, TP. Buôn Ma Thuột có hơn 100 TTHC thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả 
qua dịch vụ bưu chính công ích trên các lĩnh vực: giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, tôn 
giáo, người có công, quản lý đất đai, chứng thực, hộ tịch, tư pháp, cấp đổi giấy tờ xe, chứng 
minh thư, hộ chiếu, bảo hiểm xã hội với 3 hình thức: tại nhà, tại bưu cục và tại quầy giao dịch 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của thành phố. Trong đó, thủ tục cấp chứng minh 
nhân dân được triển khai sớm nhất vào năm 2008, bảo hiểm xã hội năm 2012 và các lĩnh vực 
còn lại bắt đầu triển khai vào năm 2019. Dịch vụ này không bắt buộc mà tùy thuộc vào nhu 
cầu, điều kiện của người dân, với mức phí dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/hồ sơ tùy từng 
khu vực, nơi ở của người dân. 

Là một trong những đơn vị có khối lượng công việc lớn, với hơn 77% trong tổng số hồ sơ 
TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC TP. Buôn Ma 
Thuột, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Buôn Ma Thuột đã tích cực phối hợp với 
các ban, ngành liên quan, đặc biệt là phối hợp với bưu điện tuyên truyền, khuyến khích người 
dân thực hiện nhận kết quả TTHC trong lĩnh vực đất đai qua dịch vụ bưu chính công ích. 



Bà Hà Thị Mai Anh, Trưởng Bộ phận Hành chính tổng hợp – Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, trả kết 
quả qua dịch vụ bưu chính hơn 11.150 hồ sơ. Đặc biệt, dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả tại nhà 
thông qua bưu chính công ích đã phát huy được hiệu quả tích cực trong giai đoạn TP. Buôn 
Ma Thuột thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19. 

Để công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 
hiệu quả, nhanh chóng đi vào đời sống xã hội, cùng với việc tổ chức rà soát, cập nhật danh 
mục các TTHC thực hiện chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND TP. Buôn Ma 
Thuột đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố triển khai tập huấn, đào tạo cho nhân viên 
bưu điện về nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ TTHC; tổ chức truyền thông, tuyên truyền 
thông qua băng rôn, phát tờ gấp và đặt banner tuyên truyền tại 21 điểm Bưu điện Văn hóa xã. 
Đồng thời, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt yêu cầu của người dân khi lựa chọn 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống bưu chính công ích… 

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột đánh giá: Với quy trình tiếp nhận hồ 
sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ngày càng chặt chẽ, 
kịp thời và an toàn, bảo đảm đúng thời gian quy định… nên nhiều người dân thành phố đã tin 
tưởng, sử dụng dịch vụ trong quá trình giải quyết TTHC. Trong năm 2020, hệ thống bưu điện 
đã tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho trên 10.500 
trường hợp. Trong đó, phần lớn là các hồ sơ TTHC liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, 
cấp chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy tờ xe và đất đai... Kết quả này đã 
góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn thành phố là 99,03%, đưa TP. Buôn Ma Thuột trở thành địa phương dẫn 
đầu toàn tỉnh về Chỉ số Cải cách hành chính. 

Lan Anh 

 

 

 

  

“Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được ví như
“cánh tay nối dài” của các cơ quan hành chính và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần từng
bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong giải quyết TTHC cũng như cung cách, chất lượng
phục vụ nhân dân…”  

Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng 
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Vietnam Post chính thức triển khai dịch vụ "chuyển phát thương mại điện tử" 

Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ chính thức triển khai 
dịch vụ "chuyển phát thương mại điện tử" nhằm bổ sung thêm nhiều ưu đãi mới, đáp 
ứng tối đa yêu cầu về chất lượng, thời gian và chi phí chuyển phát của khách hàng 
thương mại điện tử. 

 

Dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử sẽ thay thế các dịch vụ chuyển phát liên quan đến 
khách hàng thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam trước đây 

Theo Vietnam Post, để đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng, dịch vụ chuyển phát thương 
mại điện tử sẽ chia thành các loại: chuyển phát nhanh EMS thương mại điện tử và chuyển 
phát tiêu chuẩn thương mại điện tử. Điểm mới nhất của dịch vụ chuyển phát thương mại điện 
tử là cước phí sẽ được tính trọn gói để đơn giản hóa cách tính cước cho các khách hàng kinh 
doanh online, miễn cước thu hộ cho tất cả các khách hàng kinh doanh thương mại điện tử. 

Từ năm 2021, giá cước dịch vụ chuyển phát thương mai điện tử của Vietnam Post được tính 
trọn gói với mức giá chỉ từ 12.000 đồng/bưu gửi (đã bao gồm thuế VAT). 

So với trước đây, khách hàng cũng sẽ được miễn rất nhiều loại cước phí như: phí thu hộ, cước 
chuyển hoàn trong nội quận/huyện, phí giao hàng tại địa chỉ (tối đa 2 lần), phí báo phát cho 
người gửi qua ứng dụng My Vietnam Post/email… Thêm vào đó, với những bưu gửi chuyển 
hoàn, khách hàng được giảm 50% giá cước so với cước chuyển phát chiều đi. 

Cách tính quy đổi khối lượng đối với các bưu gửi có kích thước 1 chiều trên 50cm cũng được 
điều chỉnh về công thức tính chung, tiết kiệm tới 30% so với cách tính trước đây. 

Đặc biệt, thời gian vận chuyển cũng được rút ngắn hơn từ 1-2 ngày so với trước đây. Cụ thể 
gói chuyển phát nhanh EMS thương mại điện tử thời gian giao hàng từ 0,5 đến 3 ngày (tùy 
theo phạm vi chuyển phát). Gói chuyển phát tiêu chuẩn thương mại điện tử từ 1-4 ngày. 

 PV 
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Mục: Thời sự 

Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa quốc gia 

Bộ NN-PTNT vừa có báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 với những 
kết quả ấn tượng trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). 

 

Hoạt động đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ NN-PTNT giúp tiết kiệm được là trên 77 
tỷ đồng/năm, đạt tỉ lệ cắt giảm chi phí trên 72%. Ảnh: Nguyên Huân. 

Trong năm 2020, Bộ NN-PTNT đặt trọng tâm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định về 
TTHC. Triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

Tổ chức kểm tra, theo dõi, giám sát để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại 
các đơn vị thuộc Bộ. Tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử như: Chuẩn hóa, 
điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng, số 
hóa kết quả TTHC nâng cao tính công khai, minh bạch rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. 

Đặc biệt là hoạt động đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa để cải 
thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông. 

Theo Văn phòng Bộ NN-PTNT, trong năm 2020, Bộ NN-PTNT đã ban hành kế hoạch kiểm 
soát, kiểm tra công tác 2 kiểm soát thủ tục hành chính. 

Phối hợp đánh giá tác động TTHC đối với 02 dự thảo Nghị định, 12 TTHC, góp ý nội dung 
quy định TTHC đối với 05 văn bản QPPL và 18 TTHC, thẩm định nội dung quy định TTHC 
đối với 02 dự thảo Thông tư và 03 TTHC. Qua rà soát cho thấy, không có TTHC nào được 
ban hành trái thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT cũng tiến hành hoạt động kiểm soát chất lượng công bố TTHC, 
đồng trình ban hành 08 Quyết định công bố với 80 TTHC, trong đó, số TTHC quy định mới 
là 28 TTHC, số TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế là 16 TTHC và số TTHC hủy bỏ, bị 
thay thế, bị bãi bỏ là 36 TTHC. 

Bộ NN-PTNT tiến hành cập nhật mới, sửa đổi, bổ sung đầy đủ, kịp thời công khai 44 TTHC. 
Đồng thời hủy công khai đối với 36 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Bộ NN-PTNT cũng 
ban hành Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ  gồm: 384 TTHC, trong đó, 



TTHC cấp Trung ương là 250, TTHC cấp tỉnh là 106, TTHC cấp huyện là  14, TTHC cấp xã 
là 08 và 06 thủ tục liên quan khác. 

Đặc biệt, Bộ NN-PTNT đã tiến hành tiếp nhận, chuyển xử lý, công khai kết quả xử lý đối với 
06 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo 
địa chỉ http://pakn.dichvucong.gov.vn).  

Tổng số TTHC đã thực hiện rà soát là 34 TTHC. Bộ cũng đã ban hành phương án đơn giản 
hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, thực hiện đơn giản hóa 15/34 TTHC đạt 
tỷ lệ 44,11%. 

Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa trên 106 tỷ đồng/năm và chi phí tuân thủ 
TTHC sau khi đơn giản hóa còn gần 29 tỷ đồng/năm, chi phí tiết kiệm được là trên 77 tỷ 
đồng/năm, đạt tỉ lệ cắt giảm chi phí trên 72%. 

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ 
NN-PTNT đã ban hành danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ NN-PTNT 
gồm: 253 TTHC, trong đó: Giải quyết tại Bộ phận Một cửa: 247 TTHC; Thực hiện qua Dịch 
vụ bưu chính công ích: 94 TTHC; Cung cấp Dịch vụ công mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ 
công của Bộ: 28 3 TTHC; Cung cấp Dịch vụ công mức độ 3,4 trên Cổng thông tin Một cửa 
quốc gia: 24 TTHC. 

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ tại các đơn vị; dự thảo Quy 
chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử của Bộ. 

Trong năm 2021, Bộ NN-PTNT vẫn xác định cần kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định 
về TTHC. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 
45/2020/NĐ-CP. 

Kết nối Cổng Dịch vụ công của Bộ, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ với Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia. Rà soát, tích hợp 30/% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 
Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng Dịch vụ 
công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ. 

Tiếp tục thực hiện dịch vụ bưu chính công ích. Tổ chức kểm tra, theo dõi, giám sát để nâng 
cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Hoàn thiện Hệ thống Một cửa điện tử của Bộ, hệ 
thống thông tin báo cáo của Bộ, hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQCP ngày 07/3/2019 của 
Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 
2019-2020, định hướng đến năm 2025. 

 

 


