
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Pháp luật TPHCM 

Ngày đăng: 04/03/2021 
Mục: Bạn đọc 

TP.HCM: Người dân sẽ nhận gộp lương hưu tháng 3, 4 

 

Bưu điện TP.HCM sẽ thực hiện chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 3, tháng 
4 vào tài khoản người hưởng. 

Mới đây, UBND TP.HCM đã có ký văn bản chấp thuận đề xuất của cơ quan BHXH TP.HCM 
về việc thực hiện chi trả lương hưu tháng 3, 4 gộp một lần. 

Trước đó, BHXH TP.HCM đã có văn bản báo cáo phương án chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH tháng 3, tháng 4 nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Theo đó, việc chi lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ được chuyển qua tài khoản ATM sẽ được 
thực hiện như sau: 

- Bưu điện TP.HCM thực hiện chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 3, tháng 4 năm 
2021 vào tài khoản người hưởng trong ngày 2-3-2021. 

- Chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH bổ sung đối với những trường hợp nghỉ hưởng chế 
độ sau đợt chi trả tháng 3-2021. 

- Trong ngày 2-4, chuyển tiền đối với trường hợp người hưởng đăng ký hồ sơ hưởng với 
BHXH TP từ ngày 25-2 đến 25-3. 

- Trong ngày 20-4, chuyển tiền đối với trường hợp người hưởng đăng ký hồ sơ hưởng với 
BHXH TP từ ngày 26-3 đến 15-4. 

Đối với việc chi lương hưu và trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt thì Bưu điện TP.HCM sẽ 
thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà đối với người hưởng thuộc diện sau: 
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên và không thu phí. 

Người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho 
người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn 
tính đang được điều trị ngoại trú và không thu phí. 



Đối với những người hưởng khác đề nghị với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà có thu 
phí. 

Đối với người hưởng tại địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa: Bưu điện TP.HCM phối hợp 
với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức 
chi trả tại nhà cho người hưởng. 

Về thời gian chi trả hình thức tiền mặt: Từ ngày 2 đến 6-3 kể cả ngày thứ bảy thì tổ chức chi 
trả tại tất cả các điểm chi trả. Từ ngày 7-3 đến hết ngày 25-3 việc chi trả tiếp tục tại các điểm 
chi của Bưu điện trung tâm theo quy định hiện hành của BHXH Việt Nam và Hợp đồng chi 
trả và quản lý người hưởng của BHXH, Bưu điện TP.HCM. 

 

  



Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 03/03/2021 
Mục: Tin tức 

Khai trương điểm Bưu cục Yên Sơn 

Sáng 3-3, tại thôn Trầm Ân, xã Thắng Quân (Yên Sơn), Bưu điện tỉnh tổ chức khai 
trương điểm Bưu cục Yên Sơn. 

 

Đại biểu cắt băng khai trương điểm Bưu cục Yên Sơn. 

Bưu cục Yên Sơn có chức năng nhận gửi bưu phẩm thường, bưu phẩm bảo đảm, bưu kiện, 
EMS trong nước và quốc tế, giới thiệu, tư vấn, chuyển phát dịch vụ hành chính công, cung 
cấp các dịch vụ tài chính bưu chính, phân phối truyền thông và nhận đặt báo chí các loại… 
Việc đưa vào sử dụng điểm Bưu cục Yên Sơn nhằm mục tiêu tạo đầu mối kết nối với các cơ 
quan chính quyền đảm bảo mục tiêu phục vụ cộng đồng; thực hiện việc triển khai các dịch vụ 
công theo đề án hành chính công mới; đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là Chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại điểm bưu cục. 

Tin, ảnh: Quốc Việt 

 

  



Nguồn: TH Hà Tĩnh 

Ngày đăng: 03/03/2021 
Mục: Tn tức 

Triển khai: Đề án chuyển giao nhiệm vụ hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giai 
đọan II 

UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai giai đoạn II, đề án thí điểm chuyển giao một 
số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng chí Lê 
Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị 

Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích 
giai đoạn I, đến nay đã hoàn thành việc thí điểm. Hiện nhân viên bưu điện đã thay một số 
công chức tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính đối với các đơn vị thí điểm; Hoàn thành thí điểm chuyển giao cơ 
sở vật chất ở 1 đơn vị cấp huyện. Còn đối với cấp xã đã hoàn thành nâng cấp điểm bưu điện 
văn hóa xã để dành không gian cho bộ phận một cửa đến làm việc. Từ kết quả đó, Hà Tĩnh sẽ 
tiến hành triển khai giai đoạn II đề án với sự tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Công 
thương, Sở lao động thương binh và xã hội và các địa phương: Thị xã Kỳ Anh, huyện Đức 
Thọ và huyện Can Lộc. 

 

Tại hội nghị các đơn vị, địa phương tham gia triển khai giai đoạn 2 của đề án cơ bản thống 
nhất với các nội dung đề án. Đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến vấn đề nhân 
lực, cơ sở vật chất và tiến hành ký kết biên bản phối hợp thực hiện đề án trong giai đoạn 2 
giữa các địa phương, đơn vị và bưu điện tỉnh . 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định : Việc 
chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích là 
chủ trương lớn của Chính phủ; Qua triển khai giai đoạn 1 của đề án cho thấy: Các thủ tục 
hành chính được giải quyết nhanh hơn, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản 
biên chế và tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Đồng chí, yêu cầu các địa phương, đơn vị tham gia 
đề án trong giai đoạn 2 cần triển khai ngay các phần việc liên quan theo đúng hướng dẫn của 
UBND tỉnh. Bưu điện tỉnh tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị của các địa phương, đơn vị về 
đào tạo, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai đề án. Đồng thời, yêu cầu 
các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh trong quá trình thực hiện các 
nội dung của đề án; Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại hiện 
trạng cơ sở vật chất bưu điện xã và trung tâm hành chính công cấp huyện ở các địa phương 
tham gia giai đoạn 2 để triển khai đề án đạt kết quả cao nhất./ 

  



Nguồn: Báo Dân Sinh 

Ngày đăng: 03/03/2021 
Mục: An sinh xã hội 

Hà Nội sẵn sàng chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH 

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký Công văn số 594/UBND-KGVX 
chỉ đạo BHXH và Bưu điện Hà Nội cùng với UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương 
chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho kỳ chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 
3-4/2021) đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. 

 

Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội gộp 2 tháng trong 1 lần. 

Theo đó, từ ngày 4/3, Hà Nội sẽ chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3-4/2021 
tại các điểm chi trả xã, phường, thị trấn và Bưu cục thuộc Bưu điện trên địa bàn. Tại các điểm 
chi trả trong thời gian phong tỏa (nếu có), BHXH và Bưu điện cùng cấp phối hợp chính quyền 
địa phương chi trả tại nhà, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn 
cho cả người hưởng và nhân viên chi trả. 

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các 
xã, phường, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về thời gian, địa điểm chi trả để 
người hưởng nắm rõ và chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đồng 
thời, phối hợp với Ngân hàng, Bưu điện, BHXH quận, huyện, thị xã hướng dẫn người hưởng 
nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM- đây là phương thức chi trả mới, rất an 
toàn, thuận tiện và kịp thời, nhất là trong mùa dịch. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, BHXH và Bưu điện Hà Nội cũng đã ký công văn 
liên ngành hướng dẫn chi tiết, cụ thể về việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3-
4/2021. Những ngày này, các nhân viên tại các điểm chi trả cũng đang khẩn trương vệ sinh 
khử khuẩn, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho kỳ chi trả gộp an toàn, thuận tiện. 

Theo BHXH Hà Nội, tháng 3/2021, toàn thành phố có 587.577 người hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH với tổng số tiền 2.857.968.915.124 đồng; tháng 4/2021 có 587.576 người hưởng 
(đợt 1) với tổng số tiền 2.793.191.921.325 đồng. Đối với những trường hợp mới duyệt hồ sơ, 
chuyển đến từ BHXH các tỉnh khác, BHXH Quốc phòng, BHXH Công an và tiếp nhận trước 
ngày 1/4/2021, sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 (đợt 2) vào ngày 
5/4/2021 tại các Bưu cục. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM gộp 2 
tháng 3-4/2021 được thực hiện từ ngày 4/3/2021 

CHÂU ANH 



Nguồn: ICTVietnam 

Ngày đăng: 03/03/2021 
Mục: Tin tức 

Nhiều bộ ngành, địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thúc 
đẩy chuyển đổi số 

Theo Bộ TT&TT, trong tháng 2/2021, một số bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ 
đạo xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) để chỉ đạo thêm nội dung về chuyển đổi số (CĐS), 
kinh tế số và đô thị thông minh (ĐTTM). 

Cụ thể, theo Bộ TT&TT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Bộ TT&TT và một số tỉnh, 
thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT theo Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 
26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo thêm nội dung về CĐS, kinh tế số và đô thị 
thông minh. 

Các tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo có Bến Tre, Cao Bằng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Hà 
Nam, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Lạng Sơn, Long An, Quảng Trị, Bắc Giang, Khánh Hòa, 
Tây Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, 
Bạc Liêu, Lâm Đồng. 

Theo Bộ TT&TT, cơ quan thường trực của Uỷ ban quốc gia về CPĐT, trong tháng 02/2021, 
việc triển khai CPĐT nói chung và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 
về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 
đến 2025 nói riêng tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực và đạt 
được một số kết quả nhất định. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về CPĐT tiếp tục có những chỉ đạo để 
phát triển CPĐT. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính 
phủ đã chỉ đạo đẩy mạnh thanh toán điện tử, tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng 
và các hoạt động trực tuyến, tiếp tục hoàn thiện ứng dụng công nghệ về khai báo y tế, tiếp tục 
vận động người dân sử dụng ứng dụng Bluezone. Tại các bộ, ngành, địa phương, công tác chỉ 
đạo, điều hành phát triển CPĐT tiếp tục được quan tâm. 

100% tỉnh, thành đã có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh 

Về tình hình xây dựng nền tảng phát triển CPĐT, theo Bộ TT&TT, nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu quốc gia được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa 
phương. Đến tháng 12/2020, có 22/22 bộ, cơ quan ngang bộ; 63/63 tỉnh/thành phố trực thuộc 
trung ương đã có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh (LGSP) và kết nối với nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. 

Về xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nền tảng CPĐT, trong tháng 2, Bộ Công an đã tổ 
chức khai trương Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý 
Căn cước công dân. 

Việc khai trương hai hệ thống CNTT có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng CPĐT, 
đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý Nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ 
hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. 

Cũng về xây dựng CSDL quốc gia, trong tháng 2/2021, BHXH tiếp tục tiến hành làm sạch, 
đồng bộ dữ liệu, bổ sung thông tin để làm giàu thêm CSDL chuyên ngành BHXH, sẵn sàng 
cung cấp dữ liệu cho CSDL quốc gia về Bảo hiểm. BHXH cũng tiếp tục thực hiện tích hợp và 
trao đổi thông tin với Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, cơ sở khám chữa bệnh. 

Về CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc, tính đến ngày 18/02/2021, Hệ thống thông tin đăng ký và 
quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp đã có 13.661.811 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong 



đó có 5.271.898 trẻ em được cấp số định danh cá nhân theo quy định; 3.120.217 dữ liệu đăng 
ký kết hôn; 2.140.593 dữ liệu đăng ký khai tử và 4.416.045 dữ liệu khác. 

Bộ TT&TT đã chỉ đạo, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt xây dựng các nền tảng 
cho phát triển CPĐT, thực hiện CĐS quốc gia. Trong thời gian qua, hàng tuần Bộ TT&TT 
giới thiệu, khai trương một nền tảng quan trọng. Đến nay, 38 nền tảng đã được giới thiệu, ra 
mắt. 

 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam bảo đảm an toàn nhập dữ liệu và chuyển phát CCCD 

Hơn 4,4 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia 

Theo số liệu của Bộ TT&TT, từ ngày 12/3/2019 đến ngày 23/02/2021, hơn 4,4 triệu văn bản 
điện tử được gửi và nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Cùng với đó, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 23/02/2021, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử 
lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) đã phục vụ 27 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và 
thực hiện xử lý 674 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ thay thế việc phát hành, in ấn, sao 
chụp hơn 248.000 bộ hồ sơ, tài liệu giấy. 

Trong khi đó, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia đã kết nối với Hệ thống báo cáo của 14 bộ, 
cơ quan và 37 tỉnh… 

Đường truyền kết nối được đảm bảo ổn định, thông suốt của 25 thông tin, dữ liệu trực tuyến 
kết nối với các Bộ, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Tỷ lệ DVCTT mức độ 3, 4 đạt 56,36% 

Trong tháng 02/2021, cũng theo Bộ TT&TT, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4. Tính đến ngày 20/02/2021, tỷ lệ 
DVCTT mức độ 3, 4 đạt 56,36%, trong đó mức độ 3 là 25,18%, mức độ 4 là 31,18%. 

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 23/02/2021, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 
2.789 DVDCTT; có khoảng 109 triệu lượt truy cập, trên 446.000 tài khoản đăng ký; hơn 32 
triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 840.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng; tiếp nhận, 
hỗ trợ trên 50.000 cuộc gọi và hơn 10.000 phản ánh, kiến nghị. 

454 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam 

Về xây dựng CPĐT gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin (ATTT), an ninh mạng, an 
ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, theo Bộ TT&TT, công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá, 



giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ CPĐT tiếp tục 
được đẩy mạnh. 

Trong tháng 02/2021, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ 
TT&TT đã ghi nhận 454 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt 
Nam; tăng 39,26% so với tháng 01/2021, và tăng 57,64% so với cùng kỳ tháng 02/2020. 

Để bảo đảm ATTT mạng, Bộ TT&TT vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà 
quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, 
cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ TT&TT, một số vấn đề còn tồn tại đó là: Một số 
nghị định quan trọng tạo hành lang pháp lý cho triển khai CPĐT chưa được ban hành (Nghị 
định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định về định danh, xác thực điện tử;...); Một số CSDL 
quốc gia tạo nền tảng phát triển CPĐT triển khai chậm, như CSDL Đất đai quốc gia; Việc 
chia sẻ, mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước còn hạn chế… 

Để thúc đẩy tiến độ triển khai xây dựng CPĐT theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ TT&TT kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các nghị định 
quan trọng để hoàn thiện thể chế phát triển CPĐT gồm: Nghị định về định danh và xác thực 
điện tử; Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Bộ TT&TT kiến nghị tiếp tục tập trung triển khai các 
công việc, nhiệm vụ được giao về xây dựng CPĐT và cải cách hành chính tại Mục 7 Nghị 
quyết số 19/NQ-CP ngày 10/02/2021 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2021. 

Các bộ, ngành, địa phương cũng hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong 
hoạt động của CQNN, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm ATTT mạng giai 
đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021. 

Các bộ, tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, đề án CĐS của bộ, tỉnh theo 
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Các bộ, tỉnh khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin CPĐT đã được đầu tư, đặc biệt là việc 
kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu của CQNN thông qua các nền tảng như nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu quốc gia, Cổng dữ liệu quốc gia; Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức độ 4 hiệu 
quả. 

Bộ TT&TT cũng kiến nghị các bộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai CSDL quốc gia, trong đó, Bộ 
Công an triển khai hiệu quả CSDL quốc gia về dân cư; đến tháng 7/2021 khai thác sử dụng 
chính thức trên toàn quốc; Bộ TN&MT đẩy nhanh tiến độ triển khai, khẩn trương hoàn thành 
xây dựng, đưa vào sử dụng CSDL đất đai quốc gia trong tháng 7/2021. 

Hoàng Linh 

 

  



Nguồn: CAND 

Ngày đăng: 04/03/2021 
Mục: Tn tức 

Ngày đêm không nghỉ làm căn cước gắn chíp phục vụ nhân dân 

Công an huyện Thọ Xuân đã mở đợt cao điểm “80 ngày đêm không nghỉ” thành lập 2 tổ 
lưu động để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp, trường học… và tại các địa bàn dân cư. 

Tại địa bàn huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá việc cấp thẻ CCCD gắn chip được triển khai thực 
hiện muộn hơn so với các địa bàn khác là do việc tiếp nhận linh kiện máy móc, cài đặt nên 
đến ngày 1/3 mới bắt đầu triển khai cấp thẻ căn cước cho công dân.  

Trước đó, Công an huyện đã triển khai thu thập thông tin cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp 
điện tử cho cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện. 

Sau khi triển khai thí điểm ở các đối tượng nói trên, lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân đã 
quyết định  tăng cường thêm 10 CBCS cho Đội cảnh sát về QLHC về TTXH để thành lập 2 tổ 
công tác tiến hành cấp căn cước công dân lưu động ở các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, 
trường học và các địa bàn dân cư. 

 

Công an huyện Thọ Xuân lưu động làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử tại Trung tâm 
giáo dục thường xuyên huyện Thọ Xuân 

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày đầu ra quân triển khai thực hiện tại thị trấn Thọ 
Xuân và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thọ Xuân, các tổ công tác của Đội cảnh 
sát về QLHC & TTXH công an huyện đã làm thủ tục cấp CCCD cho gần 600 người dân.  

Các tổ công tác lưu động này đã tổ chức thu nhận hồ sơ, lấy thông tin công dân trong dữ liệu 
quốc gia dân cư, thu nhận vân tay, chụp ảnh và đẩy dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia 
cho hàng trăm công dân. Nhờ đó, việc cấp CCCD được đơn giản hóa rất nhiều thủ tục, người 
dân không phải làm tờ khai như làm chứng minh nhân dân trước đây. Theo đó, công dân chỉ 
cần cung cấp tên tuổi, số chứng minh nhân dân.  

Thiếu tá Lê Hữu Nam, Đội trưởng Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện cho biết: 
Sau khi triển khai CCCD gắn chip trên địa bàn huyện, từ nay đến ngày 19/5/2021, toàn thể 
cán bộ chiến sĩ (CBCS) của Đội làm việc liên tục mỗi ngày 10 tiếng, không kể thứ bảy, chủ 
nhật và buổi tối để thực hiện theo tiến độ mà Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an 
tỉnh giao. Đồng thời phục vụ tốt cho nhân dân. 



Đối với địa bàn huyện Thọ Xuân dân cư đông, đa số người dân làm nghề nông nghiệp nên đôi 
bàn tay của họ nhiều người bị mất dấu vân tay khiến tổ công tác làm việc vất vả, mất nhiều 
thời gian hơn. 

Theo quy trình, người dân đến làm việc chỉ cần xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD gắn mã 
vạch để cán bộ Công an đối chiếu thông tin có trong cơ sở dữ liệu dân cư đã thu thập từ trước 
đó, không cần phải điền vào tờ khai như trước đây nữa. Sau khi xác định các thông tin trùng 
khớp, công dân sẽ được chụp ảnh chân dung, lấy mẫu vân tay. Quá trình này chỉ kéo dài 
khoảng 5 phút. Khi hoàn tất việc in thẻ, CCCD sẽ được Bưu điện gửi về tận nơi cư trú cho 
người dân. 

Thái Thanh 

 

  



Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 04/03/2021 
Mục: CCHC 

Trung tâm Hành chính công tỉnh: Bố trí phù hợp các quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả 

Thời gian qua, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã thực hiện bố trí, sắp xếp lại quầy tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường theo đề nghị của đơn vị (bổ sung tạm 
thời quầy thu phí, điều chỉnh lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ của các quầy); thực hiện bố trí 2 quầy 
làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo Kế hoạch số 
1358/KH-UBND ngày của UBND tỉnh và bố trí bổ sung 3 quầy làm việc cho Bưu điện tỉnh 
thực hiện thí điểm dịch vụ photocopy và dịch vụ hành chính công tại tầng 1, tháp A. 

Cùng với đó, trung tâm bổ sung quầy tạm thời cho Sở Giáo dục - Đào tạo thực hiện tiếp nhận 
hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận hồ 
sơ xét viên chức tỉnh năm 2020; bố trí nơi làm việc cho Bưu điện tỉnh để thực hiện chương 
trình khuyến khích trả kết quả qua bưu điện trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 và 2 ngân hàng VietinBank, Vietcombank, các ví điện tử (MoMo, VNPT Pay, 
VNPAY…) để tuyên truyền việc thực hiện thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến và 
áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt khi giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành 
chính công tỉnh. 

HỒ VĂN 

 

  



Nguồn: Nhà báo và Công luận 

Ngày đăng: 04/03/2021 
Mục: Quốc tế 

Dịch vụ bưu chính của Hungary ngừng giao báo 

Dịch vụ bưu chính của Hungary sẽ ngừng giao báo hàng ngày vào tháng Bảy. Lý do đưa 
ra là nó không còn mang lại lợi nhuận nữa, nhưng các nhà phê bình coi bước đi này là 
một động thái khác đánh gục nền truyền thông độc lập của đất nước. 

 

Dịch vụ bưu chính viễn thông Hungary sẽ ngừng giao báo từ tháng 7/2021 - Ảnh: 
Schoefmann 

Báo chí, đài truyền hình và các nền tảng truyền thông của Hungary đã phải chịu sức ép từ 
chính phủ của Tổng thống Viktor Orban trong nhiều năm nay. Nguồn thu quảng cáo từ các 
nguồn nhà nước và thậm chí cả tư nhân thực tế đã cạn kiệt. Trong những năm gần đây, các 
nền tảng báo chí và truyền thông đã được các doanh nhân có quan hệ mật thiết với chính phủ 
mua lại và đã bị đóng cửa hoặc thay đổi hợp tác. 

Tuần trước, Magyar Posta, dịch vụ bưu chính nhà nước của Hungary, đã đưa ra thông báo gây 
sốc khi tuyên bố ngắn gọn rằng dịch vụ chuyển phát báo hàng ngày trên toàn quốc sẽ chấm 
dứt vào ngày 1 tháng 7. 

Lời giải thích chính thức là không thể duy trì dịch vụ được nữa là do lượng hàng lưu thông sụt 
giảm trong nhiều năm đã làm cho hoạt động phân phối không khả thi về mặt kinh tế. Đó là 
một lời giải thích mà nhiều người bày tỏ sự hoài nghi. 

Csaba Lukacs, Giám đốc tuần báo Hungary Magyar Hang (Tiếng nói Hungary), cho biết: 
“Chúng tôi rất sốc khi biết tin này”. Tuy nhiên, ấn phẩm của Lukacs vẫn chưa bị ảnh hưởng 
bởi những thay đổi của dịch vụ bưu chính. "Chúng tôi là một tờ tuần báo", Lukacs giải thích. 

Giám đốc tuần báo Hungary Magyar Hang nói rằng ông lo lắng "dịch vụ bưu chính Hungary 
có thể quyết định rằng họ sẽ không chuyển phát các tờ báo hàng tuần vào cuối năm nay". 
Lukacs cho biết đó sẽ là một thảm họa cho hoạt động của tuần báo Hungary Magyar Hang, 
với số lượng in chỉ vỏn vẹn 20.000 bản, "bởi vì không có giải pháp thay thế nào khác". 

Magyar Hang được in ở thủ đô Bratislava của Slovakia vì các nhà xuất bản của họ không thể 
tìm thấy bất kỳ công ty Hungary nào sẵn sàng in tờ báo, Lukacs nói. Ông cho biết Ban biên 
tập đã lên kế hoạch B, C và D cho sự kiện Magyar Posta ngừng dịch vụ giao báo hàng tuần. 

Lukacs cho biết một khả năng sẽ là nhét các tờ báo vào 5.000 phong bì và mang chúng đến 
bưu điện để giao vào thứ Năm hàng tuần. Tuy nhiên, ông cho biết chi phí đó sẽ cao gấp 3 đến 



4 lần so với dịch vụ hiện có, cũng như tốn nhiều thời gian hơn. Một khả năng khác là bán báo 
tại các ki-ốt và cửa hàng thực phẩm. 

Nhưng ngoài việc rườm rà, những kiểu tiếp cận đó cũng có thể khiến nhà xuất bản phải trả 
giá. Lukacs cho biết thêm: “Là nhà xuất bản của một tờ báo nhỏ, chúng tôi không có khả năng 
xây dựng dịch vụ giao hàng trên toàn quốc của riêng mình”. 

Đây không phải là lần đầu tiên dịch vụ bưu chính Hungary tìm cách hạn chế việc giao báo. 
Nó đã ngừng phân phối cho 19 chính quyền địa phương vào năm 2016 và trong mười hai 
tháng qua, dịch vụ bưu chính cũng đã bắt đầu trì hoãn việc gửi các ấn bản cuối tuần của các tờ 
báo trong tổng số 82 cộng đồng. 

Magyar Posta cho biết họ chỉ có thể giao các tờ báo cuối tuần vào thứ Hai vì các biện pháp 
phòng ngừa liên quan đến đại dịch virus Corona. Các đơn đặt hàng của các tờ báo Hungary 
độc lập cũng đã báo cáo các vấn đề về giao hàng lặp đi lặp lại. 

 


