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100% căn cước công dân sẽ được chuyển đến tay người dân an toàn  
qua hệ thống bưu điện 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội để chuyển phát số thẻ trên đến các phòng cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công 
an các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong toàn quốc. 

Việc Bưu điện chuyển phát thẻ CCCD đến công an các tỉnh không chỉ giảm thiểu thời gian, 
chi phí di chuyển mà còn góp phần giảm áp lực cho cơ quan công an trong việc phân bố nhân 
lực thực hiện các công việc này. Công an các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã triển khai 
cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân từ ngày 25/2/2021 với nhiều hình thức: cấp thẻ tại bộ 
phận một cửa của cơ quan Công an; cấp thẻ lưu động tới các sở, ban, ngành, các trường học 
và các tổ chức… 

Ngoài việc nhận thẻ CCCD tại bộ phận một cửa của cơ quan công an, người dân có thể nhận 
thẻ qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện Việt Nam. Việc nhận thẻ CCCD tại nhà thông qua 
bưu điện đem lại sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Người dân chỉ 
cần đến bộ phận một cửa của cơ quan công an 1 lần duy nhất để làm thủ tục, chụp ảnh, lăn 
tay, xác định nhận dạng,… Sau khi hoàn tất các thủ tục, người dân chỉ cần mang giấy hẹn đến 
bàn phục vụ của bưu điện ngay tại nơi cấp thẻ và đăng ký thông tin để nhận thẻ CCCD tại địa 
chỉ. Khi có thẻ từ cơ quan công an, bưu điện có trách nhiệm chuyển phát thẻ CCCD đến tận 
tay người dân đã đăng ký. 

Bưu điện Việt Nam đã bố trí đầy đủ nhân lực tại các điểm cấp CCCD để tham gia hỗ trợ cán 
bộ công an một trong các công đoạn tiếp nhận thông tin là thẻ CCCD; đồng thời, tiếp nhận 
nhu cầu chuyển phát thẻ CCCD tại nhà nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc 
biệt là những người ở vùng có điều kiện đi lại khó khăn và người cao tuổi.  

Ghi nhận nhanh đến thời điểm cuối tháng 2/2021, số lượng người dân có nhu cầu chuyển phát 
thẻ CCCD qua bưu điện tại một số địa phương đạt 90-100%, điển hình như Thanh Hóa, Sơn 
La, Điện Biên, Quảng Nam,… 

D.T 

 
  



Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 29/03/2021 
Mục: Địa phương 

Đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt các chế độ bảo hiểm xã hội 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện các 
giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp Bảo 
hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu trong năm 2021 có 60% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực 
đô thị. 

Theo đó, tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông 
tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp 
thất nghiệp qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM). 

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích đơn vị sử 
dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo 
hiểm xã hội một lần cho người lao động... qua tài khoản cá nhân của người lao động. Đặc biệt, 
ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong trao đổi, chia sẻ 
thông tin giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với Ngân hàng, Bưu điện để đạt chỉ tiêu thanh toán 
qua tài khoản cá nhân... 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tuyên truyền, 
hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. 

Bưu điện tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai kế hoạch sử dụng dịch vụ thanh 
toán không dùng tiền mặt trong quá trình chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp 
hàng tháng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các ngân hàng thương 
mại đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp hợp lý mạng lưới ATM nhằm tạo thuận lợi cho người dân 
tiếp cận dịch vụ thẻ ngân hàng, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi, khu công nghiệp. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn. 

Ngành chức năng, cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, 
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai hỗ trợ mở tài khoản cho người nhận lương hưu và 
trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp... 

Tỉnh Vĩnh Phúc đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

Hướng tới mục tiêu “Kho bạc số”, Kho bạc Nhà nước tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ như: Triển khai hệ 
thống thông tin quản lý ngân sách; hiện đại hóa quy trình thu nộp ngân sách Nhà nước (TCS); 
thanh toán điện tử liên kho bạc; thanh toán liên ngân hàng; thanh toán điện tử song phương…; 
niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ tại nơi giao dịch. Kho bạc Nhà 
nước tỉnh cũng đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm 100% sử dụng ngân 
sách có giao dịch chứng từ với Kho bạc qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần làm cho hoạt 
động của cơ quan Nhà nước minh bạch, hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt 
hơn... 
 
Ngành Thuế Vĩnh Phúc chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm vận hành bộ máy 
quản lý thông suốt, thuận lợi để người nộp thuế đóng góp cho ngân sách nhà nước. Trong lĩnh 
vực cải cách thủ tục hành chính, ngành Thuế đã đơn giản hóa, rút gọn quy trình quản lý, giảm 



số giờ thực hiện thủ tục hành chính của người nộp thuế. Nhờ đó 100% doanh nghiệp trên địa 
bàn thực hiện kê khai, hoàn thuế qua mạng internet. 

Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục đăng ký 
hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử được xem như là một phương thức và giải pháp hiệu quả 
thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển. Đây cũng là giải pháp giúp ngành Thuế 
thực hiện việc quản lý thuế tốt hơn... 
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Một phần "linh hồn" Bưu điện Sài Gòn - cụ ông viết thư thuê cuối cùng đã nghỉ việc 

 

Ảnh: Vietnamnet. 

Được mệnh danh là "người viết thư tay xuyên thế kỷ", "người giữ hồn cho những lá thư tay" 
hay "người nối thế giới bằng cây bút mực", ông Dương Văn Ngộ là người viết thư thuê cuối 
cùng ở Sài Gòn. Ông được coi là biểu tượng của Bưu điện thành phố trong nhiều năm qua. 
Ông từng được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là “người viết thư thuê chuyên 
nghiệp nhất trong lịch sử ngành bưu điện Việt Nam". 

Tuy nhiên, theo thông tin mới đây, vì lý do sức khoẻ, ông Ngộ đã quyết định dừng công việc 
lại. Một người bảo vệ của bưu điện tiết lộ ông Ngộ nay đã 91 tuổi, sức khoẻ không còn tốt, 
đôi mắt đã kém đi nhiều. Thông tin này đã khiến nhiều thế hệ cảm thấy tiếc nuối. 

Ông Ngộ thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo gốc 
Triều Châu, Trung Quốc. Năm 18 tuổi, ông đã được giữ chức Chánh sứ bộ (thư ký) của bưu 
điện. Tuy nhiên, ông chỉ gắn bó với công việc viết thư tay sau khi nghỉ hưu vào những năm 
1990, tức là đã có hơn 30 năm làm công việc này. 



 

Ảnh: NVCC. 

Khi còn đi làm, cứ 7h sáng, ông Ngộ lại quần áo chỉnh tề, đạp xe đến bưu điện để kịp giờ. 
Mỗi ngày, ông thường viết từ 3-5 lá thư. Giá cả không đắt, đều do người thuê tùy tâm trả 
nhưng tối đa chỉ 30.000 đồng. Những bức thư do ông viết đã "hạ cánh" tới nhiều quốc gia trên 
thế giới như Mỹ, Đức, Singapore... Ông từng chia sẻ những lá thư của mình đã kết nối nhiều 
cặp đôi trong nước lẫn ngoài nước. Thậm chí, nhiều cặp đôi sau đó đã tới Bưu điện thành phố 
Hồ Chí Minh để cảm ơn ông. 

Không muốn phụ thuộc vào con cháu khi già nên dù tiền công không cao nhưng ông Ngộ vẫn 
gắn bó với công việc viết thư hàng chục năm nay. Thậm chí, ông từng chia sẻ có trúng độc 
đắc vẫn không bỏ nghề. 
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PTI trao tặng thư viện tại Bình Phước 

Sáng 25/3/2021, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Quỹ văn hóa DB Kim 
Jun Ki và Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KHFI) đã tổ chức lễ bàn 
giao thư viện cho học sinh tại trường Tiểu học Tân Thành B, xã Tân Thành, huyện Bù 
Đốp, tỉnh Bình Phước. Tổng giá trị của thư viện là 400 triệu đồng. 

Thư viện có tổng diện tích 90m2, rộng gấp đôi so với quy định tiêu chuẩn về thư viện trường 
phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trang thiết bị bao gồm tủ và bàn, ghế đọc được 
đầu tư lắp đặt đầy đủ, đảm bảo sẵn sàng đi vào sử dụng ngay trong học kỳ này.  

Ngoài ra, thư viện cũng được trang bị 160 đầu sách đa dạng về chủ đề nhằm hỗ trợ tối đa cho 
việc dạy và học của thầy trò nhà trường. Thư viện với không gian thoáng mát, rộng rãi được 
kỳ vọng sẽ giúp tăng tương tác giữa thầy và trò, tạo dựng văn hóa đọc cho các em học sinh. 

 

PTI trao tặng thư viện tại Bình Phước 

Trước đó, vào tháng 02/2021, PTI đã trao tặng 01 phòng học và thiết bị giảng dạy trị giá hơn 
1 tỷ đồng cho thầy trò trường Tiểu học Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Bên 
cạnh đó, để hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó phấn đấu hơn nữa trong quá trình học tập, 
20 chiếc xe đạp đã được gửi tặng đến các em. 

Bắt đầu từ năm 2015, PTI đã phối hợp cùng Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki và KHFI triển khai 
rất nhiều các dự án hỗ trợ cho giáo dục. Ngân sách hàng năm dành cho hoạt động phát triển 
giáo dục của PTI lên đến gần 15 tỷ đồng. Trong những năm qua, bên cạnh việc trao học bổng 
cho học sinh sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, PTI cũng đã trao tặng 15 phòng 
học đa năng, phòng thư viện cùng nhiều thiết bị giảng dạy có công nghệ hiện đại giúp đa dạng 
hóa các cách thức truyền tải thông tin cho các trường học trên toàn quốc. 

Đại diện PTI cho biết, trong tương lai, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục xây dựng các phòng học 
đạt chuẩn và trang bị các thiết bị giảng dạy, học tập hiện đại cho nhiều trường học trên cả 
nước, giúp các em học sinh có được môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất. 

Hà Giang 

 

  



Nguồn: Báo Bưu điện Việt Nam 

Ngày đăng: 27/03/2021 
Mục: Bưu chính 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


