
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Ngày đăng: 01/4/2021 
Mục: Thời sự 

Tập huấn quy định của pháp luật về dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà 
nước 

Sáng 1-4, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn thực 
hiện Quyết định 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số quy định của 
pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

 

Hình ảnh buổi tập huấn. 

Việc tổ chức hội nghị nhằm trang bị cho cán bộ công tác tại văn phòng các cơ quan Đảng, 
Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh Thanh Hóa những 
quy định của pháp luật về dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. 

Tại hội nghị, đại diện Cục Bưu điện đã truyền đạt một số nội dung tại Quyết định số 
55/2016/QĐ-TTg về mạng KT1 cũng như thông tin về mạng truyền số liệu chuyên dùng cho 
các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

Theo đó, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước được thiết lập và duy trì hoạt 
động để chấp nhận, vận chuyển, phát các bưu gửi bao gồm: Dịch vụ KT1, KT1 theo độ khẩn: 
Hỏa tốc, Hẹn giờ, theo độ mật A, B,C để bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan 
Đảng, Nhà nước và các tài liệu mang bí mật Nhà nước, theo các nguyên tắc: Bảo đảm bí mật 
Nhà nước; Bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình 
huống; thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác. 



 

Đại diện Cục Bưu điện truyền đạt một số nội dung tại Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg về 
mạng KT1 cũng như thông tin về mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, 

Nhà nước. 

Đối với mạng truyền số liệu chuyên dùng được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu “đường 
truyền riêng, tốc độ cao, an toàn bảo mật” cho các mạng diện rộng của các cơ quan Đảng, Nhà 
nước trong quá trình triển khai dự án tin học hóa của các cơ quan Đảng, Chính phủ. 

Mạng này được dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan 
Đảng, HĐND và UBND cấp tỉnh và quận, huyện. 

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh còn truyền đạt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 
Nhà nước; Bưu điện tỉnh cung cấp thông tin kết quả thực hiện dịch vụ KT1 trên địa bàn tỉnh; 
công tác phối hợp triển khai thực hiện dịch vụ KT1; phương án công tác đảm bảo an toàn an 
ninh KT1… 

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nêu một số bất cập như: Vẫn còn một số đơn vị chưa sử 
dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước và phải tuân thủ các 
quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; có đơn vị còn hiểu nhầm khi gửi các dịch 
vụ qua bưu điện là đã thực hiện đảm bảo. Còn có hiện tượng các nội dung văn bản mang bí 
mật Nhà nước chưa được gửi qua dịch vụ bưu chính KT1.... 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, hội nghị đã đề xuất nhóm giải pháp, gồm: Tuân thủ quy định, 
hướng dẫn và chỉ đạo của cơ quan chức năng; Rà soát bố trí lao động, tuyệt đối không giao 
các công việc liên quan đến dịch vụ bưu chính KT1 cho người chưa được đào tạo nghiệp vụ 
và chưa có kinh nghiệm làm việc; Tiếp tục theo dõi, rà soát đối tượng sử dụng dịch vụ KT1 
theo hướng dẫn của Bưu điện tỉnh tại công văn số 540/BĐTH-KTNV, ngày 5-6-2020; tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm sai phạm. 

Đây là hoạt động thiết thực, nhất là trong giai đoạn phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

  



Nguồn: Báo Hà Giang 

Ngày đăng: 01/4/2021 
Mục: Xã hội 

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cấp căn cước công dân 

Thực hiện chủ trương cấp căn cước công dân (CCCD), nhằm góp phần vào việc xây dựng 
Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu lực quản lí Nhà nước, phát triển KT – XH và đảm bảo QP – 
AN. Lực lượng Công an Hà Giang đang cùng với Công an cả nước quyết tâm đến 1.7.2021 sẽ 
cấp 50 triệu CCCD có gắn chíp đối với các trường hợp có đủ điều kiện. Theo kế hoạch, chỉ 
tiêu giao của Bộ Công an, tỉnh Hà Giang sẽ thu nhận, cấp CCCD cho 585.407 người. Từ 
1.1.2021 đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận được trên 81 ngàn hồ sơ của công dân. Để thực hiện 
kế hoạch về cấp CCCD, Công an tỉnh đang tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp 
đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương 
thực hiện mục tiêu cấp CCCD. Với tinh thần đó, những ngày qua, các đội cấp CCCD của 
Công an 11/11 huyện, thành phố trong tỉnh đang rất nỗ lực và quyết tâm cao để hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. 

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng Công an đang tích cực thực hiện cấp CCCD. 

 

 

Một buổi làm việc của đội cấp CCCD, Công an TP. Hà Giang 



 

Tại các điểm cấp CCCD, các cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh sẵn sàng hỗ trợ người dân cài đặt 
và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế số trên thiết bị thông minh 

 

Tại điểm cấp CCCD, đơn vị Bưu điện cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ chuyển CCCD về tận 
gia đình người dân khi có nhu cầu để giảm thời gian chờ đợi 

 

  



Nguồn: Báo Hậu Giang 

Ngày đăng: 01/4/2021 
Mục: Thời sự 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
huyện đầu tiên của tỉnh đưa vào hoạt động 

Ngày 31-3, UBND huyện Châu Thành A làm Lễ công bố đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả huyện Châu Thành A theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công. 
Đây là địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh thực hiện mô hình này. Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Huyến; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Đồng Văn Thanh dự lễ công bố. 

 

Lãnh đạo tỉnh, huyện ấn nút khởi động tại lễ công bố. 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được bố trí với 8 quầy tiếp nhận hồ sơ thuộc 14 lĩnh vực, 
phục vụ tổng số 284 thủ tục, trong đó có 22 thủ tục thực hiện ở mức độ 3 và 32 thủ tục thực 
hiện ở mức độ 4, được đầu tư với kinh phí 650 triệu đồng nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất 
trên diện tích khối nhà làm việc hiện hữu của Bưu điện huyện Châu Thành A với gần 130 m2 
và đầu tư máy móc, thiết bị, như máy tra cứu thủ tục hành chính, máy lấy số thứ tự giao dịch, 
máy tính bảng, máy in, máy scan… Những thiết bị được cài đặt tích hợp các phần mềm hiện 
đại đảm bảo đồng bộ với các thiết bị phần cứng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính ở mức 
độ 3, 4 và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm giải quyết thủ tục hành chính 
nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và hạn chế khâu trung gian, rút ngắn thời gian 
giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. 



 

Lãnh đạo tỉnh thăm quan mô hình sau buổi lễ. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh yêu 
cầu khi đi vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành A theo mô hình 
Trung tâm phục vụ hành chính công cần ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính theo 
nguyên tắc bốn tại chỗ: Tiếp nhận, Thẩm định, Phê duyệt và Trả kết quả. Tất cả các thủ tục 
hành chính phải được giải quyết tại bộ phận này. Các địa phương trên địa bàn cần đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người dân, doanh nghiệp để tham gia sử dụng 
dịch vụ mà huyện cung cấp. Tiếp tục trang bị đầy đủ và hoàn thiện việc vận hành các phương 
tiện thiết bị công nghệ thông tin hiện đại đúng theo yêu cầu của Nghị định 61 năm 2018 của 
Chính phủ. Chú trọng đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính, số hóa trong xử lý 
hồ sơ, đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, nhằm phát huy hiệu 
quả việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích để phục vụ người dân tốt 
hơn, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số 
của tỉnh. 

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM 

  



Nguồn: Báo Sóc Trăng 

Ngày đăng: 31/3/2021 
Mục: Tin tức 

Cấp thẻ căn cước công dân cho các vị sư sãi và ban quản trị các chùa Phật giáo Nam 
tông Khmer 

Nhân dịp buổi họp mặt các vị trụ trì, nhân sĩ trí thức và ban quản trị các chùa Phật giáo 
Nam tông Khmer năm 2021, vào sáng ngày 31-3, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị 
tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) tổ chức làm 
thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử cho các vị sư sãi và ban 
quản trị, nhân sĩ trí thức của các chùa trong tỉnh. 

 

Công an làm thủ tục để cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử cho các vị sư sãi và ban quản trị 
chùa Nam tông Khmer. Ảnh: P.L 

Sau khi xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và cập nhật thông tin vào 
máy tính, từng vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ban quản trị các chùa được cán bộ công an 
hướng dẫn lấy dấu vân tay và chụp ảnh. 

Ông Lâm Sà Vết - Ban Quản trị chùa Pô Thi Ph’đốt, xã Kế Thành (Kế Sách) phấn khởi cho 
biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc người dân được hỗ trợ làm CCCD gắn chip 
nhân buổi họp mặt nên rất vui mừng. Tôi cũng tranh thủ thời gian và mang theo một số giấy 
tờ có liên quan. Công an tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thẻ CCCD cho người dân 
như chúng tôi cũng như sư sãi như vậy rất đáng hoan nghênh và rất có ý nghĩa. Khi làm thủ 
tục xong, tôi đã nhận giấy báo hẹn và gửi theo đường bưu điện cho tiện và không mất thời 
gian”. 

Thẻ CCCD có gắn chip điện tử đóng vai trò như thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và chìa 
khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Khi cơ sở dữ liệu 
quốc gia được đồng bộ trên toàn quốc, nó có giá trị vừa chứng minh về CCCD đồng thời cho 
phép người dùng tiếp cận nhiều dịch vụ vốn đòi hỏi bằng hàng loạt giấy tờ khác nhau, như: 
giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế...  

P.L 

  



Nguồn: Đảng bộ TPHCM 

Ngày đăng: 31/3/2021 
Mục: Tin tức 

TPHCM yêu cầu chi trả lương hưu qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 

Ngày 31/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan có chỉ đạo về đẩy mạnh chi trả lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt năm 2021. 

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan yêu cầu cơ quan BHXH TPHCM lên 
kế hoạch, lộ trình và giải pháp khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH 
qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu tỷ lệ người nhận lương hưu, 
trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt năm 2021 đạt 86%. Trong đó, tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng là 72% và nhận trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp là 97%-98%. 

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (thuộc Sở LĐTB-
XH TPHCM), cơ quan Bưu điện TPHCM, đơn vị sử dụng lao động, hệ thống các ngân hàng 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người hưởng nhằm thông tin một cách rộng rãi về lợi 
ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, tăng nhanh tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH qua tài khoản ngân hàng. 

Mặt khác, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận 
lương hưu, trợ cấp BHXH; kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH và ngân hàng, bưu 
điện. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo BHXH TP Thủ Đức, BHXH quận, huyện phối hợp với cơ quan Bưu 
điện, đơn vị sử dụng lao động thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp 
qua tài khoản cá nhân cho người hưởng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định. 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM 
phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh truyền thông về thanh toán các dịch vụ công và 
chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, giúp thay đổi thói quen từ thanh toán tiền mặt sang 
không dùng tiền mặt. Xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về các sản phẩm 
dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt về hình thức, quy trình thủ tục, những lợi ích hiệu 
quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong việc chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp. 

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM chỉ 
đạo các ngân hàng thương mại thực hiện bố trí hợp lý và phát triển mạng lưới máy rút tiền tự 
động (ATM) để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng. 
Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, với bưu điện và doanh 
nghiệp để cung cấp biểu mẫu, thủ tục mở tài khoản thẻ ATM, cũng như hướng dẫn hưu trí, 
người nhận trợ cấp nắm bắt cách mở tài khoản, sử dụng tài khoản ATM. 

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND phường, xã, thị 
trấn và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, 
khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người thụ hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất 
nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Hải Liên 

 


