
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Đảng ủy TPHCM 

Ngày đăng: 02/4/2021 
Mục: Tin tức 

Đổi tên Bưu điện Trung tâm Thủ Đức thành Bưu điện Thành phố Thủ Đức 

Ngày 1/4, Bưu điện TPHCM công bố quyết định số 427/QĐ – BĐVN ngày 30/3 của Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức lại và đổi tên Bưu điện Trung tâm Thủ Đức thành 
Bưu điện thành phố Thủ Đức trực thuộc Bưu điện TPHCM. 

Sau khi tổ chức lại, Bưu điện thành phố Thủ Đức có nhiệm vụ triển khai các hoạt động phục 
vụ và kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Đức, bao gồm Quận 9, Thủ Đức cũ và Quận 2 
cũ. Cơ cấu tổ chức của đơn vị có Ban Giám đốc, 2 phòng chức năng (Phòng Kinh doanh và 
Phòng Tài chính kế toán) và các đơn vị sản xuất (1 Bưu cục khách hàng lớn, 18 Bưu cục vãng 
lai và 4 Bưu điện – văn hóa xã). 

Theo Giám đốc Bưu điện TPHCM Nguyễn Thị Thu Vân, quy mô của Bưu điện Thành phố 
Thủ Đức được tổ chức lại phù hợp với địa bàn được giao, tương xứng giữa quy mô thị trường, 
doanh thu với năng lực nguồn lực, năng suất lao động, năng lực quản lý điều hành. Đơn vị 
sẽ được phân bố đủ nguồn lực phủ kín địa bàn, tạo sự đột phá tăng trưởng về thị phần, doanh 
thu, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền, cơ quan chức năng các cấp tại địa phương để 
triển khai các dịch vụ công. 

Phan Thông 

 

  



Nguồn: CTT Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 02/4/2021 
Mục: Tin tức 

Cục Quản lý thị trường và Bưu điện tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động 

Thời gian qua, bên cạnh hiệu quả tích cực mà thương mại điện tử mang lại, còn xuất hiện một 
số mặt hạn chế, phát sinh như các đối tượng kinh doanh đã lợi dụng hoạt động thương mại 
điện tử để giới thiệu, bán nhiều loại hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi 
phạm sở hữu trí tuệ…sau đó gửi qua các đơn vị làm dịch vụ vận chuyển để giao tới người tiêu 
dùng trên cả nước, nhằm tránh sự kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng. Thực tế đó đã 
gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý việc kinh doanh hàng đối với các cơ quan quản 
lý nhà nước và các đơn vị làm công tác vận chuyển, giao dịch hàng hóa. 

 

Để triển khai hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý tình huống đối với hàng hóa 
gửi qua đường bưu điện trên địa bàn tỉnh, đồng thời. hỗ trợ Bưu điện tỉnh trong công tác quản 
lý hệ thống vận chuyển, giám sát đối với các loại hàng hóa được gửi qua đường bưu điện, góp 
phần nâng cao việc phòng chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, việc ký kết kế 
hoạch phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường và Bưu điện tỉnh là hết sức cần thiết. 

Theo Kế hoạch phối hợp Bưu điện tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc rà soát đối với 
các cơ sở, đối tượng thường xuyên ký gửi hàng hóa có dấu hiệu vi phạm cung cấp cho lực 
lượng quản lý thị trường để giám sát, phát hiện vi phạm, kịp thời phối hợp xử lý theo quy 
định. Cục quản lý thị trường chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đội quản lý thị trường, bám 
sát nội dung kế hoạch, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý đối với các 
hành vi vi phạm về buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm sở 
hữu trí tuệ qua đường bưu điện. 

Đức Hiền 

  



Nguồn: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu 

Ngày đăng: 02/4/2021 
Mục: Tin tức 

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân 

Ngày 1/4, ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh (04, Phạm Văn Đồng, TP.Bà Rịa) thông tin, kể từ ngày 1/4 đến 30/6, Trung tâm tạm 
dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân. 

Việc trả kết quả căn cước công dân đối với những trường hợp đã đăng ký vẫn được thực hiện 
tại Trung tâm vào giờ hành chính theo quy định hoặc thực hiện qua dịch vụ bưu chính công 
nếu người dân đã đăng ký. Trong thời gian tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm, Công an 
tỉnh sẽ tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại các xã, phường, thị trấn để giảm chi phí, 
thời gian đi lại cho người dân theo kế hoạch riêng. Nếu có khó khăn, vướng mắc, công dân 
liên hệ trực tiếp với cán bộ tại quầy hướng dẫn của Trung tâm hoặc qua số điện thoại 
02543.513.551 để được hỗ trợ.  

CẨM NHUNG 

 

  



Nguồn: CafeF 

Ngày đăng: 02/4/2021 
Mục: Bất động sản 

Bổ sung thêm các trung tâm logistics vào quy hoạch Tp.Thủ Đức 

Tp.Thủ Đức nghiên cứu bổ sung khu đất để đầu tư xây dựng Viện Công nghệ tiên tiến 
và đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học Công nghệ). 

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong đã có ý kiến thống nhất cơ bản với nội dung 
nhiệm vụ quy hoạch chung Tp.Thủ Đúc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 do Sở Quy 
hoạch Kiến trúc lập. 

Theo đó, Lãnh đạo TP giao Sở Quy hoạch Kiến trúc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành 
viên Ban chỉ đạo, nghiên cứu bổ sung các trung tâm logistics theo Đề án phát triển ngành 
logistics trên địa bàn TP đã được phê duyệt. Nghiên cứu bổ sung khu đất để đầu tư xây dựng 
Viện Công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học Công nghệ). 

Đối với khu ứng dụng công nghệ cao, nội dung nghiên cứu cần thể hiện tầm nhìn đối với các 
sản phẩm phải mang tính cụ thể, thương mại hóa để có thể chuyển tải thành những sản phẩm 
đi vào thực tế; định hướng phát triển thành khu thương mại công nghệ cao. Nghiên cứu bổ 
sung khu đất để đầu tư xây dựng trung tâm công nghiệp dược. 

Đồng thời, cần định hướng quy hoạch hệ thống sử dụng năng lượng thông minh, hệ thống 
viễn thông và tổ chức hạ tầng số. Chú trọng quy hoạch phát triển đô thị dọc theo tuyến metro 
và xung quanh nhà ga. Đại học Quốc gia TP quy hoạch theo mô hình không gian mở, có mời 
gọi các trường đại học quốc tế tham gia đầu tư. 

Lãnh đạo TP cho rằng cần thay đổi cơ chế lao động trong Khu Công nghệ cao, không để tình 
trạng thâm dụng lao động. Rà soát tính khả thi của khu giáo dục đào tạo đại học tại phường 
Long Phước để có đề xuất định hướng phù hợp. Cần phân tích sâu nội dung dự báo quy mô 
dân số, làm cơ sở điều chỉnh dân số. Nghiên cứu kết nối giao thông liên vùng với các tỉnh lân 
cận. 

Ông Nguyễn Thành Phong giao Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, tham 
mưu trình UBND TP để kịp báo cáo HĐND TP. Sau khi được HĐND TP có ý kiến, sẽ hoàn 
chỉnh hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, tần nhìn đến năm 2060 
trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt theo quy định để 
có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. 

Trước đó, tại kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND Tp.HCM khóa IX tổ chức ngày 
23/3, Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Tp.HCM Nguyễn Thanh Nhã đã có báo cáo nhiệm vụ 
quy hoạch chung TP. Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. 

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ TP. Thủ Đức (bao gồm tổng diện tích đất của 3 
đơn vị hành chính quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trước đây) với diện tích khoảng 21.156ha, 
lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000. 

Hiện nay, dân số thường trú tại TP. Thủ Đức là hơn 1 triệu người. Dự báo đến năm 2030, dân 
số cư trú sẽ đạt mức 1,5 triệu người; đạt từ 1,9-2,2 triệu người vào năm 2040; đạt mức 3 triệu 
người vào năm 2060. Quy hoạch đô thị sẽ tính toán cho mức dân số tối đa để chuẩn bị cho 
nhu cầu tương lai. 

Theo báo cáo, trên địa bàn Tp.Thủ Đức, thực thi các dự án chủ lực tạo thành hệ sinh thái đổi 
mới sáng tạo gồm dự án Công viên phần mềm Quang Trung Thủ Đức; Viện công nghệ tiên 
tiến và đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ); Trung tâm tính toán hiệu năng cao; 
Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn; Viện nghiên cứu tiên tiến (Đại học Quốc gia Tp.HCM); 
Trung tâm nghiên cứu và sản xuất dược phẩm; Khu thực nghiệm công nghệ cao. 



Hạ tầng xã hội gồm 7 cấu phần là hệ thống trường mầm non, trường phổ thông, trường nghề 
chất lượng cao; hệ thống các bệnh viện, đạt chuẩn quốc tế; hệ thống các không gian mở ngoài 
trời và các hành lang sinh thái; Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch (Thủ Thiêm); Công viên 
lịch sử văn hóa dân tộc; sân Golf Thủ Đức; Trung tâm thể thao Rạch Chiếc; Quảng trường Hồ 
Chí Minh (Thủ Thiêm). 

 

  



Nguồn: Báo CAND 

Ngày đăng: 01/4/2021 
Mục: Thời sự 

Công an “đội nắng” làm CCCD 

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trưng dụng khoảng sân tại trụ sở 
Công an xã Thuận An (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), với mái tôn che tạm để làm 
nơi cấp CCCD. Dù trời nắng như đổ lửa, cán bộ chiến sĩ và người dân đều vui vẻ, hài 
lòng, đảm bảo tiến độ cấp CCCD. 

12h trưa, hàng chục người dân ngồi chờ đến lượt làm thủ tục cấp CCCD tại trụ sở Công an xã 
Thuận An. Khoảng sân trống được tận dụng, bố trí bàn làm việc cho cán bộ Cảnh sát quản lý 
hành chính và các hàng ghế để người dân ngồi chờ làm thủ tục.  

Ngoài cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội làm nhiệm vụ, vào các ngày 
thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, còn có thêm sinh viên tình nguyện thuộc Chi hội sinh viên Đại 
học Cần Thơ ở thị xã Bình Minh cùng tham gia, giúp đỡ bà con làm các thủ tục cấp CCCD. 

 

Buổi trưa, lượng người dân đến làm thủ tục rất đông. 

Lượng người đến làm hồ sơ cấp CCCD tại trụ sở Công an xã mỗi lúc càng đông, hơn 50 
người. 4 cán bộ Cảnh sát quản lý hành chính và các sinh viên tình nguyện, làm việc hết công 
suất.  

Dù phải chờ dưới cái nắng nóng và sự oi bức, người dân vẫn nở nụ cười vui vẻ. Tổ lưu động 
cấp CCCD Công an thị xã Bình Minh, chia khung thời gian và tiếp nhận hồ sơ theo từng đợt, 
tạo điều kiện thuận lợi và không để người dân phải chờ lâu. Việc sắp xếp thời gian phù hợp, 
khoa học được người dân đồng tình. 

Tại trụ sở Công an xã Thuận An, nhân viên bưu điện cũng túc trực sẵn để phục vụ các hồ sơ 
đã hoàn thành và người dân có nhu cầu nhận CCCD theo địa chỉ tại nhà hoặc nơi lưu trú, làm 
việc. “Việc này tiện lợi cho người dân, tiết kiệm được nhiều thời gian”, nữ nhân viên bưu điện 
nói.  



 

Mỗi ngày, 2 tổ lưu động tiếp nhận và hoàn thành khoảng 400 hồ sơ. 

Trung úy Hồ Quốc Ai chia sẻ thêm, mỗi ngày có hai tổ cấp CCCD lưu động làm việc theo ca, 
từ 5h30 đến 24h. Dù thời gian ấn định làm vậy nhưng cán bộ chiến sĩ phải làm đến tận 2h 
sáng.  

24h hàng ngày, sau khi hoàn thành việc thu nhập hồ sơ tại tổ lưu động, cán bộ Cảnh sát quản 
lý hành chính quay về cơ quan tiếp tục xử lý công việc, kiểm tra, nhập liệu để sáng hôm sau 
truyền dữ liệu về máy chủ. Một số hồ sơ thông tin chưa đầy đủ, cán bộ quản lý hành chính 
còn phải tra cứu tàng thư. 

 

Cán bộ làm việc trong không khí nắng nóng, oi bức để phục vụ người dân và đạt tiến độ công 
việc. 

Trung tá Trương Thành Văn, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an thị xã 
Bình Minh cho biết, mỗi ngày có hai tổ lưu động thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD. 
Mỗi tổ 4 cán bộ, đảm bảo 2 ca làm việc liên tục. Cán bộ làm nhiệm vụ được phân công phù 
hợp, sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo yêu cầu công tác.  



Trung bình mỗi ngày hai tổ lưu động hoàn thành việc tiếp nhận khoảng 400 hồ sơ cấp CCCD. 
Theo kế hoạch, Công an thị xã Bình Minh hoàn thành việc tiếp nhận, làm 80.000 hồ sơ cấp 
CCCD.  

“Đến nay, Công an thị xã Bình Minh đã triển khai hoàn thành việc thu nhập hồ sơ đối với 
lãnh đạo các xã, phường, chức sắc tôn giáo, các mẹ Việt Nam anh hùng. Công an thị xã đã 
triển khai đến một số trường học, phường Cái Vồn, Thành Phước, xã Thuận An”, Trung tá 
Trương Thành Văn nói. 

Cù Dzĩnh 

 


