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Khai trương Postmart đầu tiên trên địa bàn tỉnh tại Bảo Thắng 

Sáng 6/4/, tại Phòng giao dịch trung tâm huyện Bảo Thắng, Bưu điện tỉnh đã tổ chức 
khai trương cửa hàng tiện lợi - Postmart (Bách hóa Bưu điện) đầu tiên trên địa bàn 
tỉnh tại Bưu điện huyện Bảo Thắng. 

 

Cắt băng khai trương cửa hàng 

Theo đó, cửa hàng Postmart tại Bưu điện huyện Bảo Thắng được triển khai với hàng trăm 
sản phẩm chọn lọc từ những thương hiệu, nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước; trong 
đó, có đầy đủ các ngành hàng như: Thực phẩm, đồ uống, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, văn 
phòng phẩm, quà tặng... 

 

Người dân mua hàng tại Bách hóa Bưu điện Bảo Thắng 



Postmart Bảo Thắng được triển khai có vị trí đẹp, khu đông dân cư, giao thông thuận lợi và 
kinh doanh sầm uất. Cùng với những dịch vụ nền tảng là bưu chính chuyển phát, tài chính 
bưu chính, hành chính công, phân phối bán lẻ hàng hóa... Postmart Bảo Thắng hứa hẹn sẽ 
đem đến cho khách hàng nhiều tiện ích, ưu đãi cùng trải nghiệm mua sắm tốt nhất.     

Trong tuần khai trương sẽ giảm giá cho tất cả các mặt hàng và tặng vouche trị giá 10 nghìn 
đồng cho tất cả các khách hàng khi mua sắm tại “Bách hóa Bưu điện” huyện Bảo Thắng. 

 

 

  



Nguồn: Tổng cục QLTT 

Ngày đăng: 06/4/2021 
Mục: Tin tức 

Cục QLTT Vĩnh Phúc và Bưu điện tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát 
thị trường và xử lý tình huống đối với hàng hoá kinh doanh gửi qua đường Bưu điện 

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QCPH-TCQLTT-TCTBĐVN 16140 ngày 
23/12/2020 giữa Tổng Cục quản lý thị trường và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về 
việc hướng dẫn việc kiểm tra và xử lý tình huống đối với hàng hóa kinh doanh gửi qua 
đường bưu điện trong nước. Sáng 01/4, Cục Quản lý thị trường và Bưu điện tỉnh Vĩnh 
Phúc tổ chức Lễ ký kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý tình 
huống đối với hàng hoá kinh doanh gửi qua đường Bưu điện trong nước. Tham dự có 
các đồng chí: Hoàng Phương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; Lê Đình Tuyến, 
Giám đốc Bưu điện tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng, đơn vị trực 
thuộc của hai cơ quan. 

 

Với mục đích đề ra của kế hoạch phối hợp: Giúp Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc có những 
thông tin kịp thời về tình hình thị trường vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện trong 
nước. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển 
hàng hóa qua đường Bưu điện trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 
trong công tác quản lý hệ thống vận chuyển, đặc biệt trong điều kiện các Bưu cục của Bưu 
điện tỉnh Vĩnh Phúc phân bổ rộng trên địa bàn toàn tỉnh; Công tác phối hợp trong hoạt động 
kiểm tra, kiểm soát phải đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định 
của pháp luật. 

Việc thực hiện ký kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan là hết sức cần thiết trong điều kiện tình 
hình thị trường hiện nay, đặc biệt với sự bùng nổ của giao dịch thương mại điện tử, đây là cơ 
sở để 2 đơn vị thực hiện phòng, chống các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, vi phạm sở 
hữu trí tuệ, gian lận thương mại….qua đường bưu điện trên địa bàn tỉnh một cách bài bản, 
trình tự, đảm bảo các quy định của pháp luật. 

Tại buổi lễ ký kế hoạch phối hợp lãnh đạo hai cơ quan cũng đã trao đổi thêm nhiều nội dung 
khác liên quan đến thực trạng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện hiện nay 
trên cả nước nói chung và tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, đồng thời cam kết sẽ tích cực 
chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch đảm 
bảo đúng yêu cầu, nội dung đề ra, đạt hiệu quả cao. 

  



Nguồn: Báo Gia Lai 

Ngày đăng: 07/4/2021 
Mục: Tin tức 

Đak Đoa hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa triển khai mô hình “Ngày thứ sáu 
hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
huyện. 

 

Từ tháng 4-2021, huyện Đak Đoa triển khai mô hình “Ngày thứ sáu hỗ trợ người dân thực 
hiện thủ tục hành chính” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Ảnh minh họa: 

Phương Linh 

Theo đó, từ ngày 9-4, các cơ quan, đơn vị chuyên môn và Bưu điện huyện Đak Đoa sẽ bố trí 
công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ 
trong quá trình kê khai, thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
huyện; hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Đồng thời, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả chậm nhất sau 1 giờ tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. 

PHƯƠNG LINH 

  



Nguồn: ZingNews 

Ngày đăng: 07/4/2021 
Mục: Sách 

Thùng thư bưu điện 

Thế kỷ 21, người ta hầu như không còn gửi thư qua bưu điện nữa. 

Trước năm 1975, bạn bè chúng tôi chỉ liên lạc qua thư nếu có xa nhau. Gia đình tôi ngày 
xưa cũng “không” cho thư từ cùng bạn bè. 

Tôi không hiểu có “quan hệ” gì giữa những lá thư và sự “hư hỏng” của một đứa con gái. 
Tuy nhiên, thuở đó, cha mẹ anh chị là “tối thượng”, không cho “thư từ” là không thư từ. 
Chớ có cãi... 

Nhỏ bạn Minh Hoàn chuyển trường và viết thư cho tôi. Người bưu tá đưa thư đến, chị 
Hai tôi tự nhiên mở ra đọc, rồi chuyền cho chị Tư tôi. Chị Tư đọc xong đưa cho anh Năm 
và tôi là người đọc sau cùng. 

Vậy mà cái thư cũng là một “sự kiện” ghê gớm, một quả bom giữa Sài Gòn, một “trọng 
tội” chứ không chơi. Buổi chiều hôm sau vừa đi học về đã thấy má tôi ngồi ngay chiếc đi 
văng giận dữ: 

- Mày đó... Con nít con nôi, mới bây lớn bày đặt thư từ... 

Lúc đó tôi học đệ tứ (lớp 9) vẫn chưa “được phép” trao đổi thư từ với bạn. Tôi lí nhí lấy 
những lá thư trong cặp ra: 

- Bạn con chuyển trường viết thư thăm con. 

Tôi nhớ hoài má tôi ném tệp lá thư xuống đất sau khi vò nát chúng. Thấy không hồi âm, 
các bạn dần không thư từ gì cho tôi nữa. 

Giờ nghĩ lại, tôi thật giận gia đình. Do cách giáo dục bảo thủ đó, tôi đã mất bao người 
bạn tốt và cả những mối quan hệ quan trọng khác. 

Tôi chỉ được thư từ với H. Anh, cô bạn cùng trường, vì chị của H.Anh là bạn của chị Tư 
tôi. Dù vậy, thư đến chị Hai tôi cứ thoải mái mở ra đọc. Chúng tôi chẳng dám tâm sự gì 
vì H.Anh biết thư tôi bị kiểm duyệt. 

Hơn nữa, chỗ tôi ở không gần một ty bưu điện nào để mua tem thư. Tiệm tạp hóa có bán 
tem thư nhưng thỉnh thoảng mới mua được. Vì vậy, H.Anh thường gởi kèm tem cho tôi 
với câu đùa: 

- Giữ kỹ để gởi thư cho tao. Tem là tiền đó nha. 

Tôi thường ra hai thùng thư đặt ngay ngã ba Nguyễn Thông - Kỳ Đồng bỏ thư. Trung 
bình ba ngày thư đến tay người nhận. Nếu người nhận trả lời liền thì cũng ba ngày sau tôi 
nhận thư hồi âm. 

Ngày trước cứ vài ba con đường, người ta lại đặt một thùng thư. Có hai thùng: Thùng cho 
thư trong Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định màu xanh và thùng màu vàng là thư nơi khác. 
Nơi khác là các tỉnh hoặc cả nước ngoài nếu dán đủ tem. 

Có ngã tư người ta chỉ đặt thùng màu xanh cho cả hai loại thư. Ngoài ra người ta cũng 
thường đặt thùng thư trước các trường học hay cơ quan. Trước thùng thư, người ta ghi 
ngày giờ nhân viên bưu điện đến lấy thư. 

Chúng tôi không được viết thư theo ý mình, lúc nào cũng nơm nớp lo sơ. Một ngày 
H.Anh viết: 

- Tao muốn nói mày một việc rất tầm thường nhưng... thôi. 



Tôi thừa biết bạn không chịu được “nạn” kiểm duyệt thư của gia đình tôi trong khi gia 
đình bạn rất văn minh, dân chủ, đối xử công bằng và rất tôn trọng con cái. Chẳng vui và 
riêng tư trong thư từ, chúng tôi không liên lạc nhau nữa. 

[…] 

Trước cổng trường đại học của tôi cũng có hai thùng thư. Một ngày người bạn cùng lớp 
tình nguyện đi bộ đội. Bạn viết lá thư dài cho ba mẹ ở quê Quảng Ngãi. Cầm phong bì 
dày cộm, đi bộ ra cổng trường, bỏ vào trong thùng màu vàng, bạn rưng rưng nước mắt. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi công tác tại một nông trường trên Tây Nguyên. Không biết 
làm sao để gởi một lá thư cho người bạn thân, tôi nhờ một đồng nghiệp trong chuyến về 
Sài Gòn gởi dùm lá thư qua bưu điện. 

Vài ngày sau, vào nhà vệ sinh, tôi muốn khóc khi thấy lá thư tôi mở toang cho mọi người 
vào đi vệ sinh tha hồ đọc! Gây gổ ư? Ai biểu đưa thư cho họ làm gì? Có nói họ chỉ đổ 
người này người nọ chứ không hề nhận cái nhân cách tồi tệ của họ. Từ đó, tôi không liên 
lạc thư từ gì cả cho đến ngày tôi về lại Sài Gòn. Và tôi nhận ra những thùng thư màu 
vàng xanh đã bị phá bỏ từ bao giờ... 

Mỗi quận đều có vài bưu điện nhỏ. Sao người ta không “chia sẻ” lên vùng sâu vùng xa 
một trạm bưu điện? Tôi rất tức giận như muốn gầm lên trước đây mỗi lần về Sài Gòn 
nghe câu: 

- Sao không ra bưu điện gởi thư về? 

Tôi nói như hét: 

- Tôi ở giữa RỪNG... Ưng huyền Ừng Rờ ừng Rừng. Hiểu chưa? 

Giờ về Sài Gòn, tất cả là quá khứ. Trong quận 3 có bưu điện trên đường Bà Huyện Thanh 
Quan, Lê Văn Sỹ, Trương Minh Giảng... Tôi viết bài gởi cho các báo Tuổi Trẻ, Phụ Nữ 
đều cầm đến thẳng tòa soạn. Như vậy gần hơn tôi đến bưu điện quận để gởi. 

Một ngày, tờ báo đề nghị gởi bài phải đánh máy trên tờ A4 và hay nhất là gởi qua email. 
Thế là tôi cặm cụi trên máy vi tính công cộng để học đánh máy và mở địa chỉ email. 

Hôm nay không ai gởi thư nữa. Bưu tá chỉ phát giấy tờ của cơ quan đến cá nhân... Mỗi 
lần ngang qua ngã ba, ngã tư mà trước đây có hai thùng thư quen thuộc, nhớ đến H.Anh 
và những người bạn từng gởi thư cho tôi và không bao giờ nhận được hồi âm... Tự dưng 
tôi bâng khuâng buồn. 

  



Nguồn: CTT TP Tuyên Quang 

Ngày đăng: 07/4/2021 
Mục: Tin tức 

Thức đêm cấp CCCD cho nhân dân 

Thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD), Công an tỉnh được 
Bộ Công an giao chỉ tiêu cấp 585.600 CCCD gắn chíp điện tử cho công dân trước ngày 
1-7. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Công an tỉnh đã triển khai 16 tổ cấp CCCD lưu động 
tại cơ sở. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, 
các cán bộ chiến sĩ mỗi tổ cấp CCCD đều nỗ lực, khắc phục khó khăn làm việc 3 
ca/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Các bước làm CCCD được thực hiện nhanh chóng, 
khẩn trương, chính xác, tạo thuận lợi cho nhân dân. 

Với cách làm “cuốn chiếu” cán bộ chiến sĩ thường phải thức đêm đến hai, ba giờ sáng cố gắng 
cấp xong cho công dân địa bàn này khẩn trương chuyển sang địa bàn khác, phục vụ tận tình 
hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.  

 

Để tạo thuận lợi cho nhân dân, các tổ cấp CCCD lưu động lựa chọn địa điểm cấp tại nhà 
văn hoá thôn, xã. 

 

Công an các huyện, thành phố cán bộ chiến sĩ các lực lượng khác tăng cường cho các tổ 
cấp CCCD lưu động 



 

Ở mỗi điểm cấp CCCD lưu động, công dân có thể lựa chọn dịch vụ chuyển phát CCCD qua 
dịch vụ bưu chính công ích do Bưu điện tỉnh triển khai. 

 


