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Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-BTTTT ngày 08/5/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính 

phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp 

nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính; Công văn 

số 1219/STTTT-QLBC ngày 10/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-BTTTT ngày 08/5/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bưu chính trên địa 

bàn huyện, góp phần đảm bảo việc thực hiện các hoạt động bưu chính theo đúng 

quy định pháp luật. Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành có ý kiến chỉ đạo một 

số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn  

- Chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên trách phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tăng cường kiểm tra giám sát các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính 

trên địa bàn đảm bảo an toàn, an ninh theo thẩm quyền; kịp thời phát hiện và xử 

lý các trường hợp gây mất an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ 

bưu chính. 

- Chủ động nắm bắt tình hình, nhận diện các vấn đề nổi cộm, phức tạp về 

an toàn, an ninh trong chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua 

đường bưu chính, thông báo cơ quan chức năng kịp thời xử lý; chủ động đề xuất 

những biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử 

dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn.  

2. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính  

- Tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 329/UBND-

VHTT ngày 24/02/2020 và Công văn số 1143/UBND-VHTT ngày 29/4/2020 

của UBND huyện Thạch Thành (Gửi lại kèm theo Công văn này) hướng dẫn các 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đảm bảo hoạt động bưu chính phục 

vụ thông suốt, an toàn, an ninh Đại hội Đảng các cấp và nội dung cam kết “Nói 
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không với việc chấp nhận, vận chuyển và phát hành lậu, hàng cấm qua đường 

bưu chính”.  

- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, lao 

động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, an ninh hàng hóa, bố trí 

nhân lực bảo đảm kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, 

mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm.  

- Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo của các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ về 

bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.  

- Ban hành và thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy 

định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính cho phù hợp 

với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình mới.  

- Nâng cao nhận thức của người lao động trong doanh nghiệp về bảo đảm 

an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.  

- Phổ biến, quán triệt đến các bộ phận và người lao động trong doanh nghiệp 

các quy định về việc cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi có nội dung 

kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước; cấm 

gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất 

độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính 

mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội; cấm gửi, chấp nhận, vận 

chuyển và phát bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong 

mỹ tục của Việt Nam và các vật phẩm hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận 

chuyển qua mạng bưu chính khác theo quy định của pháp luật.  

- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về các hành vi bị cấm trong cung 

ứng sử dụng dịch vụ bưu chính, danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, 

chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và các quy định về điều kiện cung 

ứng dịch vụ bưu chính cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.  

- Nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng 

hóa tại các điểm phục vụ, nhất là tại các điểm phục vụ cấp xã, khu vực vùng sâu, 

vùng xa trước khi chấp nhận bưu gửi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề 

phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp 

nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính.  

- Đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phẩm, hàng hóa 

không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và thông báo kịp thời 

cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.  

- Không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trái pháp luật, 

gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh 

nghiệp khác hoặc người sử dụng dịch vụ.  
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- Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.  

3. Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, 

Nhà nước (Bưu điện huyện)  

- Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà 

nước, pháp luật về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Tăng 

cường các biện pháp để bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 an toàn, 

nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống.  

- Chủ động nắm tình hình, nhận diện hiện tượng, vấn đề nổi cộm, phức tạp 

về an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để chủ trì, phối hợp 

hoặc tham mưu giải quyết, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, đảm 

bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, 

Nhà nước, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, quán triệt tư tưởng và quản lý 

chặt chẽ đội ngũ người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch 

vụ bưu chính KT1.  

- Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 

- Tăng cường quán triệt, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ đối với cán bộ, nhân 

viên tại các điểm bưu điện văn hóa xã; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về 

các hành vi bị cấm trong cung ứng sử dụng dịch vụ bưu chính, danh mục vật 

phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và 

các quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính cho người sử dụng dịch 

vụ bưu chính tại các điểm bưu điện văn hóa xã. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ 

Phòng Văn hóa và Thông tin (Đ/c Trương Lê Hiển – Số điện thoại: 0981.616.123; 

Email: pvh.thachthanh@thanhhoa.gov.vn) để phối hợp, xử lý. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp bưu 

chính trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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