
 

Nguồn        : Cổng TTĐT Phú Yên   

Ngày đăng  : 06/11/2018 
Mục: Tin tức            

Sơ kết công tác ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện 

Chiều ngày 2/11, Chi cục thuế huyện Phú Hòa phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức hội 
nghị đánh giá kết quả 3 tháng thực hiện công tác ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện. Dự hội 
nghị có ông Dương Công Diệp, Chi cục trưởng Chi cục thuế Phú Hòa và lãnh đạo Bưu 
điện huyện. 

 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quỳnh Chi 

         Qua 3 tháng triển khai thực hiện đề án ủy nhiệm thu thuế đối với hộ, cá nhân kinh 
doanh, nộp thuế theo phương pháp khoán cho ngành bưu điện, tổng số thuế đã thu được trên 
667,1 triệu đồng. Theo thống kê, có 4/9 xã, thị trấn thu đạt trên 90% số thuế lập bộ. 

Việc triển khai ủy nhiệm thu thuế đã mang lại những lợi ích thiết thực. Người nộp thuế 
có thể nộp thuế tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, tại quầy giao dịch của đơn vị nhận ủy nhiệm 
thu thuế, giúp tiết kiệm thời gian, công sức của người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế. 
Việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế cũng góp phần tích cực cải cách thủ tục hành chính, giảm 
thời gian, chi phí, tránh các rủi ro và tiêu cực có thể xảy ra. Thông qua ủy nhiệm thu thuế còn 
giúp Chi cục thuế huyện Phú Hòa kịp thời cập nhật những hộ kinh doanh mới phát sinh, giảm 
tiết kiệm được nguồn nhân lực sử dụng cho việc thu thuế, giảm chi phí cho việc in giấy nộp 
tiền cho người nộp thuế, giảm tải được lượng khách đến giao dịch tại Kho bạc huyện. 



 

Ông Dương Công Diệp, Chi cục trưởng Chi cục thuế Phú Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh 
Quỳnh Chi 

Trở ngại lớn nhất hiện nay là việc phát hành Phiếu thu tiền thuế của Bưu điện huyện 
còn chậm nên không có chứng từ để thu kịp thời tiền thuế phát sinh hàng tháng, kể cả số thuế 
nợ tồn đọng, làm tăng nguy cơ nợ đọng thuế, hạn chế đáng kể hiệu quả công tác ủy nhiệm thu 
thuế. Bên cạnh đó, nhân viên ủy nhiệm thu thuế Bưu điện dành cho việc thu thuế không cố 
định, làm ngoài giờ hành chính khiến cán bộ thuế và các đội thuế liên xã bị động trong công 
tác phối hợp với lực lượng ủy nhiệm thu thuế để đôn đốc thu thuế hiệu quả. 

Do đó, thời gian tới, Chi cục thuế và Bưu điện huyện Phú Hòa tiếp tục phối hợp trao 
đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh để công tác ủy nhiệm thu thuế qua bưu 
điện đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trên 
địa bàn huyện. 



 

Nguồn        : Thời báo Tài chính  

Ngày đăng  : 05/11/2018 
Mục: Thuế và cuộc sống            

Ninh Thuận thu đạt 70% tiền thuế khoán qua bưu điện 

Ông Đoàn Hạnh Phúc – Phó Cục trưởng Cục Thuế Ninh Thuận cho biết, sau hơn 3 
tháng triển khai đề án ủy nhiệm thu thuế hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán qua hệ 
thống bưu điện, kết quả số thuế đã thu nộp ngân sách gần 14 tỷ đồng, bằng 70% số thuế 
phải thu. 

 

Đại diện Cục Thuế Ninh Thuận phát biểu tại hội nghị đánh giá 3 tháng triển khai thực hiện ủy 
nhiệm thu thuế qua bưu điện. Ảnh: Thanh Phong 

Theo đại diện Cục Thuế Ninh Thuận, thực hiện Quyết định số 1021/QĐ-TCT của Tổng cục 
Thuế, từ ngày 1/7/2018, Cục Thuế Ninh Thuận và Bưu điện tỉnh đã ký kết hợp đồng thực hiện 
ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn tỉnh. 

Qua hơn 3 tháng triển khai, kết quả số thuế đã thu nộp vào ngân sách gần 14 tỷ đồng, đạt 70% 
số thuế phải thu. Trong đó, có hai địa phương thực hiện đạt kế hoạch là: huyện Bác Ái đã thu 
đạt 100%; huyện Thuận Nam đã thu đạt 94%..., các địa phương còn lại thu đạt từ 67% đến 
85% chỉ tiêu. 

Chia sẻ về nhiệm vụ trong thời gian tới, đại diện Cục Thuế Ninh Thuận cho biết, từ nay đến 
hết năm, Cục Thuế và Bưu điện đề ra mục tiêu phấn đấu thu đạt 20 tỷ đồng thuế khoán của hộ 
cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán vào ngân sách./. 



 

Nguồn        : Báo Hậu Giang    

Ngày đăng  : 05/11/2018 
Mục: Thời sự             

Phải có báo cáo thuyết phục về thực trạng của tất cả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
các cấp 

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu tại buổi làm việc 
với các sở, ngành, địa phương và Bưu điện tỉnh về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, 
dịch vụ hành chính trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 5-11. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu (bìa trái) phát biểu kết luận tại buổi làm việc. 

Sau khi nghe Giám đốc Bưu điện tỉnh báo cáo kết quả khảo sát thực trạng tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của 3 đơn vị cấp huyện và 29 đơn vị cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến 
Châu cho rằng, kết quả khảo sát còn ở phạm vi hẹp và chưa thực sự chi tiết, rõ ràng nên cần 
hoàn chỉnh lại báo cáo và tiếp tục rà soát thực trạng về diện tích, trang thiết bị, vị trí… của bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả ở các đơn vị cấp huyện và cấp xã còn lại trên địa bàn. Bởi kết 
quả khảo sát là tiền đề quan trọng để có cơ sở lựa chọn ra những đơn vị phù hợp phục vụ cho 
công tác thí điểm, đáp ứng được yêu cầu, lộ trình thực hiện đề án trong từng giai đoạn cụ 
thể… 

Theo Bưu điện tỉnh, đơn vị báo cáo về việc đề xuất Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ 
hành chính công trên địa bàn, mục đích của đề án nhằm giúp cho cơ quan hành chính nhà 
nước giảm tải công việc, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả mạng bưu 
chính công ích do Nhà nước đầu tư. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi 
nhiều hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ 
quan hành chính nhà nước. 

Cũng với mục đích trên, vào ngày 8-11 tới, UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. 

  



 

 

Nguồn        : Tạp chí Bảo hiểm xã hội     

Ngày đăng  : 05/11/2018 
Mục: Tin tức   

Yên Bái: tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện 

Để hoàn thành kế hoạch phát triển số người tham gia BHXH, nhất là phát triển người 
tham gia BHXH tự nguyện, vừa qua BHXH tỉnh Yên Bái ban hành công văn chỉ đạo các 
đơn vị trực thuộc tích cực đẩy mạnh các giải pháp, tăng cường vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Hoạt động Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC, BHXH tỉnh Yên Bái 

Tính đến ngày 30/9/2018, toàn tỉnh Yên Bái có 52.851 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt tỷ 
lệ 94,2%; có 2.227 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 52,4%; có 42.014 người tham 
gia BHTN, đạt tỷ lệ 92,2; có 777.408 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,8% và chiếm 95,8% 
dân số. 

Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái Nguyễn Trí Đại nhận định: để hoàn thành kế hoạch năm 2018 
về phát triển số người tham gia BHXH, nhất là phát triển người tham gia BHXH tự nguyện 
hết sức khó khăn. Vì vậy, Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh quyết định tập trung các giải pháp giao 
nhiệm vụ mỗi công chức, viên chức, nhân viên thuộc hệ thống BHXH tỉnh là một tuyên 
truyền viên về BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu đến ngày 31/12/2018, mỗi công chức, viên 
chức, nhân viên vận động tối thiểu vận động 01 người tham gia BHXH tự nguyện. BHXH cấp 
huyện thực hiện và hướng dẫn thủ tục kê khai hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện theo 
đúng quy định, với phương châm thuận tiện, nhanh gọn, thân thiện, dễ hiểu. 

Bên cạnh đó, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tích cực vào 
cuộc chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng BHXH tự 
nguyện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 được giao…/. 

Thái Dương 

 
 



 

Nguồn        : Bảo hiểm xã hội Hà Giang     

Ngày đăng  : 05/11/2018 
Mục: Tin tức  

GIAO LƯU BÓNG ĐÁ CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BƯU ĐIỆN BẮC QUANG 

Thực hiện Kế hoạch số 545/KH – BTC ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ban tổ chức hoạt 
động  kỷ niệm các ngày lễ lớn về việc Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn 
nghệ, thể dục – thể thao chào mừng các ngày Lễ lớn trong quý IV năm 2018. 

Ngày 01 tháng 11 năm 2018 Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang đã phối hợp với Bưu điện 
huyện Bắc Quang tổ chức trận giao hữu bóng đá lực lượng cán bộ, công nhân viên chức cơ 
quan Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện huyện Bắc Quang. 

 

Hình ảnh lưu niệm tại trận giao hữu bóng đá 

Buổi giao hữu diễn ra sôi nổi với tinh thần giao lưu, đoàn kết và học hỏi nhưng cũng không 
kém phần kịch tính, hai đội đã cống hiến những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, với tỷ số 
chung cuộc 4 – 1 nghiêng về đội Bảo hiểm xã hội huyện. Đây thực sự là sân chơi bổ ích tạo 
môi trường văn hóa lành mạnh, cho cán bộ, công nhân viên được giao lưu nâng cao sức khoẻ 
thể chất, khích lệ tinh thần làm việc, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được 
giao, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hai cơ quan, nhằm phối hợp thực hiện tốt các 
dịch vụ công và chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho các đối tượng tham gia và thụ 
hưởng. 



 

Nguồn        : Báo Giao thông    

Ngày đăng  : 06/11/2018 
Mục: Sức khỏe-Đời sống             

BHXH ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu 

Nhằm tạo thuận lợi, tránh thủ tục rắc rối trong nhận lương hưu, BHXH Việt Nam thí 
điểm dùng thẻ chi trả lương hưu cho người dân. 

 

Nhằm tạo thuận lợi, tránh thủ tục, giấy tờ rắc rối trong nhận lương hưu, BHXH Việt 
Namthí điểm dùng thẻ chi trả lương hưu cho người dân 

Thuận lợi nhận lương hưu 

Nằm trong địa bàn được thí điểm sử dụng thẻ chi trả lương hưu, bà Nguyễn Thị Vĩnh (Thanh 
Trì, Hà Nội) cho hay: “Thẻ chi trả gọn nhẹ, thao tác nhận tiền nhanh hơn, không phải mang 
theo giấy tờ tùy thân. Nhân viên bưu điện trả tiền nhanh chóng, nhiệt tình. Chứ trước kia đi lại 
rồi giấy tờ mất nhiều thời gian”. 

Được biết, từ tháng 5/2017, BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post) thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) và huyện Bình Giang (Hải 
Dương). Để phát hành thẻ chi trả, cơ quan  BHXH đã cung cấp dữ liệu thông tin của người 
hưởng cho cơ quan bưu điện để cập nhật làm cơ sở phát hành thẻ và thực hiện quản lý người 
hưởng. 

Theo đó, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sử dụng thẻ chi trả (Vietnam Post phát hành 
miễn phí, mỗi người có một mã thẻ riêng gồm 16 số), không cần xuất trình phiếu lĩnh lương 
hưu, trợ cấp BHXH, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh. Toàn bộ thông tin và 
hình ảnh người hưởng được cập nhật, lưu giữ trên thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội, 
được quản lý tập trung toàn quốc trên hệ thống công nghệ thông tin (CNTT). 

Theo báo cáo của Vụ Tài chính - Kế toán (BHXH Việt Nam), tính đến tháng 9/2018, Bưu 
điện Việt Nam đã thực hiện phát hành thêm Thẻ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại 8 quận, 
huyện trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, huyện Thanh Trì và quận Nam Từ Liêm đạt tỉ lệ phát 
hành Thẻ chi trả đạt 100%. Ngoài ra, các quận, huyện khác cũng đã thực hiện chi trả lương 



hưu, trợ cấp BHXH qua Thẻ chi trả như: Thanh Trì, Long Biên, Hà Đông (TP Hà Nội) và 
huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) cho 77.730 người với số tiền trên 327 tỉ đồng/tháng. 

Phương án ứng dụng CNTT trong công tác chi trả chế độ BHXH sau thời gian triển khai thí 
điểm đã góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, linh hoạt về thời gian, địa điểm nhận 
tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng. Tuy nhiên, phương án này vẫn còn một số hạn 
chế trong thực thi. 

Cần hoàn thiện hơn để nhân rộng 

Theo nhận định của ông Nguyễn Đình Khương, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam, kết quả 
thực hiện mở rộng phương án ứng dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH bằng tiền mặt cho người hưởng của cơ quan bưu điện còn chậm, chưa đúng kế hoạch 
mà Tổng công ty Bưu điện đề xuất. Bên cạnh đó, việc thực hiện thanh quyết toán giữa bưu 
điện với cơ quan BHXH chưa kịp thời theo quy định của BHXH Việt Nam. 

Còn theo đánh giá của đại diện Vụ Tài chính - Kế toán, BHXH Việt Nam, sự phối hợp giữa 
bưu điện và BHXH hai địa phương trên còn chưa thường xuyên, liên tục, gây ảnh hưởng tới 
quá trình triển khai mở rộng thí điểm. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT, đào tạo 
nhân lực trong việc cấp Thẻ chi trả chưa được cơ quan bưu điện quan tâm đúng mức. Bưu 
điện các tỉnh chưa sử dụng chữ ký số trong việc lập, chuyển, tiếp nhận mẫu biểu, danh sách 
qua dữ liệu điện tử; chưa đảm bảo đúng thời gian, quy trình lập danh sách, chi trả và thanh 
quyết toán theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Công tác tuyên truyền của bưu điện chưa 
kịp thời, dẫn tới việc có người hưởng tỏ ra e ngại trong việc sử dụng Thẻ chi trả, còn xảy ra 
nhầm lẫn giữa Thẻ chi trả và Thẻ ATM... 

Để khắc phục các vướng mắc nhằm đạt kết quả tích cực hơn, ông Khương đề nghị, thời gian 
tới, các cơ quan nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, đặc biệt là BHXH Hà Nội và BHXH Hải 
Dương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bưu điện khẩn trương thực hiện các giải pháp đồng 
bộ, hiệu quả. Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người thụ hưởng hiểu đúng, hiểu rõ tác 
dụng của Thẻ chi trả đối với việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. Bên cạnh đó, việc thu 
thập, xây dựng quy trình lấy thông tin cá nhân của đối tượng thụ hưởng cần đảm bảo chính 
xác, nhanh chóng và bảo mật thông tin. 

Ngoài ra, BHXH VN cũng yêu cầu Tổng công ty Bưu điện tăng cường tổ chức tập huấn, nâng 
cao nghiệp vụ cho đối tượng cán bộ, nhân viên làm công tác chi trả; xây dựng các phương án 
dự phòng, đảm bảo quy trình thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH diễn ra thông suốt; 
tăng cường trao đổi, cập nhật ứng dụng CNTT giữa hai cơ quan. 

Bà Chu Thị Lan Hương, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện cho biết, trong thời gian 
tới, Tổng công ty Bưu điện sẽ tiếp thu, xem xét, điều chỉnh, hoàn thiện quy trình tổ chức triển 
khai, đảm bảo đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ yêu cầu đề ra. 



 

Nguồn        : TCT Điện lực miền Trung   

Ngày đăng  : 05/11/2018 
Mục: Tin tức            

PC Phú Yên: Thí điểm thành công chấm nợ trên điện thoại thông minh 

Đầu tháng 10 vừa qua, PC Phú Yên đã triển khai thành công việc chấm nợ trên điện thoại 
thông minh tại khu vực giao thu của Bưu điện xã Hòa Tâm, Hòa Xuân Nam và Hòa Xuân Tây 
(Đông Hòa) với tổng số 2.800 hóa đơn. Đây là đơn vị đầu tiên trong PC Phú Yên thực hiện 
thí điểm ứng dụng chấm nợ trên điện thoại.  

 

Thu ngân viên Bưu điện Đông Hòa thu tiền điện bằng điện thoại di động tại xã Hòa Tâm, 
huyện Đông Hòa 

3 xã này đều nằm cách xa trung tâm huyện, có địa hình di chuyển khó khăn. Việc chấm nợ 
trước kia được thực hiện thông qua hình thức thu điểm tập trung và giao hoá đơn tay cho 
khách hàng, mất rất nhiều thời gian. Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai, PC Phú Yên đã có 
buổi tập huấn cho các thu ngân viên của bưu điện, hướng dẫn rõ cách thao tác trên chương 
trình. Sau 01 tháng triển khai, bước đầu nhận thấy ứng dụng đã mang lại nhiều tiện ích so với 
việc chấm nợ thủ công trước kia. Ứng dụng đã giúp thu ngân viên giảm đáng kể thời gian 
chấm xoá nợ, tìm kiếm thông tin khách hàng nhanh chóng. 

Qua quá trình thực hiện, thu ngân viên có thể chấm nợ trong điều kiện có kết nối internet. 
Trường hợp không có kết nối internet, thu ngân viên sẽ chấm nợ bằng cách xuất toàn bộ dữ 
liệu vào điện thoại và thực hiện chấm nợ offline. Sau đó, thu ngân viên sẽ đồng bộ tất cả dữ 
liệu lên hệ thống CMIS một cách nhanh chóng khi có internet. So với cách thu nợ cũ trước 
kia, các thu ngân viên tại điểm thu phải mang theo laptop cồng kềnh hoặc in danh sách giấy 
để kiểm tra số liệu nợ và dò tìm hóa đơn. Sau đó, đến tối về, thu ngân viên mới thực hiện 
chấm nợ lên chương trình CMIS, mất rất nhiều thời gian. 

Điểm thuận tiện nhất của chương trình này là thu ngân viên có thể kiểm tra được số liệu thu 
nộp tiền chính xác trong ngày, không phải cộng và đối chiếu thủ công, đồng thời có thể quản 
lý dữ liệu tồn nợ, số hoá đơn tồn theo từng lộ trình một cách nhanh chóng và chính xác. Ngoài 
ra, việc chấm nợ bằng hình thức này còn giảm việc in ấn biên nhận thanh toán tiền điện. Ngay 
sau khi chấm nợ, chương trình sẽ gửi tin nhắn xác nhận thanh toán tiền thành công qua hệ 
thống, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng so với cách chấm nợ như trước kia. 

Đây là chương trình tiện ích, giúp cho thu ngân viên thu tiền điện chính xác, tăng năng suất 
lao động và tiết giảm chi phí trong việc in biên nhận thanh toán tiền điện. Thời gian tới, PC 



Phú Yên sẽ triển khai rộng rãi hình thức thu nợ qua điện thoại đối với tất cả các khu vực giao 
thu tại bưu điện và dịch vụ bán lẻ trên toàn tỉnh. 

Thùy My 
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Nữ nhân viên 20 năm đồng hành cùng Bưu điện - Văn hóa xã Châu Khê 

Bưu điện - Văn hóa xã tròn 20 tuổi thì cũng ngần ấy năm chị Nguyễn Thị Bắc gắn bó với 
Bưu điện văn hóa xã (BĐ-VHX) Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. 20 năm trước, khi chị 
Nguyễn Thị Bắc thi đỗ đại học ở Hà Nội cũng là lúc BĐ-VHX Châu Khê được thành lập 
và bắt đầu đi vào hoạt động. Vốn tính ham học hỏi, luôn muốn khám phá và thử sức 
trước những cái mới, cô sinh viên 18 tuổi mạnh dạn xin vào làm tại BĐ-VHX. Ngày ngày 
rong ruổi trên đường mấy chục cây số, cứ buổi sáng, chị đi xe máy xuống Hà Nội học đại 
học, đến chiều thì quay về làm. 

 

Chị Bắc (bên trái) đang giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm 

Nhớ lại những năm tháng đầu tiên đó, chị kể: “Lúc đấy công việc chủ yếu phục vụ người dân 
đến gửi thư, đọc báo, nghe điện thoại nên buổi sáng khi tôi đi học thì mẹ trực điểm, đến trưa 
tan học, tôi vội trở về để bắt tay vào công việc. Đầu tuần, tôi mua 10.000 đồng tiền xăng là đi 
về giữa Hà Nội và Bắc Ninh được 1 tuần để vừa học vừa làm.”  

“Nhớ mãi tháng lương đầu tiên nhận được là 144.000 đồng, đó là mức lương cơ bản của nhân 
viên BĐ-VHX Châu Khê lúc đó. Sang tháng thứ 2, chú giám đốc bưu điện huyện gọi tôi lên 
nói rằng, cháu có thể chọn ăn lương cơ bản cố định hoặc ăn lương theo sản phẩm. Vốn thích 
thử thách bản thân, tôi chọn ngay phương án thứ hai vì như vậy sẽ giúp phát huy được sự 
năng động, sáng tạo cũng như năng lực, khả năng của mỗi người.”, chị Bắc nhớ lại. 

Nhờ có duyên ăn nói cộng với tính tình cởi mở, vui vẻ, thêm vào đó lại chịu khó suy nghĩ tìm 
tòi cách làm, đặc biệt trau dồi kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thu nhập của chị Bắc dần tăng 
lên. Có tháng chị bán được 7 triệu tiền báo và được khen bán báo giỏi lúc đó. 

  

Không bằng lòng với bản thân, trong thời gian này, chị còn tranh thủ học thêm kế toán doanh 
nghiệp rồi làm thêm các công việc khác như gia sư, làm sổ sách kế toán cho vài doanh nhiệp 
trong khu công nghiệp Châu Khê để tích lũy kinh nghiệm và tăng thu nhập. 

Tốt nghiệp đại học, mặc dù có thể ứng tuyển công việc ở những chỗ khác với mức lương cao 
hơn nhưng chị Bắc vẫn quyết tâm gắn bó với BĐ-VHX Châu Khê bởi suy nghĩ kiên định 



rằng, mảnh đất làng nghề Châu Khê quê mẹ thu hút rất nhiều người ở các nơi đến mưu sinh 
thì cớ gì mình phải tha hương đi tìm việc. Chính nhờ suy nghĩ đó khiến chị luôn vững vàng 
lập trường tư tưởng, kể cả giai đoạn mô hình BĐ-VHX rơi vào khó khăn. Chị luôn tâm 
niệm, dù trước mắt còn gian nan nhưng cứ đi rồi sẽ đến, quan trọng là với quyết tâm thực sự, 
phải mạnh dạn hành động để biến mục tiêu của bản thân thành hiện thực. Trong đầu chị luôn 
trăn trở tìm lời giải cho câu hỏi, làm thế nào để thu hút được ngày càng đông khách đến với 
BĐ-VHX, làm thế nào để nhiều người biết về các dịch vụ của bưu điện. 

 

Bốc dỡ, đóng gói hàng cho khách là một trong số những công việc thường ngày của chị 

  

Cần mẫn trồng cây rồi cũng đến ngày được hái quả ngọt, doanh thu của BĐ-VHX Châu Khê 
tăng vượt bậc theo từng năm. Năm 2017, doanh thu bình quân của BĐ-VHX Châu Khê đạt 
trên 97 triệu đồng/tháng, gấp hơn 2,5 lần chỉ tiêu được giao. Trong 9 tháng đầu năm 2018, 
doanh thu bình quân hàng tháng của BĐ-VHX Châu Khê tiếp tục tăng hơn 20% so với năm 
2017. Thu nhập của chị Bắc từ chỗ 144.000 đồng tháng lương đầu tiên, đến nay đã lên đến 
xấp xỉ 20 triệu đồng/tháng. Tất cả những điều đó đã minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của chị 
Nguyễn Thị Bắc cùng BĐ-VHX Châu Khê suốt 20 năm qua. 

  

Khi được hỏi bí quyết nào để gặt hái được thành công như ngày hôm nay, chị Bắc tự tin nói 
rằng: Để thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của mình, không còn cách nào khác là phải 
nắm vững về kiến thức chuyên môn và không ngừng học hỏi, bổ sung hiểu biết xã hội cùng 
các kỹ năng mềm như kỹ năng tư vấn, thuyết trình… thì từ đó mới hiểu, nắm bắt được nhu 
cầu, tâm lý của người dân và thuyết phục được họ. 

  

“Ở khu công nghiệp Châu Khê có nhiều người dân tộc từ Hà Giang về mưu sinh, họ thường 
đến BĐ-VHX để chuyển tiền. Nhiều người nói tiếng Kinh không sõi, viết còn chưa đúng 
chính tả, tôi phải hỏi rồi đánh vần thật kỹ, đặc biệt những chữ cái dễ nhầm lẫn như “s” hay 
“x”, “i” hay “y” để viết thật chính xác vào phiếu cho họ. Mỗi lần khách hàng đến, tôi rất trân 
trọng đón tiếp và nhiệt tình hướng dẫn nên người dân đến đây đều rất tin tưởng tôi”, chị Bắc 
chia sẻ. 

  

Chị Nguyễn Thị Bắc được đánh giá là một trong những nhân viên BĐ-VHX tiêu biểu của 
mạng lưới. Với sự bạo dạn, tự tin, kỹ năng bán hàng và thương thuyết tốt cùng với việc nắm 



chắc kiến thức chuyên môn, chị đã chủ động phát triển kinh doanh tốt tại BĐ-VHX. Chị 
thường xuyên được Tổng công ty khen thưởngtrong 3 năm gần đây. 

  

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cứ nhớ mãi câu nói của chị rằng: “Không có việc gì dễ dàng cả 
nên khó khăn là điều bình thường và khi nó đã bình thường rồi thì không còn là khó khăn nữa. 
Nếu tôi không yêu thích công việc này thì không thể gắn bó đến 20 năm. Đó là đam mê, là 
tâm huyết, và càng hạnh phúc hơn khi mình sống được bằng nghề.” 

 

  

 


