
 

Nguồn: Báo Yên Bái   

Ngày đăng: 07/12/2018 
Mục: Tin tức  

Mở rộng thí điểm trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đồng ý mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi 
người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện tại bảy tỉnh, thành phố từ ngày 1-1-
2019. 

Ảnh minh họa. 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 5115/LĐTBXH-KHTC. Theo 
đó, căn cứ đề xuất thực tế từ các địa phương, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội 
đồng ý mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống 
bưu điện tại bảy tỉnh, thành phố. 

Đó là các địa bàn Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hậu 
Giang. 

Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1-1-2019. Mức chi phí phục vụ chi trả đến người thụ 
hưởng tối đa bằng 40% mức tỷ lệ phí quản lý của toàn tỉnh nhưng phải bảo đảm mức tỷ lệ phí 
chi trả của cấp xã tối thiểu bằng 30% và mức phí quản lý của cấp huyện tối thiểu bằng 60% 
mức hiện hưởng. 

Để chuẩn bị cho công tác này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoàn 
thiện Đề án Thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu 
điện và trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phê duyệt trước khi triển khai thực hiện; tăng cường 
công tác kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, 
cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội cấp xã giám sát việc chi trả của cơ quan 
bưu điện để bảo đảm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng "đúng kỳ - đủ số tiền 
- đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng”; kịp 
thời giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc, nếu có, và thanh quyết toán theo đúng quy định. 

 

Thí điểm chi trả cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện đã được áp 
dụng tại sáu tỉnh, thành phố gồm Quảng Nam, Đác Nông, Bắc Cạn, Đà Nẵng, TP Hồ Chí 



Minh, Đồng Nai. Sau hơn một năm triển khai, hiện hệ thống bưu điện thực hiện chi trả hơn 
170 tỷ đồng cho khoảng 115 nghìn đối tượng mỗi tháng. 

Ngày 16-8-2018, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Công văn số 3395/LĐTBXH-
KHTC gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chấp thuận chủ trương tiếp tục mở rộng thí 
điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện. Đồng thời, 
hai bên cùng tiếp tục nghiên cứu các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, vướng mắc trong 
quá trình triển khai. 

Căn cứ kết quả thí điểm, trong năm 2019, các cơ quan liên quan sẽ tổng kết, đánh giá những 
ưu điểm, hạn chế và hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý, chi trả trợ cấp trong thời 
gian tiếp theo. 

Như vậy, đã có 13 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công 
qua bưu điện. 



 

Nguồn: Tỉnh đoàn Khánh Hòa          

Ngày đăng: 07/12/2018 
Mục: Xã hội   

KHÁNH VĨNH: Hội nghị tuyên truyền chính sách Bảo hiểm Xã hội tự nguyện 

Chiều ngày 06/12/2018 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Khánh Vĩnh, Bảo hiểm 
Xã hội huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Huyện đoàn Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị 
tuyên truyền chính sách Bảo hiểm Xã hội tự nguyện. 

Dự Hội nghị có ông Đỗ Quốc Sự – Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Khánh Vĩnh, ông 
Nguyễn Hoài Đức – Giám đốc Bưu điện huyện Khánh Vĩnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban 
Chấp hành Huyện đoàn và gần 200 bạn Đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn khối 
xã,thị trấn.  

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên BHXH huyện và Bưu 
điện huyện trình bày những nội dung chính của chính sách BHXH tự nguyện như đối tượng 
tham gia, mức đóng, phương thức đóng, các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự 
nguyện, vv… Trong đó đặc biệt chú trọng đến các ví dụ cụ thể để các bạn Đoàn viên thanh 
niên nắm bắt được những điểm ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện. 

Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018 có ý 
nghĩa quan trọng trong việc kịp thời triển khai, tuyên truyền hiệu quả các nội dung về chính 
sách BHXH tự nguyện để cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng, tính 
ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục 
tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020. Đồng thời, thông qua việc tuyên truyền làm 
chuyển biến nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia, sử dụng, thực 
hiện quyền, nghĩa vụ khi tham gia BHXH tự nguyện. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Bát Xát     

Ngày đăng: 07/12/2018 
Mục: Tin tức   

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện 

Ngày 6/12/2018, tại Thị trấn Bát Xát Bưu điện tỉnh Lào Cai phối hợp với Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) huyện Bát Xát tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho 
người dân trên địa bàn .Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bưu điện tỉnh Lào Cai, Bưu điện 
huyện, Bảo hiểm xã hội huyện Bát Xát, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo người 
dân trên địa bàn Thị trấn. 

 

Quang cảnh hội nghị 

Tại hội nghị người dân đã được cán bộ Bưu điện tỉnh Lào Cai, BHXH huyện cung cấp cho 
người dân những nội dung cơ bản, thiết thực về chính sách BHXH tự nguyện như: Khái niệm 
BHXH tự nguyện, quyền lợi khi tham gia, đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, 
các chế độ được hưởng khi tham gia… Bên cạnh đó, tất cả băn khoăn, thắc mắc của những 
người tham gia Hội nghị về chính sách BHXH tự nguyện đều được các giải đáp một cách thỏa 
đáng, nhờ vậy đã giúp người dân hiểu rõ về chính sách này. 



 

Người dân đăng ký mua bảo hiểm ngay sau hội nghị 

Thông qua Hội nghị người dân đã nắm rõ hơn các nội dung cơ bản về quyền lợi khi tham gia 
BHXH tự nguyện từ đó tiếp tục tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể Nhân dân để họ hiểu rõ hơn 
về chính sách BHXH tự nguyện, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ người tham gia trên địa bàn. 

 

Trao sổ Bảo hiểm cho những khách hàng đầu tiên tham gia 

Kết thúc hội nghị, đã có rất nhiều người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân và 
người thân của mình.  

 

 



 

Nguồn: Thể thao 247           

Ngày đăng: 06/12/2018 
Mục: Tin tức         

VinFast hợp tác với Bưu điện Việt Nam (VNPost) để lắp đặt trạm xe điện trên khắp cả 
nước 

Không chỉ có mặt tại các thành phố lớn, hệ thống trạm sạc của xe điện VinFast sẽ được phủ 
khắp các tỉnh với hệ thống bưu điện, bưu cục trên toàn quốc. 

Mới đây, Vingroup vừa ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam (VNPOST) nhằm xây dựng các điểm sạc cho xe VinFast và xây dựng các cửa hàng tiện 
ích tại hệ thống bưu điện, bưu cục trên toàn quốc. 

Theo thỏa thuận hợp tác, các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup sẽ tiến hành khảo sát 
13.000 điểm hiện diện trên cả nước của VNPOST để triển khai xây dựng mô hình dịch vụ phù 
hợp. 

 

Cụ thể, tại các bưu điện, bưu cục - VinFast Service sẽ tiến hành lắp đặt các trạm sạc để phục 
vụ sản phẩm ô tô và xe máy điện, trong khi khối bán lẻ triển khai hệ thống cửa hàng tiện lợi 
VinMart + nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, nông sản, đồ ăn 
nhanh… 

Mô hình này sẽ mang mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện ích đa dạng và đầy đủ 
từ sạc, thuê pin xe điện đến mua sắm, nghỉ ngơi, ăn uống, thanh toán không dùng tiền mặt… 
chỉ tại một điểm. 



 

VinFast gọi mô hình này là "tiện ích một điểm", và doanh nghiệp này dự kiến sẽ hoàn 
thành mục tiêu xây dựng 30.000 – 50.000 "tiện ích một điểm" như vậy vào năm 2020. Đồng 
thời cũng sẽ mở rộng các dịch vụ khác của Tập đoàn Vingroup như VinMart+, VinEco, 
VinMart Cook…. vươn đến các tuyến huyện xã, góp phần tăng sự hiện diện và độ phủ của hệ 
sinh thái Vingroup trên toàn quốc. 



 

Nguồn: Thể thao Văn hóa         

Ngày đăng: 07/12/2018 
Mục: Văn hóa giải trí    

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Người dân có lý khi muốn giữ tên Bưu điện Hà Nội 

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, quyết định đổi tên tòa nhà Bưu điện Hà Nội thành 
VNPT Hà Nội đã làm mất đi hình ảnh rất đỗi quen thuộc với người dân Thủ đô.  

Những phản ứng gay gắt của dư luận về vụ “xóa tên” tòa nhà Bưu điện Hà Nội khiến nhiều 
người đặt câu hỏi: Vì sao kiến trúc này luôn được mặc định coi là một biểu tượng của thành 
phố? 

Liên quan tới việc đổi tên tòa nhà Bưu điện Hà Nội tại Hồ Gươm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội 
Nguyễn Đức Chung đã có văn bản số 554/UBND-KGVX gửi tới Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về vấn đề này. 

Văn bản nêu rõ, tòa nhà Bưu điện Hà Nội tại số 75 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm 
được xây dựng, đưa vào sử dụng năm 1978 và từ lâu đã trở thành hình ảnh gắn bó với hồ 
Hoàn Kiếm, rất quen thuộc với người dân Thủ đô.Đến nay, công trình đã trải qua 40 năm sử 
dụng và biểu tượng Bưu điện Hà Nội đã trở thành điểm di tích của người dân Thủ đô nói 
riêng và cả nước nói chung. 

 

Bảng tên "Bưu điện Hà Nội" trước khi bị gỡ bỏ 

Tuy nhiên vừa qua, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thuộc Bộ Thông tin và Truyền 
thông) đã quyết định đổi tên Bưu điện Hà Nội thành VNPT Hà Nội. Việc đổi tên này đã làm 
mất đi hình ảnh rất đỗi quen thuộc với người dân Thủ đô; dư luận, báo chí đã phản ánh rất 
nhiều tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người dân mong muốn được giữ lại tên "Bưu điện 
Hà Nội". 

“UBND TP Hà Nội nhận thấy, mong muốn của người dân Thủ đô giữ lại tên Bưu điện Hà Nội 
là hoàn toàn hợp lý” – văn bản ghi rõ. 



 

Bảng tên "VNPT" hiện tại 

Do vậy, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, chỉ đạo 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giữ lại tên "Bưu điện Hà Nội" tại số 75 Đinh Tiên 
Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 

Trước đó, từ năm 2016, VNPT bất ngờ thay biển tên “Bưu điện Hà Nội” thành “VNPT Hà 
Nội" đối với toà nhà số 75, phố Đinh Tiên Hoàng. Sự thay đổi này thường xuyên được dư 
luận đề cập với quan điểm không đồng tình. 

 

Tòa nhà Bưu điện Hà Nội thời Pháp thuộc (ảnh tư liệu) 

Trước văn bản của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản gửi 
VNPT Hà Nội yêu cầu phục dựng tên “Bưu điện Hà Nội”. 

Bắt đầu xây dựng khối nhà đầu tiên vào năm 1893, cụm công trình này đã có 125 năm tồn tại  
và thường được người dân gọi bằng cái tên  quen thuộc “Bưu điện Bờ Hồ” hoặc “Bưu điện Hà 
Nội”. Đặc biệt, từ năm 1997, tấm biển “Bưu điện Hà Nội” cũng được dựng lên cho tới khi bị 
VNPT gỡ đi 

 



 

Nguồn: Bảo vệ môi trường 

Ngày đăng: 07/12/2018 
Mục: Xã hội    

Cao Bằng: Thí điểm chi trả trợ cấp cho người nghèo qua ứng dụng thanh toán điện tử 

Ngày 6/12, Đoàn công tác Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do ông 
Nguyễn Văn Hồi – Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (BTXH) Bộ LĐTB&XH làm Trưởng 
đoàn đã đến làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về thí điểm đăng ký và thanh toán điện 
tử trong chi trả trợ cấp xã hội. 

Xóm Khuổi Rặp, xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc là xóm đặc biệt khó khăn, hiện có 44 hộ dân 
với 206 nhân khẩu, 100% là dân tộc Dao. Xóm có 39 hộ thuộc diện hộ nghèo, chiếm 88,6% 

Về phía tỉnh Cao Bằng, có ông Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 
một số sở, ngành và 2 huyện Quảng Uyên, Thạch An cùng làm việc với Đoàn; đại diện Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 

Cao Bằng có 8 huyện nghèo theo Quyết định 275 của Thủ tướng Chính phủ; 156 xã đặc biệt 
khó khăn theo Chương trình 135 và 98 xóm đặc biệt khó khăn tại 29 xã khu vực II. Toàn tỉnh 
có 24.800 đối tượng BTXH cần được hưởng trợ giúp hàng tháng, chiếm 4,77% dân số. Việc 
được lựa chọn xây dựng mô hình thí điểm chi trả trợ cấp xã hội thông qua ứng dụng thanh 
toán điện tử sẽ góp phần giúp tỉnh nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình trợ giúp xã hội 
cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 

Theo ông Nguyễn Văn Hồi – Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (BTXH) Bộ LĐTB&XH cho 
biết: cả nước có khoảng 22,5 triệu người cần trợ giúp xã hội, chiếm 25% dân số, trong đó có 
2,9 triệu hộ nghèo và cận nghèo, 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…. Thực hiện chủ 
trương xây dựng Chính phủ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, Bộ LĐTB&XH đã phối hợp với Nhóm Ngân 
hàng Thế giới, Đại sứ Úc tại Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Viễn 
thông Quân đội Viettel ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các chính sách trợ giúp 
xã hội. Cao Bằng là tỉnh miền núi, có tỷ lệ hộ nghèo cao, đông đồng bào dân tộc thiểu số, do 
đó được Bộ LĐTB&XH lựa chọn để thí điểm chi trả trợ giúp xã hội thông qua ứng dụng 
thanh toán điện tử. Phạm vi thực hiện thí điểm gồm 2 huyện Quảng Uyên, Thạch An. Thời 
gian thực hiện 1 năm, từ tháng 1 – 12/2019. 

Theo đó, các đơn vị liên quan sẽ thiết lập hệ thống xác nhận đối tượng; tiền được chuyển 
thẳng đến tài khoản ngân hàng hoặc ngân hàng số của đối tượng thụ hưởng, hệ thống thực 
hiện các đối chiếu và quyết toán ngay sau khi giao dịch thành công; đối tượng thụ hưởng nhận 
tiền tại đại lý chi trả của các đơn vị cung cấp dịch vụ. Trong năm 2019 sẽ triển khai hợp phần 
Bảo trợ xã hội. 



 

Hình ảnh buổi làm việc giữa Bộ LĐ TB & XH với đại diện tỉnh Cao Bằng 

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng giao cho lãnh 
đạo các huyện Thạch An, Quảng Uyên, Sở Lao động TB & XH phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ để việc thí điểm chi trả 
trợ cấp xã hội thông qua ứng dụng thanh toán điện tử hoàn thành chương trình, kế hoạch đề 
ra. 

Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã trao 
đổi, thảo luận về: Quy trình,thủ tục thực hiện đăng ký, phê duyệt đối tượng thuộc chương 
trình trợ cấp xã hội; quy trình chi trả trợ cấp xã hội; quy trình chi trả điện tử qua Viettel Pay. 

Phượng Long 



 

Nguồn: MIC           

Ngày đăng: 07/12/2018 
Mục: Tin tức   

Thà ướt người chứ không để hàng ướt 

Đó là phương châm làm việc của chị Lê Thị Thu Hương, nhân viên Bưu điện văn hóa xã 
(BĐ-VHX) An Hoạch, Bưu điện thành phố Thanh Hóa. Tâm huyết và hết lòng với công 
việc đến vậy nên khó khăn nào chị cũng quyết tâm vượt qua. 

Tròn 17 năm gắn bó với BĐ-VHX An Hoạch, với chị Lê Thị Thu Hương, nơi đây chứng kiến 
nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Cái duyên đưa đẩy chị trở thành người Bưu điện cũng thật 
“độc nhất vô nhị”.  

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị Hương ở nhà phụ giúp gia đình buôn bán. Thời đó, 
điện thoại di động chưa phổ biến nên điện thoại bàn và cabin điện thoại công cộng đang lên 
ngôi. Hằng ngày, cứ mỗi buổi chiều, chị lại được gọi sang BĐ-VHX để nghe điện thoại người 
yêu (nay chính là chồng của chị) học ở Hà Nội gọi về. Những cuộc điện thoại bàn mỗi ngày 
đã chắp cánh tình yêu của chị với anh và cũng đồng thời hun đúc tình cảm của chị Hương với 
“ngôi nhà” BĐ-VHX. Mỗi lần sang BĐ-VHX, chị đều nán lại phụ giúp các công việc ở đây. 

 

Chị Hương hướng dẫn người dân đến đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại BĐ-VHX An Hoạch 

 

Đến lúc BĐ-VHX An Hoạch có chỉ tiêu tuyển dụng, không đắn đo, chị liền nộp đơn xin vào 
làm. Chị vẫn nhớ như in đồng lương của nhân viên BĐ-VHX ngày đó chỉ 130 ngàn 
đồng/tháng nhưng công việc lúc nào cũng đầy niềm vui.  



BĐ-VHX thời kỳ này là điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân nên công việc của 
chị chủ yếu phục vụ bà con đến điện thoại, gửi thư và đọc sách báo. Các bác nông dân, các em 
thiếu nhi cứ thời gian rảnh rỗi là lại đến BĐ-VHX đọc sách báo nên không khí lúc nào cũng 
đông vui. Lúc này, mọi người vẫn thường liên lạc qua thư tay nên gia đình nào có người đi 
làm, đi học xa nhà mỗi lần nhìn thấy chị là mừng lắm, bởi đồng nghĩa họ nhận được tin tức từ 
người thân. Rồi chị đi phát triển khách hàng lắp điện thoại bàn, cuối tháng thì đi thu cước điện 
thoại. Bà con trong vùng ai nấy đều yêu quý cô nhân viên BĐ-VHX hiền lành, chịu khó.  

Từ khi BĐ-VHX chuyển đổi thành BĐ-VHX đa dịch vụ, chị Hương phụ trách thêm nhiều 
công việc mới. Mỗi sáng, sau khi mở cửa đón khách, chị đi thu gom hàng để đến trưa lên 
đường đi phát. Chiếc xe máy trở thành người bạn đồng hành rong ruổi chở hàng cùng chị mỗi 
ngày. Nhu cầu của khách hàng thương mại điện tử ngày càng tăng nên lượng hàng bưu chính 
chuyển phát cũng ngày càng nhiều.  

Rồi đến ngày chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, thu tiền điện, đi phân phối hàng tiêu dùng tại 
địa chỉ, công việc cứ thế cuốn chị từ sáng sớm đến tối mịt mới xong. Chỉ tiêu hàng tháng 
được giao ở mỗi dịch vụ, chị luôn cố gắng hoàn thành và vượt. Nhờ đó, doanh thu 9 tháng đầu 
năm 2018 của BĐ-VHX An Hoạch bình quân đạt 82 triệu đồng/tháng, vượt 25% so với doanh 
thu tính lương của chị. Chị Hương đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm sẽ đạt doanh thu 
trung bình 85 triệu/tháng. Mức thu nhập hàng tháng của chị hiện tại là 10 triệu đồng/tháng, 
gấp gần 80 lần so với thời gian đầu. 

 

Chị Hương (áo trắng) đang tư vấn về hàng tiêu dùng cho bà con 

Với những cố gắng và nỗ lực của chị, năm nào BĐ-VHX An Hoạch cũng được giám đốc Bưu 
điện tỉnh khen thưởng danh hiệu BĐ-VHX hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây còn là BĐ-
VHX tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa được lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2017. 

  

Có được thành quả như bây giờ là cả một thời gian dài chị gần gũi, gắn bó với người dân. 
“Mình phải xem khách hàng như người nhà, thường xuyên hỏi han, chăm sóc, mang lại niềm 



vui được phục vụ tận nơi và chân thành lắng nghe, tiếp thu sự góp ý thì mới gây dựng được 
lòng tin, bởi một khi đã có lòng tin thì việc gì cũng làm được.”, chị Hương chia sẻ.  

Kỷ niệm mà chị Hương nhớ mãi đó là trong một lần đi thu gom hàng tại địa chỉ cách BĐ-
VHX An Hoạch 10km. Khách hàng này trước thuộc địa bàn chị phục vụ nhưng do chuyển 
nhà nên sử dụng dịch vụ chuyển phát của doanh nghiệp khác. Để kéo khách hàng quay lại với 
dịch vụ của Bưu điện, chị Hương khéo léo thuyết phục khách bằng cách ngày nào cũng bớt 
chút thời gian đến bọc gói hàng. Sự tận tình của chị đã khiến khách hàng xiêu lòng.  

Một hôm chị đến lấy hàng vào sẩm tối thì gặp lúc trời mưa. Khi đó hàng đã được buộc lên xe 
máy để chở đi cho kịp chuyến xe thư sắp đến. Sợ hàng bị ướt, chị liền gọi taxi nhưng không 
có, cuối cùng chị Hương đành lấy chiếc áo mưa duy nhất của mình để che chắn cho hàng rồi 
nổ máy đi giữa trời mưa. Đi được khoảng 2km thì đường ngập lụt, xe chết máy, phải dắt bộ 
một đoạn chị Hương mới tìm được tiệm sửa xe để thay bugi rồi tiếp tục chở hàng về trung tâm 
khai thác. Lúc này là 21h tối.  

Đến nơi, do người bị ngấm nước mưa nên người chị rét run. Mọi người thấy vậy liền nói: An 
Hoạch làm như thế này thì các nơi khác làm sao theo kịp.  

Khách hàng sau hôm đó hễ cứ có hàng là gọi ngay cho chị, còn bọc gói cẩn thận để chị đến là 
chỉ việc chở đi. Tiếng lành đồn xa, người này giới thiệu cho người kia nên khách chủ động 
tìm đến với chị ngày càng nhiều. Chị Hương nói rằng: “Không niềm vui nào bằng được mọi 
người tin cậy, vì vậy tôi càng phải cố gắng phục vụ để không phụ niềm tin yêu của khách 
hàng”. 

  

 


