
 

Nguồn: Báo Hòa Bình   

Ngày đăng: 20/12/2018 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 

Ngày 19/12, Bưu điện tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2019. 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở 
:Lao động- Thương binh& Xã hội; Thông tin& Truyền thông; Tư pháp; Cục THADS tỉnh, 
Trung tâm phục phụ Hành chính công tỉnh; viễn thông Hòa Bình… . Phía Tổng công ty có 
ông Nguyễn Hải Thanh, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Năm 2018 là năm thứ 3 trong thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt nam. cùng với tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh trên toàn mạng lưới, 
Bưu điện tỉnh Hoà Bình đã không ngừng nỗ lực phát triển kinh doanh, tạo bước đột phá trong 
việc phát triển các dịch vụ hành chính công; chuẩn hoá việc tham gia cung cấp các giải pháp 
cho thương mại điện tử; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mạng lưới trong việc tổ 
chức cung cấp dịch vụ tại thị trường nông thôn. Tiếp tục duytrì và nâng cao hiệu quả 3 nhóm 
dịch vụ và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch SX- KD mà tổng công ty giao. 

Tổng doanh thu ước đạt 158.933 triệu đồng, vượt 16,1%so với kế hoạch giao, tăng 27% so 
với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận đạt 4,683 tỷ đồng, bằng 212,6% kế hoạch TCT giao. Năm 
2018, Bưu điện tỉnh nộp ngân sách 5,1 tỷ đồng, tăng 37,8% so với thực hiện năm 2017. Hoạt 
động tài chính được đảm bảo tốt, các chế độ thanh toán cho NLĐ được thực hiện nhanh 
chóng, nghiêm túc, đúng quy định. 

Bám sát các mục tiêu chính của TCT giao, năm 2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai đồng bộ các 
giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ , giữ vững chất lượng mạng lưới. Phấn đấu doanh 
thu đạt 218.055 triệu đồng; lợi nhuận đạt 10,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 
10,2 triệu đồng/người/tháng. 

 

Ông Đặng Bá Lộc, Giám đốc Bưu điện tỉnh trao giấy khen cho các tập thể lao động xuất 
sắc 2018. 

Các giải pháp để phát triển dịch vụ trong năm 2019 được Bưu điện tỉnh đưa ra là: Tiếp tục 
củng cố, kiện toàn, bổ sung lực lượng bán hàng chủ động chuyên trách dịch vụ bưu chính 



chuyển phát trên toàn mạng lưới đảm bảo bao phủ địa bàn. Triển khai hình thức bán hàng chủ 
động dịch vụ bưu chính chuyển phát đến điểm bưu điện văn hoá xã (BĐVHX). Thực hiện tốt 
công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng để phát triển mạnh dịch vụ chuyển phát nhanh, thương 
mại điện tử. Triển khai hiệu quả dịch vụ hành chính công. Phối hợp với các huyện, thành phố 
phát hành báo Đảng về các Chi, Đảng bộ. Ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và chuyển 
phát các sản phẩm dịch vụ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá dịch vụ tiếp 
nhận và chuyển phát hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường tổ chức hội nghị khách 
hàng Bảo biểm nhân thọ, BHXH tự nguyện. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ tín dụng hưu trí, tín 
dụng tiêu dùng đối tượng CBCC, LLVT. Phát triển lực lượng cộng tác viên và thường xuyên 
ra quân bán hàng vào các dịp chi trả lương hưu , người có công, thu tiền điện... mở rộng điểm 
cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ chuyển tiền và thu hộ xuống các điểm BĐVHX. Triển khai 
bán hàng tiêu dùng tại 100% điểm BĐVHX. 

Để đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, Bưu điện tỉnh đã đề xuất với Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam: Trang bị máy tính, máy in, đầu đọc mã vạch và ứng dụng phần mềm ứng 
dụng cho tất cả các điểm BĐVHX để thực hiện các dịch vụ bưu chính chuyển phát, thu hộ, 
chi hộ, hành chính công. Đầu tư, cải tạo các điểm BĐVHX. Hỗ trợ Bưu điện tỉnh trong việc 
triển khai nội dung tham gia triển khai Chính quyền điện tử và hỗ trợ triển khai dịch vụ công 
trực tuyến tại điểm phục vụ. 

 

Ông Nguyễn Hải Thanh, thành viên hội đồng thành viên TCT Bưu điện Việt Nam trao 
giấy khen của TCT Bưu điện Việt Nam cho các tập thể xuất sắc toàn diện. 

Đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết THHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Chỉ đạo các sở, ngành tiếp 
tục phối hợp đào tạo, tập huấn cho Bưu điện tỉnh. Phân giao chỉ tiêu cho các sở, ngành để đạt 
điểm cải cách hành chính PAR INDEX. Nghiên cứu, ủng hộ đề xuất của Bưu điện tỉnh về việc 
tham gia hỗ trợ bộ phận "1 cửa" các cấp với 2 nội dung: Bố trí trụ sở trang thiết bị cho Trung 
tâm phục vụ hành chính công và bộ phận "1 cửa". Bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận "1 
cửa" để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thu lệ phí. Tạo điều kiện để Bưu điện được tham gia triển 
khai Chính quyền điện tử và hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại các điểm bưu điện. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông 
Nguyễn Hải Thanh , Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã 
biểu dương những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh Hoà Bình trong năm 2018. Ghi nhận 
những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, đồng thời nêu định hướng làm cơ sở cho Bưu điện tỉnh 
thực hiện tốt hơn hoạt động SX-KD cho năm 2019. 

Tại hội nghị dại diện TCT Bưu điện việt Nam đã trao giấy khen của TCT cho 6 tập thể có 
thành tích toàn diện trong năm 2018 gồm: Bưu điện TP Hòa Bình; huyện Kim Bôi; Yên Thủy, 



Đà Bắc, Mai Châu và Phòng Kế hoạch- Kinh doanh (Bưu điện tỉnh). Bưu điện tỉnh tặng giấy 
khen cho 7 tập thể Lao động xuất sắc năm 2018. công đoàn Bưu điện tỉnh Hòa Bình là 1 trong 
19 đơn vị trên toàn quốc BCH công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen. 



 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Cao Bằng                 

Ngày đăng: 18/12/2018 
Mục: Tin tức        

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trước Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 

Để bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019. BHXH tỉnh phối hợp với cơ 
quan Bưu điện tổ chức chi lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2019 
cùng với kỳ chi trả tháng 01 năm 2019. 

Ngày 11/12/2018, BHXH Việt Nam đã có công văn số 5212/BHXH-TCKT về việc chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2019. Theo đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên 
Đán năm 2019 vào đầu tháng 02/2019. Để phục vụ, đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận 
lợi cho các đối tượng thụ hưởng trong dịp Tết, BHXH tỉnh Cao Bằng thực hiện in danh sách 
chi trả và cấp kinh phí cho cơ quan Bưu điện để tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
cùng với kỳ chi trả tháng 01 năm 2019 (cụ thể từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 01 năm 2019). 

 

Ảnh minh họa (nguồn internet) 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố phối hợp 
với Bưu điện huyện, thành phố thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả và địa điểm chi trả 
để tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng được kịp thời và đúng quy 
định. 

Đối với các trường hợp nghỉ hưởng chế độ BHXH từ tháng 02/2019 nếu đã có hồ sơ đề nghị 
nộp tại cơ quan BHXH thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện giải quyết và chi trả trong kỳ chi trả 
lương hưu của tháng 01/2019. 

Đối với trường hợp cơ quan đơn vị chưa kịp lập thủ tục hồ sơ để chuyển sang cơ quan BHXH 
đề nghị giải quyết thì sẽ thực hiện giải quyết và lập danh sách chi ngoài để đảm bảo chi trả 
cho người hưởng đúng theo quy định. 



 

 

Nguồn: Báo Yên Bái        

Ngày đăng:19/12/2018 
Mục: Tin tức       

Bưu điện tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng dịch vụ tặng quà “Ông già Noel” 

Một mùa Noel nữa lại về với rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mừng Giáng sinh, đón 
chào năm mới. Đáp ứng nhu cầu của người dân, Bưu điện tỉnh Yên Bái tiếp tục triển 
khai dịch vụ chuyển quà tặng "Ông già Noel” ở khắp các địa bàn trong tỉnh. 

 

Những “Ông già Noel” của Bưu điện tỉnh Yên Bái đi phát quà cho các bé. 

Bà Phạm Thị Hải Hà - Trưởng phòng Kinh doanh, Bưu điện tỉnh cho biết: "Kể từ đầu tháng 
12, tất cả các điểm giao dịch bưu điện trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai dịch vụ này. Các 
bậc phụ huynh mang theo quà hoặc đến các cửa hàng bưu điện để lựa chọn cho con em mình 
một món quà hấp dẫn, nhân viên bưu điện sẽ đóng gói (miễn phí) và chuyển phát đúng địa 
chỉ, thời gian yêu cầu”.  

Là dịch vụ mang tính thời điểm rất cao (mọi khách hàng đều yêu cầu chuyển quà cho con trẻ 
khoảng từ ngày 20 đến trước 23 giờ ngày 24/12), Bưu điện tỉnh lên kế hoạch sớm, chuẩn bị 
trên 200 ô tô, xe máy cùng trên 200 "Ông già Noel” và rất nhiều phần quà xinh xắn, có ý 
nghĩa cho chiến dịch kinh doanh này.  

Trong bộ quần áo và chiếc mũ đỏ tươi, bộ râu trắng muốt, anh Trần Tuấn Anh - nhân viên 
chuyển phát tâm sự: "Đi phát quà Noel vất vả lắm, nhất là những hôm mưa rét, nhưng thấy 
các bé vui vẻ, phấn khởi, anh em chúng tôi quên hết mệt nhọc, rét mướt. Tặng các bé những 
lới chúc Giáng sinh, mừng năm mới, vâng lời cha mẹ, thầy cô, rồi chụp với bé mấy kiểu ảnh 
làm kỷ niệm, xong tiếp tục lên đường cùng tiếng nhạc thanh bình du dương”.  

Cho con trẻ tận hưởng niềm vui để chúng chăm ngoan, học tốt, đó là mong muốn của các bậc 
làm cha, làm mẹ khi đến các điểm bưu điện sử dụng dịch vụ chuyển quà tặng "Ông già Noel” 
năm 2019. 



 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh         

Ngày đăng:19/12/2018 
Mục: Tin tức       

BHXH Hà Tĩnh: Kết quả thực hiện Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính 
2018 

BHXH Hà Tĩnh luôn xác định công tác cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm nhằm 
nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. 

Nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, thời gian 
qua, BHXH Hà Tĩnh đã tạo chuyển biến rõ rệt trong việc giải quyết và trả kết quả TTHC. 
Thực hiện niêm yết công khai bộ TTHC tại các điểm giao dịch 1 cửa, Trung tâm HHC và 
trang web BHXH Hà Tĩnh. 

Trong 11 tháng đầu năm 2018, tại giao dịch một cửa toàn tỉnh đã tiếp nhận 514.613 hồ sơ các 
loại. Trong đó: 509.902  hồ sơ đã được giải quyết, 4.711 hồ sơ đang trong quy trình giải 
quyết, hồ sơ chậm trả kết quả giải quyết 83 hồ sơ chiếm 0.016% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. 
Hồ sơ giao dịch qua dịch vụ chuyển phát Bưu điện đã tiếp nhận 199.928 hồ sơ đạt tỷ lệ 98.9% 
trên tổng số hồ sơ tiếp nhận của đơn vị SDLĐ hợp đồng chuyển phát Bưu điện, trả kết quả 
312.104 hồ sơ đạt tỷ lệ 100% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận của đơn vị SDLĐ hợp đồng chuyển 
phát Bưu điện. Hồ sơ giao dịch điện tử đã thực hiện thành công: 108.989 hồ sơ. 

BHXH Hà Tĩnh đã ứng dụng giao dịch điện tử thành công đối với các loại hồ sơ Thu BHXH, 
kết quả thụ lý và giải quyết nhanh, ổn định, giảm thiểu tối đa sự đi lại cho các đơn vị SDLĐ. 
Từ tháng 10 năm 2018, BHXH Hà Tĩnh đã tổ chức tập huấn cho các đơn vị sử dụng lao động 
và triển khai thí điểm việc giao dịch điện tử đối với  hồ sơ giải quyết chế độ ngắn tại văn 
phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện: Cẩm Xuyên; Hương Sơn, kết quả giao dịch ổn định. 

Đến nay, đã có 12/13 BHXH cấp huyện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung 
tâm Hành chính công. Như vậy, các tổ chức và cá nhân có thể lựa chọn các phương thức giao 
dịch với cơ quan BHXH Hà Tĩnh bằng nhiều hình thức như: giao dịch điện tử, giao dịch qua 
bưu điện và trực tiếp  sao cho phù hợp và thuận tiện nhất. 



 

Nguồn: Báo Mới         

Ngày đăng:19/12/2018 
Mục: Tin tức       

Quân khu 1: Phối hợp phát hành nhanh báo chí đến đơn vị cơ sở 

Chiều 19-12, tại Thái Nguyên, Cục Chính trị Quân khu 1 đã làm việc với Công ty Phát 
hành báo chí Trung ương về việc nâng cao chất lượng phát hành báo chí, trong đó có 
Báo Quân đội nhân dân và Báo Quân khu 1 đến các cơ quan, đơn vị trong quân khu. 

 

Trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn 
Đình Long và đồng chí Nguyễn Thanh Hải ký kết hợp đồng phát hành Báo Quân khu 1 qua hệ 

thống bưu điện. 

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 đã 
thông báo thực trạng phát hành báo chí đến các cơ quan, đơn vị trong quân khu. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Phát hành báo chí Trung ương cam kết: 
Công ty Phát hành Báo chí Trung ương sẽ chịu trách nhiệm tổ chức phát hành các loại báo, 
tạp chí, trong đó có Báo Quân đội nhân dân và Báo Quân khu 1 đến tất cả các cơ quan, đơn vị 
đóng quân (đặc biệt là các cơ quan, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa) theo yêu cầu của Quân khu 1. 
Việc phát hành báo, tạp chí bảo đảm đúng và vượt chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 
(QCVN 01:2015/BTTTT). 

Tin, ảnh: PHÚ QUỲNH 
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PC Đắk Nông: Đa dạng hình thức thanh toán tiền điện - tăng tiện ích cho khách hàng 

Nhằm tạo sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng điện trong việc chủ động thanh toán 
tiền điện, PC Đắk Nông đã đẩy mạnh triển khai công tác thu tiền điện thông qua các 
ngân hàng, các ứng dụng công nghệ thông tin, các tổ chức trung gian thu hộ. Các 
phương thức thanh toán tiền điện này đã mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, 
giúp khách hàng trả tiền điện thuận tiện, nhanh chóng và an toàn nhất.  

 

Khách hàng thanh toán tiền điện tại điểm thu tiền điện bưu điện văn hóa xã 

Thời gian đầu khi PC Đắk Nông mới bắt đầu triển khai hình thức thanh toán qua ngân hàng 
còn gặp nhiều khó khăn, bởi người dân vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt và chưa thực sự tin 
tưởng vào phương thức thanh toán điện tử. Trong khi đó, hệ thống phòng giao dịch của ngân 
hàng tại các huyện thị còn ít, sự phối hợp giữa hai bên chưa được chặt chẽ. 

Để đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng, PC Đắk Nông đã vận động toàn 
bộ CBCNV trong Công ty tích cực hưởng ứng các hình thức thanh toán thu tiền điện này; 
đồng thời tiến hành nhiều đợt quảng bá về các tiện ích thanh toán tiền điện qua ngân hàng, các 
tổ chức trung gian thu hộ. Đặc biệt, Điện lực các huyện còn phối hợp với nhân viên ngân hàng 
đi đến từng nhà phát tờ rơi, giúp khách hàng làm thủ tục đăng ký, tuyên truyền và vận động 
trực tiếp các hộ gia đình, tổ chức, cơ quan đoàn thể và nhất là các doanh nghiệp thực hiện. 

Song song với việc hợp tác ngân hàng, PC Đắk Nông còn triển khai áp dụng hóa đơn tiền điện 
hình thức điện tử. Việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác thu tiền điện 
được xem là một trong những bước chuyển đổi đột phá phù hợp với xu thế thanh toán của xã 
hội. 



 

Khách hàng thanh toán tiền điện tại điểm thu tiền điện Ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk R'lấp 

Thời gian qua, PC Đắk Nông đã chủ động phối hợp với các ngân hàng, các đối tác thực hiện 
thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, tổ chức mạng lưới thanh toán 
rộng khắp, thông tin điểm thu được công bố công khai, chất lượng dịch vụ tốt. Ngoài các 
điểm thu cố định do công ty trực tiếp thu, Công ty còn liên kết với các đơn vị khác gồm các 
ngân hàng, bưu điện tỉnh Đắk Nông và các tổ chức trung gian thanh toán khác đóng chân trên 
địa bàn để đa dạng các hình thức thanh toán. 

Hiện nay, khách hàng có thể thanh toán tiền điện qua hệ thống quầy giao dịch của ngân hàng, 
điểm thu tập trung của Điện lực; đồng thời khách hàng có thể thanh toán trực tuyến qua các 
kênh như: Ủy quyền cho ngân hàng trích nợ tự động, hoặc thanh toán trực tuyến qua các kênh 
như:Website cskh.cpc.vn, ứng dụng CSKH, dịch vụ Internet banking, Mobile banking, Ví 
điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động của ngân hàng, tổ chức trung gian thu hộ. 

Tính đến 30/11/2018, toàn Công ty có 119.930 khách hàng (chiếm 81,6% tổng số khách hàng) 
thanh toán qua ngân hàng/tổ chức thu hộ tương ứng với 88,3% doanh thu của Công ty. 

Bà Nguyễn Vũ Bình, cán bộ Cục thuế tỉnh Đắk Nông cho biết: “Với thanh toán trực tuyến qua 
ngân hàng, mỗi tháng, ngân hàng sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản của tôi căn cứ theo số 
tiền điện mà gia đình sử dụng. Nếu như những năm trước phải chờ đợi tại các điểm thu hoặc 
bị ngừng cấp điện do chậm hoặc quên nộp tiền thì bằng việc thanh toán mới này, khách hàng 
chủ động được thời gian. Trước và sau khi nộp, chúng tôi đều nhận được thông tin kịp thời từ 
ngân hàng và ngành điện (qua email/SMS/biên nhận) mà hoàn toàn không mất phí”. 

Theo nhiều người dân đánh giá, hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức 
trung gian có nhiều tính năng tiện ích, giúp việc thực hiện thanh toán ngày càng linh hoạt, tiện 
lợi, tạo sự thoải mái cho khách hàng và giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. 

Đặc biệt, hình thức thanh toán tiền điện trực tuyến, khách hàng sẽ chủ động được thời gian, 
thanh toán mọi lúc mọi nơi, không giới hạn về mặt địa lý, thời gian, không mất thời gian đến 
các điểm thu hoặc phải chờ đợi tại các quầy thu. Đây là hình thức thanh toán hiện đại, đơn 
giản, phù hợp xu thế thương mại điện tử... và luôn được bảo đảm an toàn, nhanh chóng, thuận 
lợi. 

Việc đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện của PC Đắk Nông đã và đang đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng nhất là việc tiết giảm chi phí cũng như thời gian của khách hàng, qua 
đó góp phần mang lại sự hài lòng của khách hàng trong việc cung cấp các dịch vụ về điện. 

Thời gian đến, với sự nỗ lực của PC Đắk Nông trong việc khuyến khích, vận động tất cả 
khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thanh toán tiền điện thông qua các hình 



thức thanh toán đa dạng, cùng những tiện ích vượt trội của phương thức thanh toán tiền điện 
này mang lại, tin tưởng rằng khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh sẽ dần thay đổi thói 
quen, hướng đến sự tối ưu hóa khi sử dụng dịch vụ về điện. 

 


