
 

Nguồn: Báo Sơn La                  

Ngày đăng: 20/12/2018 
Mục: Tin tức        

Bưu điện tỉnh: Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 

Ngày 20/12, 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 Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông 
Nguyễn Hải Thanh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 
lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh chuyển trao Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua 
năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông tặng tập thể Bưu điện tỉnh. 

 

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 các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh trên toàn mạng 
lưới, Bưu điện tỉnh Sơn La không ngừng nỗ lực phát triển kinh doanh, tạo bước đột phá phát 
triển các dịch vụ hành chính công; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mạng lưới trong 
việc tổ chức cung cấp dịch vụ tại thị trường nông thôn; duy trì và nâng cao hiệu quả 3 nhóm 
dịch vụ và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Tổng Công ty 
giao, góp phần nâng tổng doanh thu năm 2018 trên 132 tỷ đồng, đạt 109% KH năm, tăng 23% 
so với thực hiện năm 2017... Năm qua, Bưu điện tỉnh nộp ngân sách 2 tỷ 967 triệu đồng; các 
chế độ thanh toán cho người lao động được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, đúng quy 
định, thu nhập bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với thực hiện năm 
2017; tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động với số tiền 3 tỷ 389 triệu 
đồng. Bám sát các mục tiêu chính của Tổng Công ty giao, năm 2019, Bưu điện tỉnh sẽ 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 172 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện năm 2018, tăng 6% so 
với kế hoạch Tổng Công ty giao. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, 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, ghi nhận những kết quả mà Bưu điện tỉnh Sơn La đạt được 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 sản xuất, kinh doanh năm 2019, trong đó, tập trung phối hợp 
với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Hành chính công 
tỉnh tiếp tục triển khai đạt hiệu quả cao Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích; phối hợp với ngành BHXH thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, 
chuyển phát hồ sơ, phối hợp thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 13/9/2018 của 
UBND tỉnh Sơn La về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-
2020... 

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào 
thi đua năm 2018 cho tập thể Bưu điện tỉnh Sơn La; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng 
Bằng khen cho 6 tập thể; BCH Công đoàn Tổng Công ty tặng giấy khen cho 3 tập thể; Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; BHXH tỉnh Sơn La tặng giấy 
khen cho 2 tập thể. 



 

Nguồn: Truyền hình Hòa Bình          

Ngày đăng:20/12/2018 
Mục: Thời sự        

Bưu điện tỉnh Hòa Bình triển khai kế hoạch năm 2019 

 



 

Nguồn: Truyền hình Hưng Yên         

Ngày đăng: 20/12/2018 
Mục: Kinh tế       

Bưu điện tỉnh Hưng Yên tăng trưởng doanh thu gần 50% 

Sáng 20/12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019. Ông Nguyễn 
Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền 
thông cho Bưu điện tỉnh 

Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh Hưng Yên có doanh thu tăng gần 50% so với năm 2017, đạt 
trên 247 tỷ đồng tăng gần 20% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người 
đạt trên 9,6 triệu đồng/người/tháng. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Hưng yêu cầu bên cạnh hoạt động kinh doanh, Bưu 
điện tỉnh Hưng Yên cần sớm hoàn thành các điều kiện để hoàn thành Trung tâm hành chính 
công của tỉnh giúp giải quyết nhanh các thủ tục hành chính... 

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Yên Mỹ đã được trao cờ thi đua của Bộ Thông 
tin và Truyền thông vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất và kinh doanh năm 2018. 

Đoàn Kết 

  



 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Gia Lai  

Ngày đăng:20/12/2018 
Mục: Tin tức       

Ia Grai: BHXH huyện, Bưu điện huyện phối hợp tuyên truyền phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện 

Thực hiện chỉ đạo của BHXH tỉnh về công tác phối hợp với Bưu điện tổ chức khai thác, phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Sáng 18/12/2018, BHXH huyện đã phối hợp với 
Bưu điện huyện và UBND xã Ia Hrung tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự 
nguyện đến người dân tại các thôn, làng tại xã Ia Hrung. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bưu 
điện huyện và BHXH huyện, đại diện lãnh đạo UBND xã và hơn 20 người dân là đối tượng 
tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện của xã. 

 

Hội nghị đã được nghe lãnh hai đơn vị BHXH và Bưu điện huyện giới thiệu một số nội dung 
về chính sách BHXH tự nguyện, về những quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự 
nguyện; Hướng dẫn về thủ tục, mức đóng và phương thức đóng khi tham gia, chính sách hỗ 
trợ mức đóng của Nhà nước… Người dân tham dự đã nêu ra nhiều câu hỏi, ý kiến thắc mắc 
khi tham gia BHXH tự nguyện và đã được lãnh đạo hai cơ quan BHXH huyện và Bưu điện 
huyện tư vấn, giải đáp rõ ràng, đầy đủ. 

Sau hội nghị đã có 10 người dân đăng ký tham gia và nộp tiền BHXH tự nguyện cho bản thân 
và người thân của mình. Trong thời gian đến, Bưu điện huyện và BHXH huyện sẽ tiếp tục 
phối hợp tổ chức thêm các Hội nghị tại các thôn, làng tại các xã trên địa bàn huyện để tuyên 
truyền, vận động đối tượng tích cực tham gia BHXH tự nguyện, tăng tỷ lệ người dân tham gia 
BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương, góp phần đảm 
bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện./. 

 

  



 

Nguồn: Báo Hải Dương     

Ngày đăng: 21/12/2018 
Mục: Kinh tế  

Chiều 20.12, Bưu điện tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. 

 
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Đinh Như Hạnh tặng giấy khen cho Bưu 

điện tỉnh 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam đánh giá cao những kết quả Bưu điện Hải Dương đạt được trong năm 2018. Trong 
năm tới, đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực đổi mới hoạt 
động của các điểm bưu điện văn hóa xã; nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng mạng lưới 
cộng tác viên cấp xã; thay đổi tư duy điều hành. Bưu điện tuyến huyện chú trọng nguồn lực 
lao động, cần tuyển dụng ngay từ đầu năm mới đủ lực lượng theo yêu cầu; nâng cao chất 
lượng hành chính công. Bưu điện tỉnh quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực bảo hiểm xã hội tự 
nguyện... 
Năm 2018, Bưu điện tỉnh ước đạt tổng doanh thu 332 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước. 
Trong đó lợi nhuận 18,76 tỷ đồng, tăng 12%. Chất lượng chuyển phát dịch vụ bưu chính công 
ích đạt và vượt quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bưu điện tỉnh phấn đấu trong 
năm tới đạt tổng doanh thu 415 tỷ đồng, lợi nhuận 28 tỷ đồng, thu nhập của cán bộ, công nhân 
viên tăng từ 5-7%... 



 

Nguồn: Infonet                   

Ngày đăng: 21/12/2018 
Mục: Tin tức        

Bưu điện Đà Nẵng và Cục Thi hành án dân sự ký kết hợp tác nâng cao chất lượng dịch 
vụ hành chính công 

Thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện Đà Nẵng và Cục Thi hành án dân sự nhằm thúc đẩy 
ứng dụng CNTT trong việc nộp hồ sơ và nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
trực tuyến trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng và hệ thống 
thông tin của VNPOST. 

Chiều 20/12/2018, Bưu điện Thành phố Đà Nẵng và Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã tổ 
chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện Đà Nẵng và Cục Thi hành án dân sự nhằm thúc đẩy ứng 
dụng CNTT trong việc nộp hồ sơ và nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến 
trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng và hệ thống thông tin của 
VNPOST, giúp doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ hành chính công thuận lợi hơn. 

Theo thỏa thuận hợp tác, Bưu điện Thành phố Đà Nẵng và Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng 
sẽ phối hợp cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 

 

Ông Trần Phước Thu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng ký kết hợp tác với bà 
Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện TP Đà Nẵng. 

Bưu điện Đà Nẵng sẽ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của khách hàng và chuyển nộp cho 
các cơ quan thuộc Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự và trả kết quả cho khách hàng qua 
dịch vụ bưu chính công ích; Phối hợp với Cục thi hành án dân sự xây dựng phần mềm kết nối 
trực tuyến với hệ thống của Cục thi hành án để trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi 
cho khách hàng kiểm soát tình hình tiếp nhân, giải quyết thủ tục hành chính; Thu hộ tiền 
phí/lệ phí, đồng thời thay mặt khách hàng nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính và phát 
trả đến địa chỉ khách hàng. 

Ông Trần Phước Thu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng cho rằng: Bưu điện Đà 
Nẵng là đơn vị triển khai mạnh mẽ và hiệu quả Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ. Đến nay, Bưu điện Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với hơn 20 đơn vị trên địa bàn. 



"Việc ký kết hợp tác nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quyết định 45 tạo điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp, người dân tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, góp 
phần thực hiện mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố Đà Nẵng", ông Thu 
nhấn mạnh 



 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội           

Ngày đăng: 21/12/2018 
Mục: Tin tức        

BHXH và Bưu điện tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền về BHXH tự 
nguyện 

BHXH tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về 
chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn 11 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thành 
phố. 

Theo BHXH tỉnh Nam Định, tại các hội nghị, đại biểu tham dự sẽ được nghe thuyết trình viên 
của Bưu điện tỉnh trình bày những nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện. 

 

Cụ thể như: Mức đóng, phương thức đóng; các quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự 
nguyện; cùng hồ sơ đăng ký tham gia, trách nhiệm của người tham gia; phân tích lợi ích khi 
tham gia BHXH tự nguyện. 

Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe đại diện BHXH huyện, thành phố giải đáp các ý kiến 
thắc mắc liên quan đến chế độ, chính sách BHXH tự nguyện. 

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 28/12/2018, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Nam Định sẽ 
phối hợp tổ chức thêm 9 hội nghị tuyên truyền và phát triển BHXH tự nguyện trên địa bàn các 
xã, phường, thị trấn, nhằm mục tiêu tối thiểu mỗi hội nghị phải phát triển được 10 người đăng 
ký tham gia BHXH tự nguyện. 

Trịnh Vân Anh 

 


