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Bưu điện tỉnh: Triển khai kế hoạch năm 2019 

 

Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất 
sắc năm 2018. 

Ngày 3-1, tại Hội trường UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 
năm 2019. Tới dự có lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và lãnh đạo các sở, ban, 
ngành của tỉnh. 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với các các đơn vị trực thuộc, 
điều hành kinh doanh trực tuyến hàng ngày để tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp thúc đẩy, phát 
triển dịch vụ... Nhờ đó, tổng doanh thu phát sinh đạt trên 253 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch đề 
ra; tổng doanh thu tính lương đạt trên 100 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch đề ra; năng suất lao 
động bình quân đạt 524 triệu đồng/ người/năm; thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân 
viên đạt 9,95 triệu đồng/ người/ tháng; nhóm bưu chính chuyển phát đạt trên 55 tỷ đồng, bằng 
107% kế hoạch năm... 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu tăng doanh thu phát sinh đạt trên 330 tỷ đồng; doanh thu 
tính lương đạt trên 140 tỷ đồng; tập trung giữ vững thị phần hiện có, mở rộng phát triển các 
nhóm khách hàng mới; đẩy mạnh công tác phối hợp với Bộ phận một cửa của các đơn vị để 
tiếp nhận và chuyển phát kết quả thủ tục hánh chính; hợp tác kinh doanh với các đổi tác PTI, 
Ngân hàng Lienviet Post Bank, VNPT; DaiIchi; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, triển 
khai các sáng kiến hay... 

Nhằm động viên khích lên những thành tích đã đạt được, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018 (là các đợn vị trực thuộc Bưu 
điện tỉnh); Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tặng Bằng khen cho Trung tâm 
Khai thác vận chuyên - Bưu điện tỉnh Thái Nguyên; Công đoàn Tổng Công ty tặng 2 Giấy 
khen cho Bưu điện huyện Đồng Hỷ và Định Hóa; Bưu điện tỉnh tặng thưởng trên 120 triệu 
đồng cho 10 đơn vị trực thuộc… 
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Bưu điện tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019 

Hôm nay (3/1), Bưu điện tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế 
hoạch năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tô Hùng Khoa, 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba 
của Chủ tịch nước cho Giám đốc Bưu điện tỉnh 

Dự hội nghị có đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ; các 
chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, với tổng doanh thu đạt hơn 
190,4 tỉ đồng, tăng 34% so với năm 2017. 

Số lượng, chất lượng dịch vụ hành chính công ngày càng được nâng cao. Đặc biệt việc triển 
khai các dịch vụ hành chính công tại các điểm phục vụ, góp phần tích cực vào kết quả cải 
cách thủ tục hành chính và chính sách an sinh xã hội của tỉnh. 

Kết quả, tổng sản lượng dịch vụ hành chính công đạt hơn 63.000 bộ hồ sơ; chi trả bảo trợ xã 
hội với số tiền 94 tỉ đồng; chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 29.000 đối 
tượng với số tiền 1.451 tỉ đồng, tăng 7,1% so với năm 2017. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu dịch vụ theo hướng ổn định 
hơn; tăng cường chất lượng bưu chính chuyển phát, nâng cao số lượng và chất lượng các dịch 
vụ hành chính công; đổi mới tổ chức sản xuất, chú trọng đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh 
doanh; triển khai sâu trộng chương trình “Văn hóa doanh nghiệp” đến từng tổ, đội; phấn đấu 
tổng doanh thu đạt trên 211 tỉ đồng. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu 
dương những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn trong năm 2018. 

Đồng chí mong muốn trong năm 2019, tập thể cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh tiếp tục 
phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động các dịch vụ, 



đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt 
mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội… 

Nhân dịp này, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao 
động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2013 – 2017. Bưu điện tỉnh 
được tặng cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông về đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào 
thi đua năm 2018. 

Cùng đó, Công đoàn Bưu điện tỉnh được Công đoàn Thông tin Truyền thông tặng cờ thi đua 
về thành tích công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2018… 

HOÀNG TÙNG 



 

Nguồn: Báo Sơn La              

Ngày đăng: 03/01/2019 
Mục: Tin tức          

Chương trình "Tình thương cho em 2018-2019": Tặng 100 suất quà cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn 

Ngày 3/1, tại Trường Tiểu học Phổng Lái, xã Phổng Lái (Thuận Châu), Bưu điện Việt 
Nam đã phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam tổ chức Chương 
trình “Tình thương cho em 2018 -2019". 

Dịp này, Đoàn đã tặng 100 suất quà (gồm áo rét và cặp sách) cho 100 học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn của Trường Tiểu học Bình Thuận và Trường Tiểu học Chiềng Pha. Tổng trị giá quà 
tặng hơn 20 triệu đồng. Những suất quà là tình cảm của cán bộ, nhân viên Bưu điện Việt Nam 
và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai–ichi Việt Nam chia sẻ khó khăn với học sinh 2 trường tiểu 
học trên địa bàn xã. 

 

 
 

Đại diện Bưu điện Việt Nam, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai – ichi Việt Nam trao quà cho 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
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Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch năm 2019 

Chiều 3.1, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. Dự hội nghị có các 
đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo một số 
sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Bưu điện tỉnh Tuyên Quang… 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn 
trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho đại diện 

Bưu điện tỉnh. 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh tiếp tục đạt Top đầu các đơn vị dẫn đầu toàn quốc có kết quả thực 
hiện doanh thu vượt mức Kế hoạch do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao. Trong đó, tổng 
doanh thu 72,6 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch; doanh thu tính lương thực hiện 49 tỷ đồng, 
đạt 113% so với kế hoạch; năng suất lao động đạt 427 triệu đồng/người/năm, tăng 30% so với 
năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người đạt 8,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,5% so với 
năm 2017. Đặc biệt, nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt 19,8 tỷ đồng, tăng 30% so với 
năm 2017; dịch vụ tài chính bưu chính đạt 32,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,2%; dịch vụ phân 
phối truyền thông đạt 20,8 tỷ đồng… Cùng với đó, toàn ngành đã thực hiện hiệu quả các 
chương trình công tác trọng tâm của đơn vị, như: Phát triển thị trường, dịch vụ, đổi mới tổ 
chức sản xuất, quản lý chất lượng dịch vụ; phát triển kinh doanh tại 147 điểm Bưu điện – Văn 
hóa xã… 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá 
cao kết quả đạt được trong năm 2018 của Bưu điện tỉnh, đồng thời yêu cầu: Toàn ngành Bưu 
điện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các điểm Bưu điện – Văn hóa xã để 



trở thành “Cánh tay nối dài” của hoạt động hành chính công. Phối hợp hiệu quả với các ngành 
chức năng làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển phát nhanh, những dịch vụ 
vận chuyển cốt lõi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, cải tiến quy trình cung cấp 
dịch vụ, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng. Tiếp tục nâng cao công tác kiểm tra, kiểm 
soát nhất là chất lượng dịch vụ trên mạng lưới toàn ngành Bưu điện tỉnh. Đồng thời, đẩy 
mạnh các phong trào thi đua, chủ động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, phấn đấu hoàn thành 
thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo chính trị; AN-QP 
của một tỉnh biên giới. 

 

Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng đột xuất 
16 đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh. 

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 được các 
cấp, ngành khen thưởng. Trong đó, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Bắc Quang được Bộ 
Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 
2018”; đồng chí Mai Trọng Cường, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an 
tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 7 cá nhân vinh dự được UBND tỉnh tặng 
Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”. Nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh khen thưởng... Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã khen thưởng đột xuất 16 đơn vị trực thuộc Bưu 
điện tỉnh có thành tích xuất sắc năm 2018. … 

 


