
 

Nguồn: Báo Nghệ An                  

Ngày đăng: 04/01/2019 
Mục: Tin tức  

Bưu điện Nghệ An phấn đấu doanh thu năm 2019 đạt trên 581 tỷ đồng 

Sáng 4/1, tại TP Vinh, Bưu điện Nghệ An tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2019. Về dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí 
Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và đại diện một số 
Sở, ngành liên quan. 

Điểm nhấn trong năm 2018 của Bưu điện Nghệ An là tiếp tục đổi mới, sáng tạo và quyết liệt 
trong sản xuất kinh doanh; mở rộng phạm vi, quy mô cung cấp dịch vụ mới, khai thác hiệu 
quả mạng lưới; tổ chức mô hình kinh doanh từ bán hàng thụ động sang chủ động; tập trung 
phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng; triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ 
phát triển khách hàng lớn; hợp tác toàn diện giữa Bưu điện tỉnh với các sở ngành, đơn vị trong 
chi trả lương hưu, chuyển phát báo, thu thuế, trả kết quả giải quyết các thủ tục BHXH, hộ 
chiếu và lý lịch tư pháp... 

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bưu điện Nghệ An tham gia tích 
cực và sâu rộng hơn việc tiếp nhận và cung cấp dịch vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh: 
Nguyễn Hải 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, doanh thu phát sinh thực hiện 
được 447,3 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch giao và tăng 20% so với năm 2017. Nhóm dịch vụ 
Bưu chính chuyển phát đạt 106 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2017, chiếm 31% tổng số 
doanh thu; nhóm dịch vụ tài chính Bưu chính đạt 125 tỷ đồng, tăng 30%, chiếm 62% tổng 
doanh thu; nhóm dịch vụ phân phối truyền thông doanh thu đạt 215,5 tỷ đồng, tăng 12% so 
với năm 2017; chênh lệch thu chi 15,28 tỷ đồng, bình quân thu nhập người lao động đạt 10,2 
triệu đồng/tháng. 

  

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nghệ An trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2018 cho Bưu điện Nghệ An. Ảnh: 

Nguyễn Hải 

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019, trên cơ sở thảo luận, đánh giá, Bưu điện Nghệ An 
đặt mục tiêu phấn đấu doanh thu đạt 581,4 tỷ đồng; doanh thu tính lương trên 300 tỷ đồng; 



chênh lệch thu chi đạt 29,1 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu trên, Bưu điện tỉnh đưa ra 4 
nhóm giải pháp, trong đó nhóm giải pháp quản lý, điều hành tiếp tục là trọng tâm với 4 giải 
pháp là điểu chỉnh, bổ sung cơ chế điều hành nội bộ, đổi mới điều hành, tăng cường quản lý 
chất lượng và chi phí; tiếp đó là nhóm giải pháp về xây dựng bộ máy, đội ngũ lao động, nhóm 
phát triển thị trường, khách hàng và các dịch vụ và cuối cùng là nhóm giải pháp còn lại. 

 

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các Bưu điện có thành tích xuất sắc trong năm 
2018. Ảnh: Nguyễn Hải 

Đến dự hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh 
nhiệt liệt chúc mừng kết quả xuất sắc của Bưu điện Nghệ An năm vừa qua. Ghi nhận nỗ lực 
và sáng tạo của Bưu điện tỉnh, đồng thời đề nghị Bưu điện tỉnh tham gia ngày càng tích cực, 
sâu rộng hơn vào tiếp nhận các dịch vụ công của tỉnh, tích cực phối hợp với các sở ngành để 
cung cấp các dịch vụ hành chính công và cải cách hành chính theo hướng chính quyền điện tử 
để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là năm CCHC của tỉnh năm 2019. Bên cạnh đó, 
tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu của cả nước và là đơn vị số 1 về cung cấp dịch vụ công; tranh 
thủ hiệu quả các cơ hội do ngành và Tổng Công ty Bưu điện tạo ra; tiếp tục bám sát các kế 
hoạch kinh tế - xã hội của địa phương vào triển khai nhiệm vụ chuyên môn; mở rộng mạng 
lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là ở vùng sâu vùng xa; tham gia tích cực hơn vào 
các hoạt động xã hội, từ thiện... 

Tại buổi lễ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam công bố và trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ 
Thông tin & truyền thông và Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. 



 

Nguồn: Truyền hình Bắc Ninh                 

Ngày đăng: 04/01/2019 
Mục: Tin tức   

Bưu điện tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và triển khai nhiệm vụ 2019 

Chiều 04/1, Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hội 
nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, 
ngành trên địa bàn tỉnh.  

Năm 2018, Bưu điện tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo duy trì tốt hoạt động 
mạng bưu chính công cộng và cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; tập trung phát triển dịch 
vụ mới, mở rộng địa bàn phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhân dân và các tổ chức, 
cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh. Tổng doanh thu đạt hơn 257 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch; 
nộp ngân sách Nhà nước 4,7 tỷ đồng, bằng 134% so với năm 2017. Năm 2019, Bưu điện tỉnh 
tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh doanh các nhóm dịch vụ bưu chính 
chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Nâng cao hiệu quả sử dụng các 
phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sản xuất kinh doanh, trong đó, tập 
trung cho hệ thống báo cáo online, hệ thống quản lý khách hàng, hệ thống CNTT phục vụ 
triển khai dịch vụ hành chính công, theo dõi sản lượng doanh thu, giám sát chất lượng; phát 
triển kinh doanh tại điểm Bưu điện văn hóa xã… Phấn đấu đưa tổng doanh thu đạt trên 293 tỷ 
đồng, tăng 14% so với năm 2018. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận 
và biểu dương những kết quả Bưu điện tỉnh đạt được thời gian qua, đóng góp tích cực vào sự 
phát triển chung của tỉnh. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Bưu 
điện tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa 
các loại hình dịch vụ, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ đội ngũ làm công tác bưu điện nhằm phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân trong 
tỉnh. 
 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao 
Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bưu điện tỉnh. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Bưu 
điện huyện Quế Võ; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành 
tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 – 2018. 



 

Nguồn: Truyền hình Hà Giang               

Ngày đăng: 04/01/2019 
Mục: Tin tức          

Bưu điện tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019 

Chiều ngày 3/1, Bưu điện tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động 
sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Trần Đức Quý - 
Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Phạm 
Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và lãnh đạo 
một số sở, của tỉnh. 

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

trao cờ thi đua của Bộ TTTT cho lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hà Giang 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh Hà Giang tiếp tục đạt trong tốp đầu các đơn vị đứng đầu trên toàn 
quốc có kết quả thực hiện doanh thu vượt mức kế hoạch tổng công ty giao, cụ thể: Tổng 
doanh thu năm 2018 đạt 72,6 tỷ đồng, đạt 112% kế  hoạch tổng công ty giao. Trong đó, nhóm 
dịch vụ bưu chính chuyển phát nhanh doanh thu thực hiện đạt 19,8 tỷ đồng; dịch vụ tài chính 
bưu chính doanh thu thực hiện 32,1 tỷ đồng; dịch vụ phân phối truyền thông thực hiện 20,8 tỷ 
đồng doanh thu tính lương năm 2018 thực hiện 49 tỷ đồng đạt 113% so với kế hoạch giao; thu 
nhập bình quân đầu người ước đạt 8,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 
2017…Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, năm 2019, Bưu điện tỉnh Hà 
Giang đề ra những nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể như: Tổng doanh thu đạt 100 tỷ đồng, doanh 
thu lương phấn đấu đạt 59,4 tỷ đồng; năng xuất lao động đạ 475 triệu đồng/người/năm, thu 
nhập đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng… 

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 đánh giá cao các kết quả đạt được 
của Bưu điện tỉnh Hà Giang đã được trong năm 2018. Đó là những nỗ lực phấn đấu và những 
đóng góp quan trọng của Bưu điện tỉnh trong sự phát triển chung kinh tế xã hội, an ninh, quốc 
phòng của tỉnh. Để năm 2019 tiếp tục đạt kết quả tốt hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần 
Đức Quý nhấn mạnh, Bưu điện tỉnh cần xác định đơn vị là doanh nghiệp phục vụ; trước tiên 
là phục vụ đối với các cơ quan Đảng, Chính quyền và người dân, từ đó có định hướng, bước 
đi đúng. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của của các điểm văn hóa 
xã để trở thành cánh tay nối dài của hoạt động hành chính công; Phối hợp với các ngành chức 
năng làm tốt công tác cải cách 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; đẩy mạnh kinh doanh đồng bộ các dịch vụ ngay từ đầu 



năm. Nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt về chất lượng dịch vụ trên mạng lưới 
của toàn bưu điện; tiếp tục đột phá về ứng dụng CNTT; bổ sung mới, xắp xếp lực lượng đảm 
bảo năng xuất lao động lao động tăng… 

Đình Anh - Hải Hà 

  
  



 

Nguồn: Báo Cao Bằng            

Ngày đăng: 04/01/2019 
Mục: Doanh nghiệp       

Bưu điện tỉnh: Phấn đấu doanh thu năm 2019 đạt 178 tỷ đồng 

Ngày 4/1, Bưu điện tỉnh tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, triển khai 
kế hoạch năm 2019.  

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền 
thông tặng Bưu điện Cao Bằng. 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đạt doanh thu 138,9 tỷ đồng, bằng 111,7% kế hoạch, tăng trưởng 
43,6% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu dịch vụ bưu chính đạt 22,44 tỷ đồng; doanh thu 
dịch vụ tài chính 47,5 tỷ đồng; dịch vụ phân phối truyền thông 68,9 tỷ đồng. Nộp ngân sách 
nhà nước 2,6 tỷ đồng. 

Hiện nay, Bưu điện tỉnh thực hiện các loại hình dịch vụ: Chuyển phát thư, báo, bưu phẩm, 
bưu kiện, tiết kiệm bưu điện, dịch vụ chuyển tiền, bưu chính ủy thác, đại lý bảo hiểm, thực 
hiện thu hộ bảo hiểm xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội… Triển khai nhiều 
dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân như: Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ 
PTI, bảo hiểm nhân thọ Prevoir, các dịch vụ thu, chi hộ cho các đối tác… 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các loại hình dịch vụ đảm bảo đúng quy 
định của Nhà nước. Tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh theo 3 nhóm 
dịch vụ chính: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Đẩy 
mạnh cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công đảm bảo độ chính xác, tin cậy, 
đúng thời gian. Phấn đấu tổng doanh thu trên 178 tỷ đồng; doanh thu tính lương đạt 80,96 tỷ 
đồng… 

Nhân dịp này, Bưu điện Cao Bằng và Bưu điện huyện Trà Lĩnh được Bộ Thông tin và Truyền 
thông tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018; 5 tập thể đạt thành tích 
xuất sắc trong công tác năm 2018 được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen; 2 
tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức 
Công đoàn vững mạnh năm 2018 được Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tặng 
Bằng khen. 



 

Nguồn: Truyền hình Tuyên Quang  

Ngày đăng: 04/01/2019 
Mục: Tin tức   

Bưu điện tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019 

Sáng ngày 4/1, Bưu điện tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. Dự hội 
nghị có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đại diện một số sở, ngành của tỉnh. 

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã 
biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Bưu điện tỉnh đã đạt được trong năm 2018. 

 
Năm 2018, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang là một trong 5 đơn vị trong toàn Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh từ tháng 10/2018. Với tổng số 
doanh thu đạt trên 119 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch và tăng 52% so với năm 2017. 

 
Năm 2019 bưu điện tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ, thúc đẩy cải cách hành 
chính, xây dựng chính quyền điện tử, khai thác tối đa dịch vụ bưu điện văn hóa xã. Tiếp tục 
phát triển dịch vụ hiện tại, triển khai các dịch vụ hành chính công. Phấn đấu hoàn thành cao 
các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cả 3 nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài 
chính bưu chính, phân phối truyền thông… 

 
Năm 2018, Bưu điện tỉnh vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua./. 



 

Nguồn: Truyền hình Thanh Hóa    

Ngày đăng: 04/01/2019 
Mục: Tin tức      

Bưu điện thành phố sau 1 năm thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu 
chính công ích. 

Nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí, thời gian, giảm thiểu lượng phương tiện tham gia 
giao thông, tránh ùn tắc cho nhân dân, thời gian qua, Bưu điện thành phố Thanh Hóa đã 
triển khai các dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Hiện Bưu điện thành phố Thanh Hóa đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính tại 14 điểm phục vụ trên địa bàn thành phố, bao gồm 1 bưu cục cấp 1, 10 điểm 
bưu cục cấp 3 và 3 điểm bưu điện văn hóa xã. Ngoài ra, Bưu điện còn bố trí nhân lực tại 
Trung tâm hành chính công tỉnh, thành phố, bộ phận một cửa Công an thành phố, Phòng cảnh 
sát giao thông…để phục vụ nhu cầu chuyển phát thủ tục hành chính của người dân và các cơ 
quan hành chính. Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thể lựa chọn các phương thức như 
tới các điểm Bưu điện gần nhất để sử dụng dịch vụ, đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến tại 
website của cơ quan hành chính hoặc Trung tâm hành chính công hoặc gọi điện thoại tới số 
hotlie của Bưu điện là 02373.900900 để được tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ theo yêu cầu. 

 

Người dân đang đăng ký dịch vụ BCCI tại bàn một cửa của Bưu điện Tp tại Trung tâm hành 
chính công tỉnh 

Nhân viên bưu điện sẽ tư vấn, kiểm tra đầy đủ hồ sơ, giấy tờ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Bưu điện sẽ 
bàn giao hồ sơ đó đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết. 
Khi có kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ chuyển tới tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Bưu điện có 
trách nhiệm bảo đảm tuyệt đối an toàn hồ sơ, giấy tờ và chịu trách nhiệm về việc giải quyết 
cấp lại hồ sơ, giấy tờ và các chi phí phát sinh nếu làm thất lạc hồ sơ. Kết quả: Sau 1 năm triển 
khai hoạt động, Bưu điện thành phố Thanh Hóa đã thực hiện tiếp nhận và chuyển phát trên 
140 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp. 

Trong thời gian tới, Bưu điện thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai mở rộng các điểm 
cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn thiện 
quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu 
của cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính trên 
địa bàn thành phố. 



 

Nguồn: Báo Cà Mau     

Ngày đăng: 04/01/2019 
Mục: Doanh nghiệp       

Khai trương điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích 

Sáng 4/1, tại Bưu điện văn hóa xã Phú Hưng đã diễn ra buổi lễ khai trương điểm tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu chính công ích. 

 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Cà Mau Châu Phước Duyên (thứ tư từ trái sang) cùng lãnh đạo 
huyện Cái Nước cắt băng khai trương mô hình Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua 

bưu chính công ích. 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Bưu điện tỉnh Cà Mau đã triển khai tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công 
ích. Mô hình này được Bưu điện tỉnh Cà Mau triển khai tại 2 điểm: Bưu điện Văn hóa xã Phú 
Hưng và Tân Hưng Đông.  

Với mô hình kết hợp này đã tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận một cửa tại xã, giảm một số 
nội dung công việc do được nhân viên bưu điện hỗ trợ. Ngoài ra, nhân viên bưu điện sẽ tiếp 
nhận một số nhiệm vụ như nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC khi người dân có nhu 
cầu; tiếp nhận hồ sơ đối với tất cả các thủ tục sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; chuyển 
phát THCC liên thông xã- huyện; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 
thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa phương. 

Với mô hình kết hợp Bộ phận Một cửa xã và Bưu điện Văn hóa xã đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao ý thức thái độ 
phục vụ của cán bộ viên chức và nhân viên bưu điện hơn. Ngoài ra, công việc tại bộ phận một 
cửa được giảm tải, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt 
động quản lý nhà nước. Sau 1 thời gian sẽ tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân 
rộng nhằm đưa công tác cải cách hành chính của tỉnh ngày càng hiệu quả hơn. 

Khánh Phương 

  
 

 


