
 

Nguồn: Truyền hình Kon Tum                   

Ngày đăng: 07/01/2019 
Mục: Tin tức  

Bưu điện tỉnh Kon Tum triển khai kế hoạch năm 2019 

Chiều 7/1, Bưu điện tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 
vụ năm 2018 và đề ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Trần Thị Nga; Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Đinh Như 
Hạnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. 

Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh Kon Tum đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tổng 
doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng, tăng 121% so với năm 2017. Trong đó, đáng chú ý, dịch vụ lõi 
bưu chính chuyển phát có tốc độ tăng cao nhất, vượt 56% so với năm 2017. Đời sống của 
người lao động ngày càng được nâng lên; các dịch vụ đã tạo được niềm tin với khách hàng. 
Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh đã tập trung đẩy mạnh dịch vụ hành chính công theo đúng tinh 
thần của Quyết định 45, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích”. Đến nay, Bưu điện 
tỉnh chủ động tiếp cận, phối hợp và ký hết hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp  nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích với 29 sở, ngành và 10 
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh… 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy 
mạnh phong trào thi đua, phấn đấu đạt tổng doanh thu tính lương tăng từ 5% trở lên và thu 
nhập của người lao động tăng hơn so năm 2018; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 45 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga ghi nhận, biểu dương sự cố 
gắng, tích cực của tập thể Bưu điện tỉnh trong năm 2018, đã đóng góp tích cực vào sự phát 
triển chung của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, Bưu điện tỉnh cần 
xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ ngành Bưu điện đề 
ra; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn theo Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ; 
cùng địa phương đổi mới mạnh mẽ nền hành chính và coi đây là nhiệm vụ đột phá trong năm 
2019; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin 
đến người dân trên địa bàn tỉnh. 

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Bưu điện tỉnh, 
Bưu điện thành phố Kon Tum đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 
2018. 

 



 

Nguồn: Báo Bình Dương               
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Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 

Ngày 7-1, Bưu điện tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 
2018 và phương hướng công tác năm 2019.  

Năm 2018 đơn vị tiếp tục thực hiện đạt kế hoạch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Cùng 
với tinh thần thi đua của các đơn vị cơ sở, Bưu điện tỉnh đã không ngừng nỗ lực phát triển 
kinh doanh, tạo bước đột phá trong việc triển khai các dịch vụ hành chính công; chuẩn hóa 
việc tham gia cung cấp 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, nâng cao 
công tác quản lý, chất lượng dịch vụ… và đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được 
giao. Tổng doanh thu năm 2018 là 516,867 tỷ đồng, đạt 108,68% so với kế hoạch giao; nộp 
ngân sách Nhà nước 20 tỷ đồng, đạt 159,03% so với năm 2017… 

 

Thừa ủy quyền Bộ TT&TT, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Bưu điện 
tỉnh 

Năm 2019, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 601,570 tỷ đồng doanh thu, tăng 16%; tiếp tục cải 
tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ và đứng top 10 đơn vị đứng đầu tổng 
công ty và top 3 đơn vị đứng đầu trong nhóm về công tác chất lượng… 

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Bưu điện tỉnh đã được Bộ Thông tin và 
Truyền thông tặng cờ thi đua xuất sắc. Ngoài ra, Công đoàn Bưu điện tỉnh, các tập thể và các 
cá nhân được Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng bằng khen, Bưu điện tỉnh 
tặng giấy khen cho các tập thể lao động xuất sắc. 



 

Nguồn: Báo Kon Tum                   

Ngày đăng: 07/01/2019 
Mục: Xã hội    

Phát huy truyền thông, đẩy mạnh cải cách xứng đáng là cánh tay nối dài của Chính phủ, 
các cơ quan nhà nước đến với nhân dân 

Đó là một trong những nội dung đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn 
mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bưu điện Kon Tum vào chiều 7/1 . 

ITham dự hội nghị có ông Đinh Như Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động của 
Bưu điện tỉnh. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị 
 

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong năm 2018 tập thể cán bộ, nhân viên và người lao 
động Bưu điện Kon Tum chủ động, năng động triển khai các giải pháp nâng cao hoạt động 
sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả đáng mừng. Tổng doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng, tăng 
21% so với năm 2017. Trong đó, dịch vụ lõi bưu chính chuyển phát có tốc độ tăng cao nhất, 
vượt 56%; dịch vụ tài chính bưu chính vượt 29%; đời sống của người lao động ngày càng 
được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 7 triệu đồng/tháng; các dịch vụ đã tạo 
được niềm tin với khách hàng. 

Trong năm, Bưu điện Kon Tum tập trung thực hiện đúng tinh thần của Quyết định 
45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân và doanh 
nghiệp trên địa bàn. Bưu điện Kon Tum phối hợp và ký hết hợp đồng cung ứng dịch vụ 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích với 
29/29 sở, ngành và 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bưu điện cũng bố trí 26 bưu cục, 
trong đó có 9 điểm bưu điện văn hóa xã cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên phạm vi toàn tỉnh… 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Nga- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương 
sự cố gắng của tập thể Bưu điện Kon Tum trong năm 2018, đóng góp tích cực vào sự phát 
triển chung của tỉnh.   

Đồng chí Trần Thị Nga nhấn mạnh, thời gian tới cần phát huy hơn nữa truyền thống của 
ngành Bưu điện, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai 8 nhiệm vụ Bưu điện đã đề ra. Đồng 
thời, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn theo Quyết định 45 của Thủ tướng Chính 



phủ; cùng địa phương đổi mới mạnh mẽ cải cách hành chính công và coi đây là nhiệm vụ đột 
phá trong năm 2019; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công 
nghệ thông tin đến người dân trên địa bàn tỉnh… 

 

Bưu điện tỉnh nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin Truyền thông 
 

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh và Bưu điện thành phố Kon Tum được nhận Cờ thi đua xuất sắc 
trong phong trào thi đua năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công đoàn Bưu điện 
Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Bưu điện Kon Tum và có 7 đơn vị trực 
thuộc Bưu điện tỉnh được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen vì có thành xuất 
sắc trong năm 2018… 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc          

Ngày đăng: 07/01/2019 
Mục: Tin tức       

Bưu điện tỉnh làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa 

Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động, 
những năm qua, Bưu điện tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, 
coi đây là việc làm thường xuyên nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và góp 
phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

 

Hằng năm, mỗi cán bộ, công nhân, người lao động Bưu điện tỉnh trích ít nhất một ngày lương 
đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ những gia đình chính sách, người có công có 
hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2018, số tiền hơn 7 triệu đồng quyên góp từ các cán bộ, công 
nhân viên, người lao động đã được chuyển đến tận tay các hộ nghèo, các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn. Đơn vị đã ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền trên 11,7 triệu 
đồng; ủng hộ nhân dân bị thiên tai bão lụt, chương trình “Vì biển đảo quê hương” hơn 16 triệu 
đồng. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng dành sự quan tâm đến những thân nhân liệt sỹ trong 
ngành, những cán bộ hưu trí đã nghỉ hưu tại đơn vị, thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết nguyên 
đán với tổng số tiền 44 triệu đồng. 

Để tri ân những người có công với cách mạng, trong năm, Bưu điện tỉnh đã xây dựng, triển 
khai đề án cổng thông tin điện tử tra cứu, thu thập thông tin mộ liệt sỹ toàn tỉnh; huy động 
toàn bộ nguồn lực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện thăm viếng, tu sửa, dọn 
dẹp các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn; đã thu thập được 11.308 thông tin về mộ liệt sỹ. 

Công tác phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành việc làm thường xuyên của cán 
bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh. Từ năm 2000 đến nay, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời 6 mẹ 
Việt Nam anh hùng, hiện còn mẹ Trần Thị Sáo, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường năm 
nay đã 102 tuổi. 

Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, góp phần sẻ 
chia với những hy sinh, mất mát, tri ân công lao to lớn của các gia đình chính sách trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các mẹ Việt Nam anh hùng. 

Hồng Yến 
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Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện: Tiện cả đôi bên 

Ở tuổi gần 80, từ vài năm nay, việc đi lại của bà Nguyễn Thị Tình (thôn Trà Kiểm, xã Hòa 
Phước, huyện Hòa Vang) gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bệnh xương khớp. Trước 
đây, cứ mỗi đầu tháng, bà lại nhờ con cháu chở ra trụ sở UBND xã nhận tiền trợ cấp ưu đãi 
người có công cách mạng (NCCCM). 

Tuy nhiên, từ khoảng cuối năm 2017, khi việc nhận trợ cấp được chuyển về bưu điện xã và 
cho phép ủy quyền nhận, chuyện nhận tiền hằng tháng với bà đã thuận lợi hơn nhiều. 

“Từ khi chuyển về nhận tiền trợ cấp ở bưu điện, tôi chỉ việc ở nhà ủy quyền cho con trai đi 
làm về ghé nhận nên rất thuận lợi”, bà Tình nói. Còn ông Nguyễn Văn Tân (phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ) cho hay, việc chi trả do nhân viên ngành bưu điện đảm nhận nên nhanh 
chóng và thuận lợi hơn nhờ huy động đến 3 người làm việc tại UBND phường. 

 

Chị Đinh Thị Ngọc Lan, nhân viên bưu điện xã Hòa Phước chi trả tiền trợ cấp ưu đãi tại bưu điện 
cho người dân. 

Chị Đinh Thị Ngọc Lan, nhân viên của Bưu điện xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) cho biết: 
“Để tránh tình trạng người nhận tiền chờ đợi lâu, chúng tôi dành riêng hai ngày 4 và 5 hằng 
tháng chi trả cho đối tượng NCCCM, sau đó mới chi trả trợ cấp xã hội và thu hộ tiền điện, 
nước. 

Với 230 người được nhận trợ cấp ưu đãi NCCCM, chúng tôi có 2 người phục vụ nên mỗi 
người đến đây chưa quá 5 phút có thể nhận xong. Bà con rất hài lòng vì cách giải quyết này”. 
Tương tự, chị Lê Thị Loan, nhân viên Bưu điện phường An Khê (quận Thanh Khê) cho biết: 



“Mặc dù phường có trên 600 người nhận trợ cấp ưu đãi NCCCM, nhưng vì chúng tôi huy 
động đến 3 người cùng làm việc này trong 3 ngày đầu tháng (các ngày  4, 5 và 6) nên không 
có tình trạng chờ đợi lâu. Sau các ngày trên, bưu điện vẫn bố trí người chi trả cho những 
người chưa nhận. 

Cũng nhờ chuyển việc chi trả trợ cấp ưu đãi NCCCM qua bưu điện nên đã giảm “gánh nặng” 
cho cán bộ phụ trách công tác này ở phường, xã. Trước đó, việc chi trả trợ cấp ưu đãi 
NCCCM được thực hiện theo mô hình 3 bên, thông qua việc ký kết hợp đồng trách nhiệm chi 
trả giữa phòng LĐ-TB&XH các quận, huyện, UBND các phường, xã và cán bộ chi trả tại địa 
phương. 

Mặc dù phối hợp như vậy nhưng công việc chi trả trực tiếp thường vẫn do cán bộ phụ trách 
công tác xã hội đảm nhận, trong khi đây là vị trí rất bận rộn và nhiều việc đột xuất nên việc 
chi trả luôn trong tình trạng quá tải, gây vất vả cho cả người nhận lẫn cán bộ làm nhiệm vụ. 
Theo cán bộ phụ trách việc chi trả trợ cấp ưu đãi NCCCM ở quận Thanh Khê, việc chuyển 
nhiệm vụ này sang ngành bưu điện là giải pháp tốt cho tất cả các bên. 

Theo Bưu điện thành phố, đơn vị đang đảm nhận việc chi trả trợ cấp ưu đãi NCCCM thường 
xuyên và ổn định cho trên 20.000 người, sau 2 tháng đầu tiên triển khai thí điểm (tháng 11 và 
12-2017), qua khảo sát  gần 100% người nhận, kết quả cho thấy họ hài lòng với thái độ phục 
vụ của nhân viên chi trả trợ cấp và hình thức chi trả qua kênh bưu điện. 

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH thành phố, trong năm 2018, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi 
NCCCM, trong số trên 100.000 người được hưởng trợ cấp, 20.800 người được hưởng trợ cấp 
thường xuyên thông qua Bưu điện thành phố đều được nhận đúng, nhận đủ quy định, với thái 
độ và tinh thần phục vụ tốt, được người dân đánh giá cao. 

Ngày 17-12-2018, tại hội nghị tổng kết công tác thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi 
NCCCM, Bộ LĐ-TB&XH đồng ý mở rộng thí điểm thêm 7 tỉnh, bao gồm: Hưng Yên, Hòa 
Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận, Hậu Giang và Cần Thơ. Thời gian thí điểm bắt 
đầu từ ngày 1-1-2019. 

Trước đó, cả nước có 6 địa phương triển khai việc chi trả này, bao gồm: Quảng Nam, Đăk 
Nông, Bắc Kạn, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với tổng kinh phí chi trả hơn 170 
tỷ đồng/tháng. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc          

Ngày đăng: 07/01/2019 
Mục: Tin tức       

Sôi động dịch vụ bưu chính cuối năm 

Những ngày giáp Tết, không khí lao động ở các đơn vị bưu chính trên địa bàn tỉnh càng 
trở nên khẩn trương, nhộn nhịp. Để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, nhất là không 
để hàng hóa tồn đọng trong ngày Tết, các đơn vị bưu chính đã tăng tốc hoạt động, bố trí 
nhân lực, phương tiện làm việc và có phương án khắc phục các khó khăn, bảo đảm hàng 
hóa kịp thời đến tay khách hàng. 

Đến Trung tâm khai thác, vận chuyển, Bưu điện tỉnh vào một ngày giáp Tết, được chứng kiến 
cảnh gần 50 cán bộ, nhân viên của Trung tâm tất bật với việc chia, chọn, phân luồng, phân 
loại hàng ngàn bưu phẩm, bưu kiện, sách báo để từ 8 giờ sáng, các loại bưu phẩm, bưu kiện, 
sách báo này đến được tay người nhận, chúng tôi cảm phục hơn sự nỗ lực và tận tâm của 
những con người đang ngày đêm nối nhịp cầu xuân này. 

 

Ông Toán cùng các nhân viên tất bật với việc chia, chọn bưu phẩm 

Thường xuyên có mặt từng sáng sớm và sẵn sàng xắn tay áo cùng nhân viên chia, chọn bưu 
phẩm, ông Dương Xuân Toán, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm khai thác, vận chuyển, 
Bưu điện tỉnh cho biết: Ngày nào cũng như ngày nào, hoạt động của Trung tâm bắt đầu từ 5 
giờ sáng. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, thương mại điện tử phát triển mạnh và từ tháng 11 âm 
lịch, nhu cầu gửi, nhận hàng hóa, bưu phẩm của người dân tăng từ 25-30% so với ngày 
thường nên Trung tâm đã phải bố trí tăng ca, thêm giờ cho nhân viên. Hiện ngoài việc bố trí 
đủ lực lượng chuyển phát liên tục 24/24 giờ, đơn vị còn phân công cán bộ theo dõi từng đơn 
hàng, từng chuyến thư đi - đến để điều động phương tiện, nhân lực đáp ứng kịp thời khi sản 
lượng tăng cao mà khả năng tại chỗ của các đơn vị không đáp ứng được. Đồng thời, nâng cao 
chất lượng dịch vụ, làm tốt các khâu: Nhận, khai thác, vận chuyển, phát; đảm bảo hàng hóa, 
bưu gửi lưu thoát tốt; phân hướng chính xác, đảm bảo chỉ tiêu phát toàn trình của bưu gửi; 
nhập báo phát kịp thời, đúng quy định. 

Với việc tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian vận chuyển, đảm bảo mọi 
bưu phẩm đến tay khách được an toàn, bảo mật, năm 2018, hoạt động của Trung tâm tiếp tục 
phát triển, không để xảy ra tình trạng nhầm lẫn, lạc hướng bưu phẩm. Hơn 5,5 triệu bưu phẩm 
có số, trên 4 triệu bưu phẩm thường và ấn phẩm không địa chỉ; hơn 4 tấn tờ rơi, quảng cáo kịp 



thời đến tay khách hàng. Tổng doanh thu đạt trên 3,9 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 
2017. 

Theo ông Toán, với quyết tâm không để hàng hóa, bưu phẩm tồn đọng trong dịp Tết nguyên 
đán, Trung tâm sẽ huy động tối đa nhân lực, có phương án tăng ca cho từng thời điểm, đảm 
bảo phục khách hàng đến hết sáng 30 Tết và chỉ nghỉ ngày mùng 1, mùng 2 Tết rồi quay trở 
lại phục vụ khách hàng từ sáng ngày 3 Tết. Đặc biệt, trong thời gian nghỉ Tết, Trung tâm vẫn 
chỉ đạo các đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời thông tin hoặc chuyển phát 
công văn hỏa tốc phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa 
phương. “Xu hướng và nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm qua hệ thống bưu chính sẽ 
tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, bởi hiện nay đời sống của người dân ngày càng tăng và 
thói quen mua sắm các loại hàng hóa của người dân đang dần thay đổi khi thương mại điện tử 
phát triển. Cơ hội phát triển của dịch vụ bưu chính rất tốt nhưng trong xu thế ngày càng có 
nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, muốn “sống khỏe”, tạo được niềm tin với 
khách hàng thì ngoài giá cả, chất lượng mới là yếu tố then chốt”- ông Toán cho hay. 

Tính đến nay, toàn tỉnh có 11 doanh nghiệp hoạt đông trong lĩnh vực bưu chính. Năm 2018, 
ước doanh thu của lĩnh vực này đạt 230 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2017. Mặc dù thời gian 
trước Tết nguyên đán, lưu lượng khai thác, vận chuyển các sản phẩm bưu chính, báo chí đều 
tăng mạnh so với ngày thường và cùng kỳ Tết năm trước nhưng các đơn vị bưu chính trên địa 
bàn tỉnh đã chủ động bố trí lao động, ca kíp hợp lý; tổ chức làm thêm ca, thêm giờ, thuê thêm 
lao động để tổ chức tốt công tác khai thác. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã chủ động làm việc, 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong kiểm quan hàng hóa, kiểm tra an ninh, chất 
lượng ở từng khâu, tránh xảy ra mất mát, lạc hướng, hư hỏng, lưu thoát bưu gửi được nhanh 
chóng. 



 

 

Nguồn: Báo Khánh Hoà                    

Ngày đăng: 08/01/2019 
Mục: Kinh tế  

Tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa đạt gần 180 tỷ đồng trong năm 2018 

Sáng 8-1, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 2019. Dự hội nghị 
có lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện 
một số sở, ngành. 

 

Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Sở Thông tin và Truyền thông trao cờ thi đua 
xuất sắc 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện TP. Nha Trang 

  

Hiện nay, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa có 137 điểm phục vụ, trong đó có 50 bưu cục, 87 điểm 
bưu điện - văn hóa xã.; toàn tỉnh có 65 tuyến đường thư giao nhận hàng ngày. Năm 2018, Bưu 
điện tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ… thực 
hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt gần 180 tỷ đồng, 
tăng 30% so với năm 2017; chênh lệch thu chi gần 5,5 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch. 
Trong đó, nhóm bưu chính chuyển phát có doanh thu gần 67,9 tỷ đồng, tăng 22%; nhóm tài 
chính bưu chính có doanh hơn 30,1 tỷ đồng, tăng 23%; nhóm phân phối truyền thông có 
doanh thu 81,4 tỷ đồng, tăng 42%. Đến nay, Bưu điện tỉnh có 300 lao động, tăng 10% so với 
năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 8 triệu đồng/người/tháng. 

  



 

Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa trao Giấy khen cho 
các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2018 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh đặt chỉ tiêu: tổng doanh thu đạt 234,8 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 
2018; chênh lệch thu chi khoảng 6,3  tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 9,8 triệu 
đồng/người/tháng.  

Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Quang Hào – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam đã biểu dương những kết quả mà Bưu điện tỉnh đạt được trong năm 2018. Đồng thời, 
ông đề nghị thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để 
nâng cao chất lượng dịch vụ thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; nâng cao thu nhập 
cho người lao động.  

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 cho Bưu 
điện TP. Nha Trang; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen cho 7 đơn vị trực 
thuộc Bưu điện tỉnh Khánh Hòa vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018. 

  



 

Nguồn: Báo Quảng Nam                

Ngày đăng: 07/01/2019 
Mục: Kinh tế          

Bưu điện tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì: Nâng cao chất lượng phục vụ 

Với sự năng động trong đổi mới tư duy và nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
Bưu điện tỉnh đã và đang khẳng định vai trò chủ đạo trong cung cấp các dịch vụ công 
ích phục vụ các cơ quan Đảng, chính quyền và người dân, đáp ứng mọi nhu cầu của 
khách hàng. 

 

Bưu điện Quảng Nam tiếp tục được nhận Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu phong trào 
thi đua do Bộ Thông tin -truyền thông trao tặng. 

Chú trọng nguồn nhân lực 

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam nói: “Để thu hút và giữ khách hàng 
trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường, cùng với yếu tố công nghệ, một vấn đề có ý 
nghĩa “sống còn” quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp chính là nguồn lực con 
người”. Vì vậy, hơn 10 năm qua, kể từ khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, Bưu điện 
Quảng Nam luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên ở các đơn vị 
trực thuộc nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Đặc biệt, Bưu 
điện Quảng Nam đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng bằng các hoạt động, tổ chức các đợt 
thăm dò thị trường về thái độ phục vụ, chất lượng mạng lưới; tổ chức điều tra khách hàng 
tiềm năng ở các khu du lịch, đô thị mới, các khu - cụm công nghiệp để nắm bắt nhu cầu sử 
dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát và có kế hoạch đầu tư phục vụ kịp thời. Bưu điện Quảng 
Nam đã không ngừng đa dạng hóa loại hình dịch vụ cung cấp trên cơ sở lợi thế về mạng lưới, 
con người, tập trung vào các dịch vụ chủ yếu như Bưu chính chuyển phát, Datapost, tài chính 
bưu chính... Đơn vị này còn phát triển các dịch vụ mới trên cơ sở lợi thế của mình như bưu 
chính điện tử E Post; đẩy mạnh dịch vụ bán lẻ với các mảng kinh doanh chủ đạo gồm: tài 
chính, bán lẻ (PostShop), đại lý các dịch vụ tài chính - ngân hàng - công nghệ thông tin, đại lý 
kênh phân phối đa dịch vụ... 

Xác định nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng là việc làm xuyên suốt và lâu 
dài, Bưu điện Quảng Nam đã tuyên truyền vận động, quán triệt tư tưởng cho cán bộ, công 
nhân viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh 



doanh, và điều này đương nhiên gắn liền với thu nhập đời sống. Đơn vị thực hiện khuyến 
khích hỗ trợ cán bộ, công nhân viên trong công tác tìm tòi và đưa những sáng kiến, cải tiến, 
hợp lý hóa sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Việc ứng dụng 
công nghệ thông tin cũng được Bưu điện Quảng Nam chú trọng như: ứng dụng phần mềm 
tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính, định vị bưu phẩm chuyển phát nhanh, ứng dụng phần 
mềm PayPost và lưu trữ điện tử... đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Với sự năng động, đổi mới tư duy và nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, doanh thu của Bưu 
điện Quảng Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao. Doanh thu tăng bình quân 25%/năm. Cụ thể, 
năm 2010 doanh thu đạt 78 tỷ đồng; năm 2016 tăng hơn 142 tỷ đồng; đến năm 2018 đạt con 
số hơn 249 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 30% so với năm 2017. Trong năm 2018, Bưu điện 
Quảng Nam đã nộp ngân sách cho Nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng. 

Mở rộng dịch vụ công 

Sau gần 2 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện 
Quảng Nam đã tiếp nhận và trả  kết quả  378.086 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đến tận 
tay cá nhân và các tổ chức trên địa bàn của tỉnh. Năm 2018, Bưu điện Quảng Nam đã tiếp 
nhận và trả kết quả 202.457 hồ sơ. Tất cả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được 
chuyển phát đúng địa chỉ người nhận trong tình trạng không bị suy chuyển, hư hỏng hoặc ảnh 
hưởng đến nội dung bên trong. Đặc biệt, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính luôn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ của các cơ quan hành chính 
nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định; giảm được chi phí, thời gian, công sức 
đi lại, chờ đợi của người dân. 

Hiện nay, ngoài việc cung cấp các dịch vụ truyền thống như dịch vụ chuyển phát các loại thư, 
báo, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa, chuyển phát nhanh EMS…, Bưu điện Quảng Nam đã và 
đang mở rộng cung cấp nhiều dịch vụ mới, trong đó dịch vụ hành chính công được ưu tiên 
hàng đầu. Các dịch vụ do Bưu điện Quảng Nam cung cấp đã thực sự đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng, mang lại những tiện ích thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho 
nhân dân, cung cấp và chuyển tải kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 
các thông tin kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đến 
nay, các dịch vụ này cơ bản đáp ứng chất lượng công bố của VNPost, đặc biệt các chỉ tiêu về 
dịch vụ bưu chính công ích đều đáp ứng đạt và vượt quy định trong Bộ quy chuẩn quốc gia về 
dịch vụ công ích. 

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm liền (2014 - 2018), Bưu điện Quảng Nam đã 
được nhận Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua do Bộ Thông tin - truyền thông trao 
tặng. Đặc biệt, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn, đạt thành tích xuất sắc, toàn diện 
trên nhiều lĩnh vực, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng Nhì. 



 

Nguồn: ICT News                   

Ngày đăng: 07/01/2019 
Mục: Công nghệ thông tin     

Bưu điện Đà Nẵng: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để cạnh tranh với doanh nghiệp chuyển 
phát nước ngoài 

Năm 2019, Bưu điện Đà Nẵng đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào việc cung cấp dịch vụ 
nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp chuyển phát nước ngoài. 

Ngày 7/1/2019, Bưu điện Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. 

Bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện Thành phố Đà Nẵng cho biết: "Năm 2018, 
Bưu điện Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lại mạng lưới các Bưu cục phát theo địa bàn quận, 
huyện và tổ chức lại tuyến phát theo địa bàn xã, phường để thuận tiện trong việc triển khai mã 
bưu chính quốc tế và mã chia chọn tự động của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 
Bên cạnh đó, Bưu điện Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả các phần mềm phục vụ sản xuất kinh 
doanh như hệ thống tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (phần mềm 
HCC), chuyển phát hồ sơ của Bảo hiểm xã hội, quản lý kinh doanh Bưu điện Văn hóa xã, báo 
phát Smartphone... Triển khai đề án dịch vụ hành chính công qua mạng lưới bưu chính công 
ích, tham gia vào Bộ phận một cửa cấp quận, huyện; tham gia tích cực trong việc triển khai 
Chính phủ điện tử và đại lý dịch vụ công trực tuyến". 

 

Các đơn vị trực thuộc Bưu điện thành phố Đà Nẵng ký kết nhận kế hoạch kinh doanh năm 
2019. 

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Khánh Nga thẳng thắn nhìn nhận: "Năm 2018, thị trường dịch vụ 
chuyển phát trên địa bàn Đà Nẵng có sự thâm nhập của 4 doanh nghiệp chuyển phát có vốn 
đầu tư nước ngoài: LEX của Lazada, Delivery Now của Foody, Giao hàng tiết kiệm của SEA 
(đăng ký vốn tại Singapore) và J&T (Indonesia). Với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào 
việc tổ chức sản xuất nội tỉnh theo kiểu nhận và phát ngay cộng với đa dạng hình thức bán 
hàng, chính sách giảm giá, các doanh nghiệp này đã chiếm lĩnh được thị phần. Trong khi đó, 
Lãnh đạo Bưu điện Đà Nẵng còn lúng túng trước diễn biến của thị trường, đội ngũ nhân viên 
kinh doanh mỏng. Vì vậy, thị phần dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu điện Đà Nẵng 
chưa đáp ứng kỳ vọng, doanh thu dịch vụ này chỉ đạt 81% so với kế hoạch được giao". 



Năm 2019, Bưu điện Đà Nẵng đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 336 tỷ đồng, tăng 33% so với 
2018, trong đó tổng doanh thu tính lương đạt hơn 167 tỷ, tăng 30 %; Chênh lệch thu chi hơn 
16 tỷ đồng. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Bưu điện Đà Nẵng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng 
cao chất lượng các dịch vụ, cụ thể: sử dụng công cụ phần mềm hỗ trợ bán hàng (theo dõi sản 
lượng, doanh thu) vầ chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhằm giảm chi phí, giảm 
giá thành, cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp chuyển phát nước ngoài. Tăng cường ứng 
dụng CNTT trên thiết bị di động, đổi mới các giải pháp triển khai kinh doanh, tổ chức, hợp lý 
hóa quy trình cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính trên mạng lưới thông qua các ứng dụng 
CNTT. Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong việc chi trả các dịch vụ công, chi trả bảo hiểm xã 
hội, chế độ người có công…. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh 
giá cao sự tăng trưởng của Bưu điện Đà Nẵng năm 2018, cụ thể, Bưu điện Đà Nẵng đã tổ 
chức hợp lý hóa qui trình sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất lao động. 

"Nhân viên Bưu điện Đà Nẵng đã thay mặt ngành lao động, thương binh, xã hội thực hiện rất 
tốt việc chi trả lương hưu, chi trả bảo hiểm xã hội cũng như chính sách đối với người có công, 
giúp chính quyền thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội", ông Đặng 
Việt Dũng nhấn mạnh. 

Đồng thời, ông Dũng yêu cầu Bưu điện Đà Nẵng cần ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong việc 
cung cấp các dịch vụ bưu chính, chuyển phát để nâng cao năng suất lao động, góp phần cải 
thiện thu nhập cho cán bộ, nhân viên đồng thời phấn đấu trở thành doanh nghiệp mạnh, dẫn 
dắt thị trường; Chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho 
người dân. 

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc VNP: "Mặc dù bị cạnh tranh khốc liệt 
nhưng Đà Nẵng vẫn được xem là thị trường tiềm năng. Để cạnh tranh chiếm thị phần, Bưu 
điện Đà Nẵng phải ứng dụng CNTT mạnh mẽ hơn nữa. VNP sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật 
chất khang trang cho Đà Nẵng tại các Bưu điện huyện, Bưu điện văn hóa xã, hạ tầng mạng 
lưới để ứng dụng CNTT xuyên suốt, qua đó rút ngắn hành trình, nâng cao chất lượng dịch 
vụ". 

Đồng thời, ông Đức đề nghị Thành phố Đà Nẵng cho Bưu điện được triển khai mô hình thí 
điểm: "đưa" bộ phận một cửa về Bưu điện nhằm tạo điều kiện cho Bưu điện tham gia sâu rộng 
vào việc cung cấp dịch vụ công trên địa bàn. 

Năm 2018, Bưu điện Thành phố Đà Nẵng đạt doanh thu hơn 254 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so 
với năm 2017, trong đó doanh thu tính lương đạt hơn 128 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 
2017. Chênh lệch thu chi hơn 12 tỷ đồng, Năng suất lao động bình quân là  389 triệu đồng/ 
người/năm, tăng 11% so với năm 2017. Thu nhập bình quân mỗi cán bộ công nhân viên là 9 
triệu đồng/tháng; Nộp Ngân sách nhà nước gần 10 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017. 

  

 


