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Bưu điện tỉnh đạt doanh thu 180 tỷ đồng 

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ 2018, triển khai kế hoạch năm 
2019 của Bưu điện tỉnh vào chiều 8/1. Tham dự có các ông: Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, 
ban ngành trên địa bàn. 

 

Khách hàng đến giao dịch tại Bưu điện văn hóa xã Phú Dương, Phú Vang 

Năm 2018, tổng doanh thu bưu điện tỉnh đạt 180 tỷ đồng, kế hoạch đạt 109%, tăng 19,8 % so 
với năm 2017; nộp ngân sách 4,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân là 8 triệu đồng/người/tháng. 

Năm qua, đơn vị đã đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bưu chính công ích, 
đảm bảo yêu cầu Chỉ tiêu “Độ an toàn” với tỷ lệ đạt 97%. Bưu điện tỉnh tiếp tục thể hiện vai 
trò quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, là bộ phận cấu thành của các cơ quan hành 
chính từ cấp xã đến cấp tỉnh. 

Đơn vị tiếp tục phối hợp tốt với Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh, Cục thi hành án. Tỷ lệ nhận 
và phát bưu gửi đạt tỷ lệ an toàn 100%, phát hành 2 triệu tờ báo Đảng địa phương đến tay bạn 
đọc. 

Toàn tỉnh có 110/111 điểm bưu điện văn hoá các hoạt động, cung cấp dịch vụ hành chính 
công, trong đó có 108 điểm bưu điện văn hoá xã kinh doanh đa dịch vụ. Năm 2018, có 30 
sáng kiến được Hội đồng sáng kiến bưu điện tỉnh công nhận góp phần nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý điều hành, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động và doanh thu cho bưu điện 
và các đơn vị. 



 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao bằng khen của UBND tỉnh cho Bưu điện tỉnh 

Bưu điện đề ra mục tiêu năm 2019 với tổng doanh thu đạt 242 tỷ đồng, tăng trên 34% so với 
năm 2018, tập trung phát triển đồng đều các dịch vụ bưu chính truyền thống trong nước, quốc 
tế, thương mại điện tử, phát triển mạnh dịch vụ hành chính công, chú trọng ứng dụng công 
nghệ thông tin và phát triển dịch vụ bán lẻ thông qua hệ thống bưu điện văn hoá xã. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định, những kiến 
nghị của ngành, đơn vị về việc thực hiện luân chuyển hồ sơ từ trung tâm hành chính công 
huyện về UBND các xã qua mạng lưới bưu điện; quảng bá và bán nông sản cho bà con nông 
dân trên sàn giao dịch điện tử Postmart.vn; tạo điều kiện cấp đất cho Bưu điện tỉnh để xây 
dựng trung tâm khai thác, chia chọn... UBND tỉnh tiếp thu và sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ để Bưu 
điện tỉnh thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra. 



 

Nguồn: Báo Bà Rịa Vũng Tàu                

Ngày đăng: 08/01/2019 
Mục: Kinh tế          

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đạt doanh thu 242,848 tỷ đồng 

Ngày 8-1, Bưu điện tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. 

Năm 2018, doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 242,848 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch Tổng 
Công ty giao, bằng 144% năm 2017. Năm qua, Bưu điện tỉnh đã xây dựng cơ chế chính sách 
bán hàng cụ thể hợp lý cho các kênh, đa dạng hóa kênh bán hàng như: bưu cục, bưu điện văn 
hóa xã, bưu tá xã… Đồng thời phát triển đồng đều 3 nhóm dịch vụ: Bưu chính chuyển phát; 
tài chính bưu chính; phân phối truyền thông. Bưu điện tỉnh cũng là đơn vị đầu tiên trong 63 
tỉnh, thành ký kết với Sở TN-MT, Cục Thuế tỉnh tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đất đai qua 
dịch vụ bưu chính chuyển phát. 

Năm 2019, mục tiêu của Bưu điện tỉnh là tăng 70% khách hàng mới; phát triển dịch vụ 
chuyển phát nội tỉnh, phấn đấu tỷ lệ doanh thu dịch vụ chuyển phát nội tỉnh chiếm 25% tổng 
doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam                    

Ngày đăng: 08/01/2019 
Mục: Tin tức    

Bưu điện tỉnh Quảng Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 

Sáng nay 8/1, Bưu điện tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương 
Lao động hạng Nhì. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã đến dự. 

 

Quang cảnh buổi lễ 

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... Đồng thời 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... 

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. 



 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhì cho Bưu điện Quảng Nam 

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: Truyền hình Gia Lai           

Ngày đăng: 08/01/2019 
Mục: Tin tức       

Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai Kế hoạch năm 2019 

Sáng ngày 8/1, Bưu điện tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình sản xuất, 
kinh doanh năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019. 

Năm 2018, tổng doanh thu thực hiện của Bưu điện tỉnh đạt hơn 200 tỉ đồng, đạt 137,7% kế 
hoạch Tổng Công ty giao. Tăng trưởng đạt gần 151% so với thực hiện năm 2017 ở cả 3 nhóm 
dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính, Phân phối – Truyền thông.Trong đó, 
nhóm Bưu chính chuyển phát tăng cao và đạt 180% kế hoạch Tổng Công ty giao. Nhờ vậy đã 
góp phần tăng thu nhập bình quân của người lao động 9,8% so với năm 2017, đạt gần 9 triệu 
đồng/người/tháng. Với những kết quả đạt được trong năm 2018 và và dự báo những thuận lợi, 
khó khăn, thách thức đặt ra trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, năm 2019, Bưu điện tỉnh 
Gia Lai xác định tiếp tục phối hợp chặt  chẽ với các sở, ngành, địa phương để thực hiện tốt 
các dịch vụ hành chính công và công tác xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất – kinh 
doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu tính lương năm 2019 từ 2% trở 
lên, phấn dấu doanh thu đạt trên 238 tỉ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 
triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước hơn 8 tỉ đồng./. 

Thiên Thanh, Xuân Huy 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam            

Ngày đăng: 08/01/2019 
Mục: Xã hội        

Năm 2019 chi trả 9,1 tỷ đồng trợ giúp xã hội qua bưu điện 

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 23/QĐ-UBNDPhê duyệt Đề án chi trả gói trợ giúp xã hội 
thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh năm 2019.Trong đó, thực hiện chi trả trợ cấp 
hàng tháng cho người được hưởng bảo trợ xã hội; hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn, tiền ở cho 
học sinh; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH ký kết hợp đồng chi tiết 
với bưu điện địa phương tổ chức chi trả trợ giúp xã hội cho các trường hợp trên; Bưu điện 
Quảng Nam chỉ đạo hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh thực hiện chi trả theo đúng thỏa thuận 
đã ký kết. Thời gian thực hiện đề án từ tháng 1 đến ngày 31.12.2019; dự kiến kinh phí thực 
hiện chi trả khoảng 9,1 tỷ đồng. 

Để đề án thực hiện hiệu quả, chi trả đúng người được hưởng, UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ-
TB&XH thực hiện nghiêm túc việc quản lý, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
chi trả trợ giúp xã hội thông qua hệ thống bưu điện theo đề án được duyệt. Đồng thời thường 
xuyên theo dõi đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh giải quyết kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và căn cứ tình hình thực tế đề xuất phương án phù 
hợp hơn cho những năm tiếp theo. Đối với Sở GD-ĐT, triển khai ký kết hợp đồng với Bưu 
điện tỉnh để thực hiện chi trả các chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt cho học sinh THPT, học 
sinh học tại các cơ sở giáo dục khác do đơn vị quản lý. Hàng tháng (hoặc theo kỳ đối với 
chính sách hỗ trợ chi phí học tập), Sở GD-ĐT chuyển danh sách chi trả (theo địa chỉ hộ khẩu 
gia đình thường trú của học sinh) về Phòng GD-ĐT cấp huyện để tổng hợp, gửi Phòng LĐ-
TB&XH thực hiện ký kết hợp đồng với Bưu điện huyện thực hiện chi trả… 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh chỉ đạo bưu điện cấp huyện trực tiếp tổ chức chi trả 
đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; phục vụ tận tâm, chất lượng, đảm bảo uy tín, không để xảy ra 
tình trạng trả chậm, trả thiếu. Đối với người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật nặng (không 
có người nhận trợ cấp thay, có xác nhận của UBND xã) không thể tự đến điểm Bưu điện văn 
hóa xã/Bưu cục hoặc địa điểm do bưu điện bố trí, lãnh đạo bưu điện cấp huyện phân tuyến và 
cử nhân viên đến tận nhà chi trả cho từng trường hợp. 



 

Nguồn: Doanh nhân Việt           

Ngày đăng: 08/01/2019 
Mục: Tin tức       

Thêm một sàn giao dịch điện tử cho nông sản Việt 

Bưu điện Việt Nam (VnPost) vừa khởi động Sàn giao dịch thương mại điện tử 
PostMart.vn. 

Đây là sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của 
Việt Nam, được sáng lập bởi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và vận hành bởi Công ty Phát 
hành báo chí Trung ương. PostMart được chuyển đổi theo mô hình mới từ sàn thương mại 
điện tử Badasa. 

Cụ thể, các nhà cung cấp sản phẩm có thể tự đăng tải, cập nhật thông tin về sản phẩm lên sàn 
thương mại điện tử PostMart.vn mà còn tự chủ động bán hàng. Sàn thương mại điện tử này là 
cầu nối giữa nhà cung cấp các đặc sản vùng miền của 63 tỉnh, thành phố đến người tiêu dùng 
trên cả nước. Các sản phẩm đặc sản trên PostMart sẽ đều là những sản vật đảm bảo an toàn 
thực phẩm, chất lượng cao, có nguồn gốc thương hiệu, hạn dùng dài. 

 

Giao diện của sàn giao dịch điện tử PostMart. 

Hiện PostMart có nhiều nhà cung cấp lớn, uy tín trên cả nước với hàng chục nghìn sản phẩm 
đặc sản các loại thuộc về những ngành hàng: Nông - lâm - thủy sản (hàng khô); thực phẩm 
thảo dược bổ dưỡng; thực phẩm chế biến, đồ uống; đồ thủ công và nhiều ngành hàng khác. 

Một trong những ưu điểm lớn của sàn thương mại điện tử POSTMART là hình thức thanh 
toán đa dạng. Việc thanh toán không chỉ bó hẹp bằng hình thức COD (giao hàng thu tiền) mà 
khách hàng còn có thể thanh toán bằng Ví điện tử, thanh toán tại bưu cục, Paypost, Thẻ Top-
up. 

Với lợi thế về mạng lưới trải rộng đến từng thôn, xã, năng lực vận chuyển lớn, đặc biệt là kinh 
nghiệm chuyển phát, thanh toán, Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ đảm bảo việc vận chuyển 
hàng hóa nhanh chóng, chính xác, an toàn. 



 

Nguồn: Báo Lào Cai                 

Ngày đăng: 09/01/2019 
Mục: Nhịp sống trẻ          

Thu thập dữ liệu “Bản đồ số” tại Lào Cai từ tháng 1/2019 

Chiều 8/1, tại Bưu điện tỉnh diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu thập dữ 
liệu “Bản đồ số” thuộc Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” giữa Bưu điện tỉnh và 
Tỉnh đoàn Lào Cai. 

Dự lễ ký kết có lãnh đạo hai cơ quan và các đơn vị trực thuộc tại 9 huyện, thành phố. 

 

Quang cảnh hội nghị. 

Cụ thể, hai bên đã đi đến thống nhất triển khai thu thập thông tin địa chỉ của các tổ chức, cơ 
quan, doanh nghiệp, các điểm du lịch, địa danh tâm linh, danh lam, thắng cảnh và tất cả các 
hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh để cập nhật lên hệ thống Bản đồ số Quốc gia trong vòng 40 ngày 
(từ tháng 1/2019 đến hết tháng 2/2019). 

 



Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh ký kết quy chế phối hợp. 

Tại buổi lễ, hai bên đã thảo luận về nguyên tắc phối hợp và phân chia nhóm thu thập dữ liệu. 
Theo đó, tất cả cán bộ, công nhân viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia 
thực hiện việc thu thập dữ liệu trên ứng dụng mobile app “VNPOST thu thập địa chỉ”. Đồng 
thời, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, tổ chức, cá nhân phối hợp trong quá trình triển 
khai nhằm đạt hiệu quả đúng tiến độ đề ra. 

Việc triển khai thu thập dữ liệu “Bản đồ số” nhằm mục đích chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, 
địa danh của bản đồ số; phục vụ công tác quản lý nhà nước; hỗ trợ cộng đồng khai thác, sử 
dụng trong đời sống và phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ… 

 


