
 

Nguồn: Báo Tây Ninh   

Ngày đăng: 09/01/2019 
Mục: Tin tức  

Bưu điện Tây Ninh triển khai kế hoạch năm 2019 

Sáng 9.1, tại khách sạn Sunrise, Bưu điện tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 
năm 2019. 

Năm 2018, sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh cơ bản đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề 
ra. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2018 thực hiện được 200,270 tỷ đồng, đạt 123,28% kế hoạch 
và đạt 115% kế hoạch cam kết, tăng 65,62% so cùng kỳ; doanh thu lượng tính thực hiện 
74,850 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, tăng 12,82% so cùng kỳ; năng suất lao động bình quân 
theo doanh thu tính lương đạt 491 triệu đồng/người/năm, tăng 7,4% so cùng kỳ; 100% người 
lao động được tham gia bảo hiểm; nộp ngân sách địa phương gần 4,4 tỷ đồng, tăng hơn 1,1 tỷ 
đồng so với năm 2017… 

 

Trao cờ thi đua của Bộ Thông tin truyền thông cho các đơn vị. 

Tổng doanh thu Bưu điện văn hóa xã đạt hơn 20 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm, tăng 87,8% 
so với cùng kỳ; đạt bình quân 23 triệu đồng/điểm/tháng; doanh thu trừ giá vốn thẻ đạt 11,135 
triệu đồng/điểm/tháng. 

Tính đến 31.12.2018, Bưu điện tỉnh có 114 điểm phục vụ, trong đó có 104 điểm đang hoạt 
động, phục vụ với mật độ bình quân hơn 9.700 người/điểm. Có 25 điểm bưu điện cấp 1,2,3 và 
46 điểm bưu điện văn hóa xã đã được kết nối online để phục vụ tất cả các dịch vụ tài chính 
bưu chính, dịch vụ bưu chính chuyển phát, hỗ trợ cho việc định vị bưu gửi khi khách hàng 
vấn tin hoặc khiếu nại,… 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Công tác điều hành kinh doanh 
tại đơn vị chưa toàn diện các mặt;công tác truyền thông nội bộ và quảng bá về dịch vụ, công 
tác quản lý, chăm sóc khách hàng, việc đánh giá phân tích thị trường còn hạn chế… 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt 255,324 tỷ đồng, tăng 27% so với thực 
hiện năm 2018; doanh thu tính lương đạt 112,249 tỷ đồng, tăng 50% so năm 2018; chênh lệch 
thu chi đạt 16,095 tỷ đồng, tăng 375% so năm 2018; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách kịp 
thời, đúng, đủ 100%… 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Ban tổ chức đã tặng cờ thi 
đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh Tây Ninh và Bưu điện huyện 



Dương Minh Châu; trao 5 bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các cá nhân, tập 
thể có thành tích trong công tác giai đoạn 2016- 2017. 

Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tặng 2 bằng khen cho đơn vị trực thuộc về 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
và Công đoàn tặng 9 giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác và phong trào thi 
đua năm 2018. 

Vũ Nguyệt 



 

Nguồn: Truyền hình Quảng Trị                 

Ngày đăng: 09/01/2019 
Mục: Kinh tế          

Bưu điện Quảng Trị triển khai kế hoạch năm 2019 

Ngày 9/1, Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai 
kế hoạch năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. 

 

Đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc 

 
Với việc tăng cường công tác quản lý, đổi mới toàn diện tổ chức sản xuất, nâng cao chất 
lượng dịch vụ và chú trọng công tác kinh doanh, phát triển khách hàng, năm 2018, Bưu điện 
Quảng Trị đạt tổng doanh hơn 133 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch Tổng Công ty giao, thu nhập 
bình quân của người lao động 8 triệu đồng/tháng. Không chỉ sản xuất, kinh doanh có hiệu 
quả, quá trình hoạt động, toàn ngành luôn đảm bảo an toàn, an ninh mạng và an ninh trật tự 
trong lĩnh vực bưu chính, tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và chính phủ điện tử. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã biểu 
dương những thành tích đạt được của toàn ngành Bưu điện trong năm 2018. Đồng thời nhấn 
mạnh: Để năm 2019, đạt được doanh thu gần 181 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2018, trước 
hết cần thực hiện đổi mới về việc xây dựng kế hoạch, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, 
thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động hăng say lao động sản xuất. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả kinh 
doanh, phát triển các dịch vụ hiện có, mở thêm một số dịch vụ công.mới. Đặc biệt tiếp tục đầu 
tư, xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

 
  
 



 

Nguồn: Truyền hình Vĩnh Phúc                     

Ngày đăng: 09/01/2019 
Mục: Tin tức    

Bưu điện tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019 

Sáng ngày 9/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị 
tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam giao. Ba nhóm dịch vụ trụ cột là: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính 
và phân phối truyền thông đều có tốc độ tăng trưởng cao, tổng doanh thu của đơn vị năm 
2018 đạt trên 215 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với năm 2017. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh tập trung tổ chức hiệu quả phát triển kinh doanh, phối hợp chặt chẽ 
với các sở, ngành địa phương để mở rộng triển khai các dịch vụ hành chính công. Cùng với 
đó, tiếp tục rà soát và bố trí lại sản xuất, chú trọng tổ chức sản xuất tại xã, thực hiện tốt khâu 
khai thác và phát trên địa bàn, cải thiện các chỉ tiêu chất lượng của đơn vị. Năm 2019, Bưu 
điện tỉnh phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 240 tỷ đồng; thu nhập bình quân 10 triệu 
đồng/người/tháng. Với những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bưu 
điện tỉnh đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiều 
tập thể đã nhận được giấy khen của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam./. 



 

Nguồn: Báo Hà Nam            

Ngày đăng: 09/01/2019 
Mục: Kinh tế       

Bưu điện tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 

Chiều 09/1, Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và triển khai 
nhiệm vụ năm 2019. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi 
Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đại biểu đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể 
của tỉnh, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các đơn vị đối tác; lãnh đạo và cán bộ Bưu 
điện tỉnh qua các thời kỳ… 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh, đảm 
bảo duy trì tốt các nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, hành chính công, tài chính bưu 
chính, phân phối truyền thông. Không ngừng nâng cao, đổi mới công tác chất lượng nghiệp 
vụ, rà soát tổ chức sản xuất, tổ chức hành chính, tài chính kế toán và công tác điều hành trong 
sản xuất kinh doanh. Tập trung phát triển các dịch vụ mới, mở rộng địa bàn phục vụ, đáp ứng 
tốt nhu cầu sử dụng của nhân dân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh. Tổng doanh 
thu đạt hơn 195,8 tỷ đồng, bằng 113 % kế hoạch năm. Năng suất lao động đạt 316 triệu 
đồng/người, vượt 7% kế hoạch đề ra. 

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, hành chính công, tài chính bưu chính, phân phối truyền 
thông. Tăng cường công tác tiếp thị tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ và độ bao phủ; 
đẩy mạnh dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ theo quy định của Chính phủ; 
online hóa 100% điểm thu tiền điện; chú trọng công tác quản lý dòng tiền, công nợ, vật tư, 
hàng hóa tại các đơn vị trực thuộc; phát triển hoạt động kinh doanh tại Bưu điện văn hóa xã… 
Phấn đấu doanh thu đạt trên 238 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2018. 

Ghi nhận và biểu dương những kết quả Bưu điện tỉnh đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam Phạm Anh Tuấn yêu cầu Bưu điện tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động để duy trì tốc độc tăng trưởng. Mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, 
đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền để người dân biết và tiếp cận được các dịch vụ 
của ngành... 



 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm trao Huân 
chương Lao động hạng Ba cho Bưu điện tỉnh Hà Nam. 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể cán bộ nhân viên Bưu điện 
tỉnh Hà Nam. Nhiều tập thể, cá nhân cũng đã được Bộ thông tin và Truyền thông; UBND tỉnh 
và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng. 

Nguyễn Hiền 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc             

Ngày đăng: 09/01/2019 
Mục: Tin tức        

Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 243 tỷ đồng 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các dịch vụ hành chính công, tích cực triển 
khai quyết định số 45 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, dành nguồn lực đáng kể cho đổi mới tổ chức 
sản xuất, đầu tư nâng cao năng lực mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tổng doanh thu 
của đơn vị năm 2018 đạt trên 215 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với năm 2017. Trong đó, 
doanh thu từ dịch vụ bưu chính chuyển phát tăng trưởng 18%; lĩnh vực tài chính bưu chính 
tăng 58%; phân phối truyền thông tăng 83%.  

 

Giám đốc Sở TT&TT Trần Gia Long trao Cờ thi đua của Bộ TT&TT cho Bưu điện tỉnh 

Tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 được tổ chức ngày 10/1/2019, các đại biểu thống 
nhất mục tiêu, kế hoạch năm 2019 phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 243 tỷ đồng, tăng 13% so 
với năm 2018; năng suất lao động đạt 415 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân 10 triệu 
đồng/người/tháng. 

Để đạt kế hoạch đề ra, Bưu điện tỉnh tập trung tổ chức hiệu quả phát triển kinh doanh tại địa 
bàn xã và kinh doanh dịch vụ nội tỉnh, phát triển mạng lưới cộng tác viên, đại lý, phấn đấu 
mỗi thôn phát triển 1 cộng tác viên. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa 
phương mở rộng triển khai các dịch vụ hành chính công, trong đó, tập trung quyết liệt vào đề 
án chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích, triển khai 
dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Tiếp tục rà soát, bố trí lại sản xuất, chú trọng tổ chức sản 
xuất tại xã, thực hiện tốt khâu khai thác và chuyển phát trên địa bàn, cải thiện các chỉ tiêu chất 
lượng 



 

Nguồn: Báo Quảng Trị            

Ngày đăng: 09/01/2019 
Mục: Tin tức       

Bưu điện tỉnh Quảng Trị triển khai kế hoạch năm 2019 
 

Chiều nay 9.1.2019, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. Đến
dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho 
Bưu điện tỉnh Quảng Trị 

Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tổng 
doanh thu thực hiện đạt 133.068 triệu đồng, vượt 7% kế hoạch Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam giao, tăng 15% so với năm 2017. Tổng doanh thu tính lương thực hiện 55.379 triệu 
đồng, vượt 5% kế hoạch giao, tăng trưởng 17% so với năm 2017. Chênh lệch thu chi +1.551 
triệu đồng, bằng 100% kế hoạch giao. Năng suất lao động đạt 297 triệu đồng/người/năm, thu 
nhập bình quân đầu người đạt 8 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2017. Hoàn 
thành nộp thuế địa phương 3 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 20% so với năm 2017.  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tổng số thủ tục hành chính tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện trong năm khoảng 80 nghìn hồ 
sơ. Tích cực phối hợp với BHXH tỉnh phát triển mới 16 nghìn đối tượng, tái tục 55 nghìn đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Tham gia xây dựng đề án Cổng thông tin điện tử 
mộ liệt sĩ, tiến hành rà soát, thu thập thông tin, chụp ảnh hơn 53 nghìn đối tượng tại 72 nghĩa 
trang trên địa bàn tỉnh để đồng bộ về mộ liệt sĩ. 

Thực hiện giai đoạn 1 dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”, cập nhật hơn 1,1 nghìn 
địa chỉ về vị trí, thông tin dữ liệu địa chỉ trên địa bàn tỉnh. Có 41 sáng kiến, giải pháp hay của 
các tập thể, cá nhân được hội đồng sáng kiến Bưu điện tỉnh khen thưởng… 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt 180.900 triệu đồng, vượt 5% so với kế 
hoạch Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao, tăng 36% so với năm 2018. Doanh thu tính
lương 72.486 triệu đồng, tăng 31% so với năm 2018. Doanh thu từ khách hàng 95.200 triệu 
đồng. Đổi mới công tác điều hành, phân giao kế hoạch, xây dựng cơ chế trên cơ sở doanh thu 
từ khách hàng, loại bỏ các khoản doanh thu phân chia nội bộ. Mở rộng các dịch vụ mới trên 
cả 3 lĩnh vực bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. 



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng biểu dương những kết quả mà 
Bưu điện tỉnh nỗ lực đạt được trong sản xuất kinh doanh năm 2018, đặc biệt trong đó nhiều
chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời đề nghị Bưu điện tỉnh tập trung triển khai thực 
hiện có hiệu quả 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 

Tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển đồng bộ ba trụ cột kinh doanh là bưu chính, tài chính 
bưu chính và phân phối truyền thông. Trên cơ sở đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh, Bưu điện tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 
thông thực hiện bố trí trang thiết bị cho trung tâm; phối hợp, làm việc với UBND các huyện, 
thị xã, thành phố xem, lựa chọn phương án thích hợp việc bố trí trụ sở và trang thiết bị cho bộ 
phận “một cửa” các cấp tại bưu điện huyện theo Thông báo Kết luận số 13/TB-UBND, ngày 
16/1/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ thực hiện tốt 
việc triển khai Chính quyền điện tử và hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục phối 
hợp với Trung tâm Tin học tỉnh triển khai phần mềm chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh. Đổi mới và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các điểm bưu điện- văn hóa xã. 

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh và Bưu điện 
huyện Hướng Hóa đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018; Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam và Giám đốc Bưu điện tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá 
nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Đắk Lắk        

Ngày đăng: 09/01/2019 
Mục: Tin tức       

Bưu điện tỉnh phấn đấu là điểm đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân năm 
2019 

Sáng 9/1, Bưu điện tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2019. Đến dự có đại diện 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 đạt trên 269 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2017; tổng 
doanh thu tính lương đạt trên 136 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch đề ra; năng suất lao động 
bình quân đạt 434 triệu đồng doanh thu/người/năm; tiền lương bình quân năm 2018 của người 
lao động đạt trên 11 triệu đồng/ người/ tháng; nhóm bưu chính chuyển phát đạt tăng 48% so 
với năm 2017. 

 

Ông Nguyễn Sơn Hà – Giám đốc Bưu điện tỉnh phát biểu tại Hội nghị 

Bên cạnh đó, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển phát công văn, tài liệu, phục vụ 
chỉ đạo điều hành của Đảng và chính quyền địa phương, quyết liệt triển khai tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện. Ký kết hợp tác với 16 Sở, ngành và 14 UBND 
huyện, thị xã, thành phố; triển khai điểm tiếp nhận và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính 
tại UBND thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Năng. Xây dựng Đề án “Thí điểm 
chuyển giao các nhiệm vụ dịch vụ hành chính công cho Bưu điện” trình UBND tỉnh, Krông 
Năng, EaH’leo xem xét; Đề xuất triển khai thu thập dữ liệu Dự án “ Nền tảng dữ liệu Bản đồ 
số Việt Nam”; Triển khai thành công công tác ủy nhiệm thu thuế với cá nhân, hộ kinh doanh 
nộp thuế khoán trên địa bàn 15 huyện/thị xã/ thành phố. Hằng tháng thu hết số phát sinh và 
thu thêm cả phần nợ đọng, tổng số tiền thuế đã thu qua ủy nhiệm là 198 tỷ đồng. 



 

Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu tăng doanh thu đạt  trên 302 tỷ đồng; doanh thu tính lương 
trên 177 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 hành chính; hợp tác kinh doanh với các đối tác Bảo hiểm bưu 
điện, VNPT; DaiIchi; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai các sáng kiến hay. 

 

Bưu điện tỉnh đón nhận Cờ thi đua năm 2018 của Chính Phủ 

Riêng đối với giải pháp phát triển dịch vụ hành chính công, Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 
triển khai Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu tối 
thiểu 70% các TTHC trong danh mục công bố phát sinh hồ sơ và kết quả, tối thiểu 10% hồ sơ 
nộp qua dịch vụ bưu chính công ích, triển khai mỗi huyện từ 2 đến 3 điểm tiếp nhận và 
chuyển trả kết quả thủ tục hành chính tại địa bàn. 



 

02 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Với những thành tích đã đạt được, Bưu điện tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất 
sắc trong phong trào thi đua năm 2018 của Chính Phủ.Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền 
thông tặng Cờ thi đua năm 2018 cho 02 đơn vị bưu điện cấp huyện. Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam khen thưởng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc. 

 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc 



 

Nguồn: Báo Bình Định                  

Ngày đăng: 09/01/2019 
Mục: Tin tức          

Tiếp nhận, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện: Hướng tới nâng chất, 
tăng lượng 

Tiết kiệm thời gian lẫn chi phí cho người dân, tổ chức là tiện ích nổi bật của dịch vụ tiếp 
nhận, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện. Song, vẫn còn 
nhiều việc phải làm để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. 

Ngày 19.10.2016, Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. Song, phải đến 
đầu năm 2018, hoạt động này mới được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh. 

Quầy dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 
của Bưu điện tỉnh đặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, 

Sở GTVT. 

Tiện, lợi 

Trong năm 2018, đã có 8.353 hồ sơ được tiếp nhận và 115.204 hồ sơ được chuyển trả kết quả 
giải quyết TTHC qua bưu điện. Dịch vụ có lượng hồ sơ phát sinh nhiều nhất là chuyển trả 
CMND với 28.961 hồ sơ. Theo Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Gia Bình, số TTHC có phát 
sinh giao dịch còn ít, lượng phát sinh chưa nhiều, chưa đạt kỳ vọng của Bưu điện tỉnh. “Tuy 
nhiên, bước đầu dịch vụ này đã giúp cho người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Đồng 
thời từng bước đơn giản hóa việc giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của 
tỉnh”, ông Bình nói. 

  

Ngày 14.11.2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 
số 4009/QÐ-UBND về việc công bố Danh mục 
TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, có 119 
TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công 
ích của 17 sở, ban, ngành và UBND 11 huyện, thị 



Năm qua, BHXH tỉnh là cơ quan có 
lượng hồ sơ phát sinh được chuyển trả 

cao nhất, với 51.108 hồ sơ. Hoạt động này giúp công khai, minh bạch quá trình giải quyết các 
TTHC, được các đơn vị, cá nhân đánh giá cao. “Cùng với đó là giảm lượt đơn vị đến làm việc 
trực tiếp, giảm áp lực cho nhân viên tiếp nhận hồ sơ. Chúng tôi cũng chủ động hơn trong việc 
trả hồ sơ, không phải chờ các đơn vị, cá nhân đến nhận theo phiếu hẹn, giảm thiểu hồ sơ tồn 
đọng tại cơ quan BHXH”, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Trung cho hay. 

Đáng chú ý, Bưu điện tỉnh đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại 57 điểm 
giao dịch để phục vụ người dân khi có nhu cầu. Tại các điểm bưu điện văn hóa xã, nhân viên 
bưu điện hướng dẫn cụ thể cho người dân quy trình thực hiện TTHC. Tính đến nay, Bưu điện 
văn hóa xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn) đã hướng dẫn thực hiện thành công 13 hồ sơ 
gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho người dân. Theo chị Trần Thị Như Lành - nhân viên 
bưu điện, nhiều trường hợp không rành máy tính, chị sẵn sàng điền giúp các thông tin cần 
thiết. 

“Năm nào cũng phải vào tận Quy Nhơn gia hạn giấy phép, ra vào tốn kém lại mất thì giờ. Nay 
có dịch vụ này khỏe re, tôi còn giới thiệu cho mấy ông bạn cùng đến bưu điện làm cho 
nhanh”, ngư dân Hồ Lời (ở thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc) vui vẻ chia sẻ.    

Cần nâng chất, mở rộng diện bao phủ 

Trong năm qua, ở khối địa phương, UBND huyện Hoài Nhơn có đến 1.560 hồ sơ, giấy tờ 
hành chính công chuyển trả qua bưu điện. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, có đến 4 địa phương 
không phát sinh hồ sơ nào được thực hiện qua đường bưu điện (An Nhơn, Phù Mỹ, Vân 
Canh, Tây Sơn). Nhiều sở, địa phương lượng hồ sơ phát sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực 
tế đó cho thấy dịch vụ này chưa thật sự lan tỏa mạnh. 

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Trung cho rằng, công tác tuyên truyền chưa được triển khai sâu 
rộng, mạnh mẽ nên nhiều tổ chức, cá nhân chưa biết hoặc chưa hiểu rõ về dịch vụ, chưa tin 
cậy nhiều vào chất lượng phục vụ của cơ quan Bưu điện vì sợ hồ sơ thất lạc, không đảm bảo 
thời gian. Phần lớn nhân viên bưu điện trực tiếp nhận và chuyển phát nhiều loại hồ sơ của 
nhiều ngành nên không chuyên sâu, dẫn đến tiếp nhận hồ sơ không đầy đủ theo quy định của 
từng TTHC. 

Theo Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Anh Dũng, thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục 
phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông đến tận thôn, xóm 
thông qua hệ thống thông tin cấp xã và các tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn xã. Đồng thời, 
tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại các điểm phục vụ của bưu điện. Cùng với đó 
là rà soát lại các TTHC có lượng phát sinh nhiều, thông dụng và hoàn thiện lại quy trình, làm 
việc với các sở, ban, ngành, UBND huyện để tăng lượng hồ sơ được tiếp nhận và chuyển trả 
qua hệ thống bưu điện. 

“Quan trọng không kém là huấn luyện, đào tạo cho nhân viên bưu điện về cách thức, quy trình 
tiếp nhận các bộ thủ tục phát sinh, nhất là tiếp nhận hồ sơ trên trang dịch vụ công trực tuyến ở 
mức độ 3, 4 để hướng dẫn công dân cách đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến tại các điểm bưu điện 
văn hóa xã và phát trả kết quả đến tận nhà, nhằm phục vụ tốt nhất các nhu cầu của tổ chức, cá 
nhân”, ông Dũng nhấn mạnh.      

NGUYỄN VĂN TRANG 

xã, thành phố. 



 

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Nội vụ                  

Ngày đăng: 09/01/2019 
Mục: Tin tức          

Hội thảo triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
năm 2018; hướng dẫn điều tra xã hội học và sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số cải 

cách hành chính 

Sáng ngày 09/01/2019, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo triển khai xác định Chỉ 
số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2018; hướng dẫn điều tra xã 
hội học và sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính. 

Vụ trưởng chính của Chính phủ chủ Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh 
Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành trì Hội thảo.  
Dự Hội thảo có thành viên Hội đồng thẩm định; đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi 
công tác cải cách hành chính (CCHC) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; đại diện lãnh đạo và 
chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.  

Phát biểu tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng cho biết, Hội 
thảo được tổ chức nhằm triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018; hướng dẫn điều tra xã 
hội học và sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính và lấy ý kiến các đại 
biểu vào dự thảo Công văn của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác 
định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, bảo đảm trung thực, khách 
quan, đúng quy định. Tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với 
từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số CCHC các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, xác định được Chỉ số 
CCHC phản ánh thực chất, khách quan kết quả CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 
2018; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với CCHC 
nói chung và đánh giá kết quả CCHC hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.  
Tại Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chuyên viên chính Vụ Cải cách hành chính trình bày 
Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hướng dẫn những điểm mới về xác định Chỉ số 
cải cách hành chính năm 2018, công tác điều tra xã hội học và sử dụng phần mềm quản lý 
chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính. 

 

Bà Nguyễn Thị Việt Hồng đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại Hội thảo 



Phát biểu trao đổi, thảo luận, thành viên Hội đồng thẩm định và các đại biểu nêu các kiến 
nghị, thắc mắc tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc triển khai xác định Chỉ số CCHC 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của từng Bộ, ngành và triển 
khai công tác điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2018. Vụ trưởng Vụ Cải cách 
hành chính Phạm Minh Hùng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các câu hỏi của các đại biểu nhằm 
thống nhất trong cách hiểu, cách tổ chức thực hiện triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 
2018. 
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe ông Đoàn Đình Hổ, Trưởng phòng, Trung tâm Công 
nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ hướng dẫn sử dụng phần 
mềm quản lý chấm điểm xác định Chỉ số CCHC. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng ghi nhận 
và đánh giá cao ý kiến trao đổi của các đại biểu; đồng thời, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện một số nội dung công việc như sau: (1). 
Thực hiện việc phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bưu điện các tỉnh, thành phố triển khai 
công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018, đảm bảo khách quan, có chất 
lượng. (2). Lập danh sách chính thức và danh sách dự phòng các đối tượng tham gia trả lời 
phiếu điều tra xã hội học theo quy định tại Quyết định số 2678/QĐ-BNV ngày 25/12/2018 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Danh 
sách chính thức và danh sách dự phòng gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính) để tổng 
hợp gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo đúng thời gian quy định. (3). Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam phối hợp với Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) sớm tiến hành tập huấn 
cho các điều tra viên để triển khai theo đúng tiến độ quy định; đồng thời, tìm ra các giải pháp 
nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình điều tra xã hội học của năm 2017. 

Vụ trưởng Phạm Minh Hùng cũng khẳng định, trên cơ sở những ý kiến góp ý của thành viên 
Hội đồng thẩm định và các đại biểu, Vụ Cải cách hành chính sẽ tiếp thu và hoàn thiện các 
Công văn hướng dẫn trình lãnh đạo Bộ Nội vụ ký ban hành gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có căn cứ triển khai chấm điểm, đảm 
bảo việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2018 thống nhất, hiệu quả đúng với Kế hoạch 
đã đề ra. 

Anh Cao  

 

 


