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Bưu điện tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và triển khai kế hoạch năm 
2019 

Sáng 11/01, Bưu điện tỉnh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động 
hạng Ba và triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo số sở, ban, ngành, 
đoàn thể của tỉnh tới dự. 

 

Bưu điện tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Đức Lam 

 

Sau hơn 10 năm thành lập, đặc biệt là trong giai đoạn 2012 – 2016, Bưu điện tỉnh hoàn thành 
thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh và phục vụ công 
ích; đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh 
thông tin bưu chính. Hàng năm tổng doanh thu, doanh thu tính lương đều tăng trưởng cao.  

Tổng doanh thu, năm 2012 đạt trên 24,3 tỷ đồng, đến năm 2016 đạt trên 106,8 tỷ đồng, tăng 
trưởng 338%; doanh thu tính lương, năm 2012 đạt trên 20,4 tỷ đồng, đến năm 2016 đạt trên 
52,1 tỷ đồng, tăng trưởng 154,5%. Năm 2018, tổng doanh thu đạt gần 238 tỷ đồng, tăng 
trưởng 172%; doanh thu tính lương đạt gần 87 tỷ đồng. Cùng với phát triển sản xuất, kinh 
doanh, thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa 
phương, đặc biệt là phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trên địa bàn được đảm bảo 
tốt, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh...  

Phát huy thành quả của năm trước, năm 2019 Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt 
271,1 tỷ đồng; doanh thu tính lương 110,6 tỷ đồng; tiền lương bình quân đạt 13,1 triệu 
đồng/người/tháng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã chính thức giao kế hoạch cho các 
đơn vị trực thuộc và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong toàn 
ngành... Với những thành tích đã đạt được trong giai đoạn trên, Bưu điện tỉnh đã vinh dự được 
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và năm 2018 được Thủ tướng 
Chính phủ tặng cờ thi đua; nhân dịp này nhiều tập thể thuộc Bưu điện tỉnh có thành tích xuất 
sắc đã được Bộ Thông tin và truyền thông, Tổng Công ty bưu điện Việt Nam, Công đoàn 
ngành Thông tin và truyền thông Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
khen thưởng. 



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh 
đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chúc mừng, ghi nhận những thành tích của Bưu điện 
tỉnh đạt được trong những năm qua. Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới, 
đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bưu điện tỉnh: Nắm bắt các chủ trương của Đảng, 
Nhà nước về cải cách và đổi mới mạnh mẽ nền hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục 
hành chính để tham mưu, đề xuất tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành cụ thể hóa và 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình trong cải cách hành chính; tổ chức tiếp nhận và 
chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện nhằm góp phần thực 
hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và công 
dân trên địa bàn tỉnh.  

Bưu điện tỉnh cần bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong đề án thành lập Trung tâm hành 
chính công của tỉnh, chính quyền điện tử tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của 
tỉnh để tham gia sâu hơn trong các dịch vụ công mà Nhà nước chỉ định đối với doanh nghiệp 
bưu chính công ích; đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng cung cấp 
dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lợi dụng 
việc cung cấp dịch vụ KT1 để xâm phạm TTATXH, an ninh quốc gia.  

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện 
thuận lợi cho Bưu điện tỉnh triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng các nhóm dịch vụ phục vụ các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu trong việc cung cấp dịch vụ 
hành chính công đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; phối hợp với Bưu điện tỉnh đưa 
các sản phẩm của địa phương lên sàn giao dịch thương mại điện từ Postmart nhằm đưa sản 
phẩm của địa phương đến mọi miền đất nước, tạo đầu ra cho sản phẩm có hiệu quả hơn. Các 
sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bưu điện tỉnh lập kế hoạch triển khai thực 
hiện có hiệu quả các công việc theo đúng quy định; tạo điều kiện cho Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình đảm bảo các thủ tục 
hành chính được cung cấp trên môi trường mạng; thực hiện việc nhận, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích./. 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng  

Ngày đăng: 11/01/2019 
Mục: Xã hội           

Bưu điện tỉnh: Triển khai kế hoạch công tác năm 2019 

Sáng nay 11/01/2019, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác 
năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.   

 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng trao tặng 
Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018” 

 
Năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh cơ bản hoàn thành và hoàn 
thành vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2018 thực hiện được 314,6 tỷ đồng, 
đạt 122% kế hoạch, tăng 53% so cùng kỳ; doanh thu lượng tính thực hiện 118,9 tỷ đồng, đạt 
103% kế hoạch, tăng 20% so cùng kỳ; năng suất lao động bình quân theo doanh thu tính 
lương đạt 160 triệu đồng/người/năm, tăng 10,3% so cùng kỳ; 100% người lao động được 
tham gia bảo hiểm.  

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 174 điểm phục vụ, trong đó có 41 bưu cục, 115 Bưu 
điện Văn hóa xã, 11 đại lý, 7 thùng thư công cộng độc lập trải dài trên địa bàn toàn tỉnh. 
Mạng vận chuyển với 1 tuyến cấp 1, 8 tuyến vận chuyển cấp 2, 79 tuyến vận chuyển cấp 3 và 
228 tuyến phát. Sự phát triển của mạng Bưu chính toàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn tại địa phương, 
đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, nâng cao dân trí, đảm bảo an toàn, an ninh, phục vụ tốt sự 
lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát 
triển của ngành và sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt 314,6 tỷ đồng, bằng 100% so với thực 
hiện năm 2018; doanh thu tính lương đạt 151,423 tỷ đồng, tăng 27,4% so năm 2018; thực hiện 
nghĩa vụ nộp ngân sách kịp thời, đúng, đủ… 

  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đinh Như Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Bưu điện 
Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đạt được trong năm 2018. 



Đồng thời, đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục bám sát định hướng phát triển của Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam, nhu cầu của khách hàng trên địa bàn để tập trung kinh doanh, khai thác. 
Tối ưu hóa mạng lưới, chiến lược kinh doanh, chú trọng khai thác tốt thị trường nông thôn, 
dịch vụ nội tỉnh. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, sở, ngành thực hiện tốt dịch 
vụ hành chính công. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sắp xếp nâng cao chất lượng, năng suất lao 
động… thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2019.   

 

Tuyên dương các cá nhân, đơn vị của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
2018 

 
Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cũng đã được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Lâm Đồng trao tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018” và Bằng khen 
Công đoàn của Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng.  



 

Nguồn: Phát thanh Truyền hình Bình Phước               

Ngày đăng: 11/01/2019 
Mục: Tin tức    

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đạt tổng doanh thu trên 144,7 tỷ đồng 

 “Kết quả sản xuất kinh doanh vượt 6% kế hoạch được Tổng Công ty giao. Tổng doanh 
thu đạt trên 144,7 tỷ đồng, đạt 105,9% so với kế hoạch năm 2018; nộp ngân sách địa 
phương hơn 4,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 8,5 triệu 
đồng/người/tháng”. Đó là một số kết quả nổi bật của Bưu điện tỉnh trong năm 2018 
được nêu tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 sáng ngày 10/1. 

 

Năm qua, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên 25.400 hồ sơ; 
chuyển trả kết quả thủ tục hành chính hơn 50.400 hồ sơ. Cụ thể, đã chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích cho hơn 17.300 đối tượng; chi trả bảo trợ xã hội cho 
trên 22.400 đối tượng; thu tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông 1.400 
lượt/tháng. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng đã kết nối thành công với Trung tâm hành chính 
công của tỉnh để triển khai dịch vụ hành chính công; công tác quản lý chất lượng, chương 
trình an sinh xã hội cũng dược Bưu điện tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu vượt doanh thu từ 3% trở lên; hoàn thành 
vượt mức lợi nhuận; quỹ lương người lao động phấn đấu thực hiện 101% so với kế hoạch đề 
ra. 

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã thông báo một 
số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2018 và khẳng định, trong những kết quả đó có sự đóng 
góp không nhỏ của cán bộ công nhân viên, lao động ngành Bưu điện, nhất là ở lĩnh vực cải 
cách thủ tục hành chính. Ông mong muốn Bưu điện tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện 
tốt nhiệm vụ thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác quản lý điều hành, nâng 
cao chất lượng phục vụ và triển khai các dịch vụ mới; phối hợp với các sở ngành liên quan 
thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: UBND 
tỉnh sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tích cực để ngành bưu điện thực hiện các thỏa thuận đã ký kết. 

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 đã được tuyên 
dương, khen thưởng. 

Ngọc Huyền – Hồng Hả 



 

Nguồn: Báo Nghệ An              

Ngày đăng: 11/01/2019 
Mục: Tin tức       

Ký kết thỏa thuận thu thập dữ liệu dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” 

Chiều 11/1, tại TP Vinh, Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ký kết quy chế 
phối hợp triển khai thu thập dữ liệu cho dự án "Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam". 

Biên bản ký kết thỏa thuận được tiến hành trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Văn phòng 
Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông; tiếp đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và 
UBND tỉnh có văn bản giao nhiệm vụ cho Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn là đơn vị chủ công tổ 
chức triển khai thực hiện.  

 

Các đại biểu Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh cùng chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: Nguyễn Hải 

Mục tiêu của dự án là thực hiện thu thập dữ liệu tất cả các địa điểm, địa danh của các địa 
phương trong tỉnh. Nội dung thu thập dữ liệu bao gồm tên địa chỉ, địa chỉ chi tiết của địa điểm 
(số nhà, đường phố, ngõ ngách tại thành phố hoặc xóm, cụm, tổ...tại nông thôn). Các đối 
tượng được thu thập là nhà dân, nhà hàng, ngân hàng, bưu điện...). Ngoài ra, đối với các địa 
điểm đặc biệt như trường học, các địa danh y tế, cơ quan hành chính, điểm du lịch, điểm bưu 
chính công cộng... sẽ được chụp ảnh làm dữ liệu. 

Theo thỏa thuận tại lễ ký kết, Bưu điện tỉnh sẽ đảm nhận 70%, còn Tỉnh đoàn sẽ đảm nhận 
30% khối lượng công việc; đồng thời hai đơn vị sẽ phân công các bộ phận theo dõi và thực 
hiện. 



 

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn ký biên bản thỏa thuận ký kết. Ảnh: 
Nguyễn Hải 

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn lưu ý các đoàn viên về vai trò, 
nhiệm vụ của mình, Tỉnh đoàn cùng với Bưu điện tỉnh là 2 lực lượng tiên phong, chủ công 
triển khai đề án. 

Mục tiêu là ngay trong tháng 1/2019 sẽ triển khai xong Dự án nên phải tập trung để làm chủ 
quy trình cài đặt phần mềm, nắm chắc nền tảng công nghệ để thu thập dữ liệu cho dự án được 
hiệu quả, chính xác. Ngoài địa bàn các huyện, thành thị đồng bằng, lưu ý đến nền tảng công 
nghệ tại vùng miền núi khó khăn để có hướng dẫn, hỗ trợ thêm cho người thực hiện; từng cá 
nhân được phân công phụ trách cần nắm chi tiết từng đoàn viên và từng địa bàn. 

 

Trao đổi biên bản ghi nhớ giữa 2 đơn vị, trong đó phân công hàng ngày Bưu điện có trách 
nhiệm cập nhật thông tin và vào thứ 2 hàng tuần sẽ báo cáo tiến độ về Ban chỉ đạo tỉnh. Ảnh: 

Nguyễn Hải 

Về phía Bưu điện tỉnh, bà Bùi Thị Minh - Giám đốc Bưu điện tỉnh cũng lưu ý một số tình 
huống, kinh nghiệm thực tế tại các địa phương đã triển khai để các thành viên và Tỉnh đoàn 
triển khai thuận lợi./. 

 


