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Thực hiện "Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa": Cần sự ủng hộ của mọi người dân 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, từ đầu tháng 
1-2019, Bưu điện tỉnh đã và đang huy động lực lượng triển khai Dự án "Nền tảng dữ 
liệu Bản đồ số Việt Nam", trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành cơ bản việc thu 
thập địa chỉ trong tháng 1 này. 

Dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” nằm trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri 
thức Việt số hóa” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-TTg, ngày 
18-5-2017. Mục tiêu của Đề án này nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ đến từng 
số nhà, từng địa chỉ trên quy mô toàn quốc. Qua đó, vừa phục vụ việc quản lý nhà nước vừa 
đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, địa chỉ của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Từ 
tháng 11-2018, có 2 địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm triển khai là Phú Yên và Hậu 
Giang, hiện nay đã cơ bản hoàn thành việc thu thập dữ liệu địa chỉ tại 2 tỉnh này. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh thu thập địa chỉ trên đường Hà Huy Tập (TP. Buôn Ma Thuột) 

Tại Đắk Lắk, đầu tháng 1-2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai việc thu thập địa chỉ ở một số cơ 
quan hành chính, hiện đã và đang triển khai đại trà trên tất cả các địa chỉ thuộc phạm vi của 
tỉnh. Trong đó, nhân lực chính là nhân viên bưu điện các cấp và đoàn viên, thanh niên trên địa 
bàn tỉnh. Để tránh tình trạng việc thu thập trùng địa chỉ giữa các cơ quan phối hợp, Bưu điện 
tỉnh đã phân chia ranh giới từng khu vực, tuyến đường. Hiện nay, với vai trò chủ đạo, Bưu 
điện tỉnh đã phân công một số cán bộ, công nhân viên ở bộ phận kinh doanh và hầu hết bưu tá 
ở các huyện, thị xã, thành phố tranh thủ ngoài giờ tiến hành thu thập thông tin địa chỉ ở các 
khu dân cư. 

Theo đó, trên cơ sở ứng dụng phần mềm “VNPOST thu thập địa chỉ” được tải về điện thoại cá 
nhân, mỗi nhân viên bưu điện tham gia sẽ tiến hành thu thập các thông tin gồm: tên địa chỉ 
(tên chủ hộ, cửa hàng, địa điểm); địa chỉ chi tiết (số nhà, đường phố, ngõ, hẻm tại khu vực 
thành phố; thôn, buôn tại khu vực nông thôn); loại đối tượng (nhà hàng, nhà dân, các cơ quan, 
doanh nghiệp…). Trong đó, đối với các địa điểm đặc biệt như trường học, địa danh y tế, cơ 
quan hành chính, điểm du lịch, điểm bưu chính công cộng… ngoài thu thập các thông tin chi 
tiết, người làm nhiệm vụ còn phải chụp và lưu lại hình ảnh các đơn vị này trong phần mềm đã 



được tải về điện thoại. Sau khi xác nhận thông tin chuẩn, dữ liệu sẽ được tích hợp và đưa lên 
bản đồ số Việt Nam tại địa chỉ https://map.itrithuc.vn. 

Tỉnh Đoàn hiện đã tổ chức tập huấn cho hơn 350 người là bí thư, phó bí thư thành, huyện, thị 
đoàn và một số cán bộ đoàn tại các Trường Đại học Tây Nguyên, Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 
và Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên. Hiện nay, Tỉnh Đoàn đã có văn bản chỉ đạo các huyện, 
thị, thành đoàn và đoàn khối thành lập đội hình ở xã, phường, thị trấn. Theo đó, có ít nhất 2 
người phối hợp với bưu điện cùng cấp trên địa bàn để tiến hành thực hiện thu thập dữ liệu 
phục vụ Dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chủ 
động liên hệ với Thành Đoàn Buôn Ma Thuột hỗ trợ thu thập địa chỉ ở một số khu vực TP. 
Buôn Ma Thuột theo địa bàn đã được phân công. 

Việc thu thập thông tin, dữ liệu trên địa bàn tỉnh diễn ra cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên, trong 
quá trình thu thập, cán bộ, nhân viên bưu điện cũng gặp không ít khó khăn. Thực tế cho thấy, 
khi thu thập dữ liệu ở một số nơi, đặc biệt khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
đã có trường hợp người dân hiểu nhầm nhân viên bưu điện đi... bắt cóc trẻ em. Mặc dù trước 
khi đưa điện thoại lên để xác định tọa độ tìm kiếm, nhân viên bưu điện đã xuất trình các văn 
bản, giấy tờ liên quan đến việc thu thập dữ liệu. Anh Lê Trọng Sỹ, nhân viên Bưu điện tỉnh 
chia sẻ, việc thu thập dữ liệu không khó, song để nhân viên bưu điện cũng như đoàn viên 
thanh niên đẩy nhanh tiến độ, rất mong mọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan hành chính 
phối hợp, ủng hộ, tránh tình trạng hiểu nhầm, nghi ngờ dẫn tới làm mất thời gian. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh thu thập địa chỉ tại phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) 

Ông Nguyễn Sơn Hà, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, từ nay đến hết tháng 1-2019, ngoài 
việc bố trí một số nhân viên thuộc Phòng Kinh doanh thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin 
phục vụ Dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” trong giờ hành chính và ngoài giờ làm 
việc, đơn vị còn vận động, khuyến khích khoảng 200 bưu tá ở các huyện, thị xã tranh thủ thời 
gian chưa có bưu phẩm giao khách làm nhiệm vụ thu thập địa chỉ. Theo ông Hà, tầm từ 7 giờ 
đến 9 giờ sáng hằng ngày, bưu phẩm trên tỉnh chưa kịp chuyển xuống bưu điện tuyến huyện 
nên các bưu tá có thể tranh thủ làm công tác thu thập địa chỉ. 

Theo thống kê sơ bộ, năm 2019 toàn tỉnh có khoảng 500 nghìn địa chỉ cần thu thập. Thời gian 
còn lại không nhiều, trong khi số địa chỉ cần thu thập rất lớn, do đó để kịp tiến độ (31-1-2019) 
như yêu cầu của Văn phòng Chính phủ thì ngoài 2 lực lượng chính là nhân viên bưu điện và 
đoàn viên, thanh niên, cần sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ từ phía 
người dân trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh vừa có văn bản số 444/UBND-KVGC, ngày 16-



1-2019 về việc hỗ trợ, thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án 
“Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa ”. Theo đó, tỉnh giao Sở 
Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh 
triển khai thực hiện Đề án; Sở Thông tin và Truyền thông 
tuyên truyền đến người dân về chủ trương thu thập dữ liệu 
địa chỉ của Chính phủ và tạo điều kiện cho lực lượng thu 
thập dữ liệu… 

 



 

Nguồn: Báo Sơn La   

Ngày đăng: 22/01/2019 
Mục: Tin tức                

Những cánh én mùa xuân 

Mỗi khi xuân về, nhân viên bưu tá của ngành Bưu điện được ví như những “cánh én 
mùa xuân”. Bởi, mặc nắng, mặc mưa, bước chân của họ vẫn rảo khắp nẻo đường, sao 
cho hành trình của những cánh thư, những tờ báo, những gói bưu phẩm... đến tay người 
nhận nhanh nhất, mang niềm vui đến cho mọi nhà. 

 
Nhân viên bưu tá của ngành Bưu điện sắp xếp, phân loại thư báo, bưu phẩm. 

Ngày giáp Tết, như đã hẹn trước, chúng tôi có mặt tại Bưu điện tỉnh, anh Phùng Đắc Hùng, 
Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh đón và trực tiếp đưa chúng tôi xuống Trung tâm Khai thác vận 
chuyển (Bưu điện tỉnh) để nhà báo cảm nhận sâu sắc hơn về “nghề bưu tá”. Ấn tượng đầu tiên 
khi chúng tôi bước chân vào Trung tâm vận chuyển, chính là những kiện hàng bày la liệt và 
một núi báo, thư cao ngất ngưởng, phải lách người khéo léo qua những kiện hàng, chúng tôi 
mới vào được bên trong phòng làm việc của Trung tâm. Các bưu tá đang cặm cụi, miệt mài 
sắp xếp, phân loại ấn phẩm, báo chí, công văn, thư tín... theo từng địa chỉ, từng đường thư mà 
họ phụ trách. 

Dừng tay làm việc cùng nhân viên, anh Vũ Văn Toản, Giám đốc Trung tâm Khai thác vận 
chuyển, vui vẻ nói: Mỗi khi Tết đến xuân về, ở Trung tâm, lãnh đạo cũng như nhân viên “mỗi 
người làm việc bằng hai” để thư, báo, bưu phẩm được chuyển đến đúng địa chỉ nhanh nhất. 
Đưa cho tôi xem cuốn sổ ghi chi tiết, rõ ràng những điểm dừng trên tuyến, anh Toản giải 
thích: Để tránh sai sót, tránh bỏ sót thư, báo và bưu gửi, đơn vị chúng tôi phải ghi chép cụ thể 
như thế này. Bên cạnh đó, để lựa chọn được tuyến đường đi chuyển phát ngắn. 

Nhìn những thùng sắt đẹp, an toàn được in logo nhận diện thương hiệu Bưu điện Việt Nam 
đựng đầy thư báo, bưu phẩm, tôi e ngại: Trong một buổi sáng làm sao các chị có thể phát hết? 
Chị Quàng Thị Xoan, làm nghề bưu tá đã hơn 10 năm của Trung tâm Khai thác vận chuyển, 
khẳng định: Những ngày thường, chúng tôi luôn phát hết trước 11 giờ để đầu giờ chiều còn 
đến nhận thư báo phát tiếp đợt 2. Những ngày Tết cận kề, năm nào chúng tôi cũng làm thêm 
ca, để tất cả bưu phẩm đều đến được địa chỉ của người nhận. Có khi trong ngày, một bưu tá 
phải đi trên 300 điểm dừng và trở về nhà khi đường phố đã sáng đèn. Mệt, nhưng ai nấy đều 
vui vì biết rằng đó là những lá thư, những món quà từ nơi xa gửi về cho người thân, chất chứa 
bao tình cảm mỗi dịp Tết đến, xuân về. 



Công việc của những bưu tá ở Thành phố là vậy, nhưng với những bưu tá vùng cao, công việc 
của họ lại càng khó khăn, vất vả hơn gấp bội. Để hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi họ phải quyết 
tâm, tận tình, trung thực và chịu khó. Anh Đỗ Hà Nam, Giám đốc Bưu điện huyện Phù Yên, 
cho biết: Trong hoạt động của Bưu điện thì công tác vận chuyển bưu phẩm, công văn và thư 
báo từ huyện về cơ sở gặp nhiều khó khăn nhất, thế nhưng đây lại là nhiệm vụ được thực hiện 
đạt kết quả tốt. Huyện Phù Yên có 27 xã, trong đó có những xã xa trung tâm đến sáu, bảy 
mươi cây số, không những thế, đường lại khó đi, nhất là vào những ngày trời mưa, đường trơn 
lầy lội. Dù vậy, đội ngũ những người bưu tá vận chuyển thư báo vẫn nhiệt tình, hăng say với 
công việc, đều đặn mỗi ngày một chuyến công văn, thư báo từ huyện về cơ sở. Anh Đinh Văn 
Nhất, cán bộ vận chuyển công văn, thư báo xã Đá Đỏ tâm sự: Là xã xa trung tâm huyện nhất 
nằm ở vùng dọc sông, đường đi lại vô cùng khó khăn, nhất là những khi trời mưa, đường trơn 
lầy lội. Nhớ đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn hồi tháng 8/2018, tôi đi đưa thư, báo có đoạn phải 
đi bộ, đường trơn như mỡ, cõng trên lưng túi thư báo nặng, phải lần từng bước, từng bước 
một. Mỗi bước đi là một lần bấm sâu 10 ngón chân xuống đất, đá để có thể đứng vững. Khi 
lên đến đỉnh dốc, ngồi nghỉ mà chỉ thở bằng mũi cho khỏi bị rát họng và giữ được sức. Lúc 
xuống dốc, phải quay lưng lại mà lùi từng bước một để tránh bị ngã nhào. Tuy vậy, những 
bưu tá chúng tôi vẫn đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao, chuyển công văn giấy tờ, thư báo từ 
huyện xuống xã đảm bảo không thất lạc. 

Đi nhiều, tiếp xúc với nhiều gia đình, nên các bưu tá gần như biết rõ từng ngôi nhà, từng con 
ngõ, từng cung đường mà mình phụ trách. Tuy vất vả, nhưng sự miệt mài và tinh thần trách 
nhiệm cao trong công việc của những bưu tá đã đem lại cho mỗi địa chỉ từ cơ quan đến từng 
người dân những nguồn thông tin quan trọng hay chỉ đơn giản là chất chứa niềm vui và chia 
sẻ nỗi buồn trong mỗi cánh thư. 

Xin được lấy câu nói của chị Quàng Thị Xoan thay cho lời kết: “Làm nghề bưu tá thời @ luôn 
áp lực, nhưng niềm vui được nhận lại chính là niềm tin của khách hàng dành cho nghề bưu 
tá”. Xuân mới đã gõ cửa, xin chúc cho những “Cánh én mùa xuân” thật nhiều sức khỏe để kịp 
mang thông tin đến cho mọi nhà! 



 

Nguồn: Đài PT-TH Bến Tre   

Ngày đăng: 22/01/2019 
Mục: Tin tức   

Bưu điện tỉnh Bến Tre triển khai kế hoạch năm 2019 

Đến tháng 3/2019, UBND tỉnh Bến Tre chính thức giao dịch vụ hành chính công sang 
cho Bưu điện tỉnh đảm trách. Dự kiến trong thời gian này, tỉnh sẽ khai trương Trung 
tâm phục vụ hành chính công đặt tại toà nhà Bưu điện tỉnh. 

 

UBND tỉnh Bến Tre đề nghị, năm 2019 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nên quan tâm đầu 
tư nhiều hơn về nhân lực và vật lực cho Bưu điện Bến Tre để đơn vị có thể đảm trách tốt 
nhiệm vụ nói trên; đồng thời yêu cầu Bưu điện tỉnh nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ 
trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên trong ngành. 
UBND tỉnh Bến Tre sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Bưu điện tỉnh phát triển mạng lưới, hệ 
thống bưu điện văn hoá xã nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân khu vực nông thôn. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu doanh thu trên 215 tỷ đồng; đẩy mạnh các 
lĩnh vực bán hàng bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông, phát 
triển hành chính công; tháng 3/2019 khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công đặt tại 
toà nhà Bưu điện tỉnh; làm tốt công tác chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 
trợ xã hội; tập trung khai thác và phát triển sản lượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự 
nguyện; xúc tiến triển khai dịch vụ chi trả trợ cấp cho người có công; thực hiện đúng hợp 
đồng thu thuế với Cục Thuế tỉnh; tập trung phát triển kinh doanh tại điểm bưu điện văn hoá 
xã, điểm bán hàng lưu động; tăng cường quảng bá kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại 
điện tử PostMart… 



 

Nguồn: Báo Lào Cai  

Ngày đăng: 22/01/2019 
Mục: Nhịp cầu nhân ái      

Nhiều phần quà ý nghĩa tặng đồng bào vùng khó khăn 

Chăm lo tết cho người nghèo, nhiều cá nhân, tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên và trao 
những món quà ý nghĩa cho người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. 

* Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” và Bưu điện tỉnh tổ chức chương trình “Kết nối yêu 
thương” 

Nhằm hỗ trợ thiết thực và tiếp thêm hơi ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi Tê ́t 
Nguyên đán Kỷ Hợi đang về, ngày 22/1, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Bảo hiểm Nhân 
thọ Dai-ichi Việt Nam và Bưu điện tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”. 

Chương trình đã trao 150 phần quà, gồm áo ấm, ba lô cho học sinh nghèo học giỏi Trường 
Tiểu học số 2 thị trấn Nông trường Phong Hải (Bảo Thắng) và một số trường thuộc thành phố 
Lào Cai; tổng giá trị trên 30 triệu đồng. 

 

Đại diện các đơn vị bày tỏ thông điệp chung tay đem đến cuộc sống tốt đẹp 
hơn cho cộng đồng. 

Được biết, từ tháng 9/2018 đến nay, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” phối hợp với Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam trao tặng 1.750 phần quà trị giá trên 360 triệu đồng cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Ninh Bình, Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, 
Nghệ An, Kiên Giang, Lào Cai, Yên Ba ́i... Đây là chuỗi hoạt động của chương trình “Kê ́t nối 
yêu thương” do Dai-ichi Việt Nam khởi xướng. 



 

Trao quà cho học sinh trường Tiểu học số 2 Phong Hải. 

Cùng với “Kết nối yêu thương”, Dai-ichi VN cũng khởi xướng nhiều hoạt động từ thiện xã 
hội có ý nghĩa, đóng góp hơn 26 tỷ đồng. 



 

Nguồn: Hà Nội Mới   

Ngày đăng: 22/01/2019 
Mục: Chính trị       

Phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác phát hành Báo Hànộimới tới các đảng viên cao tuổi 

Sáng 22-1, Báo Hànộimới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác in, phát hành Báo 
Hànộimới đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên - năm 2018.  
 
Đại biểu dự hội nghị, về phía Báo Hànộimới có đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới và các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Anh, Mai 
Thị Kim Thoa; về phía Công ty TNHH MTV In Báo Hànộimới có các đồng chí: Đào Trọng 
Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Dương Văn Cường - Quyền Giám đốc công ty; về phía 
Công ty Phát hành báo chí trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty 
Phát hành báo chí trung ương. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc 
Bưu điện Hà Nội, cùng 12 bưu tá có thành tích cao trong công tác phát hành Báo Hànộimới 
năm 2018. 

 

Quang cảnh hội nghị. 

 
Số đảng viên được nhận báo biếu tăng 17,1% 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Mai Thị Kim Thoa cho biết, thực hiện 
Quyết định số 1487-QĐ/TU ngày 18-11-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc biếu Báo 
Hànộimới hằng ngày đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên; căn cứ 
thỏa thuận đã ký ngày 29-12-2016 về quy trình xuất bản, tiến độ in, giao, nhận báo phục vụ 
công tác phát hành giữa Báo Hànộimới, Công ty TNHH MTV In Báo Hànộimới và Công ty 
Phát hành báo chí trung ương, năm 2018, Báo Hànộimới đã coi công tác phát hành báo biếu, 
thời gian in, giao báo cho Công ty Phát hành báo chí trung ương là việc quan trọng, điểm then 
chốt quyết định sự khởi đầu thành công trong quá trình giao, phát báo đến các đảng viên cao 
tuổi. 
 
Bên cạnh việc quyết liệt xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy trình xuất bản chặt chẽ, bao gồm 
quy định, chế tài bảo đảm thời gian chuyển file tin, bài sang Công ty TNHH MTV In Báo 
Hànộimới theo đúng thỏa thuận, Báo Hànộimới còn thay đổi quy trình kiểm tra, kiểm soát nội 
dung trước khi chuyển toàn bộ nội dung tin bài sang Công ty TNHH MTV In Báo Hànộimới. 



Nhờ đó, duy trì thời gian giao báo chuyến 1, 2 cho Công ty Phát hành báo chí trung ương từ 
2h đến 3h30 hằng ngày 

 
“Báo Hànộimới đã bố trí cán bộ thường xuyên có mặt tại Công ty TNHH MTV In Báo 
Hànộimới, phối hợp với quản đốc máy in, thủ kho làm tốt công tác kiểm tra chất lượng in, 
quy cách sản phẩm báo, số lượng báo, bảo đảm báo in sạch, đẹp, thời gian giao chuyến 1, 2 
đúng theo quy định. Công tác đối chiếu số lượng, thanh quyết toán tiền giấy, công in hằng 
tháng cũng đã được các bên phối hợp chặt chẽ, nhanh gọn, chính xác theo đúng hợp đồng…”, 
đồng chí Mai Thị Kim Thoa cho biết. 

 
Với những nỗ lực của các đơn vị, năm 2018, tổng số lượng phát hành Báo Hànộimới đạt 
24.824.645 tờ/năm. Trong đó, báo biếu đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở 
lên là 16.188.222 tờ, trung bình một ngày là 45.218 tờ. Tỷ lệ phát báo thành công trong ngày 
đạt gần 99%. So với năm 2017, tỷ lệ phát báo thành công trong ngày tăng 8,52%. 
 
Với tinh thần "nâng cao hiệu lực hiệu quả", các bên đã phối hợp chặt chẽ, có nhiều sáng kiến, 
nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Báo Hànộimới cũng đã chia sẻ khó khăn 
về tài chính với các đơn vị, như việc tăng giá giấy và cước phí. Mặc dù việc điều chỉnh hai 
khoản chi này đã chiếm tới hơn 60% giá báo nhưng giá Báo Hànộimới vẫn thấp hơn giá 
thành. Chất lượng triển khai Quyết định số 1487-QĐ/TU ngày 18-11-2016 của Ban Thường 
vụ Thành ủy về việc biếu Báo Hànộimới hằng ngày đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 
năm tuổi Đảng trở lên tiếp tục được cải thiện. Trong quá trình thực hiện, không ít lần Báo 
Hànộimới nhận được thư khen ngợi của các đồng chí đảng viên được nhận báo biếu. 

 

Báo Hànộimới, Công ty TNHH MTV In Báo Hànộimới, Công ty Phát hành báo chí trung 
ương, Bưu điện Hà Nội ký biên bản thỏa thuận về việc phối hợp in, phát hành Báo Hànộimới 

năm 2019. 

 
“Việc triển khai có chất lượng Quyết định số 1487-QĐ/TU đã tiếp tục khẳng định tính đúng 
đắn, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chủ trương này; đồng thời góp phần giúp Báo Hànộimới 
hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
và các hoạt động của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tới đông đảo bạn đọc, góp phần tạo 
sự đồng thuận về tư tưởng trong từng chi bộ, đảng bộ. Một số đơn vị đã liên hệ với Báo 
Hànộimới để học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành việc thực hiện 
triển khai công tác phát hành báo biếu. Điều đó cho thấy, việc tặng món ăn tinh thần đến mỗi 



đảng viên cao tuổi Đảng là một chủ trương đúng, có tác động mạnh mẽ đến mỗi đảng viên và 
đang ngày càng lan tỏa trên phạm vi cả nước”, đồng chí Mai Thị Kim Thoa cho biết. 
 

Cải tiến chất lượng, sớm đưa báo đến tay độc giả 

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng 
phát hành Báo Hànộimới tới các đảng viên cao tuổi; đồng thời có những cơ chế, chính sách 
phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các bộ phận chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ. 
 
Phát kiểu kết luận tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long đã biểu 
dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác phát hành Báo Hànộimới năm 
2018. 
 
“Các cơ quan đã không ngừng đổi mới công việc chuyên môn để nâng cao chất lượng in và 
phát hành báo. Đây là kết quả của sự phối hợp, sẻ chia chân thành với phương châm làm việc 
'nói là làm' của các đơn vị”, đồng chí Nguyễn Hoàng Long đánh giá. 

 

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại hội nghị. 

 
Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Hoàng Long cũng chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại như: Chất 
lượng các khâu phát hành báo của các đơn vị vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục; 
khâu in ấn cần tiếp tục giữ ổn định để đạt quy trình chuẩn; việc cập nhật danh sách địa chỉ các 
đảng viên thay đổi vẫn chưa được như ý; vẫn còn tình trạng giao gộp, giao thiếu báo, hay chất 
lượng phục vụ của một số bưu tá chưa đạt yêu cầu… 

Tổng Biên tập Báo Hànộimới nhấn mạnh, năm 2019, việc phát hành báo cần có sự phối hợp 
nhịp nhàng, tập trung 5 nội dung: Triển khai thực hiện tốt thỏa thuận đã ký kết giữa các đơn 
vị, nỗ lực giảm “thời gian chết” trong khâu in ấn xuất bản; tiếp tục cải tiến chất lượng giao 
báo mỗi ngày để Báo Hànộimới đến tay độc giả sớm hơn; các bên cần lắng nghe ý kiến phản 
hồi của độc giả, phối hợp giải quyết khiếu nại, để phục vụ tốt hơn; nỗ lực tập huấn nâng chất 
lượng nghiệp vụ; nghiên cứu xây dựng mô hình phát hành theo khu vực để nâng cao chất 
lượng giao báo trong ngày. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của các đơn vị trong việc in và phát hành Báo 
Hànộimới, nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Hoàng Long kính chúc các đại 
biểu và gia đình năm mới sức khỏe, thành công và nhiều niềm vui trong cuộc sống.  
 



Trong khuôn khổ hội nghị, Báo Hànộimới, Công ty TNHH MTV In Báo Hànộimới, Công ty 
Phát hành báo chí trung ương, Bưu điện Hà Nội đã ký biên bản thỏa thuận về việc phối hợp 
in, phát hành Báo Hànộimới năm 2019. Dịp này, Báo Hànộimới đã quyết định khen thưởng 
12 bưu tá có thành tích cao trong công tác phát hành năm 2018 với mức thưởng 1 triệu 
đồng/người. 

 

 


