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Bưu điện tỉnh: Tiên phong cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích 

Với tinh thần “Thay đổi - phát triển - thành công”, Bưu điện tỉnh đã thực hiện nhiều 

giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ, tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo 

trong việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. 

 
Toàn cảnh Bưu điện tỉnh. 

Hiện nay, Bưu điện tỉnh đang phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các dịch vụ hành 

chính công thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Một số dịch vụ triển khai có hiệu quả như: 

Triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả giấy phép lái xe với Sở Giao thông vận tải; 

dịch vụ chuyển phát chứng minh nhân dân với Công an tỉnh; dịch vụ chuyển kết quả cấp 

phiếu lý lịch tư pháp với Sở Tư pháp… 

Thay vì phải đến trụ sở các cơ quan nhà nước, giờ đây, người dân trên địa bàn tỉnh có thể nộp 

hồ sơ tại các điểm bưu điện và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà. Anh 

Nguyễn Văn Thìn, tổ 2, thị trấn Na Hang (Na Hang) chia sẻ, để làm thủ tục cấp đổi giấy phép 

lái xe qua bưu điện, anh chỉ cần đến điểm bưu điện gần nhất kê khai các thông tin theo yêu 

cầu và chỉ mất khoảng 15 phút là xong. Sau 1 tuần thì nhân viên bưu điện chuyển giấy phép 

lái xe mới về tận nhà, rất thuận tiện và hiệu quả. 



 
Khách hàng giao dịch tại Bưu điện tỉnh. 

Nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ, Bưu điện tỉnh đã bố trí tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, ký kết thỏa thuận hợp tác, cung ứng dịch vụ với 24 sở, ngành và UBND 7 huyện, 

thành phố. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, trong năm 2018, tổng lượt 

người sử dụng dịch vụ hành chính công qua bưu điện là hơn 10.000 lượt (tăng 10% so với 

cùng kỳ năm 2017). Trong đó, lượng dịch vụ hành chính công cao nhất là thủ tục cấp đổi 

chứng minh nhân dân và cấp phiếu lý lịch tư pháp.  

Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục nâng cấp, mở rộng mạng lưới điểm Bưu điện - Văn hóa 

xã, cung ứng các dịch vụ tiện ích, bảo đảm xây dựng mạng lưới bưu chính hiện đại, rộng khắp 

trong tỉnh. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như: Chi 

trả các chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội, các dịch vụ thanh toán (thu, chi) giữa các cơ quan, 

tổ chức và người dân; chuyển phát chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe… đến 

tay công dân theo yêu cầu. 
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Ấm áp quà tặng người nghèo, đối tượng chính sách dịp Tết tại Quảng Nam 

Quảng Nam chi hơn 68 tỷ đồng trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà người có công với cách 

mạng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào các xã vùng cao…  

Tết Kỷ Hợi, tỉnh Quảng Nam chi hơn 68 tỷ đồng trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà người có công 

với cách mạng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào các xã vùng cao bị ảnh hưởng thiên 

tai. Số tiền này được trao đến từng gia đình trước Tết. 

 

Dân làng Khe Chữ vui mừng được Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đến thăm dịp 

Tết. 

Những ngày này, nhiều đoàn công tác, các tổ chức từ thiện xã hội, nhà hảo tâm đến các làng 

quê ở tỉnh Quảng Nam thăm, tặng quà đồng bào nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Đây là 

việc làm nhân văn nhằm thể hiện đức tính “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. 

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chí (96 tuổi) vào ra 

nhìn ngắm ngôi nhà mới. Một đời gắn bó với vùng đất ven thị trấn Nam Phước, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lần đầu mẹ Chí được sống trong căn nhà xây khang trang trị giá gần 

100 triệu đồng do Ban Quản lý Di tích Đình Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội hỗ trợ, thông qua Hội đồng hương huyện Duy Xuyên tại Hà Nội. 
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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng quà cho giáo viên điểm trường Khe 

Chữ. 

Chồng và con trai của mẹ Chí hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ một mình lẻ bóng 

đơn côi, sống nương thân với gia đình người cháu họ. 

Mẹ Nguyễn Thị Chí không ngờ rằng, những năm tháng cuối đời có được căn nhà riêng sạch 

đẹp để đón Tết: “Mấy ngày nay mẹ mừng kinh lắm. Tết vui lắm, vì có nhà ở. Mẹ cũng vừa 

nhận được số quà của nhà nước quan tâm đến mẹ. Mẹ mừng lắm!”. 

Cũng tại huyện Duy Xuyên, hơn 170 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn đang làm việc 

tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tham gia Chương trình “Tết sum vầy” do 

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức. 

Hơn 11.000 công nhân ở địa phương này được doanh nghiệp chăm lo tết, tổng số tiền hơn 3 tỷ 

đồng. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng quà giáo viên điểm trường Khe Chữ. 

Ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 

nay, những khoản hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, người có 

công đã thực hiện đầy đủ. Huyện cũng đã tổ chức đi thăm, tặng quà 300 học sinh hoàn cảnh 
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khó khăn. Hội đồng hương huyện Duy Xuyên tại Hà Nội hỗ trợ 140 suất quà, mỗi suất 500 

ngàn đồng và 10 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo dịp Tết. 

Ông Lê Trung Cường cho biết thêm: “Ngoài chính sách của tỉnh đối với hộ nghèo theo chế độ 

bảo trợ xã hội  là 300.000 đồng/ 1 khẩu, ở huyện có 1.458 khẩu đã thực hiện đầy đủ. Ngoài 

chế độ của tỉnh, huyện cũng đã trích ngân sách để hỗ trợ tất cả các hộ nghèo của huyện, mỗi 

khẩu  là 200.000 đồng, tương đương 15 ký gạo để hỗ trợ cho tất cả hộ nghèo, tổng số tiền 

khoảng 500 triệu đồng cho 2.500 khẩu”. 

Cách đây 1 tháng, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu ngành chức năng hướng 

dẫn về việc tặng quà tết đến người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng 

tại các cơ sở bảo trợ xã hội; yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc tặng quà trước ngày 

25 tháng Chạp. 

Quà tết là tiền mặt cũng được chi trả cùng lúc với việc chi trả chế độ trợ cấp tháng 1 và tháng 

2 năm 2019 qua hệ thống bưu điện đến tận tay các đối tượng. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương rà soát tình hình đời sống nhân dân, 

chủ động trích ngân sách để hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ thiếu đói, khó khăn trong 

dịp tết và giáp hạt. 

Đối với những nơi tình hình phức tạp, có nguy cơ thiếu đói thì địa phương phải báo cáo với 

UBND tỉnh để kịp thời giải quyết. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã có kế hoạch chăm lo tết cho người nghèo.  

Quỹ vì người nghèo tỉnh đã trao 450 suất quà, mỗi suất từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng tặng 

các gia đình nghèo. 

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Dịp Tết năm nay, chỉ đạo 

chung của toàn tỉnh là không để xảy ra thiếu đói trong dịp Tết. Chủ động của các địa phương 

phải lo việc đó để đảm bảo điều kiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tỉnh cũng 

đã xuất ngân sách để hỗ trợ các địa phương, các gia đình chính sách,  thăm hỏi, đảm bảo cuộc 

sống người dân trong dịp Tết này”./. 
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Khởi động chương trình hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm địa phương 

Đồng hành cùng chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 của Thủ tướng 

Chính phủ theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 05 năm 2018, Quyết định số 

01/QĐ-BCĐTW ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình 

Mục tiêu Quốc gia 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng sàn thương mại điện tử POSTMART tại địa 

chỉ https:postmart.vn  nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cơ sở sản xuất 

trực tiếp cung cấp thông tin sản phẩm địa phương ,vùng miền,và được hệ thống Bưu điện 63 

tỉnh thành hỗ trợ quảng bá và bán hàng, giao hàng tới tận tay người mua không thông qua bất 

kì cấp trung gian nào. Chính vì vậy, giá thành và chất lượng sản phẩm luôn được ưu đãi và 

đảm bảo nhất khi tới tay người tiêu dùng. 

Bưu điện Việt Nam với ưu thế mạng lưới phục vụ hiện nay về hệ thống thu gom và phát hàng 

tới tận các thôn bản, ấp,xã..; hệ thống vận chuyển chuyên nghiệp và hệ thống thanh toán đa 

dạng linh hoạt. Các sản phẩm thuộc chương trình phối hợp cung cấp trên sàn được ưu đãi 

không thu phí sàn và được áp dụng chính sách miễn giảm cước vận chuyển , thu hộ theo quy 

định của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Sở Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp, Hợp 

tác xã, cơ sở sản xuất, hộ gia đình kinh doanh sản phẩm đặc sản địa phương trên địa bàn lựa 

chọn sàn thương mại điện tử https:postmart.vn làm sàn chính thức cho các sản phẩm địa 

phương theo đề án Mỗi xã một sản phẩmnhằm mở rộng thị trường và bán hàng chuyên 

nghiệp, thúc đẩy kinh tế hợp tác xã, hộ gia đình phát triển. 

Quý doanh nghiệp tham gia cung cấp sản phẩm trên sàn giao dịch postmart.vn xin vui lòng 

liên hệ điểm Bưu điện , Bưu cục, VHX gần nhất hoặc điện thoại 02543.859.966-360 _ 

0909.012.486 ( Anh Trường ) để được hỗ trợ 
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Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng tăng 

Để phát triển an sinh xã hội bền vững, bảo hiểm xã hội (BHXH tỉnh) đã thực hiện linh 

hoạt nhiều giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, phù hợp với điều kiện địa phương. 

Nhờ vậy số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh ngày một tăng cao. 

Thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2018, công tác tuyên truyền vận động người dân tham 

gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã được đổi mới và được xem là nhiệm vụ trọng tâm 

để thực hiện. Cơ quan BHXH các cấp trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền đến vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn 

hoặc người có uy tín tại địa phương; nội dung tuyên truyền cũng được truyền tải một cách đơn 

giản, dễ hiểu, gần gũi và thiết thực với cuộc sống hàng ngày của đồng bào, phù hợp với đặc 

thù văn hóa vùng miền, phù hợp về thời gian để không ảnh hưởng đến quá trình lao động, sản 

xuất của bà con. 

Đặc biệt trong những tháng cuối năm 2018 (từ tháng 9 đến tháng 12), BHXH tỉnh đã phối hợp 

với Bưu điện tỉnh triển khai phương án phát triển BHXH tự nguyện qua hội nghị tuyên truyền 

và bước đầu đạt được những kết quả đánh khích lệ: tổ chức 115 hội nghị tuyên truyền, thu hút 

3.420 người tham gia, vận động được 1.170 người tham gia mới, chiếm khoảng 34,2%. 

 

Chuyên viên Bộ phận Một cửa của BHXH tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục giải quyết 

chế độ BHXH. Ảnh: K.Oanh 

Bên cạnh đó, xuất phát từ đặc thù của tỉnh có địa bàn rộng, các khu dân cư ở xa trung tâm, 

đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số đông, giao thông đi lại phức tạp…, ngành BHXH đã chủ 

động phối hợp với UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế 

mở rộng hệ thống đại lý thu trên địa bàn. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 203 đại lý với 730 

điểm thu và gần 1.800 nhân viên (tăng 43 đại lý, 303 điểm thu và trên 1.200 nhân viên so với 

cùng kỳ năm 2017). Qua đó đã tạo điều kiện để người dân tham gia BHXH tự nguyện được 

thuận lợi và dễ dàng. Đồng thời, BHXH tỉnh còn phát động phong trào thi đua “Tăng cường 

đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 



BHXH tự nguyện” trong toàn ngành và giao chỉ tiêu cụ thể để mỗi viên chức, người lao động 

tuyên truyền vận động người dân tham gia. 

Chính những giải pháp linh hoạt nói trên đã giúp cho số lượng người tham gia BHXH tự 

nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 3.632 người 

tham gia BHXH tự nguyện, tăng 72,2% so với cùng kỳ năm 2017. Cùng với đó, số đối tượng 

được hưởng các chế độ BHXH tự nguyện cũng tăng qua các năm. Đến thời điểm hiện tại đã 

có 605 người hưởng lương hưu với mức lương hưu bình quân trên 2 triệu đồng/tháng/người, 

trong đó chủ yếu là những người đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời 

gian đóng nên đóng đủ để hưởng lương hưu. 

 

Đại lý thu BHXH, BHYT của BHXH huyện M'Đrắk tuyên truyền cho người dân trên địa bàn 

về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: K.Oanh 

Không những thế, việc đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền vận động của BHXH tỉnh đã 

giúp cho chính sách BHXH dần đi vào cuộc sống, người dân ngày càng nắm vững hơn về 

quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH tự nguyện như: đối tượng tham gia, mức đóng, 

phương thức đóng, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho người dân khi tham gia BHXH tự 

nguyện, các chế độ khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, tử tuất, các hồ sơ, thủ tục, địa điểm để 

đăng ký tham gia BHXH tự nguyện… 

Phát huy những lợi thế sẵn có, thời gian tới, ngành BHXH sẽ tiếp tục chú trọng đến công tác 

tuyên truyền, nhân rộng mô hình phát triển đối tượng thông qua hội nghị tuyên truyền trực 

tiếp đối với người dân, trong đó chú trọng đến nhóm đối tượng thân nhân người lao động 

đang tham gia BHXH bắt buộc, hội viên các hội đoàn thể; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 

BHXH tự nguyện cho hệ thống đại lý có tính chuyên nghiệp cao như đại lý Bưu điện, đại lý là 

cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ - thông tin trong 

công tác phát triển đối tượng và giải quyết các chế độ mà người tham gia được thụ hưởng… 

để đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn ngày càng tăng. 



 

Nguồn: Báo Cà Mau   

Ngày đăng: 29/01/2019 
Mục: Tin tức  

Quản lý tốt, tạo thị trường bưu chính, viễn thông cạnh tranh lành mạnh 

Đó là một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành thông tin và truyền thông tỉnh Cà 

Mau hướng đến trong năm 2019. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai công tác ngành thông tin và 

truyền thông năm 2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng yêu cầu, ngành cần làm 

tốt hơn công tác quản lý nhà nước về báo chí; quản lý internet, game online, mạng xã hội 

nhằm ngăn chặn kịp thời các tội phạm an ninh mạng, công nghệ cao; đảm bảo định hướng dư 

luận, tránh để tâm lý hoang mang tư tưởng trong Nhân dân từ các kênh thông tin không chính 

thống. 

Trên địa bàn Cà Mau hiện có 18 doanh nghiệp bưu chính với 160 điểm phục vụ và 9 doanh 

nghiệp viễn thông. Tổng doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát và viễn thông năm 2018 

ước đạt trên 1.839 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt trên 57,3 tỷ đồng. 

Công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đảm bảo nâng cấp, duy trì 

và sử dụng rộng rãi: Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Phần mềm 

quản lý văn bản VIC, Phần mềm một cửa điện tử,; Hội nghị truyền hình trực tuyến... trong các 

cơ quan nhà nước: 

Trong năm, có trên 27,5 triệu lượt độc giả truy cập vào địa chỉ Cổng thông tinh điện tử tỉnh; 

500 đơn vị sử dụng VIC với hơn 7.500 tài khoản người dùng. Có 98% văn bản trao đổi trên 

hệ thống VIC; giải quyết nhu cầu qua phần mềm điện tử một cửa đạt 98,98%, qua đó giảm chi 

phí ước đạt trên 28 tỷ đồng trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cho Nhân dân và doanh 

nghiệp. 

Trên lĩnh vực thông tin – báo chí – xuất bản, sở luôn gắn chặt công tác phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau đảm bảo định hướng thông tin đúng, đủ, kịp 

thời đối với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. 

Năm 2019, ngành thông tin và truyền thông tỉnh đặt ra 12 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải 

pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành./. 

 

 

 


