
 

Nguồn: Báo Quảng Nam   

Ngày đăng: 30/01/2019 
Mục: Kinh tế   

Bưu điện tỉnh đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

Giai đoạn 2017 - 2018, Bưu điện Quảng Nam đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ 

sơ thủ tục hành chính (TTHC) đến tận tay cá nhân, tổ chức. Năm 2017, đơn vị tiếp nhận và trả 

kết quả 135.529 hồ sơ giải quyết TTHC đến tận tay cá nhân, tổ chức. Năm 2018, tiếp nhận và 

trả kết quả 202.457 hồ sơ hành chính công. Bưu điện tỉnh ký thỏa thuận hợp tác với các sở, 

ngành triển khai tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại các điểm phục vụ chuyển đến Trung tâm 

Hành chính công giải quyết, trả kết quả đến tận nơi. Năm 2017, bưu điện chuyển phát 13.437 

hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; năm 2018 là 15.583 hồ sơ. 

Bưu điện tỉnh cũng đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả tại bộ phận một cửa 

cấp huyện; ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

TTHC cho 59 UBND xã có vị trí thuận lợi... 

* Tại chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, Tổng Công 

ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện Quảng Nam trao tặng căn nhà trị giá 50 triệu đồng và nhiều 

phần quà thiết thực cho công nhân. Trước đó, Bưu điện tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, trao tặng 

quà cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Zuôih (Nam Giang), đơn vị kết nghĩa. Tại đây, Bưu điện 

tỉnh đã trao tặng gần 370 suất quà cho đồng bào xã Zuôih để đón tết ấm áp hơn. 



 

Nguồn: Báo Quảng Ngãi  

Ngày đăng: 30/01/2019 
Mục: Tin tức  

Đưa chính quyền đến gần dân 

Thay vì phải đến cơ quan nhà nước, người dân có thể thực hiện và nhận kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay tại nhà thông qua bưu điện. Đó là những tiện ích 

có được nhờ nỗ lực của Bưu điện tỉnh trong hành trình đồng hành, làm “cánh tay nối 

dài”, đưa dịch vụ công đến gần với người dân... 

 

Được phục vụ tận nhà 

Sáng 17.12.2018, chị Bạch Thị Thu Nhi, ở xóm 3, thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa) 

đến UBND xã Nghĩa Thắng để chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vì 

không có thời gian chờ đợi, chị Nhi đã lựa chọn gửi lại hồ sơ tại điểm Bưu điện Văn hóa xã 

Nghĩa Thắng và cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại rồi ra về. 

Nhận hồ sơ, Bưu điện Văn hóa xã Nghĩa Thắng đã chuyển đến Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả 

giải quyết TTHC xã để giải quyết. Chiều cùng ngày, hồ sơ được nhân viên bưu điện chuyển 

phát đến tận nhà chị Nhi. 

 

Từ tháng 4.2018, Bưu điện tỉnh đã mở thêm bưu cục cấp 3 tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh để phục vụ tại chỗ cho tổ chức, công dân. Ảnh: Ý THU 

 

“Tôi không nghĩ hồ sơ của mình lại được giải quyết nhanh và còn được giao tận nhà ngay 

trong ngày. Bưu điện giúp tôi đỡ mất thời gian chờ đợi, lại không phải đi lại nhiều lần, nên tôi 

rất hài lòng”, chị Bạch Thị Thu Nhi chia sẻ. 

Thủ tục nhanh gọn, kết quả giải quyết TTHC được giao về tận nhà; nên dù mới được ngành 

bưu điện phối hợp cùng chính quyền địa phương đưa vào thực hiện thí điểm từ cuối tháng 

10.2018, nhưng mô hình “Bưu điện văn hóa xã kết hợp Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải 

quyết TTHC” tại xã Nghĩa Thắng đã nhận được sự tín nhiệm của người dân. Số lượng hồ sơ 

đăng ký chuyển phát qua Bưu điện Văn hóa xã Nghĩa Thắng không ngừng gia tăng theo từng 

tháng. 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh thực 



Tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

(Công an tỉnh), kể từ khi có quầy nhận chuyển phát hồ 

sơ TTHC của Bưu điện, nhiều người dân khi đến làm 

thủ tục cấp mới, cấp đổi CMND cũng đã lựa chọn sang 

ngay quầy của Bưu điện để được giao CMND về tận 

nhà. 

 

“Từ nhà tôi đến nơi làm lại CMND khoảng 40km. Thời 

gian đi và về cũng mất cả buổi, đó là chưa kể tiền xăng 

xe. Vậy nên, tôi lựa chọn dịch vụ chuyển phát của Bưu 

điện. Chỉ với 15.000 đồng, tôi được nhân viên bưu điện 

nhận giấy CMND giúp rồi chuyển phát về tận nhà, thuận 

lợi vô cùng”, anh Nguyễn Tuấn, ở thị trấn Đức Phổ (Đức 

Phổ) cho biết. 

Không chỉ được chuyển phát hồ sơ giải quyết TTHC đến 

tận nhà, người dân còn có thể làm thủ tục nộp thuế 

khoán qua bưu điện. Đây là một trong những tiện ích 

vừa được Bưu điện tỉnh triển khai trong năm 2018 và 

được nhiều hộ kinh doanh đồng tình hưởng ứng. 

 

“Việc ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện giúp người nộp thuế chúng tôi thuận tiện hơn rất nhiều. 

Thay vì phải sắp xếp thời gian để đi nộp thuế theo giờ hành chính như trước đây, giờ chúng 

tôi có thể nộp thuế bất cứ khi nào. Thậm chí, còn được lựa chọn dịch vụ thu thuế tận nhà, tiết 

kiệm được rất nhiều thời gian”, bà Trần Thị Thu, một hộ kinh doanh tạp hóa ở phường Nghĩa 

Chánh (TP.Quảng Ngãi) cho biết. 

Đưa dịch vụ công đến gần với người dân 

Đồng hành cùng các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách TTHC, thời gian 

qua, Bưu điện tỉnh đã không ngừng phối hợp cùng các sở, ban, ngành, địa phương trong thực 

hiện TTHC. Đến nay, Bưu điện tỉnh đã thỏa thuận, hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính 

chuyển phát với 18/18 sở, ban, ngành. Nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ, 

Bưu điện tỉnh đã bố trí nhân viên tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại 49 điểm, 

trong đó có 26 bưu cục cấp 1, 2, 3 và 23 điểm bưu điện văn hóa xã. 

 

Mô hình “Bưu điện văn hóa xã kết hợp Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC” tại 

xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa) giúp người dân nhận được kết quả giải quyết TTHC ngay tại 

nhà. Ảnh: ĐÌNH DIỆU 

hiện chi trả lương hưu cho 

23.389 đối tượng, với số tiền gần 

100 tỷ đồng/tháng; chi trợ cấp 

thất nghiệp cho 3.024 đối tượng, 

với số tiền là 7,7 tỷ đồng/tháng; 

chi trợ cấp một lần cho 628 đối 

tượng, với số tiền là 14,8 tỷ 

đồng/tháng. Đồng thời, thực 

hiện thu hộ BHXH, BHYT tự 

nguyện đạt hơn 29 tỷ đồng; 

thực hiện chuyển phát thành 

công hơn 50 nghìn hồ sơ, kết 

quả giải quyết TTHC; 

khoảng18.000 hồ sơ BHXH, 

7.011 giấy phép lái xe, gần 

15.000 CMND, hơn 4.500 hộ 

chiếu... đến tận tay người dân, 

doanh nghiệp. 



 

Đặc biệt, từ tháng 4.2018, khi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, 

Bưu điện tỉnh đã mở thêm bưu cục cấp 3 tại Trung tâm, để phục vụ tại chỗ cho tổ chức, công 

dân. Từ đó đến nay, điểm bưu cục này đã thực hiện vận chuyển hơn 18.000 hồ sơ từ trung tâm 

đi các sở, ban, ngành và ngược lại; chuyển phát kết quả giải quyết TTHC hơn 1.500 hồ sơ. 

 

Tiếp tục đồng hành cùng người dân, tháng 12.2018, Bưu điện tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác 

với UBND TP.Quảng Ngãi trong việc chuyển phát kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

điện. Và chỉ sau nửa tháng triển khai, đã có hơn 30 hồ sơ được chuyển phát qua Bưu điện... 

 

Không chỉ hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát, Bưu điện tỉnh còn ký kết với Sở 

LĐ-TB&XH thực hiện chi trả bảo trợ xã hội qua bưu điện; phối hợp với Công an tỉnh trong 

thu hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tay 

công dân theo yêu cầu; phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện hình thức ủy nhiệm 

thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán qua bưu điện đối với cá nhân nộp thuế theo 

phương pháp khoán; tổ chức lễ ra mắt thí điểm mô hình kết hợp Bưu điện và Bộ phận tiếp 

nhận, trả kết quả giải quyết TTHC... 

Đây được xem là những nỗ lực của Bưu điện tỉnh trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, 

mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Đồng thời, giúp các cơ quan hành chính nhà nước 

giảm tải công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

tỉnh. 

 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Phan Thị Hồng Minh cho biết: “Tiếp tục phát huy những kết quả đã 

đạt được, năm 2019, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính công ích từ cấp tỉnh đến huyện và xã. Tăng cường cung cấp dịch vụ 

trong lĩnh vực hành chính công, triển khai thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy mạnh dịch vụ công trực 

tuyến tại các điểm phục vụ của Bưu điện, mở rộng triển khai mô hình kết hợp Bưu điện văn 

hóa xã với Bộ phận một cửa cấp xã, triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại 

nhà... để từng bước trở thành “cánh tay nối dài”  của các cơ quan hành chính trong thực hiện 

cải cách TTHC, giúp người dân và các tổ chức, doanh nghiệp thuận tiện hơn khi thực hiện các 

TTHC ở tất cả các lĩnh vực". 



 

Nguồn: Báo Bắc Kạn   

Ngày đăng: 2930/01/2019 
Mục: Tin tức 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 

Năm 2018, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để 

biết rõ hơn về những kết quả này và mục tiêu, giải pháp thực hiện cải cách hành chính 

năm 2019, phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Ma Xuân Thu- Giám 

đốc Sở Nội vụ. 

  

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá khái quát những kết quả việc thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính của tỉnh ta trong năm 2018. 

Đồng chí Ma Xuân 

Thu: Trong năm 2018, 

công tác CCHC đã 

được Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh tập trung chỉ đạo 

quyết liệt để triển khai 

thực hiện theo đúng kế 

hoạch đề ra, rất nhiều 

nội dung về CCHC 

của tỉnh  đã có chuyển 

biến tích cực. Trong 

đó đáng chú ý là các 

nội dung trọng tâm: Sự 

sát sao, quyết liệt 

trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các đồng chí lãnh đạo tỉnh là dấu ấn đầu tiên phải kể 

đến. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã xác định trong Kế hoạch CCHC 

năm 2018 của tỉnh và nhằm cải thiện chỉ số CCHC, trong năm, UBND tỉnh đã tổ chức 03 

cuộc họp chỉ đạo trực tiếp về công tác CCHC (thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố). Trong đó, 01 

cuộc họp đánh giá kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2017 và Chỉ số PCI năm 2017 và bàn giải 

pháp thực hiện trong năm 2018; 02 cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch 

CCHC năm 2018. 

Các cuộc họp đã đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, yếu kém gắn với trách 

nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Điểm sáng đáng chú ý nhất trong thực hiện CCHC của tỉnh 

năm 2018 tiếp tục là việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính. Để cụ thể hóa chủ trương của 

Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-

UBND ngày 10/4/2018 để kiện toàn và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; 

Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/4/2018 để sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành 

chính  và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn, theo đó tỉnh đã và đang tổ chức triển khai thực hiện: Khối quản lý nhà nước, thực 

hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND 

tỉnh; đã giải thể Chi cục Văn thư, Lưu trữ và chuyển bộ phận quản lý nhà nước về Phòng Cải 

các hành chính thuộc Sở Nội vụ; giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường, chuyển thành Phòng 

 



Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; giải thể Phòng Tài nguyên nước, khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu và chuyển bộ phận Tài nguyên nước về Phòng Khoáng sản thành 

Phòng Khoáng sản - Nước; chuyển bộ phận Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu về Phòng 

Môi trường. (các tổ chức khi hợp nhất, sáp nhập sẽ đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019). 

Khối đơn vị sự nghiệp công lập: 8/8 huyện, thành phố đã thành lập Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Trạm chăn nuôi thú ý, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực 

vật, Trạm khuyến nông và bộ phận khuyến nông của Phòng nông nghiệp và PTNT;  8/8 

huyện, thành phố đã thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông trên cơ sở hợp 

nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình và bộ phận sự nghiệp văn hóa thuộc phòng Văn hóa - 

Thông tin... Bên cạnh đó, việc thực hiện các nhiệm vụ khác như: Tuyên truyền, hiện đại hóa 

hành chính công hay kiểm soát thủ tục hành chính cũng có chuyển biến tích cực. 

Phóng viên: Dựa trên những kết quả đạt được trong năm 2018, cũng như các mục tiêu đã 

đặt ra trước đó thì nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính của tỉnh năm 2019 như thế 

nào, thưa đồng chí? 

Đồng chí Ma Xuân Thu: Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết số 07-

NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, trong năm 

2019 tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả đồng 

bộ 6 lĩnh vực CCHC từ cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng 

và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện 

đại hóa hành chính, trong đó trọng tâm là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy khi Chính phủ ban 

hành các Nghị định quy định về vấn đề này. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tăng tốc 

trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019, góp phần sớm đưa Bắc Kạn vào top các tỉnh có 

chỉ số CCHC khá của cả nước như Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 (khóa 

XI) về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016- 2020 đã đề ra. 

Phóng viên: Vậy giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ trên ra sao, thưa đồng chí? 

Đồng chí Ma Xuân Thu: Để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC 2019, ngành tham mưu cho 

UBND tỉnh thực hiện một số giải pháp cụ thể sau: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

công vụ theo kế hoạch, đột xuất, trong đó, tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc giải quyết 

TTHC cho người dân và doanh nghiệp, nhất là giải quyết TTHC đất đai. Xử lý hoặc kiến nghị 

cấp có thẩm quyền xử lý triệt để khi phát hiện các cá nhân nhũng nhiễu và các tập thể để xảy 

ra tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.  Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Trong đó, tập trung vào 

tuyên truyền việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu 

chính công ích để nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; 

tuyên truyền các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tổ chức, cá nhân để 

người dân, doanh nghiệp biết thực hiện và giám sát. Tiếp tục rà soát đề nghị cấp có thẩm 

quyền đơn giản hóa TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; công bố, công khai 

danh mục TTHC đầy đủ, kịp thời. Đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt 

động chính thức và hoạt động có hiệu quả; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị đã thực hiện. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ 

máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả theo Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 23/01/2018 và Kế hoạch số 91-KH/TU 

ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 

của Tỉnh ủy Bắc Kạn; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/4/2018 và Kế hoạch số 147/KH-

UBND ngày 17/4/2018 của tỉnh... Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, 

ngành, đơn vị gắn liền với công tác thi đua khen thưởng của tỉnh. 

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí! 



 

Nguồn: MIC   

Ngày đăng: 30/01/2019 
Mục: Tin tức                

Ngành TT&TT Đắk Lắk viếng Đài tưởng niệm các liệt sỹ Giao bưu - Thông tin liên lạc 

Tây Nguyên dịp Tết 

Sáng ngày 30/01/2019,  nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi -2019, đoàn đại biểu các đơn vị 

trong ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã đến dâng hương, dâng hoa 

viếng hương hồn các liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Liệt sỹ Giao bưu - Thông tin liên lạc 

Tây Nguyên 

 

  

Tham dự lễ viếng có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức 

Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Đắk Lắk, Mobifone chi nhánh Đắk 

Lắk, chi nhánh Viettel Đắk Lắk, FPT chi nhánh Đắk Lắk. 

Tại lễ viếng, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của các anh 

hùng liệt sĩ giao bưu, thông tin liên lạc Tây Nguyên đã hy sinh anh dũng góp phần thắng lợi 

vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đây được xem là hoạt động thường niên 

của ngành Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành của tỉnh tổ 

chức nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, qua đó nhằm giáo 

dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ 

trẻ. 

Đài tưởng niệm các Liệt sỹ Giao bưu – Thông tin liên lạc Tây Nguyên được xây dựng tại khu 

vực Đèo Hà Lan, thị xã Buôn Hồ là nơi tưởng nhớ và ghi danh các  chiến sỹ Giao bưu - 

Thông tin liên lạc đã hy sinh anh dũng trên chiến trường Tây Nguyên trong 02 cuộc kháng 

chiến cứu nước của dân tộc. Đồng thời đây cũng là nơi để giáo dục truyền thống cho cán bộ, 

công chức, viên chức góp phần xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông khu vực Tây 

Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng./. 



 

Nguồn: Vietnambiz    

Ngày đăng: 30/01/2019 
Mục: Tin tức   

LienVietPostBank miễn 30% - 50% phí chuyển tiền quốc tế trong cả năm 2019 

Đây là một trong những ưu đãi trong chương trình tiếp thị đẩy mạnh mảng dịch vụ 

chuyển tiền quốc tế trong năm 2019. Ngoài ra, khách hàng còn được ưu đãi về tỉ giá và 

quà tặng tiền mặt với mỗi giao dịch chuyển tiền đi. 

 

Nguồn: LienVietPostBank. 

Đầu năm 2019, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã triển khai 

chương trình ưu đãi lớn về chuyển tiền quốc tế. Theo chương trình này, khách hàng sẽ được 

miễn từ 30% đến 50% phí chuyển tiền quốc tế đi và đến. 

Cùng với đó, tỉ giá mua bán ngoại tệ cũng được ưu đãi hơn cộng thêm quà tặng ngay bằng 

100.000 đồng tiền mặt cho khách hàng khi thực hiện một giao dịch chuyển tiền đi. 

Ngân hàng cho biết đây là những ưu đãi chính trong chương trình tiếp thị đẩy mạnh mảng 

dịch vụ chuyển tiền quốc tế trong cả năm 2019 này. 

Đối tượng trung tâm của chương trình là khách hàng cá nhân có nhu cầu chuyển tiền quốc tế 

vì các mục đích như du học, chuyển tiền định cư, chuyển tiền trợ cấp thân nhân... 

LienVietPostBank kì vọng chương trình sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh cho các Chi nhánh, 

Phòng Giao dịch của Ngân hàng, thu hút khách hàng mở tài khoản và giao dịch thanh toán 

ngoại tệ tại ngân hàng. Đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với kênh chuyển tiền 

quốc tế hợp pháp, an toàn và hiệu quả. 

Chương trình thúc đẩy dịch vụ chuyển tiền quốc tế năm 2019 là sự tiếp nối thành công của 

mảng dịch vụ này trong năm 2018, đẩy mạnh bán lẻ theo định hướng chung của ngân hàng, 

mở rộng nền tảng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ. 

So với năm 2017, số lượng giao dịch chuyển tiền quốc tế của khách hàng cá nhân tại 

LienVietPostBank năm 2018 đã tăng lên hơn 500%. Dự kiến, trong quí I năm nay, 

LienVietPostBank sẽ cho ra mắt sản phẩm chuyển tiền quốc tế qua Internet Banking, giúp 

mang lại sự thuận tiện cho khách hàng về thời gian và thủ tục giao dịch. 

https://vietnambiz.vn/stores/news_dataimages/pr/012019/30/08/4857_IMG_1205.jpg


 

Nguồn: Báo Lạng Sơn    

Ngày đăng: 31/01/2019 
Mục: Kinh tế   

Phổ biến kiến thức về bệnh hiểm nghèo – ung thư, tim mạch 

Bưu điện tỉnh Lạng Sơn (Tổng Công ty Bưu Điện VN – BĐVN) và BHNT Dai-ichi VN 

(Dai-ichi Life VN) vừa tổ chức hội thảo “Sống vui, sống khỏe cùng Dai-ichi Life và 

BĐVN” nhân dịp giới thiệu sản phẩm bảo hiểm “Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện”. 

Tại hội thảo, GS. BS Đặng Văn Dương, nguyên Giám đốc TT Giải phẫu bệnh, BV Bạch Mai, 

HN chia sẻ kiến thức về bệnh hiểm nghèo – ung thư và tim mạch, bí quyết sống vui, khỏe cho 

hơn 100 người. 

Từ tháng 9/2018 đến nay, Dai-ichi Life VN và BĐVN phối hợp tổ chức hội thảo tại 20 tỉnh, 

thành như Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Ninh Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Điện Biên, 

Hải Phòng, Bình Định, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Laṇg Sơn… với sự tham gia nhiệt 

tình của hơn 2.000 người và sẽ tiếp tục được nhân rộng trên toàn quốc. 

 

Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được thiết kế riêng cho khách 

hàng của BĐVN, nhằm bảo vệ toàn diện và hỗ trợ đóng 200% phí trước các rủi ro như tử 

vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn cho người được bảo hiểm. 

Sản phẩm đảm bảo linh hoạt tối đa trong đóng phí, rút hoặc vay theo khả năng tài chính, vừa 

mang đến sự an tâm, vừa san sẻ gánh nặng tài chính khi gặp rủi ro. Khách hàng chỉ cần trả lời 

bốn câu hỏi về sức khoẻ, nghề nghiệp để tham gia. 



 

Theo Tổng Giám đốc Dai-ichi Life VN Trần Đình Quân, hợp tác độc quyền dài hạn với 

BĐVN là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty để mọi người dân đều 

được tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tiên tiến, nhất là người dân 

vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. 

Việc giới thiệu sản phẩm Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện thể hiện mong muốn của Dai-ichi Life 

VN và BĐVN là được đồng hành cùng khách hàng trong bảo vệ sức khỏe, chủ đôṇg hoac̣h 

điṇh tài chính để an tâm vui sống… Sư ̣ kiêṇ này thay lời tri ân của Dai-ichi Life VN và 

BĐVN gửi đến khách hàng taị Laṇg Sơn đã luôn tin tưởng và ủng hô ̣cả hai công tychúng tôi 

trong suốt thời gian qua và trong tương lai”. 

Ngày 17/1/2018, Dai-ichi Life VN vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 

Lao động Hạng Ba nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công ty góp phần vào sự 

phát triển nền kinh tế VNcũng như những đóng góp cho cộng đồng. Ngày 5/1/2019, Dai-ichi 

Life VN vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tuyên dương 

những thành tích xuất sắc của Công ty trong công tác bảo vê ̣và chăm sóc trẻ em năm 2018./. 

 

 


