
 

 

 

Nguồn: Báo Thanh Hóa   

Ngày đăng: 08/02/2019 
Mục: Tin tức    

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công và phát hành 
báo Đảng 

Trong những năm qua, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa luôn thực hiện nghiêm túc những 
nội dung chỉ đạo của Bưu điện Việt Nam trong việc tiếp nhận và chuyển phát thủ tục 
hành chính (TTHC) công qua mạng lưới bưu điện và làm tốt công tác phát hành báo 
Đảng. 

 

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ khai trương 
Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Nâng cao hiệu quả dịch vụ cung cấp dịch vụ hành chính công 

Bưu điện tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Trung 
tâm Hành chính công (HCC) tỉnh, trung tâm HCC các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ký kết 
thỏa thuận triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống bưu 
điện. Ngay từ đầu, Bưu điện tỉnh đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, việc cung 
cấp dịch vụ phải đảm bảo các tiêu chí: nhanh, chính xác, an toàn, bí mật đối với hồ sơ TTHC 
của tổ chức, công dân chuyển qua bưu điện. Với dịch vụ này, người dân và tổ chức sau khi 
giải quyết xong các TTHC không cần phải quay lại để nhận hồ sơ thủ tục mà bưu điện sẽ nhận 
thay để chuyển phát và giao cho người dân, tổ chức tại địa chỉ đăng ký; qua đó giúp cho tổ 
chức và người dân không mất thời gian, tiết kiệm chi phí, thuận tiện hơn trong việc làm các 
TTHC khi cần, giúp xã hội giảm tải giao thông đi lại. Một số TTHC được chuyển phát qua 
mạng lưới bưu điện trong thời gian qua gồm: Giấy tờ đăng ký xe cơ giới, chứng minh thư, cấp 
đổi giấy phép lái xe, cấp đổi hộ chiếu, hồ sơ BHXH, hồ sơ lý lịch tư pháp, hồ sơ thi hành án, 
thu hộ tiền phạt vi phạm giao thông, chuyển trả giấy tờ tạm giữ phương tiện giao thông, hồ sơ 
cấp phép... 

Nhằm phục vụ tốt hơn, Bưu điện tỉnh đã ứng dụng kết nối phần mềm của bưu điện với Trung 
tâm HCC của tỉnh để phục vụ theo cấp độ 3, 4. Nếu như trước đây, khi chưa thực hiện kết nối 



công nghệ thông tin (CNTT) giữa cơ quan giải quyết TTHC với mạng bưu điện, người dân 
muốn làm TTHC phải trực tiếp đến cơ quan giải quyết TTHC để nộp hồ sơ. Sau khi giải quyết 
xong lại phải đến cơ quan HCC để nhận hồ sơ; thì nay người dân, tổ chức chỉ cần đăng ký 
trên phần mềm HCC tại nhà trực tuyến. Sau khi đăng ký xong, nhân viên bưu điện sẽ trực tiếp 
đến địa chỉ để nhận hồ sơ, thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan giải quyết TTHC. Sau khi có 
kết quả, bưu điện sẽ mang đến tận nhà cho khách hàng. Các thông tin về quá trình xử lý hồ sơ 
của khách hàng được công khai trên mạng internet, giúp người dân, cơ quan có thể theo dõi 
quá trình xử lý hồ sơ của mình. 

Kết quả thực hiện năm 2018, số lượng hồ sơ được trả kết quả qua bưu điện đạt trên 500.000 
hồ sơ, trong đó các thủ tục liên quan đến BHXH đạt gần 190.000 hồ sơ, chuyển phát chứng 
minh thư nhân dân 200.000 và giấy tờ xử phạt của công an 6.500 hồ sơ, cấp đổi giấy phép lái 
xe 10.000 hồ sơ, cùng hồ sơ thuộc các lĩnh vực khác, như: Tư pháp, giao thông đường bộ, hộ 
chiếu, thi hành án... 

Nâng cao hiệu quả công tác phát hành báo Đảng 

Sự ra đời của các thể loại báo chí đã tạo điều kiện cho người dân có nhiều cách để tiếp cận, 
khai thác thông tin. Song, báo Đảng vẫn luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và người 
dân coi trọng, là “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân, là kênh thông tin chính thống phục vụ tốt 
nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa kinh tế, xã hội của địa phương phát triển. Chính vì vậy, 
trong những năm qua, công tác phát hành báo Đảng luôn nhận được sự quan tâm của Thường 
trực Tỉnh ủy, trực tiếp là ban chỉ đạo liên ngành (Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài 
chính, Bưu điện tỉnh), nhất là gần đây, Thường trực Tỉnh ủy đã có Công văn số 445/CV/TU 
ngày 28-2-2017 gửi ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, 
ban, ngành... về việc chỉ đạo đặt mua, đọc báo Đảng theo Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị 
(khóa VIII), nên các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp. 
Cùng với đó, Bưu điện tỉnh phối hợp với Báo Thanh Hóa tổ chức tổng kết, đánh giá công tác 
phát hành báo Đảng địa phương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công 
tác phát hành. Từ đó giúp cho công tác vận động đặt mua báo Đảng thuận lợi hơn. 

Để báo Đảng nhanh đến tay bạn đọc, Bưu điện tỉnh luôn xác định trách nhiệm phải khắc phục 
khó khăn (nhất là các huyện miền núi cao trong mùa mưa bão) để đưa báo Đảng đến trong 
ngày (riêng 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát, một số xã nhận báo ngày thứ 2 vì tuyến đường 
thư đi dài, đường đi khó khăn). Việc phát hành kịp thời báo Đảng đến các chi bộ và bạn đọc 
đã góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Tuy nhiên, đầu năm 2019 số lượng phát hành báo Nhân dân và báo Thanh Hóa có giảm, một 
phần do sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố, bên cạnh đó, một số đảng bộ, chi bộ chưa chỉ đạo kịp 
thời. Liên ngành sẽ tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở để các đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 11/CT-TW 
của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Bưu điện tỉnh tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa mạng lưới, nâng 
cao chất lượng dịch vụ, để công tác phát hành báo Đảng ngày một tốt hơn. 

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: Bưu điện tỉnh đã và sẽ 
quyết tâm thực hiện tốt các dịch vụ HCC và phát hành báo Đảng, khẳng định được vai trò, vị 
thế của Bưu điện Việt Nam và là “cánh tay nối dài” của các cơ quan hành chính Nhà nước 
trong việc phục vụ người dân, đưa đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi 
nghị quyết đại hội đảng các cấp. 



 

Nguồn: Truyền hình Hậu Giang    

Ngày đăng: 06/02/2019 
Mục: Tin tức 

Hiệu quả từ mô hình chi trả bảo hiểm qua bưu điện 

 



 

Nguồn: Truyền hình Hải Dương 

Ngày đăng: 06/02/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng bản đồ số quốc gia 

Để tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ tới từng số nhà, từng địa chỉ trên quy mô 
toàn quốc, cuối năm 2018 Tổng công ty bưu điện Việt Nam phối hợp với Trung ương 
Đoàn và Đại học quốc gia Hà nội xây dựng và triển khai dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ 
số Việt  Nam”          

Dự  án  “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt  Nam” nằm trong khuôn khổ đề án “Phát triển tri 
thức Việt số hóa” do thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án không chỉ xây dựng cơ sở hệ 
thống cơ sở dữ liệu bản đồ nền chứa các thông tin về tọa độ, thông tin đi kèm của các đối 
tượng bao gồm địa danh, trường học, bệnh viện, khách sạn, địa chỉ nhà dân… mà còn xây 
dựng các ứng dụng sử dụng bản đồ đi kèm. Theo kế hoạch, Bưu điện tỉnh Hải Dương sẽ nhận 
70% khối lượng thu thập địa chỉ, còn lại 30% là Tỉnh đoàn Hải Dương. Đến nay, sau hơn 1 
tháng triển khai đã thu thập được 296.266 địa chỉ, đạt tỷ lệ hơn 51% và là một trong 5 tỉnh, 
TP đứng đầu trong cả nước về thu thập địa chỉ, xây dựng bản đồ số Việt Nam./. 



 

Nguồn: Báo Cao Bằng   

Ngày đăng: 04/02/2019 
Mục: Doanh nghiệp                 

Mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ 

Năm 2018, Bưu điện Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 
(SXKD). Doanh thu tính lương vượt 15% kế hoạch, đưa mức tăng trưởng lên trên 43% 
so với năm 2017, vượt 15% chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty giao; được nhận Cúp 
Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018. 

 

Cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh khai thác đường thư cấp I tại Bưu cục khai thác Km4 
phường Đề Thám (Thành phố). 

Bưu điện Cao Bằng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện 
SXKD trên lĩnh vực Bưu chính (BC), Tài chính Bưu chính (TC-BC) và Phân phối truyền 
thông (PPTT), đồng thời đảm bảo cung ứng các dịch vụ công ích phục vụ nhiệm vụ phát triển 
KT-XH của tỉnh. 

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tổ chức giao kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc chủ 
động bám sát nhu cầu thị trường từng dịch vụ theo năng lực mạng lưới đáp ứng của đơn vị 
đảm bảo có tính phát triển cao. Chủ động triển khai nhanh các kế hoạch, chương trình hành 
động đã xây dựng để phát triển khách hàng, dịch vụ. Tích cực đổi mới hoạt động tổ chức kinh 
doanh; xây dựng phương án tổ chức SXKD mới trên lĩnh vực BC, tập trung mọi nguồn lực tạo 
bước đột phá từ việc thể chế hóa chủ trương, kế hoạch của Tổng Công ty với mỗi loại hình 
sản phẩm, dịch vụ, đến từng cán bộ công nhân viên, Bưu điện văn hóa xã (BĐ-VHX), cộng 
tác viên nhằm tạo động lực, khuyến khích được người tham gia bán hàng và khách hàng sử 
dụng dịch vụ. 

Tích cực triển khai chương trình khuyến mại dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện; thực hiện ra quân 
bán Bảo hiểm PTI trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức thu BHXH, BHYT tự nguyện, Hội nghị 
khách hàng BHTN Dai-ichi, tổ chức Chương trình truyền thông dịch vụ tín dụng..., triển khai 
công tác bán hàng tại BĐ-VHX. Riêng dịch vụ Bưu chính chuyển phát được xác định là 
nhiệm vụ trọng tâm, dịch vụ cốt lõi được Bưu điện tỉnh đặc biệt quan tâm. Thực hiện phương 



án Tổ chức sản xuất mới, đơn vị đã tổ chức khai thác một cách hợp lý, hiệu quả, giảm thời 
gian khai thác từ 90 phút xuống còn 60 phút. Thư, báo, bưu phẩm, hàng hóa được tăng cường 
vận chuyển bằng xe chuyên ngành, vừa rút ngắn được thời gian, vừa đảm bảo toàn cho mỗi 
gói hàng. Cùng với tăng cường đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ cho khai thác, phân loại 
hàng hóa, bưu phẩm bưu kiện đơn vị đã quan thực hiện hỗ trợ các đơn vị nâng cao chất lượng 
đối với các dịch vụ Bưu điện. Tổ chức lực lượng bán hàng tại các địa bàn trọng điểm như: 
Thành phố, Hòa An, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Trà Lĩnh... nhằm đảm bảo tốc độ tăng 
trưởng theo kế hoạch 

Thực hiện Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa 
thuận hợp tác với các sở, ban, ngành về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Theo đó đã triển khai tốt các dịch vụ như: 
Chuyển phát chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hồ sơ kết quả BHXH, lý lịch Tư pháp và dịch 
vụ Cấp đổi giấy phép lái xe trên các địa phương trong tỉnh. Nhờ đó, dịch vụ Bưu chính đã 
vượt 79% kế hoạch, tăng 61% so với năm 2017, phát hành báo chí đạt 99% kế hoạch. Thực 
hiện các sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ TCBC, đơn vị đã chủ động tổ chức các chương trình 
thi đua đẩy mạnh bán hàng, có cơ chế hấp dẫn, linh hoạt cho người thực hiện trên từng dịch 
vụ, nhờ đó đã thúc đẩy doanh thu trong lĩnh vực này tăng lên đáng kể, vượt 15% so với kế 
hoạch giao.  
Trong năm, đơn vị phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả việc thu thuế 
hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, khẳng định vị 
trí, vai trò của Bưu điện trong việc thực hiện các dịch vụ công tại địa phương. Ngoài ra, phối 
hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện phát triển các dịch vụ BCCP, TCBC, PPTT làm 
cộng tác viên là hội viên phụ nữ. Đồng thời tăng cường, mở rộng dịch vụ phân phối hàng tiêu 
dùng xuống các BĐ - VHX, phát triển thêm đại lý, cộng tác viên, thực hiện công tác truyền 
thông bán hàng tại các địa bàn, kinh doanh thêm các sản phẩm mới do Tổng Công ty phối hợp 
với các chủ dịch vụ triển khai. Tại các điểm BĐ - VHX thực hiện kế hoạch kinh doanh đa 
dịch vụ đạt hiệu quả... 

Giám đốc Bưu điện Cao Bằng Lưu Thị Thanh Huyền cho biết: Trong SXKD, BĐCB luôn đề 
cao công tác quản lý chất lượng trong từng khâu, công đoạn cung cấp các dịch vụ và công tác 
thi đua. Tổ chức trao các danh hiệu: “Bưu cục kiểu mẫu”, “Giao dịch viên giỏi”, “Nhân viên 
bán hàng gỏi”, “ Bưu tá tận tụy”, “Khai thác viên giỏi” định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hằng năm, 
kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, góp phần nâng cao chất 
lượng, uy tín các dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ, sản 
phẩm của Bưu điện. 

Với những thành tích đạt được, Bưu điện Cao Bằng và Bưu điện Trà Lĩnh được Bộ Thông tin 
và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đồng thời, Bưu điện Cao Bằng là đơn vị thực hiện 
dịch vụ hành chính công xếp thứ 16, có chất lượng dịch vụ đứng thứ 11 và là 1 trong 10 đơn 
vị trên toàn quốc đạt tỷ lệ hoàn thành doanh thu cao nhất. 



 

Nguồn: Báo Khánh Hòa   

Ngày đăng: 06/02/2019 
Mục: Báo Xuân     

Họ hàng nhà heo trên tem Bưu chính Việt Nam 

Trong hơn 1.000 bộ tem bưu chính nước ta, họ hàng nhà heo xuất hiện trong 10 bô ̣ tem gồm 
21 mẫu. Hình ảnh các chú heo thường xuất hiện ở các mảng: chăn nuôi, thú rừng, tem Tết và 
tranh Tết dân gian. 

1. Tranh Tết: nói đê ́n tranh dân gian Tết heo thì phải nói đến bức tranh Tết dân gian Đông Hồ 
nổi tiếng, đó là bức “Lợn đàn”. Hi ̀nh ảnh này được giới thiệu trong bộ tem “Tranh Tết” do Bộ 
Bưu chính phát hành ngày 16-1-1962. Bộ tem gồm 2 mẫu: “Ga ̀ đàn và lợn đàn”, do họa sĩ Đỗ 
Việt Tuấn thiết kế. Mẫu tem mã số 230 giá mặt 6x là “Tranh lợn đàn”. Bức tranh in hình đàn 
heo con quây quần bên mẹ, thể hiện một gia đình hạnh phúc. Đây là mâ ̃u đầu tiên đưa hình 
ảnh heo trên tem bưu chính Việt Nam. 

 
2. Tem Tết: chào mừng năm mới 1995, 2006 và năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông 
phát hành các bộ tem Tết như sau: bộ tem Tết Ất Hợi gồm 2 tem giá mặt 400đ và 8.000đ, do 
họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế. Bộ tem Tết Đinh Hợi gồm 2 tem giá mặt 800đ và 8.000đ, do 
họa sĩ Vũ Kim Liên thiết kế. Bộ tem Tê ́t Ky ̉ Hợi gồm 2 tem giá mặt 4.000đ va ̀ 15.000đ, do 
họa sĩ Phạm Ha ̉i Hà thiết kế. Các bộ tem đã được các họa sĩ khắc họa một cách tinh tế, phối 
hợp với màu sắc tươi thắm của hồng đào, vàng mai thê ̉ hiện đậm đà tính dân gian truyền 
thống. 

  

 

  

3. Chăn nuôi: hình ảnh “Chăn nuôi lợn” được giới thiệu trên mẫu tem mã số 278, giá mặt 12x, 
thuộc bộ tem “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” phát hành ngày 28-11-1962 do họa sĩ Trần Lương 
thiết kế. Đây la ̀ mẫu tem đầu tiên và duy nhất cho tới nay về chăn nuôi heo trên tem bưu chi ́nh 
Việt Nam. 

 
4. Thú rừng: mẫu tem 786 thuộc bộ tem “Thu ́ rừng - bộ 2” phát hành ngày 25-5-1973 giới 
thiệu “Lợn rừng”, giá mặt 50x, do họa sĩ Lê Vinh thiết kế. Mẫu tem 1222 thuộc bộ tem “Thú 



rừng Vườn Quốc gia Cúc Phương” phát hành ngày 10-4-1981 giới thiệu chú “Lợn lòi”, giá 
mặt 40x, do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế. “Lợn lòi” được giới thiệu tiếp ở mẫu tem 1971, giá 
mặt 30đ, thuộc bộ tem “Bảo vệ thú hoang” phát hành ngày 30-12-1988 do ho ̣a sĩ Nguyễn 
Hiệp thiết kế. Ngoài ra còn có mẫu tem “Heo vòi” mã số 360 thuộc bộ tem “Thú rừng” phát 
hành ngày 2-6-1964 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kê ́; mẫu tem “Lửng lợn” mã số 523 thuộc 
bộ tem “Thú rừng” phát hành ngày 26-3-1967 do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế. Hình ảnh “Heo 
vòi” còn được giới thiệu trên 2 tem khối phát hành ngày 25-4-1995. Tem khối 1 in biểu trưng 
WWF (Bảo vệ động vật quý hiếm) và 4 tem heo vòi với giá mặt 400đ, 1.000đ, 2.000đ, 
4.000đ, do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế. Tem khối 2 có 4 tem giới thiệu heo vòi: 2 tem cùng 
giá mặt 4.000đ, tem 5.000đ và 6.000đ, do tập thể họa sĩ Công ty Tem thiết kế. Heo vòi là 
động vật sống ở nước ta và ở châu Á, có nguy cơ bị tuyệt chủng, đã được Quy ̃ Thế giới bảo 
vệ thiên nhiên đưa vào danh sách đỏ cần được bảo vệ. 

 
Chào mừng năm mới 2019, ngày 1-12-2018, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành tem Tết 
Ky ̉ Hợi tại thủ đô Hà Nội. Bộ tem gồm 2 mẫu: mẫu 4.000đ (nền tem màu xanh ve, hình heo 
màu đỏ thẫm), mẫu 15.000đ (nền tem màu đỏ thắm, hình heo màu vàng nghệ), do họa sĩ 
Phạm Hà Hải thiết kế. So với các bộ tem Tết những năm trước, bộ tem Tết Ky ̉ Hợi năm nay 
do họa sĩ Phạm Hà Hải thiết kế kha ́c hẳn vê ̀ bút pháp nhưng vẫn thể hiện được nét truyền 
thống tranh dân gian Việt Nam. Từ những nét cách điệu, ước lệ vuông tròn và sắc màu dân 
dã, họa sĩ đã khắc họa, sáng tạo chú heo con thâ ̣t ngộ nghĩnh, đáng yêu. 



 

 

Nguồn: Cổng TTĐT Công đoàn   

Ngày đăng: 10/02/2019 
Mục: Tin tức    

TPHCM đẩy mạnh các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” 

 

Đoàn viên tham gia mua gạo giá ưu đãi từ Cty Kim Sáng tại Ngày hội do công đoàn các KCX 
- CN TPHCM tổ chức 

Thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, thời gian qua và tiếp tục trong năm 
2019, các cấp công đoàn tại TPHCM đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với nhiều 
doanh nghiệp, đơn vị cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên, 
người lao động. 

Cụ thể, LĐLĐ TPHCM đã ký kết với Cty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) về 
cung cấp dịch vụ truyền hình và internet giá rẻ cho công nhân lưu trú tại các khu nhà trọ. 
Chương trình ưu đãi bao gồm: Phí sử dụng dịch vụ truyền hình, dùng 1 đầu thu kỹ thuật số 
SD là 69.000 đồng/tháng; sử dụng dịch vụ truyền hình, đầu thu kỹ thuật số HD là 99.000 
đồng/tháng; phí thuê bao gói Analog và Internet 100.000 đồng/phòng trọ... 

Từ năm 2018 đến 2022, Bưu điện TPHCM và LĐLĐ TPHCM  phối hợp tổ chức các chương 
trình khuyến mãi, bán hàng ưu đãi cho đoàn viên và người lao động tại các khu, cụm công 
nghiệp. Bưu điện TP sẽ cung cấp dịch vụ bưu điện với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao 
động trực thuộc LĐLĐ TP. Hàng năm vào các dịp 1.5, Tháng công nhân, ngày thành lập 
Công đoàn và lễ, Tết, Bưu điện TP sẽ tổ chức khuyến mãi lớn dành riêng cho người lao động 
theo từng sản phẩm, dịch vụ  của bưu điện TP... 



 

Thời gian qua, LĐLĐ TPHCM kết nối nhiều doanh nghiệp bán hàng ưu đãi cho đoàn viên, 
người lao động 

LĐLĐ TP cũng thỏa thuận hợp tác với Cty CP Sản xuất nông sản Kim Sáng thực hiện chương 
trình “Gạo sạch dành cho đoàn viên, người lao động” nhằm cung cấp gạo sạch giá ưu đãi cho 
đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn TP. Theo đó, Cty Kim Sáng có trách nhiệm cung 
cấp gạo sạch đến tận tay đoàn viên, người lao động với giá ưu đãi, giảm từ 20%-40% so với 
thị trường. Tại các đơn vị đăng ký tham gia chương trình, Cty Kim Sáng sẽ trích một phần lợi 
nhuận để chăm lo cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các hoạt động do công 
đoàn tổ chức. 

Ngoài ra LĐLĐ TP còn giới thiệu Cty bánh kẹo Topcake, Cty Sữa Vinamilk, Tổng công ty 
Thương mại Sài Gòn (Satra) cung cấp một số mặt hàng tết giảm giá cho đoàn viên công đoàn. 

 

 


