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Bưu điện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất đêm 30 Tết 

Đêm 30 Tết, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) được giao nhiệm vụ đặc 
biệt quan trọng là chuyển phát hỏa tốc 261 bưu gửi thuộc dịch vụ KT1 (bưu gửi phục vụ 
cơ quan Đảng, Nhà nước) đi 62 tỉnh, thành phố với yêu cầu phát toàn bộ ngay trong 
ngày mùng 1 Tết. 

150 lái xe, công nhân khai thác, bưu tá và cán bộ đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị được giao. 

Thông tin vừa được Vietnam Post công bố chiều 11/2/2019. 

 

Công nhân khai thác bưu gửi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịch vụ bưu chính KT1 là dịch vụ vận chuyển và phát bưu gửi bao gồm: Thư, gói, kiện tài 
liệu trên mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trong phạm vi nội tỉnh và liên 
tỉnh. 

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, 
do đã có phương án bố trí trực điều hành và đảm bảo chuyển phát bưu gửi KT1 (24/7) tại 63 
Bưu điện tỉnh, thành phố, nên ngay sau khi Cục Bưu điện Trung ương bàn giao các túi bưu 
gửi KT1 vào đêm 30 Tết, Bưu điện Việt Nam đã nhanh chóng tổ chức lưu thoát bằng cả 
đường bộ và đường hàng không để kịp thời gian phát tới các cơ quan Đảng và Nhà nước ngay 
trong ngày mùng 1 Tết. 



Các nhân viên bưu chính tích cực khai thác phát hành báo Tết. 

Một thông tin đáng chú ý nữa trong lĩnh vực bưu chính dịp Tết Nguyên đán vừa qua là mặc 
dù lưu lượng khai thác, vận chuyển các sản phẩm bưu chính, báo chí trong thời gian trước Tết 
đều tăng mạnh, nhưng các đơn vị trên toàn mạng lưới đã chủ động bố trí lao động, ca kíp hợp 
lý; tổ chức làm thêm ca, thêm giờ, thuê thêm lao động xã hội để tổ chức tốt công tác khai 
thác, nên đa phần bưu gửi, báo chí được lưu thoát, chuyển phát tới tận tay người nhận, đảm 
bảo an toàn và đúng thời gian yêu cầu. 

Tính riêng tại Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện, sản lượng khai thác phát sinh 1 
tháng Tết vận chuyển qua đường tàu hỏa tăng 46%, xe chuyên ngành tăng 28%, giao nhận 
đường bay trong nước tăng 33%. Sản lượng đột xuất đạt trên 2.431 tấn (tăng 17% cùng kỳ 
năm ngoái). 

Xe chuyên dụng của Bưu điện Việt Nam. 

Riêng sản lượng vận chuyển ô tô đường trục Bắc – Nam đạt trên 8.314 tấn trong tháng cao 
điểm trước Tết (tăng 61% so với cùng kỳ năm trước). 



Lĩnh vực phát hành báo chí cũng hoàn thành việc khai thác các loại báo, tạp chí Tết, Bưu điện 
Việt Nam đã nỗ lực chuyển phát tới tay độc giả tất cả các ấn phẩm trước Tết. Trong dịp Tết 
Nguyên đán 2019, Bưu điện Việt Nam đã khai thác trên 170 ấn phẩm báo Tết, sản lượng phát 
hành đạt gần 1,5 triệu tờ/cuốn. Trọng lượng vận chuyển đạt gần 1.000 tấn. 

Ngoài việc khai thác các loại báo Tết, việc phát hành báo thường kỳ vẫn đảm bảo đúng thời 
gian phát hành của các báo. Bắt đầu từ đêm và rạng sáng ngày 7/2/2019 (mùng 3 Tết), Bưu 
điện Việt Nam đã bố trí nhân lực để tổ chức khai thác và lưu thoát báo Nhân Dân kịp thời tại 
các điểm in. 

Hoạt động giao dịch của các Bưu cục đã hoạt động trở lại bình thường từ ngày 8/2/2019 
(mùng 4 Tết) 
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Sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích 

Gửi lời khen ngợi dành cho Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
Thông Nguyễn Thành Hưng cho rằng, việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công 
Thương – đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính và Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam tiếp tục minh chứng cho những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính 
mạnh mẽ mà Bộ Công Thương đã và đang thực hiện. 

 

Đó là những thông tin được đưa ra trong Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công Thương 
và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhằm triển khai Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 12/2/2019. 

Phát biểu tại Lễ Ký kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, ngay khi 
Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 45 từ năm 2016, Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cho 
các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Công Thương để nhanh chóng triển khai Quyết định. 

Bộ Công Thương hiện đang quản lý 432 thủ tục hành chính, trong đó tất cả 291 thủ tục thực 
hiện ở cấp Trung ương đã được Bộ Công Thương triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 2 trở lên, có 151 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4. 

Bộ Công Thương mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính viễn thông, có thể tận dụng mạng 
lưới của bưu chính viễn thông tại các cấp xã để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh 
nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính. 

Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Thứ trưởng Khánh hy vọng hai đơn vị có thể kết 
nối cả mạng hệ thống điện tử dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp có thể 
trực tiếp theo dõi quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của mình.  

Trong Bản thỏa thuận, trách nhiệm của mỗi bên cũng được làm rõ trong quá trình thực hiện, 
đảm bảo nguyên tắc nhanh, an toàn, bảo mật và tiết giảm chi phí. “Thỏa thuận sẽ mở đường 



cho những hợp tác tới đây giữa Bộ Công Thương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam như 
công tác tuyên truyền, bởi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam với mạng lưới rộng lớn trên 63 
tỉnh, thành sẽ góp phần tuyên truyền tới người dân về những thủ tục hành chính của ngành 
Công Thương cũng như thực hiện những công việc trước mắt như điều tra, thống kê thị 
trường”.  

Với mạng lưới chân rết của mình tại nhiều tỉnh, Thứ trưởng Khánh tin rằng, Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam có thể sẽ là người đi đầu trong công tác tư vấn hồ sơ, thủ tục hành chính 
cho người dân và doanh nghiệp bởi  “những xã vùng sâu, vùng xa, người dân, doanh nghiệp 
nào đó quan tâm đến một thủ tục hành chính của Bộ Công Thương họ không cần đến hà nội, 
không cần tiếp xúc với Bộ Công Thương, chỉ cần tiếp xúc với bưu điện xã cũng có thể được 
giải thích cặn kẽ thủ tục hành chính đó, được hướng dẫn một cách tỷ mỷ, chính xác hồ sơ, các 
bước cần phải làm để thực hiện thủ tục hành chính đó”. 

Nếu thực hiện tốt, đây sẽ là điểm đột phá trong cải cách thủ tục hành chính mà Bộ, ngành nào 
cũng mong muốn hướng đến. 

Gửi lời khen ngợi dành cho Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công Thương và 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục minh chứng cho những nỗ lực trong công tác cải 
cách hành chính mạnh mẽ của Bộ Công Thương - đơn vị đi đầu trong công tác cắt giảm thủ 
tục hành chính. 

Nhấn mạnh về những khó khăn của người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa trong việc tiếp 
cận các thủ tục hành chính bởi trình độ dân trí còn hạn chế, người dân tỏ ra ngại ngần, thiếu 
tin tưởng và không sẵn sàng tiếp nhận đào tạo khi được giới thiệu về chính phủ điện tử, Thứ 
trưởng Hưng cho rằng, sự xuất hiện của dịch vụ bưu chính viễn thông về các làng xã kết hợp 
song song với việc đào tạo và tư vấn các dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp người dân hiểu rõ 
hơn về các thủ tục hành chính, giúp giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính, góp phần 
giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp. 

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng hy vọng, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp 
chặt chẽ với TCT Bưu điện Việt Nam và phía Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tích cực 
đào tạo các nhân viên, người lao động một cách nghiêm túc và cụ thể về thủ tục hành chính 
của Bộ Công Thương để có thể cung cấp cho người dân, doanh nghiệp sự hỗ trợ kịp thời, hiệu 
quả nhất. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn 
cho biết, với 12.000 điểm phục vụ đến tận xã và chuẩn bị lan tỏa sâu rộng hơn đến cấp độ 
thôn, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ tích cực thực hiện vai trò là cầu nối hỗ trợ 
người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là các dịch vụ công 
trực tuyến tại bưu điện. 

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn cam kết sẽ tích cực thực 
hiện vai trò cầu nối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính giữa Bộ Công Thương và 
người dân, doanh nghiệp. 

  



 

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn 

Để công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
đạt hiệu quả tối đa, ông Phạm Anh Tuấn cũng kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và thống nhất, để người dân, doanh nghiệp có 
thể thực hiện trọn vẹn các thủ tục tại bưu điện, tránh việc phải liên hệ với nhiều đầu mối khác 
nhau để giải quyết thủ tục trong một vấn đề. 

Đồng thời, mong muốn các Bộ, ngành không chỉ hỗ trợ về nguồn lực mà còn hỗ trợ hệ thống 
bưu điện trong việc bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức đầy đủ về thủ tục, quy trình nghiệp vụ 
có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính của Bộ Công Thương để 
từ đó tuyên truyền tốt nhất đến người dân. 

Quyên Lưu 
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Phát hơn 4.000 phần quà tết cho cán bộ hưu trí 

Nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, ngày 30 và 31/1/2019, Bưu điện TP 
Vĩnh Long tổ chức phát quà tết cho hơn 4.000 đối tượng hưu trí trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, Bưu điện TP Vĩnh Long phát quà tết cho cán bộ hưu trí tại các điểm chi trả lương 
hưu, bảo trợ xã hội hàng tháng. Riêng đối với điểm chi trả bảo trợ xã hội Phường 5 tập trung 
tại Khóm 3 có thêm phần quà trị giá 300.000đ. Qua đó, tạo điều kiện cán bộ hưu trí trên địa 
bàn vui xuân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

HỮU THÀNH 



 

Nguồn: Báo Quảng Ngãi    

Ngày đăng: 11/02/2019 
Mục: Tin tức                 

Dấu ấn thời gian qua con tem 

Bây giờ, những lá thư tay đã dần lùi vào dĩ vãng, những con tem cũng không còn xuất hiện 
nhiều. Thế nhưng, trong một căn nhà nhỏ ở con hẻm đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa 
Chánh (TP.Quảng Ngãi), bộ sưu tập tem hàng chục năm qua vẫn được chủ nhân giữ lại, treo 
trang trọng trên bức tường. 

Nhiều người đến nhà bà Phùng Thị Phấn (84 tuổi) hay tò mò, hỏi thăm về những bộ tem trong 
khung. Bộ sưu tập tem ghi rõ tên nước xuất xứ, chủ đề và ký hiệu của những con tem. Tại nhà 
bà Phấn, không chỉ có những con tem Việt Nam, mà còn có tem đến từ Ba Lan, Hung-ga-ri, 
Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Campuchia... 

Bồi hồi nhớ lại, bà Phấn kể, lúc còn sống, trước khi nghỉ hưu, ông Thái Đức Nhàn (chồng bà 
Phấn) là giáo viên môn Anh văn, Trường THPT Tư Nghĩa 1. Không chỉ giỏi Anh văn, ông 
Nhàn còn rất giỏi tiếng Pháp. 

Những con tem từng chứng kiến một thời sôi động của những lá
thư tay. Ảnh: B.HÒA 

Năm 1954, ông Thái Đức Nhàn bắt đầu say mê tìm hiểu ý nghĩa giá trị văn hóa, lịch sử của 
những con tem. Lúc đó, để có những con tem, ông Nhàn hay cưỡi xe đạp đến bưu điện, xin lại 
những con tem. Ông luôn cẩn thận và nhẹ tay để không làm hư từng cái răng cưa trên mép 
con tem. 

“Vì thế, để có được bộ sưu tập tem tốn rất nhiều thời gian, nhưng vì ổng thích, nên tôi cũng 
thích theo ổng”, bà Phấn kể. Còn những con tem nước ngoài, ông Nhàn viết thư trao đổi, mua 
bán với bạn bè và thành viên Hội Tem khắp thế giới. Có nhiều con tem, ông đam mê và tâm 
huyết tới mức sưu tầm cho đủ cả bộNhững con tem không chỉ đơn giản dùng để dán lên bì 
thư, mà còn chứa đựng thông tin, giá trị lịch sử văn hóa của cả một thời kỳ về con người, đất 
nước. Nhiều con tem còn có giá trị kinh tế cao, nhưng ông Nhàn vẫn giữ lại. Khoảng đầu năm 
2000, ông Nhàn sắp xếp, chọn lựa các bộ tem gồm cả “tem sống” và “tem chết” đóng thành 
khung... Tem sống nghĩa là tem chưa sử dụng. Còn tem chết là những con tem đã có đóng dấu 
bưu điện. 



Theo những người sành chơi tem, những bộ tem chết còn nguyên đóng dấu nơi đến và nơi 
nhận, có giá trị rất lớn. Thế nhưng, chưa kịp gửi ra Hà Nội tham dự triển lãm của Hội Tem 
trong nước, thì ông Nhàn qua đời. 

Ngoài bảy bộ khung tem treo trên tường, bà Phấn còn giữ lại nhiều bộ khung sưu tập tem 
khác. Tính tổng cộng bà còn lưu giữ hơn 1.500 con tem trong và ngoài nước. Dẫu màu thời 
gian đã nhuốm lên những con tem, nhưng bà Phấn luôn xem đó là kỷ vật vô giá của người 
chồng để lại. Bà gìn giữ chúng như tình yêu mình dành cho chồng hơn 65 năm qua. 
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Ngày đăng: 11/02/2019 
Mục: Tin tức    

Vì lợi ích đoàn viên và người lao động 

Năm 2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tăng cường thực hiện "Chương trình phúc 
lợi cho đoàn viên công đoàn” nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, thiết 
thực chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi đối với đoàn viên, công nhân viên chức, lao 
động (CNVCLĐ), tăng cường sự gắn kết của đoàn viên, CNVCLĐ đối với tổ chức công 
đoàn. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh hỗ trợ người lao động tiền xây dựng nhà 
"Mái ấm công đoàn" trong Tết sum vầy 2019. (Ảnh: Lê Thương) 

Nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
CNVCLĐ, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính 
sách pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CNVCLĐ; tham gia xây dựng phương 
án sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. 

Thực hiện có hiệu quả công tác tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 
LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng 
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại 12 doanh nghiệp, 
tham gia liên ngành điều tra 21 vụ tai nạn lao động.  

Trong đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp điều tra 14 vụ tai nạn lao động, cơ sở điều tra 7 vụ. Năm 2018, 
đã thương lượng tập thể và ký kết 43/27 bản thỏa ước lao động tập thể, đạt 144% kế hoạch. 

Tập trung chỉ đạo giải quyết việc 700 công nhân Công ty Unico Globan Yên Bái từ chối bữa 
ăn ca để phản đối bữa ăn ca không đảm bảo vệ sinh; tổ chức thăm hỏi 117 công nhân lao động 
và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết việc rò rỉ khí nén gây ngộ độc tại Công ty Quốc 
tế Vina KNF Trấn Yên kịp thời, sớm ổn định sản xuất. Cùng với đó, hoạt động tư vấn pháp 
luật cũng được các cấp công đoàn chú trọng, thông qua tư vấn pháp luật, người lao động đã 
nhận bồi thường trên 1 tỷ đồng. 



 

Thực hiện "Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn", LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thương 
lượng, ký kết 7 thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với nội dung các 
doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo chế độ ưu đãi, giảm giá từ 5% đến 15% 
cho đoàn viên, đã thiết thực góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, thể hiện rõ hơn vai trò của 
tổ chức công đoàn với đoàn viên.  

Triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018, "Tết 
sum vầy”, thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tháng Công nhân.  

Đã trao 170 suất quà với tổng số tiền 50.500.000 đồng; hỗ trợ 12 gia đình CNVCLĐ làm nhà 
"Mái ấm Công đoàn" với tổng số tiền 360 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng 6.278 suất quà 
cho CNVCLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… với tổng 
giá trị cả tiền và hiện vật 1.580 triệu đồng. Trong năm, đã xét cho 5 đoàn viên, người lao động 
vay 212 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, hỗ trợ tạo việc làm cho 10 lao động.  

Ông Phạm Duy Hiển - Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh cho biết: "Hiện nay, 
LĐLĐ tỉnh theo dõi và quản lý tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng tạo việc làm cho 50 lao động với 
mức thu nhập tăng thêm thấp nhất từ 500.000 đồng/người/tháng đến cao nhất là 1 triệu 
đồng/người/tháng; giải quyết cho 18 nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cho vay 
vốn Vì nữ công nhân lao động nghèo để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Triển khai thực hiện 
các chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn với các đối tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thực 
hiện chương trình phối hợp với Nam Việt Grup, Bưu điện tỉnh Yên Bái mở các gian hàng bán 
hàng giảm giá cho đoàn viên công đoàn”. 

Chủ động thực hiện nhiệm vụ, bằng các việc làm cụ thể như: ký thỏa thuận hợp tác với các 
đối tác, tích cực tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
các quy định của pháp luật, thương lượng tập thể để ký thỏa ước lao động tập thể, tham mưu 
kế hoạch xây dựng các hoạt động tổ chức chăm lo cho đoàn viên như tết Nguyên đán, Tháng 
Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động, Ngày Doanh nhân Việt Nam… các cấp công 
đoàn đã góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên người lao động trong tỉnh 

 


