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VietNam Post nhận Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietNam Post) đã vượt qua những tiêu chí đánh giá chặt 
chẽ như: bảo vệ thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kết quả kinh doanh, năng lực lãnh đạo, quản 
trị nguồn nhân lực, năng lực đổi mới... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 8/4, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã được trao Giải thưởng Thương hiệu mạnh 
Việt Nam tại Liên hoan các Doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018 
- 2019. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã vượt qua những tiêu chí đánh giá chặt chẽ từ các chuyên 
gia kinh tế hàng đầu như: bảo vệ thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kết quả kinh doanh, năng 
lực lãnh đạo, quản trị nguồn nhân lực, năng lực đổi mới, tính bền vững, trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp, cam kết bảo vệ môi trường và các hoạt động tích cực đóng góp cho cộng 
đồng… 

Trước đó, vào cuối năm 2018, theo Báo cáo xếp hạng của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá 
Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam, Top 10 Công ty uy tín ngành Vận tải và Logistics năm 2018 là một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực bưu chính và chuyển phát. 

Kết thúc năm kế hoạch 2018, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã có kết quả tăng trưởng 
ngoạn mục khi chính thức “về đích” kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 trước 2 năm, đồng thời 
thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2020.  

Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt mức 1 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2017; Tổng 
lợi nhuận đạt gần 422 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2017; Nộp ngân sách nhà nước dự 
kiến là 770 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 

 

Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam lên nhận cúp Thương hiệu mạnh Việt Nam 
của Ban Tổ chức. (Ảnh: Bưu điện Việt Nam) 



hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Bộ Thông tin và Truyền thông giao, đảm bảo ổn định 
thu nhập và nâng cao chế độ cho người lao động so với năm 2017. 

Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam là chương trình thường niên được tổ chức từ năm 
2001 đến nay, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững, góp phần nâng cao vị thế cạnh 
tranh cho thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thương trường quốc tế. 

N.L 
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Bưu điện Việt Nam nhận Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 

Sáng 6/4/2019, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã được trao Giải thưởng Thương hiệu 
mạnh Việt Nam tại Liên hoan các Doanh nghiệp Rồng Vàng & Thương hiệu mạnh Việt 
Nam 2018 - 2019.  

Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam là chương trình thường niên do Thời báo Kinh tế 
Việt Nam chủ trì được tổ chức từ năm 2001 đến nay nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt 
Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu bền 
vững, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh cho thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thương 
trường quốc tế. 

Chương trình đã trở thành sự kiện được mong chờ của đông đảo doanh nghiệp trong nước, 
doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam. Năm 2019 với chủ đề “Vị thế mới - Cơ hội 
mới”, Chương trình đã thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam 
trong đó có Bưu điện Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. 

 

Ông Phan Trọng Lê – Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển và Thương hiệu – Đại diện 
cho Bưu điện Việt Nam lên nhận cúp Thương hiệu mạnh Việt Nam của Ban Tổ chức 

Ngoài các tiêu chí vẫn duy trì hàng năm, năm nay Ban tổ chức giải thưởng Thương hiệu mạnh 
đã đưa thêm một số tiêu chí, tiến hành khảo sát, bình chọn và vinh danh những doanh nghiệp 
có những tích cực đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và nỗ lực vì sự phát triển của cộng đồng. 

Trong số 100 doanh nghiệp được vinh danh tại Liên hoan, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
vinh dự là một trong những doanh nghiệp trong nước được nhận Giải thưởng Thương hiệu 
mạnh Việt Nam. Thành quả này đã khẳng định nỗ lực không ngừng trong hoạt động bưu 
chính, chuyển phát và phát triển thương hiệu của Bưu điện Việt Nam trong năm 2018. Những 
phần thưởng tinh thần vô cùng ý nghĩa ghi nhận sự những thành quả và sự cố gắng của toàn 
thể Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn 
Tổng công ty trong năm qua. Đây cũng là nguồn động lực lớn để Bưu điện Việt Nam tiếp tục 
khẳng định giá trị thương hiệu vững vàng ở thị trường trong nước và quốc tế. 



 

  

Bưu điện Việt Nam đã vượt qua những tiêu chí đánh giá chặt chẽ từ các chuyên gia kinh tế 
hàng đầu như: bảo vệ thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kết quả kinh doanh, năng lực lãnh đạo, 
quản trị nguồn nhân lực, năng lực đổi mới, tính bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp, cam kết bảo vệ môi trường và các hoạt động tích cực đóng góp cho cộng đồng… 

Trước đó vào cuối năm 2018, theo Báo cáo xếp hạng của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá 
Việt Nam – Việt Nam Report, Bưu điện Việt Nam là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam, Top 10 Công ty uy tín ngành Vận tải và Logistics năm 2018, là một trong những 
doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực bưu chính và chuyển phát. 

Cụ thể, kết thúc năm kế hoạch 2018, Bưu điện Việt Nam đã có kết quả tăng trưởng ngoạn 
mục khi chính thức “về đích” kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 trước 2 năm, đồng thời thực 
hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2020. 

Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt mức 1 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2017; Tổng 
lợi nhuận đạt gần 422 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2017; Nộp ngân sách nhà nước dự 
kiến là 770 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 
hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Đảm bảo ổn định 
thu nhập và nâng cao chế độ cho người lao động so với năm 2017. 

Năm 2018, Bưu điện Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp các 
dịch vụ hành chính công với hơn 12 triệu lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua Bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, năm 2018 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã bắt đầu được triển khai 
tại hơn 1.500 Bưu điện Văn hóa xã. 
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Bưu điện nhận Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 

Bưu điện Việt Nam đã vượt qua những tiêu chí đánh giá chặt chẽ như: bảo vệ thương 
hiệu, chất lượng dịch vụ, kết quả kinh doanh, năng lực lãnh đạo, quản trị nguồn nhân 
lực, năng lực đổi mới... 

 

Đại diện cho Bưu điện Việt Nam lên nhận cúp Thương hiệu mạnh Việt Nam của Ban Tổ  

chức. (Ảnh: Bưu điện Việt Nam)  

Tin từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chiều 8/4 cho hay, đơn vị này đã 
được trao Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam tại Liên hoan các Doanh nghiệp Rồng 
Vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018 - 2019. 

Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam là chương trình thường niên do Thời báo Kinh tế 
Việt Nam chủ trì được tổ chức từ năm 2001 đến nay, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt 
Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu bền 
vững, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh cho thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thương 
trường quốc tế. 

Bưu điện Việt Nam đã vượt qua những tiêu chí đánh giá chặt chẽ từ các chuyên gia kinh tế 
hàng đầu như: bảo vệ thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kết quả kinh doanh, năng lực lãnh đạo, 
quản trị nguồn nhân lực, năng lực đổi mới, tính bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp, cam kết bảo vệ môi trường và các hoạt động tích cực đóng góp cho cộng đồng… 

Trước đó, vào cuối năm 2018, theo Báo cáo xếp hạng của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá 
Việt Nam, Bưu điện Việt Nam là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 10 
Công ty uy tín ngành Vận tải và Logistics năm 2018 là một trong những doanh nghiệp hàng 
đầu của Việt Nam về lĩnh vực bưu chính và chuyển phát. 



Kết thúc năm kế hoạch 2018, Bưu điện Việt Nam đã có kết quả tăng trưởng ngoạn mục khi 
chính thức “về đích” kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 trước 2 năm, đồng thời thực hiện thành 
công chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2020.  

Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt mức 1 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2017; Tổng 
lợi nhuận đạt gần 422 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2017; Nộp ngân sách nhà nước dự 
kiến là 770 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 
hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Đảm bảo ổn định 
thu nhập và nâng cao chế độ cho người lao động so với năm 2017./. 
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Bưu điện Việt Nam nhận Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 

Sáng 6/4/2019, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã được trao Giải thưởng Thương hiệu 
mạnh Việt Nam tại Liên hoan các Doanh nghiệp Rồng Vàng & Thương hiệu mạnh Việt 
Nam 2018 - 2019. 

Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam là chương trình thường niên do Thời báo Kinh tế 
Việt Nam chủ trì được tổ chức từ năm 2001 đến nay nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt 
Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu bền 
vững, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh cho thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thương 
trường quốc tế. Chương trình đã trở thành sự kiện được mong chờ của đông đảo doanh nghiệp 
trong nước, doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam. 

 

Ông Phan Trọng Lê – Trưởngban Nghiên cứu phát triển và Thương hiệu đại diện cho Bưu 
điện Việt Nam lên nhận cúp Thương hiệu mạnh Việt Nam của Ban tổ chức. 

Năm 2019, với chủ đề “Vị thế mới - Cơ hội mới”, Chương trình đã thu hút được sự quan tâm 
của nhiều doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam trong đó có Bưu điện Việt Nam và được truyền 
hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. 

Ngoài các tiêu chí vẫn duy trì hàng năm, năm nay Ban tổ chức giải thưởng Thương hiệu mạnh 
đã đưa thêm một số tiêu chí, tiến hành khảo sát, bình chọn và vinh danh những doanh nghiệp 
có những tích cực đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và nỗ lực vì sự phát triển của cộng đồng. 



  

Trong số 100 doanh nghiệp được vinh danh tại Liên hoan, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
vinh dự là một trong những doanh nghiệp trong nước được nhận Giải thưởng Thương hiệu 
mạnh Việt Nam. Thành quả này đã khẳng định nỗ lực không ngừng trong hoạt động bưu 
chính, chuyển phát và phát triển thương hiệu của Bưu điện Việt Nam trong năm 2018. 

Những phần thưởng tinh thần vô cùng ý nghĩa ghi nhận sự những thành quả và sự cố gắng của 
toàn thể Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ, công nhân viên, người lao động 
toàn Tổng công ty trong năm qua. Đây cũng là nguồn động lực lớn để Bưu điện Việt Nam tiếp 
tục khẳng định giá trị thương hiệu vững vàng ở thị trường trong nước và quốc tế. 

Cụ thể, kết thúc năm kế hoạch 2018, Bưu điện Việt Nam đã có kết quả tăng trưởng ngoạn 
mục khi chính thức “về đích” kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 trước 2 năm, đồng thời thực 
hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2020. Tổng doanh thu toàn 
Tổng công ty đạt mức 1 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2017; Tổng lợi nhuận đạt gần 
422 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2017; Nộp ngân sách nhà nước dự kiến là 770 tỷ đồng, 
tăng 36% so với năm 2017; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu hoàn thành vượt mức 
chỉ tiêu kế hoạch Bộ Thông tin và Truyền thông giao, đảm bảo ổn định thu nhập và nâng cao 
chế độ cho người lao động so với năm 2017. 

Năm 2018, Bưu điện Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp các 
dịch vụ hành chính công với hơn 12 triệu lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 



thủ tục hành chính qua Bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, năm 2018 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã bắt đầu được triển khai 
tại hơn 1.500 Bưu điện Văn hóa xã. 
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Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long 

Sau một tuần hoạt động, sáng nay (8/4/2019), Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long long 
trọng tổ chức lễ khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long tại địa 
chỉ số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1- TP Vĩnh Long. 

 

Quang cảnh buổi lễ. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2542/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh. 

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh về cải cách hành chính; kiểm soát 
thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; trên địa 
bàn tỉnh. 

 



Lãnh đạo tỉnh cắt băng khai trương. 

Được biết, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh chuẩn bị trụ sở và các trang 
thiết bị với tổng mức đầu tư gần 3,5 tỷ đồng. Tại đây, bố trí 25 bàn để tiếp nhận và trả kết quả 
trong khuôn viên có diện tích gần 350m2. 

Bước đầu, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ tiếp nhận và xử lý 1.230 TTHC trong tổng 
số 1.476 TTHC cấp tỉnh, giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành đưa các 
TTHC còn lại (gần 250 TTHC) vào trung tâm tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. 

 

Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Vĩnh Long- cùng các đại biểu tham quan trung tâm. 

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê 
Quang Trung ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở ngành liên 
quan; đồng thời đề nghị thực hiện đúng phương châm hoạt động đặt ra là: “Công khai- minh 
bạch - trách nhiệm- đúng luật” và “Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước 
đo trong đánh giá kết quả giải quyết TTHC”. 

Theo thống kê, từ 1/4- 5/4/2019 có 314 hồ sơ nộp tại trung tâm. Trong đó có 6 hồ sơ gửi trực 
tuyến từ cổng dịch vụ công (dichvucong.vinhlong.gov.vn). Hiện đã xử lý 71 hồ sơ, 243 hồ 
sơn đang xử lý. 

Tin, ảnh: TẤN ANH- NGUYÊN KHÁNH 

 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Vĩnh Long  

Ngày đăng: 08/04/2019 
Mục: Tin tức    

Long trọng khai trương Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long 

Ngày 08/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long. 

Đến dự lễ khai trương có ông Nguyễn Bách Khoa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông
Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông
Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí
đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long, đại diện Tổng Công ty
Bưu điện Việt Nam 

Với phương châm hành động nhất quán và xuyên suốt đó là Xây dựng chính quyền đồng hành
cùng doanh nghiệp, phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả. Thời gian qua,
lãnh đạo tỉnh luôn xác định việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải
cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của pháp
luật là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của tổ chức, công
dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đây cũng là tiêu chí tiên quyết để thực hiện các
nhiệm vụ, mục tiêu, đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh nhà. 

Thời gian qua, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh công tác cải cách hành
chính. Việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh
Long nhằm phục vụ tổ chức, công dân tốt hơn thông qua việc gom gọn lại đầu mối, tạo thuận
lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình liên hệ, giải quyết các thủ tục hành chính. 

Để chuẩn bị kịp thời đưa Trung tâm đi vào họat động, thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh
đã phối hợp với Bưu điện tỉnh chuẩn bị trụ sở và các trang thiết bị với tổng mức đầu tư gần
3,5 tỷ đồng; triển khai các yêu cầu của TTHC trên hệ thống 01 cửa điện tử và Cổng dịch vụ
công trực tuyến để hoàn thành trong thời gian sớm nhất, kịp tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của
Chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long chính
thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019. 

Tổng số công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm việc tại Trung tâm là 30
người, trong đó 20 công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh được cử đến làm việc tại
Trung tâm. Ngoài ra,còn 23 công chức dự phòng. Trung tâm đã bố trí 25 bàn để tiếp nhận và
trả kết quả trong khuôn viên có diện tích gần 350m2. 

Bước đầu, Trung tâm sẽ tiếp nhận và xử lý 1.230 TTHC trong tổng số 1.476 TTHC cấp tỉnh,
giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành đưa các TTHC còn lại (gần 250
TTHC) vào trung tâm tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.  

Các TTHC đưa vào Trung tâm đều được quy trình hóa trên Hệ thống phần mềm một cửa điện
tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả
kết quả; đồng thời phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong việc
giao, nhận trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức; phối hợp với Ngân Hàng TMCP Công
Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Vĩnh Long trong việc thu hộ phí, lệ phí, nhằm
kịp thời trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng trong thời
gian sớm nhất. 



 
 

Ảnh: Ông Đặng Văn Lượng – Thành viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và
ông Lê Thanh Tâm - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ
Hành chính công tỉnh cùng thực nghiệm bấm số thứ tự tại Trung tâm 

Thời gian tới, tập thể công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Vĩnh Long phấn đấu nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được
giao, góp phần vào công cuộc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tham gia
tích cực vào việc giữ vững, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính
của tỉnh và việc xây dựng hình ảnh chính quyền tỉnh Vĩnh Long thân thiện, hoạt động hiệu
quả trong mắt người dân, doanh nghiệp. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Trung - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh, cũng như
các đơn vị có liên quan đã thực hiện và hoàn thành đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh đi vào hoạt động kịp thời, đúng tiến độ. Để duy trì và phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa
của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, ông đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên
chức và người lao động của Trung tâm, các sở,ban, ngành liên quan thực hiện tốt một số
nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện đúng phương châm hoạt động đặt ra là: “Công khai –
Minh bạch - Trách nhiệm – đúng luật” và “Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
làm thước đo trong đánh giá kết quả giải quyết TTHC”, các tổ chức, công dân đến giao dịch
tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, môi trường thân thiện, chuyên
nghiệp. 



 
 

Ảnh: Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai trương 

Đây được coi như bước đột phá trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ,
TTHC, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch. Nghiên cứu hiện đại
hóa hoạt động của Trung tâm trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ
công để giải quyết trực tuyến mức độ 3 hoặc 4 đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Nhà nước; tiếp nhận và xử lý trực tuyến các kiến nghị vướng mắc về TTHC. 

Giám đốc Trung tâm phải khẩn trương tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công
chức, viên chức và người lao động của Trung tâm để làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận
TTHC; phối hợp với Bưu điện tỉnh chuyển hồ sơ đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải
quyết các TTHC và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân theo quy định. Đồng thời chịu trách
nhiệm giám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết TTHC đối với các cơ quan, đơn vị liên
quan theo đúng quy trình và thời gian quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên
quan, xây dựng đầy đủ các quy chế, quy định về quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên
các lĩnh vực công việc sẽ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. 

 
 

Ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm Phục vụ Hành
chính công tỉnh Vĩnh Long 

  

Đối với công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh cũng lưu ý phải tích cực nghiên cứu học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực công



tác và nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, thực sự công tâm, thạo việc. Ngoài việc nắm rõ
quy trình giải quyết TTHC, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ, giúp người dân thể
hiện quyền làm chủ của mình khi tham gia giải quyết TTHC tại Trung tâm. 

 
 

Ảnh: Qua một tuần họat động (tính từ ngày 01/4), Trung tâm đã tiếp nhận 314 hồ sơ, trong
đó có 6 hồ sơ trực tuyến. Sở Tư pháp có số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều nhất 

Ông cũng đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh, giải quyết nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật các TTHC
của người dân, doanh nghiệp. Đối với các TTHC đang thực hiện tại các sở, ban, ngành tỉnh
tiếp tục rà soát để đưa các TTHC có đủ điều kiện tiếp nhận tại Trung tâm… 

N.H 

 



 

Nguồn: Tạp chí tài chính  
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Quyết liệt tăng thu, giảm nợ bảo hiểm 

Toàn ngành cần quyết liệt hơn nữa, thường xuyên, liên tục với tinh thần trách nhiệm cao 
nhất; triển khai hiệu quả công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 
(BHXH); áp dụng các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đó là 
nhấn mạnh của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu tại Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 4/2019 do BHXH Việt Nam vừa tổ 
chức. 

Tập trung thanh tra, kiểm tra 

Theo báo cáo tình hình thực hiện công tác thu 3 tháng đầu năm 2019 của BHXH Việt Nam, cả 
nước hiện có 14,3 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 93,4% kế hoạch (giảm 156.000 
người so với năm 2018). Trong đó, các tỉnh giảm nhiều như Bình Phước, Long An, Tây Ninh, 
Bình Dương và Trà Vinh. Đáng chú ý, số người tham gia BHXH giảm mạnh, là do một số 
doanh nghiệp lớn cắt giảm lao động, đơn cử Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong giảm 10.142 
lao động. 

Liên quan đến thực hiện chỉ tiêu thu, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng Đinh Văn Hiệp 
cho biết, ngay từ đầu năm nay, BHXH thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố có văn 
bản chỉ đạo mạnh mẽ về công tác giảm nợ đọng. 

Đơn cử, ở Đà Nẵng có Công ty Quảng An (kinh doanh vận tải xe buýt) nợ 6 tỷ đồng, trong đó 
xe buýt có trợ giá của thành phố, nên cơ quan BHXH đã có văn bản phối hợp với Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội trước khi chuyển hơn 10 tỷ đồng trợ giá năm 2018 thì chuyển 
số nợ BHXH về cho cơ quan BHXH. BHXH thành phố sẽ lần lượt làm như vậy với các đơn 
vị nợ BHXH khác trên địa bàn, để đạt được chỉ tiêu đề ra. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, công tác thu, phát triển đối 
tượng, giảm nợ, quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến thu là những lĩnh vực mang tính trọng 
yếu của ngành, cần thực hiện tốt. 

Song, trên thực tế, hoạt động này còn nhiều tồn tại như một số tỉnh, thành chưa quyết liệt 
trong chỉ đạo công tác đôn đốc thu, thu nợ, xử lý nợ ngay sau khi có phát sinh; chưa tăng 
cường thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về 
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp. Một số trường hợp tổ chức thanh tra 
nhưng không ra quyết định xử lý. 

Trước thực trạng trong công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, Phó Trưởng ban Thu, BHXH Việt 
Nam Đinh Duy Hùng cho rằng, BHXH các tỉnh, thành phố cần tập trung thanh tra, kể cả 
thanh tra đột xuất tất cả đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên theo quy định. 

Các đợt thanh tra phải có quyết định xử lý và gửi kết quả xử lý đến cơ quan chức năng cung 
cấp nhằm mục đích báo cáo, làm căn cứ xử lý hình sự sau này. Đồng thời, giao chỉ tiêu phấn 
đấu giảm nợ đến từng cá nhân chuyên quản; hàng tháng, hàng quý đánh giá tỷ lệ giảm nợ để 
khen thưởng kịp thời và sơ kết rút kinh nghiệm trong công tác giảm nợ. 

Chú trọng phát triển đối tượng 

Cũng trong 3 tháng đầu năm, cả nước phát triển mới được 35.000 người tham gia BHXH tự 
nguyện, nâng tổng số người tham gia lên 306.000 người. Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc 
Trần Đình Liệu, 306.000 người là con số khá thấp so với kế hoạch. Do đó, trong 9 tháng còn 
lại của năm, các địa phương cần phải chú trọng để phát triển được ít nhất 185.000 người nữa. 



Chia sẻ về nội dung này, Giám đốc BHXH thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, 
việc phát triển đối tượng trên địa bàn còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng. BHXH 
thành phố đã có nhiều giải pháp, đặc biệt phối hợp với Bưu điện đã tổ chức được 77 hội nghị 
tuyên truyền và phát triển mới được 700 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Trong tháng 4 sẽ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cao hơn so với quý I, bởi 
hiện đang triển khai ở nhóm đối tượng tiềm năng như Ban quản lý chợ, các tiểu thương đồng 
thời chú trọng vào 2 doanh nghiệp lớn là Grale và Âu Việt (những doanh nghiệp này đang sử 
dụng trên 20.000 lao động). 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phối hợp, theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam Nguyễn Minh Đức, toàn hệ thống Bưu điện coi công tác phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện là nhiệm vụ chính trị quan trọng. 

Tính đến cuối tháng 3, Bưu điện các cấp phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức 
được 1.780 cuộc hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện, với 40.921 người tham gia đạt 
được kết quả rất khả quan. Trong đó, 5 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cao là Sóc Trăng, Quảng Trị, 
Bắc Kạn, Hậu Giang, Bến Tre… 

“Để đạt mục tiêu phát triển 220 nghìn đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019, 
Bưu điện Việt Nam đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bưu điện địa phương. Theo đó, bưu điện 
từ tỉnh xuống huyện phải lập kế hoạch cụ thể theo từng tuần, từng tháng, từng quý về số 
lượng hội nghị, số người tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đến hết quý II đạt 60% kế 
hoạch giao. 

Với sự nỗ lực của toàn ngành, ngoài tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng, Bưu điện 
cam kết sẽ thực hiện chuyển phát hồ sơ, kết quả của ngành BHXH đến đơn vị và người lao 
động đầy đủ, kịp thời, đúng quy định” - ông Nguyễn Minh Đức khẳng định. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, để đạt mục tiêu đề ra, 
ngoài giao chỉ tiêu số hội nghị tổ chức, Bưu điện cần nghiệm thu số lượng, chất lượng hội 
nghị thông qua kết quả số người đăng ký tham gia. 

Bên cạnh phát triển đối tượng, ngành bưu điện và BHXH phải tích cực theo dõi, quản lý, 
thông báo, đôn đốc đối tượng trước mỗi kỳ đóng BHXH tự nguyện để bảo đảm đối tượng tiếp 
tục tham gia. Cùng với đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần phải phát huy vai trò chủ động, tích 
cực thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng. 

 



 

Nguồn: Tạp chí bảo hiểm xã hội              

Ngày đăng: 09/04/2019 
Mục: Tin tức     

Số tham gia BHXH tự nguyện phát triển tích cực 

Với sự tăng cường tổ chức các hội nghị truyền thông, vận động trực tiếp, đi sâu xuống 
từng cơ sở, số người tham gia BHXH tự nguyện tại nhiều địa phương đạt tốc độ phát 
triển tích cực. 

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong quý I/2019, cả nước có 306 nghìn người tham gia 
BHXH tự nguyện, đạt 62,3% kế hoạch giao; tăng 35 nghìn người so với cùng kỳ năm 2018.  
Theo thống kê của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, từ tháng 01 đến hết tháng 3/2019, cơ 
quan BHXH và Bưu điện trên cả nước đã phối hợp tổ chức được 1.780 hội nghị truyền thông, 
vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát động chương trình thi đua “Phát triển người tham gia 
BHXH tự nguyện trên phạm vi toàn quốc”, phấn đấu năm 2019 tổ chức tối thiểu tổ chức 
14.700 hội nghị truyền thông về BHXH tự nguyện; phát triển mới tối thiểu 220.000 người 
tham gia. 

Ngày 31/3, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình “Tuổi 
trẻ Bưu điện Việt Nam tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì An sinh xã hội, 
vì lợi ích của người dân”. 

  

Minh Đức 

 


