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Khai trương Thùng quỹ nhân đạo 

Hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2019, sáng 24/5, Bưu điện tỉnh Cà Mau và Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh tổ chức lễ hưởng ứng Tháng Nhân đạo và khai trương Thùng quỹ nhân đạo 
qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh. 

 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp những phần hỗ trợ đầu tiên 
vào thùng quỹ. 

Thực hiện phối hợp của Tổng Công ty và Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Bưu điện tỉnh Cà 
Mau đặt hệ thống Thùng quỹ nhân đạo tại các điểm giao dịch. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bưu điện tỉnh Cà Mau, Châu Phước Duyên cho biết: “Chương 
trình nhằm lan tỏa giá trị truyền thống cao đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, phát động 
phong trào làm việc thiện của cán bộ, công nhân viên bưu điện. Đồng thời qua đây cũng tuyên 
truyền ý thức vì cộng đồng cho mọi người. Thời gian đầu Bưu điện tỉnh đặt 9 thùng tại các 
bưu cục cấp 1, cấp 2 tại TP. Cà Mau và các huyện”. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh ký kết thỏa thuận giữa hai đơn vị, 
nhằm tiếp tục triển khai nhiều nội dung, tạo nhiều chương trình hoạt động an sinh xã hội, góp 
phần xóa đói giảm nghèo tại Cà Mau. Đồng thời cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động tham gia đóng góp những phần hỗ trợ đầu tiên vào thùng quỹ. 

Đây là năm thứ 2 Ban Bí thư Trung ương Đảng lấy tháng 5 là Tháng Nhân đạo, với chủ đề 
“Kết nối chia sẻ và lan tỏa” nhằm huy động, kết nối tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân 
trong xã hội giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. 

Ngoài 9 điểm ban đầu, mô hình Thùng quỹ nhân đạo dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai tại 
nhiều điểm giao dịch của Bưu điện.   
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Đà Nẵng: Đặt thùng quỹ nhân đạo tại các bưu cục để mở rộng sự quan tâm của cộng 
đồng 

Việc triển khai đặt thùng quỹ nhân đạo tại hệ thống các bưu cục của Bưu điện Đà Nẵng 
nhằm tạo cơ hội để đông đảo người dân tham gia đóng góp cho các hoạt động nhân đạo 
với thông điệp “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”. 

Sáng ngày 24/5, Hội Chữ thâp đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bưu điện Đà Nẵng tổ chức 
Lễ khai trương đặt thùng quỹ nhân đạo tại hệ thống bưu cục của Bưu điện Đà Nẵng. 

Theo bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thành phố Đà Nẵng: Việc triển khai đặt 
thùng quỹ nhân đạo tại hệ thống các bưu cục của Bưu điện Đà Nẵng góp phần tạo thêm nguồn 
lực cho hoạt động nhân đạo. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, không những hưởng ứng 
“Tháng nhân đạo” năm 2019, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 
một địa chỉ nhân đạo” mà còn chính thức ghi dấu mốc quan trọng trong việc Bưu điện Đà 
Nẵng tiếp tục đồng hành công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố trong thời gian 
tới. 

 

Bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng (áo trắng) và bà Lê Thị Như Hồng, 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng cắt băng khai trương Thùng Quỹ Nhân đạo tại hệ thống 

bưu cục của Bưu điện Đà Nẵng 

Bên cạnh việc triển khai các thùng quỹ nhân đạo, Bưu điện thành phố Đà Nẵng còn tổ chức 
phân phối phong bì có in thông điệp “Tháng nhân đạo”, phát hành rộng rãi trong thành phố. 
Tại các Bưu điện quận huyện, tổ chức treo băng-rôn, khẩu hiệu về “Tháng Nhân đạo” nhằm 
kêu gọi sự chia sẻ từ cộng đồng trong sự chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo. 

Cũng tại buổi lễ khai trương, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện thành phố Đà Nẵng đã ký kết biên 
bản ghi nhớ về việc đặt thùng quỹ nhân đạo. 

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác: Hai bên thống nhất đặt 5 thùng quỹ nhân đạo tại 5 bưu cục 
cấp 1, cấp 2 trong hệ thống các bưu cục trực thuộc Bưu điện thành phố Đà Nẵng; Phối hợp 
truyền thông các giá trị nhân đạo, chăm sóc sức khỏe của cộng đồng, phòng ngừa ứng phó 
thảm họa; Triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo; Vận chuyển tiền hàng nhân đạo; Chia sẻ 



kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT; Hỗ trợ đào tạo về kỹ năng sơ cấp cứu cho người lao 
động…nhằm hỗ trợ khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại các 
giá trị, lợi ích chung cho xã hội, lan tỏa tinh thần và giá trị nhân đạo. 

“Thùng quỹ Nhân đạo đặt tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng và các bưu cục quận, huyện sẽ góp 
phần giúp kết nối những trái tim nhân ái, tạo thêm nguồn lực để cùng chung tay sẻ chia, trao 
cơ hội, mang lại niềm tin, hạnh phúc và sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn cho những người có 
hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương trong thành phố,” bà 
Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện Thành phố Đà Nẵng chia sẻ thêm. 

 

Nhân viên Bưu điện và Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng ủng hộ Thùng Quỹ Nhân đạo tại Lễ khai 
trương 

Được biết, Tháng Nhân đạo 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” bắt đầu từ 1/5 đến 
31/5. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng phấn đấu năm 2019 đạt chỉ tiêu trợ giúp từ 2 ngàn 
đến 2,5 ngàn lượt người có hoàn cảnh khó khăn với hình thức như vận động nguồn lực trợ 
giúp 1.000 địa chỉ nhân đạo; Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; Triển khai 
chiến dịch những giọt máu hồng; Trang bị kiến thức sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thảm 
họa cho cộng đồng dân cư; Tuyên truyền toàn dân tham gia hiến mô, hiến tạng…Tại buổi lễ 
phát động, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận trên 2 tỷ đồng từ các tổ chức, cá 
nhân, các tấm lòng hảo tâm ủng hộ. 
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Bộ LĐ-TB&XH tăng thêm 2 bậc trong xếp hạng cải cách hành chính 

Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính 2018 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành 
chính năm 2018 cho thấy, Bộ LĐ-TB&XH đã vượt lên vị trí 10/18 bộ, ngành (năm 2017, 
Bộ xếp thứ 12/19 bộ, ngành) và thuộc nhóm 5 bộ, ngành có kết quả cao nhất từ điều tra 
xã hội học.  

Có được kết quả đáng khích lệ nêu trên là nhờ sự quyết tâm chính trị của Lãnh đạo Bộ và sự 
chuyển biến thực chất của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của ngành, khi việc 
xác định, kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát TTHC là một trong những 
tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của các đơn vị trong Bộ. 

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kiểm tra công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT 

Nhân định về mục tiêu của công tác CCHC, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Trưởng Ban chỉ đạo 
CCHC, ứng dụng thông tin và Chính phủ điện tử Bộ LĐ-TB&XH, nhấn mạnh: “CCHC phải 
hướng đến đích cuối cùng là phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp. Công tác CCHC phải 
gắn với ứng dụng CNTT, đổi mới phong cách phục vụ và thực hiện văn hóa công sở, là một 
khâu đột phá của toàn ngành”. 

Năm 2018 là thời điểm ghi nhận nhiều nỗ lực của Bộ LĐ-TB&XH trong công tác cải cách 
hành chính (CCHC). 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Bộ hoàn thành 100% đề án trong Chương trình công tác của Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; Hoàn thành 03 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao (tỷ lệ 
thất nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) 
góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Bộ đã trình Chính phủ ban hành 6 nghị định, ban hành theo thẩm quyền 03 thông tư để thực 
thi cắt giảm, đơn giản hóa tổng số 66/107 ĐKKD (đạt tỷ lệ 61,68%); bãi bỏ và đơn giản hóa 
116 TTHC; cắt giảm và đơn giản hóa 19/32 sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành (đạt tỷ 



lệ 59,38%); Cơ cấu tổ chức của Bộ đã giảm đi 01 đơn vị; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 
của các đơn vị đã được rà soát, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

Cụ thể, Bộ đã thực hiện việc giải thể tổng số 10 phòng trong 3 Vụ thuộc Bộ (Vụ Tổ chức cán 
bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế). Bộ đang xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ 
điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phiên bản 1.0; xây dựng Trung tâm dữ liệu 
Giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc tế; vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ. 

Cũng trong năm, 2018, Bộ đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vận 
hành Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Triển khai hệ thống thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc 
gia về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội vào tháng 3/2018. 

Lễ công bố Chỉ số cải cách hành chính 2018 (CCHC) Par Index và Chỉ số hài lòng về sự phục 
vụ hành chính năm 2018 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 24/5. 

Chỉ số CCHC là công cụ quản lý được Bộ Nội vụ xây dựng và áp dụng từ năm 2012. Mục 
tiêu nhằm giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan kết quả CCHC 
hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương. 

Theo đó, kết quả chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ chia làm 2 nhóm: Nhóm thứ nhất, đạt kết 
quả chỉ số CCHC trên 80%, bao gồm 14 bộ; Nhóm thứ hai đạt kết quả CCHC từ trên 70% đến 
dưới 80% gồm 4 bộ. 

Đối với kết quả CCHC 2018 của các tỉnh, thành phố được phân thành 4 nhóm A (trên 80%); 
nhóm B (75-80%); nhóm C (70 – 75%); nhóm D (dưới 70%). 
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Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tăng hơn 2% 

Trong số 8 lĩnh vực, lĩnh vực giao thông-vận tải nhận được sự hài lòng cao nhất và lĩnh 
vực đất đai, môi trường nhận được sự hài lòng thấp nhất. Trong số 3 cấp hành chính ở 
địa phương, cấp xã nhận được sự hài lòng cao nhất và cấp huyện nhận được sự hài lòng 
thấp nhất. 

Chiều nay (24/5) tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban 
Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị 
công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực 
thuộc T.Ư (PAR index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS 
2018). 

 

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng công bố Báo cáo kết 
quả Chỉ số SIPAS 2018. 

4/5 yếu tố có chỉ số hài lòng tăng 

Tại đây, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng đã công bố 
Báo cáo kết quả Chỉ số SIPAS 2018. Theo đó đáng chú ý, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng 
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước là 82,99%; tỷ lệ 
người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung của 
63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư nằm trong khoảng 69,98 - 97,88%. 

Như vậy, tỉnh có Chỉ số hài lòng cao nhất là 97,88% (Sơn La) và tỉnh có Chỉ số hài lòng thấp 
nhất là 69,98% (Hà Giang). Một nửa số tỉnh trong cả nước có Chỉ số hài lòng nằm trong 
khoảng 81,92% - 97,88%; một nửa số tỉnh có Chỉ số hài lòng nằm trong khoảng 69,98 - 
81,92%. Do đó, có thể thấy gần một nửa số tỉnh, TP trong cả nước cần nỗ lực để đảm bảo mục 
tiêu của CCHC là trên 80% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước vào năm 2020. 

Theo Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, 5 yếu tố cơ bản của quá trình và kết quả cung ứng 
dịch vụ hành chính công được đánh giá trong khuôn khổ Chỉ số SIPAS 2018, gồm: Tiếp cận 
dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức; kết quả dịch vụ; việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, 



phản ánh, kiến nghị, nhận được sự hài lòng của người dân, tổ chức nói chung trong cả nước. 
Các yếu tố này lần lượt là 80,62%, 86,40%, 85,10%, 88,13%, 74,07%. 

Đáng chú ý, so với năm 2017, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính nói chung của cả 
nước năm 2018 đã tăng hơn 2%. Trong đó, Chỉ số hài lòng về 4 yếu tố là tiếp cận dịch vụ, thủ 
tục hành chính, công chức, kết quả dịch vụ cũng đều tăng. Tuy nhiên, Chỉ số hài lòng về yếu 
tố “tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị” lại giảm so với năm trước. 

42/63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư có Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tăng từ 1 - 19%. 
Khoảng cách chênh lệch của các Chỉ số hài lòng giữa tỉnh cao nhất và tỉnh thấp nhất năm 
2018 được thu hẹp đáng kể so với năm 2017, cụ thể là: Khoảng cách của Chỉ số hài lòng về 
tiếp cận dịch vụ thu hẹp từ 50% xuống còn 30%; khoảnh cách của Chỉ số hài lòng về TTHC 
từ 40% xuống còn 23%; khoảng cách của Chỉ số hài lòng về công chức từ 40% còn 26% và 
khoảng cách của Chỉ số hài lòng về kết quả dịch vụ từ 31% còn 26%. Điều này phản ánh các 
địa phương đang tiếp tục nỗ lực CCHC và kết quả CCHC ở một số địa phương có chuyển 
biến tốt hơn. 

Đặc biệt, cũng theo Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Chỉ số SIPAS 2018 tiến hành so sánh 
giữa 8 lĩnh vực dịch vụ và 3 cấp hành chính ở địa phương và kết quả cho thấy Chỉ số hài lòng 
của 8 lĩnh vực nằm trong khoảng từ 69,57% - 78,62%; Chỉ số hài lòng của 3 cấp nằm trong 
khoảng 71,57% - 77,21%. 

Trong số 8 lĩnh vực, lĩnh vực giao thông-vận tải nhận được sự hài lòng cao nhất và lĩnh vực 
đất đai, môi trường nhận được sự hài lòng thấp nhất. Trong số 3 cấp hành chính ở địa phương, 
cấp xã nhận được sự hài lòng cao nhất và cấp huyện nhận được sự hài lòng thấp nhất. 

Năm 2018, người dân, tổ chức có những phản ánh khá tích cực đối với quá trình cung ứng 
dịch vụ hành chính công, phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước ở 
63 tỉnh, TP. Theo phản ánh của người dân, tổ chức được khảo sát trong cả nước, gần như 
100% người dân, tổ chức giao dịch dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Một cửa; 78,20% đi 
lại 1 - 2 lần để giải quyết công việc; 93,80% nhận kết quả đúng hẹn và sớm hẹn; 97,55% 
không bị gây phiền hà, sách nhiễu; 98,58% không bị gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí. 

Tỷ lệ không hài lòng về sự phục vụ hàng chính vẫn tăng 

Mặc dù vậy, Báo cáo SIPAS 2018 cũng cho thấy một số tồn tại, hạn chế trong việc cung ứng 
dịch vụ hành chính công, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước trong 
năm 2018. 

Tỷ lệ người dân, tổ chức không hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 tăng lên so với 
năm 2017, từ 1,96% lên 2,08%. Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý 
kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước 
năm 2018 thấp hơn so với năm 2017 (74,07% so với 75,34%). 

21/63 tỉnh, TP có Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính giảm từ 1 - 12%. Tỷ lệ người dân, 
tổ chức phản ánh công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí ở địa phương có xu hướng 
tăng lên, với tỉnh có tỷ lệ cao nhất tăng từ 4,3% năm 2017 lên 5,01% năm 2018. 

Số người dân, tổ chức tiếp cận thông tin về dịch vụ hành chính công qua mạng internet nói 
chung trong cả nước chỉ chiếm 7,10%, và của 63 tỉnh, thành phố là từ 2,50%  - 16,00%. Tỷ lệ 
người dân, tổ chức tra cứu thông tin về thủ tục hành chính trên mạng internet còn thấp hơn 
nữa, lần lượt là 4,92% và 3,96% - 15,04%. Mặc dù các tỷ lệ này có tăng hơn so với năm 2017 
nhưng các tỷ lệ này còn quá thấp so với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và ứng dụng 
CNTT  trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đặt ra tại Kế hoạch cải cách 
hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

Bên cạnh đó, Chỉ số SIPAS 2018 còn cung cấp thông tin về nhu cầu, mong đợi của người dân, 
tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước. 3 
nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi nhất là: Mở rộng các hình thức thông tin tiếp cận 



dịch vụ (60,89% số người được hỏi); tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính (46,80% số 
người được hỏi); rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (44,74% số người được hỏi). 

Mặc dù người dân, tổ chức khá hài lòng về TTHC nhưng vẫn mong muốn cơ quan hành chính 
nhà nước tiếp tục đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC hơn nữa. 

 

Toàn cảnh Hội nghị công bố 

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng khẳng định: Chỉ số 
SIPAS 2018 là một công cụ quan trọng để đánh giá khách quan kết quả thực thi nhiệm vụ của 
cơ quan hành chính nhà nước nói chung, của CCHC nói riêng. 

Chỉ số SIPAS 2018 cung cấp thông tin phản ánh thực trạng chất lượng dịch vụ hành chính 
công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước và nhu cầu, 
mong đợi của người dân tổ chức, từ đó giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
CCHC của chính phủ, các bộ, ngành và các chính quyền địa phương thực hiện chỉ đạo, điều 
hành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, chất lượng phục vụ người dân, tổ 
chức, hoàn thành mục tiêu của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 

 

Chỉ số SIPAS 2018 do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện theo sự phân công của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, với sự tham gia giám sát của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt 
Nam, T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam và sự tham gia thực hiện điều tra xã hội học của 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Báo cáo SIPAS 2018 mang đến một bức tranh toàn diện, 
chi tiết về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước đối với người dân, tổ chức ở 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư trong cả nước, từ 
việc tiếp cận dịch vụ, việc công khai và tuân thủ các quy định thủ tục hành chính, việc giao 
tiếp và xử lý công việc của đội ngũ công chức, kết quả cung ứng dịch vụ cho đến việc tiếp 
nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. 



 

Nguồn: MIC    

Ngày đăng: 25/05/2019 
Mục: Tin tức   

Nữ thu ̉ lĩnh bán hàng của Bưu điện tỉnh Thái Nguyên 

Đến Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, khi nhắc đến Nguyễn Thị Thanh Hà thì không ai là 
không biết, Chị được mọi người trìu mến “gán” cho cái danh “Nữ thủ lĩnh bán 
hàng”. Bắt đầu vào công tác trong ngành Bưu điện từ năm 2000 với chức danh giao di ̣ch 
viên. Chị Hà luôn cần mẫn chăm chỉ và gắn bó trong công việc được giao. Cô giao dịch 
viên duyên dáng, luôn tươi cười chăm sóc và phu ̣c vụ khách hàng chu đáo đã được Ban 
lãnh đạo tín nhiệm và lựa chọn chuyển sang làm công tác kinh doanh. 

 

Chị Nguyễn Thị Thanh trong lần đi tuyên truyền và giới thiệu Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại 
Chợ TP Thái Nguyên 

Gần 20 năm trải qua rất nhiều công việc khác nhau nhưng nhiệm vụ nào Chị cũng hoàn thành 
xuất sắc. Không những vậy, Chị còn chủ động nhận những việc khó, vất vả về mình, có thời 
điểm Bưu chính công ích không tìm được Bưu tá, đường phát cơ quan Đảng thực hiện nhiệm 
vụ chính trị quan trọng, Chị đã xung phong đảm nhiệm vai trò Bưu tá trong thời gian dài để 
Ban lãnh đạo Bưu điện tỉnh có phương án chọn lựa được Bưu tá uy tín, tận tụy thay thế. Vì 
theo chị, việc gì cũng đều làm được, nếu chưa biết, chưa rõ thì sẽ học hỏi đồng nghiệp, đọc tài 
liệu, xin y ́ kiê ́n chỉ đạo của cấp trên; chỉ cần mình quyết tâm thì không co ́ gì không làm được 
cả”. 

Trong suốt 3 năm đảm nhiệm vị trí chuyên viên kinh doanh, Nguyễn Thị Thanh Hà được giao 
phụ trách mảng thông tin truyền thông với vô vàn các công việc lặt vặt lớn nhỏ từ giao ha ̀ng, 
theo dõi bán hàng, đi xuống cơ sở sát cánh cùng anh em bán hàng, đến gặp gỡ khách hàng 
lớn, tổ chức hội tri ân khách hàng; hay đi ba ́n lịch, bán bánh trung thu, hàng BT, văn phòng 
phẩm… công việc nào Chị cũng hoàn thành xuất sắc. Cuối năm 2016, Chị được lãnh đạo 
phân công thực hiện công tác giám sát bán hàng. Chị đã cùng anh em trong phòng đưa ra 
nhiều giải pháp triển khai kinh doanh các dịch vụ bưu chính chuyển phát qua đó đảm bảo chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh và hoàn thành vượt mức kế hoạch được Tổng công ty và Bưu điện 
tỉnh Thái Nguyên giao. Chị cho biết, với phương châm “Hê ́t việc chứ không hết giờ”, Chị và 
anh em trong phòng lăn lộn, tập trung vào làm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nêu cao tinh 
thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không quản ngại thời gian để tìm biện 
pháp nâng cao chất lượng dịch vụ; hỗ trợ các đơn vị trong quá trình tìm kiếm khách hàng và 



phát triển thị phần. Chị thường xuyên cùng các chuyên quản cấp huyện gõ tận cửa nhà khách 
hàng tại các địa bàn huyện, xã để mời chào giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tiê ̀m 
năng và chăm sóc đối với khách hàng lớn khi sử dụng dịch vụ của Bưu điện. Đặc biệt, với 
những khách hàng khó tính, chưa tin tưởng vào dịch vụ của Bưu điện, Chị xin gặp trực tiếp để 
giới thiệu và vận động khách hàng thử sử dụng dịch vụ để họ tin tưởng. Trường hợp khách 
hàng thắc mắc do hàng bị chuyển chậm chị luôn là người chủ động liên hệ với đầu nhận và 
tìm hiểm nguyên nhân để giải quyết, khắc phục một cách nhanh và tô ́t nhất. 

 

Chị Nguyễn Thị Thanh Ha ̀ trực tiếp đến xưởng sản xuất chè để đóng gói và tiếp nhận đơn 
hàng cho khách 

  

Nhờ vậy, năm 2017 mảng dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu điện tỉnh có sự tăng trưởng 
mạnh, đạt hơn 43 ty ̉ đồng. Năm 2018 đạt gần 57 ty ̉đồng, tăng trưởng 31,7%. Bằng những nỗ 
lực không mệt mỏi đóng góp chung vào thành tích của đơn vị, Chị cũng vinh dự được Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam phong tặng là danh hiệu “Thủ lĩnh bán hàng năm 2017; nhân viên 
bán hàng giỏi quy ́; chiến sĩ thi đua; giỏi việc nước, đảm việc nhà nhiều năm liền… Năm 2019, 
Chị được lựa chọn là tấm gương tiêu biểu trong việc học tập làm theo Chủ ti ̣ch Hồ Chí Minh. 
Quy ́ I/2019, chị Hà tiếp tục vinh dự là một trong hai cá nhân của Bưu điện tỉnh được nhận 
khen thưởng danh hiệu “nhân viên bán hàng giỏi tiêu biểu” của Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam. Bên cạnh đó, Chị cũng đang được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ thông tin và Truyền 
thông giai đoạn 2017 - 2018. Ngoài ra, Chị còn là tác giả của 02 sáng kiến góp phần mang lại 
nguồn lợi rất lớn cho Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, đó là sáng kiến “Quản lý dữ liệu khách 
hàng nhằm tăng dăng thu BCCP” năm 2017 và “Phân loại bưu gửi để đóng thẳng theo từng 
tên Tỉnh” năm 2018. 

Nhận xét về Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Thúy Ngọc khẳng 
định: “Hà là con người khá đặc biệt, có thể làm được nhiều thứ mà người kha ́c không la ̀m 
được. Năm 2013, giao cho đồng chí một đường thu nợ cước viễn thông khó đòi lên tới 700 
triệu đồng. Vậy mà chỉ sau nửa năm rà soát công nợ, gặp gỡ khách hàng, xác minh công nợ và 
đi thu nợ khó đòi đến nay đã giảm được khoản nợ khó đòi xuống còn 300 triệu đồng”. Cũng 
theo bà Ngọc, không chỉ “đảm việc nước” mà Nguyễn Thị Thanh Hà còn là người phụ nữ 
“giỏi việc nhà”. Ở Chị luôn có sự hài hòa giữa vai trò người con dâu, người vợ, người mẹ 
trong gia đình. Hoàn cảnh gia đình chị, chồng công tác ở xa, hai con trai còn nhỏ nhưng Hà 
vẫn luôn cố gắng và hoàn thành tốt vai trò “hậu phương” vững chắc để cho chồng yên tâm 
làm việc. 



Chia sẻ về những vất vả, khó khăn trong công việc và động lực để vượt lên, Chị cười bảo có 
lúc cũng ứa nước mắt tủi thân đấy. Chồng làm việc ở miền Trung. Hai đứa con trai còn 
nhỏ, đứa lớn lên 6, đứa bé lên 3. Co ́ lần đúng 22h đêm, khi con trai nhỏ đang ốm, mẹ phải ở 
nhà chăm sóc thì có khách hàng gọi đến bảo phải chuyển hơn 1 tấn chè vào Nghệ An. Lúc đấy 
phải kết nối xe xã hội, khớp nối hành trình chứ không pha ̉i xe đường thư hàng ngày. Để thằng 
lớn trông em, Chị vội vã đến nhà khách hàng, cùng anh em bốc hàng và chuyển lên xe để giao 
hàng cho khách đúng hạn. 01h sáng về đến nhà nhìn hai đứa con nhỏ trông nhau mà nghĩ tủi 
thân vì thương con quá. Lại có lần làm hàng nặng nguyên khối chuyên tuyến mỗi lần nhận 
hàng 7 đê ́n 10 tấn, dù có xe cẩu nhưng nhiều lúc phải có mặt cùng anh em bô ́c dỡ sắp xếp 
hàng của khách làm sao cho thật đảm bảo an toàn, khi hàng đến được nguyên vẹn không để 
khách phật ý. 

Có lẽ những suy nghĩ và quyết tâm như vậy đã giúp Chị chiếm trọn sự tin yêu của khách 
hàng, đồng nghiệp và gia đình nội ngoại. Có nghe hết những tâm sự về chuyện đời, chuyện 
công việc của Chị càng khiến tôi thêm cảm phục đức tính bình dị, tận tụy, chăm chỉ, khiêm 
tốn, hết lòng vì công viê ̣c và nhiệm vụ được giao... Chị Nguyê ̃n Thị Thanh Hà xứng đáng là 
tấm gương tiêu biểu cho phẩm chất người phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ cán bộ công 
nhân Bưu điện tỉnh Thái Nguyên.  

 

 


