
 

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam         

Ngày đăng: 14/08/2019 
Mục: Tin tức  

Tuyên Quang: Hơn 19 tỷ đồng tiền thuế thu qua bưu điện 

Từ tháng 7/2018, Cục Thuế Tuyên Quang triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân 
kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua Bưu điện tỉnh Tuyên Quang. Đến 
nay, sau 1 năm triển khai, báo cáo cho thấy số thuế Bưu điện tỉnh đã thu là 19,6 tỷ đồng. 

 

Doanh nghiệp làm thủ tục mua hóa đơn tại Chi cục Thuế TP.Tuyên Quang. Ảnh: NM. 

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp 
thuế, tháng 6/2018, Cục Thuế Tuyên Quang và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã ký hợp đồng 
nguyên tắc về việc ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp 
khoán, đồng thời ủy quyền cho các chi cục thuế ký hợp đồng ủy nhiệm thu thuế đối với bưu 
điện các huyện, thành phố. 

Kết quả, từ tháng 7/2018 đến hết tháng 6/2019 cục thuế đã ủy quyền cho Bưu điện tỉnh Tuyên 
Quang số thuế phải thu 67,3 tỷ đồng, tổng số thuế đã thực hiện thu, nộp vào ngân sách nhà 
nước là 59,7 tỷ đồng, đạt 89% số giao thu, trong đó số thuế do bưu điện trực tiếp tổ chức thu 
là 19,6 tỷ đồng, số thuế còn lại cá nhân kinh doanh nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước. 

Có thể nói, sau 1 năm thí điểm triển khai ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện, với sự nỗ lực cố 
gắng của cả 2 cơ quan, công tác ủy nhiệm thu thuế qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang đã đạt được những kết quả đáng kích lệ. 

Tuy nhiên, kết quả trên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng mà 2 cơ quan đặt ra, tỷ lệ thuế thu được 
trên số thuế giao thu còn thấp, tỷ lệ nợ thuế vẫn chưa giảm; phân tích về nguyên nhân của tồn 
tại, hạn chế này đến cả từ phía cơ quan thuế, cơ quan bưu điện và người nộp thuế. 

Từ thực tế này, Cục Thuế Tuyên Quang và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã thống nhất một số 
giải pháp cơ bản để triển khai thời gian tới. Cụ thể, cơ quan thuế sẽ xây dựng mục tiêu cụ thể 
nhằm tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thí điểm ủy nhiệm thu trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang để tiến tới triển khai diện rộng từ năm 2020 theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. 

Tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, bưu điện các huyện, 
thành phố thường xuyên rà soát, đánh giá đúng thực trạng kết quả công tác ủy nhiệm thu thuế 
trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, đề ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng 



mắc trong quá trình thực hiện thu thuế, đảm bảo cho công tác ủy nhiệm thu thuế ngày càng đi 
vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả. 

Cục thuế sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông như: Đài Phát thanh Truyền 
hình tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang…, tuyên truyền rộng rãi đến người nộp thuế; tạo 
điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế cập nhật kịp thời các văn bản, chính sách về thuế, 
nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. Duy trì việc thực hiện đường dây nóng 
để giải đáp, hỗ trợ kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu, nộp thuế. 

Về phía Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, có trách nhiệm kiểm soát và chỉ đạo đối với nhân viên 
thực hiện công tác ủy nhiệm thu thuế, trang bị cho nhân viên ủy nhiệm thu thuế những kiến 
thức cần thiết cơ bản về thuế. Yêu cầu nhân viên bám sát địa bàn, nhiệt tình, trách nhiệm với 
công việc được giao, bố trí phân công nhân viên ủy nhiệm thu thuế ổn định để quản lý thu 
từng địa bàn nhằm tạo sự tin tưởng cho người nộp thuế. 

Thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế chấp 
hành nghĩa vụ nộp thuế, tập trung và quan tâm hơn đến những địa bàn có số thu lớn. 

Cục Thuế Tuyên Quang cũng đề nghị Bưu điện tỉnh Tuyên Quang cần triển khai áp dụng đa 
dạng hóa hình thức thu nộp, trong đó chuyển hướng áp dụng thu nộp thuế theo hình thức thẻ 
tín dụng, nộp thuế điện tử… Triển khai công tác thu thuế thường xuyên tại các địa bàn, không 
để dồn vào cuối quý, dẫn đến số nợ thuế chuyển sang quý sau; chủ động phối hợp với các đội 
thuế liên xã, phường, thị trấn trong công tác thu, nộp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao thu./. 



 

Nguồn: Báo Kon Tum         

Ngày đăng: 15/08/2019 
Mục: Tin tức   

Bưu điện Kon Tum: Đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ 

Sự năng động, sáng tạo, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh và kết hợp phát huy lợi thế 
truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, Bưu điện Kon Tum đứng vững trên thương 
trường cạnh tranh khốc liệt và đang phát huy vai trò khi tham gia vào công tác cải cách 
thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn... 

Đồng hành cùng cải cách TTHC 

Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC. 

Thực hiện Quyết định của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổng công ty Bưu chính 
Việt Nam, Bưu điện Kon Tum chủ động làm việc với các đơn vị, sở, ngành ký kết thỏa thuận 
hợp tác trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công qua hệ thống bưu điện; tiến hành niêm 
yết công khai các TTHC được công bố của các đơn vị tại các điểm giao dịch của bưu điện, tại 
các điểm bưu điện văn hóa xã để người dân biết, thuận lợi khi đến giao dịch. Cùng với đó, 
Bưu điện Kon Tum tập trung sửa chữa, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các điểm giao dịch, 
tại các điểm bưu điện văn hóa xã để nâng cao chất lượng phục vụ theo phương châm “lấy sự 
hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”. 

Tham gia vào cải cách hành chính, Bưu điện Kon Tum phối hợp với các sở, ngành tổ chức 
đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên bưu điện trong việc thu, nhận, trả kết quả TTHC… 

Qua hơn 2 năm tham gia vào cải cách hành chính, Bưu điện Kon Tum đã nhận được sự tin 
tưởng của khách hàng. Cụ thể, năm 2017, Bưu điện tỉnh trực tiếp nhận 2.817 hồ sơ TTHC của 
các đơn vị qua bưu điện và trực tiếp nhận chuyển trả đến tận tay người dân 38.911 hồ sơ 
TTHC. Năm 2018, Bưu điện trực tiếp nhận 2914 hồ sơ TTHC và chuyển trả 43.464 hồ sơ 
TTHC. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, Bưu điện trực tiếp nhận 1.800 hồ sơ TTHC và chuyển 
trả đến tận tay người dân 23.850 hồ sơ TTHC… 

Hiện nay, Bưu điện tỉnh đã tổ chức cung cấp dịch vụ thu nhận và chuyển trả kết quả TTHC tại 
17 bưu cục và 9 bưu điện văn hóa xã. Thời gian tới, Bưu điện tỉnh triển khai mở rộng mô hình 
tiếp nhận hồ sơ TTHC trên địa bàn toàn tỉnh. 



 

Bưu điện Kon Tum nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ảnh: VP
 

  

Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính, đơn giản hóa, tạo 
điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC, được sự 
đồng ý của UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh triển khai sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng ngay tại trụ 
sở Bưu điện để đặt làm Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Ngày 18/7/2019, Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được khai trương và chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ 
70- Lê Hồng Phong (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). 

Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần tích 
cực trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân và 
doanh nghiệp, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, đồng thời giảm tải công việc, áp lực cho 
cán bộ phụ trách. 

“Những năm qua, Bưu điện tỉnh đã khai thác hiệu quả mạng lưới bưu chính công cộng trong 
việc tham gia vào công cuộc cải cách hành chính và khẳng định uy tín, vai trò của mình đối 
với khách hàng và nhân dân. Điều này thể hiện ở chỗ các cấp, ngành, tổ chức, người dân quan 
tâm, đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao dịch vụ bưu chính công ích. Trong thời gian 
tới, với mục tiêu là cánh tay nối dài và là một bộ phận của cơ quan hành chính các cấp, chúng 
tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức trong việc tham gia cung cấp sâu rộng hơn nữa các dịch vụ công, 
nhất là tham gia hỗ trợ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân nhằm góp phần xây dựng nền 
hành chính đơn giản, minh bạch, nhanh gọn, đúng pháp luật và phục vụ nhân dân một cách tốt 
nhất”- ông Nguyễn Cường, Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh. 

Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ 

Cùng với việc tham gia tích cực vào công tác cải cách hành chính trên địa bàn, Bưu điện tỉnh 
chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, có thái độ ứng xử đúng mực khi 
tiếp xúc với khách, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp trong đơn vị, khi đi cơ sở… 

Bưu điện tỉnh cũng tiến hành rà soát lại mạng lưới, tổ chức lại phương thức kinh doanh, đổi 
mới cách thức tiếp cận khách hàng và có biện pháp tiếp cận, tiếp thị chăm sóc riêng nhằm 
khuyến khích, đồng thời mở rộng thêm nhiều khách hàng mới tham gia sử dụng dịch vụ của 
ngành. Thực hiện đúng quy trình, quy định trong các công đoạn sản xuất: chấp nhận, khai 
thác, vận chuyển và phát. 



Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Bưu điện tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng, sửa 
chữa một số bưu cục giao dịch, điểm bưu điện văn hóa xã xuống cấp, đảm bảo điểm phục vụ 
khang trang, sạch sẽ và mở rộng nhà làm việc cho một số bưu cục khai thác, trang bị đầy đủ 
công cụ dụng cụ nhằm cải thiện môi trường làm việc, tăng năng suất lao động. 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, sở, ngành địa phương 
để mở rộng thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh... Hiện, Bưu điện tỉnh đang triển khai 
hiệu quả chất lượng các dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình; làm tốt công 
tác chi trả bảo hiểm xã hội, chi trả trợ cấp xã hội, trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, bán 
bảo hiểm; thu hộ, quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; thu, nộp 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… được nhân dân và doanh nghiệp đánh giá cao. 

Song song với tham gia tích cực vào cải cách hành chính trên địa bàn, Bưu điện tỉnh tiếp tục 
cải cách, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm phục vụ tốt nhu cầu của 
nhân dân, xứng đáng với truyền thống 74 năm ngành Bưu điện Việt Nam (15/8/1945-
15/8/2019). 

Văn Phương 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc        

Ngày đăng: 14/08/2019 
Mục: Tin tức 

Giai đoạn 2019- 2021, Vĩnh Phúc đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

Nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; tiếp tục 
cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời tăng cường thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần 
cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch cho cơ quan nhà nước trong tỉnh, tạo điều kiện 
thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho tổ chức, cá nhân khi cần giải quyết TTHC. Ngày 
31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về việc thực hiện tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 
2019- 2021. 

 

Mục tiêu đặt ra của kế hoạch này là: Đối với các ngành, địa phương đã thực hiện việc trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như: Công an, Bảo hiểm xã 
hội, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai… 
duy trì kết quả các năm trước và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, đạt số lượng hồ sơ không thấp hơn các chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra như đối với các đơn vị chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích . Đối với các sở, ngành, đơn vị chưa thực hiện thì từ 
năm 2019: Hàng năm phải đạt tỷ lệ tối thiểu từ 50% số TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ 
tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, trong số đó: Tối 
thiểu phải đạt tỷ lệ từ 15% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và 
tỷ lệ từ 15% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích. Tỷ lệ này sẽ tăng thêm 5% cho mỗi năm tiếp theo (năm 2020 và 2021). 

Kế hoạch cũng xây dựng mục tiêu về cơ sở vật chất điểm phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: 
Đến hết năm 2019  đạt tối thiểu 80% số điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh đủ điều 
kiện tiếp nhận hồ sơ; đến hết năm 2020 đạt 95% số điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh 
đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ; đến hết năm 2021 đạt 100% số điểm phục vụ bưu chính của Bưu 
điện tỉnh đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, công dân có nhu cầu. Đối với nội dung ký 
thỏa thuận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: Đến 
hết ngày 15/9/2019 có 100% số sở, ban, ngành có TTHC và UBND  huyện, thành phố thực 



hiện xong việc ký Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện về việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Về công tác thông tin, tuyên 
truyền: trong năm 2019, 100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh được tuyên truyền về dịch vụ 
này trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; các cơ quan tuyên truyền của tỉnh thường xuyên 
tuyên truyền về các giải pháp của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu của Kế hoạch đưa ra, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền 
thông là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, là đầu mối tiếp 
nhận, tổng hợp báo cáo thống kê và kiến nghị, phản ảnh của các tổ chức, cá nhân về việc thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Định kỳ 
kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng hoặc phê bình, kỷ luật 
đối với các tập thể, cá nhân có thành tích hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Bưu điện tỉnh cài đặt, kết 
nối phần mềm chuyên dùng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của tỉnh với hệ 
thống máy tính của Bưu điện tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để Bưu điện tỉnh thực hiện cung 
ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả của các sở, ban, 
ngành, đơn vị, gửi trả cho tổ chức, công dân qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của 
tổ chức, cá nhân. 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bưu điện ký thỏa 
thuận hợp tác; thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ bưu chính công ích theo nhu cầu của tổ chức, công dân; chỉ đạo các cán bộ trực tiếp tiếp 
nhận hồ sơ tăng cường giới thiệu, hướng dẫn cho các tổ chức, công dân biết và lựa chọn 
phương án gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của 
bưu điện; niêm yết công khai các TTHC được phép tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình và 
đăng tải công khai trên Cổng Thông tin, giao tiếp điện tử của tỉnh, ngành, huyện, thành phố. 
Định kỳ báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 01 
của năm sau, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Bưu điện tỉnh chủ động bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở hạ tầng, mạng lưới và các điều kiện 
khác nhằm đáp ứng yêu cầu về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích; lập kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên 
quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ giao dịch viên trực tiếp làm công tác tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, chỉ đạo chỉ đạo đội ngũ 
nhân viên, giao dịch viên nâng cao tinh thần phục vụ, chất lượng phục vụ; đảm bảo chỉ tiêu 
thời gian tiếp nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định; tuyệt đối giữ an toàn, an 
ninh thông tin mạng bưu chính; đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về 
giữ gìn, bảo vệ bí mật Nhà nước trong cung ứng dịch vụ bưu chính. Chủ động phối hợp với 
các cơ quan thông tin, báo chí cấp tỉnh, cấp huyện, Đài Truyền thanh tuyến xã để đẩy mạnh 
việc  tuyên truyền, quảng bá về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Đắk Lắk    

Ngày đăng: 14/08/2019 
Mục: Tin tức  

Sở Thông tin và Truyền thông thăm, chúc mừng Bưu điện tỉnh và VNPT Đắk Lắk 

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam (15/8/1945 – 15/8/2019), 
sáng 14/8, Sở Thông tin và Truyền thông đã đến thăm, chúc mừng Bưu điện tỉnh và Công ty 
Viễn thông Đắk Lắk (VNPT Đắk Lắk). 

Tại các đơn vị đến thăm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hoàng Giang đã 
tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động 
của Bưu điện tỉnh và VNPT Đắk Lắk nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành. Đồng thời, 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận những đóng góp tích cực của VNPT Đắk 
Lắk trong việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh trong thời 
gian qua và những đóng góp của Bưu điện tỉnh trong quá trình triển khai Dịch vụ bưu chính 
công ích góp phần đưa nền bưu chính phát triển, người dân được thụ hưởng nhiều dịch vụ 
thiết thực. Lãnh đạo Sở mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, 
đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động sáng tạo để vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục 
chung tay phát triển ngành và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và VNPT Đắk Lắk đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện 
của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đối với các đơn vị trong thời gian qua và mong 
muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Sở trong thời gian tới. Lãnh đạo các đơn vị khẳng 
định sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Sở để thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao. 

Dưới đây là một số hình ảnh: 

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh dâng hương tại Phòng Truyền thống 
của Bưu điện tỉnh 



 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh báo cáo tình hình kinh doanh và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở 

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tặng hoa chúc mừng Bưu điện tỉnh 

 


