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Chuẩn hóa hoạt động chuyên ngành, nâng cao chất lượng phục vụ 

Với việc tích cực đổi mới tư duy, nỗ lực sáng tạo thực hiện các giải pháp kinh doanh, mở 
rộng mạng lưới, cải tạo, nâng cấp hệ thống bưu cục..., những năm qua, Bưu điện tỉnh 
Sơn La đã đạt những kết quả vượt trội trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có bước 
chuyển biến mạnh mẽ cả về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người, tạo 
đà tăng trưởng trong những năm tiếp theo. 

 

Người dân giao dịch tại Bưu cục Thành phố. 

 

Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh do Tổng Công ty giao, Bưu điện tỉnh giao kế hoạch 
sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các bưu điện huyện, thành phố triển khai các giải pháp thúc 
đẩy hoạt động SXKD. Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã thực hiện đầu tư đồng bộ trang thiết bị 
theo chuẩn nhận diện thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam; tổ chức sản 
xuất, kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả, đạt tổng 
doanh thu trên 132 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2017, nộp ngân sách 2 tỷ 967 triệu đồng; 
các chế độ thanh toán cho người lao động thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, đúng quy định; 
thu nhập bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với năm 2017; đóng 3 tỷ 
389 triệu đồng BHXH, BHYT cho người lao động. 

Cũng trong năm 2018, Bưu điện tỉnh còn tham gia các hoạt động xây dựng chính quyền điện 
tử, cải cách hành chính của tỉnh. Năm nay, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa 
phương, sở, ngành liên quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích, góp phần xây dựng và triển khai hiệu quả chính quyền điện tử 
tỉnh đồng bộ, thống nhất. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận trên 1.408 bộ hồ sơ giải quyết thủ 
tục hành chính, phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho trên 22.800 lượt hồ sơ qua 
dịch vụ bưu chính công ích đến người dân và doanh nghiệp đảm bảo chính xác, an toàn. 

 
 



Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về “Đổi mới và nâng cao chất 
lượng hoạt động của Bưu điện - Văn hóa xã”, Bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp 
tháo gỡ khó khăn, phục hồi và nâng cao hiệu quả hoạt động của 152 điểm bưu điện - văn hóa 
xã, ngoài xây dựng nhà và các công trình phụ trợ, Bưu điện tỉnh còn trang bị cho mỗi điểm 
bưu điện - văn hóa xã các trang thiết bị cần thiết, như: Bàn quầy giao dịch, cabin đàm thoại, tủ 
đựng sách báo, bàn ghế và các đầu sách, báo, nhiều điểm được trang bị internet để phục vụ 
nhân dân sử dụng các dịch vụ bưu điện và tìm hiểu kiến thức khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 
pháp luật miễn phí. Việc triển khai thành công hoạt động của điểm bưu điện - văn hóa xã đã 
khẳng định được sự thiết thực, tính đa mục tiêu của một loại hình cung cấp dịch vụ bưu chính 
viễn thông, văn hóa gắn với địa bàn nông thôn, nơi chiếm khoảng 80% dân số làm đối tượng 
phục vụ.  

Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu thực hiện tăng doanh thu lên 172 tỷ đồng, tăng 6% so với 
kế hoạch Tổng Công ty giao, thu nhập bình quân của người lao động gần 9 triệu 
đồng/người/tháng. Để đạt được mục tiêu này, ngoài các yêu cầu mới về nâng cao năng lực 
mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng, xây dựng thương 
hiệu, văn hóa doanh nghiệp... đòi hỏi mỗi cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh phải phấn đấu 
nhiều hơn. Bưu điện tỉnh cũng tăng cường hỗ trợ, thúc đẩy kinh doanh; tiếp tục phát triển đều 
3 nhóm dịch vụ chính là bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền 
thông. Đồng thời, không ngừng là cánh tay nối dài của các cơ quan; đổi mới hoạt động tại 
điểm bưu điện văn hóa xã, duy trì và thực hiện tốt công tác 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - 
Săn sóc - Sẵn sàng) toàn mạng lưới Bưu điện tỉnh, đảm bảo các điểm phục vụ cấp 1, 2, 3, văn 
hóa xã đạt “Bưu cục kiểu mẫu, giao dịch viên chuyên nghiệp”; rà soát, điều chỉnh mạng lưới 
đường thư, điểm phục vụ đảm bảo khớp nối hành trình đường thủy cấp 1 đáp ứng yêu cầu 
chuẩn hóa; phát triển đồng bộ các nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, 
phân phối truyền thông nhằm  hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao... 
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Quảng Nam: Từ tháng 9/2019, chính thức sử dụng Thẻ chi trả lương hưu điện tử 

Ngày 15/8, BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, từ tháng 9/2019, người hưởng lương hưu 
trên địa bàn tỉnh sẽ dùng Thẻ chi trả điện tử khi đi lĩnh lương hưu. 

Nói rõ thêm về thông tin này, ông Trần Việt Hùng- Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Nam cho 
biết, Quảng Nam là 1 trong 10 tỉnh, thành phố được BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam chọn thực hiện thí điểm việc dùng Thẻ chi trả điện tử thay cho Sổ lĩnh lương 
hưu, để xác nhận thông tin người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. 

 

Theo đó, thời gian đầu, người sử dụng Thẻ chi trả điện tử sẽ nhận lương hưu tại nơi cư trú. Về 
sau, người nhận lương hưu có thể dùng thẻ này để nhận lương hưu trong toàn quốc mà không 
giới hạn về địa giới hành chính như cách dùng Sổ lĩnh lương hưu như hiện nay.  

Ông Hùng cho biết thêm, mỗi người hưởng sẽ được cấp 1 Thẻ chi trả để thực hiện nhận lương 
hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Người hưởng không phải trả bất kỳ chi phí nào để làm thẻ 
lần đầu cũng như chi phí thực hiện các giao dịch khi đến nơi nhận lương hưu và trợ cấp 
BHXH. Trong kỳ nhận thẻ đầu tiên, Bưu điện sẽ thực hiện chụp ảnh người hưởng để lưu vào 
hệ thống chi trả. Từ các kỳ chi trả sau, người hưởng chỉ cần mang Thẻ chi trả, mà không cần 
mang theo bất kỳ giấy tờ nào khác. 

Với Thẻ chi trả này, người hưởng có thể nhận tiền tại các điểm chi trả hiện như hiện nay, hoặc 
tại các Bưu cục trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 25 hằng tháng. Ngoài ra, người 
hưởng có thể tra cứu lịch sử giao dịch nhận tiền, số tiền đã nhận của từng kỳ chi trả bằng điện 
thoại, máy tính có kết nối internet. 

Lê Văn 
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Phát triển BHXH tự nguyện: Về đích trước thời hạn 

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giao chỉ tiêu cho BHXH tỉnh khai thác, 
phát triển được 754.199 người tham gia BHXH, BHYT, trong đó, BHXH tự nguyện là 
6.048 người. Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đến hết tháng 6/2019, tỉnh Lạng Sơn 
đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện được giao. 

BHXH, BHYT là hai chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, ngành 
BHXH đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền 
nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân đối với chính sách BHXH, nhất là BHXH tự nguyện. 

Theo đó, từ đầu năm 2019 đến nay, BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực đổi mới công tác tuyên 
truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân. Thông qua các hệ thống đại lý thu 
như: UBND xã, hội phụ nữ, nông dân, bưu điện, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH 
đã được đẩy mạnh. Theo số liệu thống kê của BHXH tỉnh, đến hết tháng 7/2019, ngành 
BHXH và hệ thống đại lý thu đã tổ chức được hơn 100 cuộc tuyên truyền về chế độ, chính 
sách BHXH, BHYT. Trong đó, đáng chú ý là hiệu quả tuyên truyền qua hệ thống đại lý thu 
của Bưu điện tỉnh. 

 

Nhân viên đại lý thu của Bưu điện tỉnh tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện 
cho người dân 

Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Năm 2019, BHXH tỉnh giao chỉ 
tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho Bưu điện là 2.200 người. Để thực 
hiện được mục tiêu, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện bằng 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: hội nghị đối thoại; tuyên truyền trực quan qua các 
poster, pano, áp phích; diễu hành tuyên truyền; trực tiếp tuyên truyền và phát tờ rơi tại các 
chợ, khu vực đông dân cư… Qua đó thu hút được sự quan tâm của người dân về chính sách, 
nâng cao nhận thức, nhờ vậy dễ dàng cho cán bộ của ngành đến tư vấn, vận động họ tham gia. 
Với những nỗ lực đó, tính đến hết tháng 6/2019, chúng tôi đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao 
về phát triển BHXH tự nguyện. Ghi nhận kết quả này, đầu tháng 8/2019, BHXH tỉnh đã tặng 
giấy khen cho 7 tập thể và 22 cá nhân của Bưu điện tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công 
tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 6 tháng đầu năm 2019. 



Không chỉ hệ thống các đại lý thu làm việc tích cực mà BHXH các huyện, thành phố cũng 
đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả chỉ tiêu giao về phát triển BHXH tự nguyện. 
Năm 2018, BHXH huyện Đình Lập là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh về đích thực 
hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2019, Đình Lập cũng đạt 
chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cao. Bà Nông Thị Mơ, Giám đốc 
BHXH huyện Đình Lập cho biết: Thực hiện chỉ tiêu giao của BHXH tỉnh, chúng tôi đã giao 
nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, từng hệ thống đại lý thu, đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép 
về chính sách BHXH tự nguyện tại các xã trên địa bàn, các cuộc họp thôn tập trung đông 
người dân. Với những nỗ lực của huyện, đến hết tháng 7/2019, trên địa bàn huyện có 579 
người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 108,83% kế hoạch giao. 

Không chỉ Đình Lập, nhiều huyện, thành phố cũng thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện đạt cao như: BHXH thành phố Lạng Sơn phát triển được 1.367 
người, đạt 108,41% kế hoạch, tăng 997 người so với cùng kỳ năm trước;  BHXH Văn Quan 
phát triển được 489 người, đạt 112,7% kế hoạch được giao… 

Những cố gắng của toàn ngành BHXH và hệ thống các đại lý thu đã giúp cho Lạng Sơn mới 
hết tháng 6/2019 đã hoàn thành chỉ tiêu về phát triển BHXH tự nguyện – là một trong những 
địa phương trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu này sớm nhất. Bà Nguyễn Hồng Thịnh, Phó 
Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Đến hết tháng 6/2019, riêng phát triển người tham gia BHXH 
tự nguyện của Lạng Sơn đã đạt hơn 6.600 người, bằng 109,5% kế hoạch. Mặc dù đã đạt, vượt 
chỉ tiêu giao nhưng các đơn vị vẫn tích cực tuyên truyền và phát triển thêm đối tượng tham 
gia. Đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh đã có 6.820 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 
112,76% kế hoạch, tăng 4.774 người và bằng 333,3% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 772 
người so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. 
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Họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện 

Ngày 15-8, Bưu điện tỉnh tổ chức Họp mặt truyền thống kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28-7), 74 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện (15-8) và 72 năm 
Ngày thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (30-8). 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã ôn lại truyền thống 74 năm qua của ngành Bưu 
điện. 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, cán bộ, công nhân viên ngành Giao bưu - Thông 
tin liên lạc tỉnh Tiền Giang đã kiên cường bám đường dây, bám đài, giữ vững mạch máu 
thông tin chỉ đạo điều hành của Đảng trong mọi tình huống. 

 

Bưu điện tỉnh tuyên dương người lao động tiêu biểu năm 2018. 



Hòa bình lập lại, sau chặng đường lịch sử vẻ vang, ngành Giao bưu - Thông tin liên lạc tỉnh 
Mỹ Tho - Gò Công được giải thể. Đầu năm 1976, Bưu điện tỉnh Tiền Giang được thành lập 
thuộc hệ thống quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện. 

Đến nay, toàn tỉnh có 185 điểm bưu điện phục vụ. Ngoài các dịch vụ truyền thống, Bưu điện 
tỉnh còn cung cấp các loại hình dịch vụ bưu chính mới như: VN QuickPost; logistics; chuyển 
tiền nhanh trong nước và quốc tế… 

 

Trao thưởng Hội thi tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Hiện thu nhập trung bình của cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh đạt 7 triệu 
đồng/người/tháng, trong đó có trên 95% cán bộ, công nhân viên được đào tạo chuyên môn, 
nghiệp vụ. 

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa như: Phụng dưỡng Bà 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo gia đình liệt sĩ… 

Tổng kinh phí thực hiện công tác an sinh, xã hội năm 2017, 2018 là trên 450 triệu đồng… 

Dịp này, Bưu điện tỉnh đã tổ chức trao thưởng Hội thi tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã 
hội tự nguyện; tuyên dương người lao động tiêu biểu năm 2018. 

 


