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Khai trương ‘Thùng quỹ nhân đạo’ tại Bưu điện huyện Đakrông 

Hưởng ứng “Tháng nhân đạo 2019”, ngày 23/8, tại huyện Đakrông, Hội Chữ thập đỏ 
huyệnĐakrông phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức khai trương “Thùng quỹ nhân 
đạo”. 

 

Khai trương ‘Thùng quỹ nhân đạo’ tại Bưu điện huyện Đakrông 

Với thông điệp “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, các cán bộ, công nhân viên, hội viên Hội Chữ 
thập đỏ huyện Đakrông và Bưu điện huyện và đông đảo khách hàng đã tham gia đóng góp 
tiền ủng hộ giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Theo đó, “Thùng quỹ nhân đạo” mang dòng chữ “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” được đặt tại bưu 
điện huyện Đakrông. Bưu điện huyện sẽ chịu trách nhiệm quản lý Thùng quỹ nhân đạo. Định 
kỳ từ 3-6 tháng một lần hoặc tùy từng trường hợp cụ thể, Hội Chữ thập đỏ huyện Đakrông 
phối hợp với bưu điện huyện nơi đặt thùng quỹ tổ chức mở thùng. Số tiền thu được dùng để 
thăm, tặng quà cho các địa chỉ nhân đạo là người khuyết tật nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm 
nghèo, nạn nhân thiên tai, thảm họa… trên địa bàn huyện Đakrông và tỉnh Quảng Trị. 
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Bưu điện tỉnh: Rút thăm trúng thưởng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ 

Sáng 23-8, Bưu điện (BĐ) tỉnh tổ chức lễ rút thăm chương trình khuyến mại cho khách 
hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền từ ngày 5-5 đến 31-7. 

 
Khách hàng tham gia rút thăm trúng thưởng tại buổi lễ 

Cơ cấu giải thưởng lễ rút thăm đợt này gồm: 1 giải nhất 1 lượng vàng SJC; 2 giải nhì, mỗi 
giải 3 chỉ vàng SJC; 3 giải ba, mỗi giải là 1 chỉ vàng SJC. Tổng giá trị giải thưởng đợt này 
hơn 79 triệu đồng. 

Kết quả rút thăm, khách hàng Huỳnh Văn Lời (TX. Bến Cát) đã may mắn trúng giải nhất. Ban 
tổ chức cũng xác định các giải nhì, giải ba. BĐ tỉnh sẽ liên hệ để trao giải đến tận tay cho các 
khách hàng trúng thưởng theo đúng thể lệ của chương trình lễ rút thăm trúng thưởng và quy 
định của pháp luật. Hoạt động này nhằm tri ân khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 
BĐ, tiền mặt, chuyển khoản qua BĐ. 
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Doanh thu lĩnh vực bưu chính, viễn thông 6 tháng đầu năm 2019 đạt trên 1.000 tỷ đồng 

Chiều ngày 23/08, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Long An tổ chức hội nghị 6 
tháng đầu năm 2019 với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh. Giám đốc 
Sở TT&TT - Nguyễn Bá Luân chủ trì hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp ngành TT&TT khắc phục khó khăn, mở rộng 
mạng lưới, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc và thu hút tốt khách hàng. 
Doanh thu lĩnh vực bưu chính, viễn thông 6 tháng qua đạt trên 1.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 
hơn 48 tỷ đồng. 

Các dịch vụ bưu chính được cung cấp đầy đủ với 03 trụ cột: Bưu chính chuyển phát - Tài 
chính bưu chính - Phân phối truyền thông. Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với tổng số hơn 87.700 hồ sơ. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã từng bước xây dựng hạ tầng chuyển phát và logistics phục 
vụ phát triển thương mại điện tử. Trong lĩnh vực viễn thông, các doanh nghiệp đầu tư xây 
dựng, mở rộng và nâng cao chất lượng phủ sóng 3G, 4G. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoàn 
thành hạ ngầm cáp viễn thông tại 7 tuyến đường với tổng chiều dài 4.600m trên địa bàn 
TP.Tân An. 

Tại hội nghị, các doanh nghiệp nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua. Đối 
với các doanh nghiệp viễn thông: Mức độ cạnh tranh trên thị trường bưu chính ngày càng gay 
gắt, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp lớn; khó khăn trong thu hút lao động dẫn đến có lúc 
chưa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng dịch vụ. Đối với các doanh nghiệp Viễn thông, 
việc mở rộng hạ tầng mạng lưới còn hạn chế về nguồn vốn dẫn đến khó khăn trong phát triển 
thuê bao và tham gia dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số,... 

 

Giám đốc Bưu điện tỉnh - Ôn Thị Kim Hồng nêu ra những khó khăn, vướng mắc tại hội nghị 



Hiện nay, mức độ cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ Internet và truyền hình trả tiền cả nước 
nói chung và trên địa bàn tỉnh ngày càng cao. Chi phí đầu tư ngày càng lớn, trong khi xu 
hướng giá cước dịch vụ và áp lực cạnh tranh dẫn đến lợi nhuận ở mức thấp. 

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc sở TT&TT - Nguyễn Bá Luân ghi nhận, biểu dương nỗ lực 
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2019 gắn với phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai 
thực hiện Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, 
dịch vụ bưu chính công ích; triển khai hiện đại hóa mạng lưới bưu chính làm nền tảng để phát 
triển thương mại điện tử. Thực hiện có hiệu quả các tồn tại về SIM rác, tin nhắn rác, cuộc gọi 
rác, thư rác; hoàn thành chuyển đổi 4 vị trí cột ăng ten trên Quốc lộ 1A; xây dựng hạ tầng 
ngầm cáp viễn thông đúng phân kỳ,..../. 
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Xây dựng hạ tầng bưu chính, viễn thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

Những năm qua, hạ tầng bưu chính - viễn thông trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư phát 
triển, mở rộng mạng lưới. Hầu hết các doanh nghiệp viễn thông lớn trong nước đã có mặt và 
tham gia phát triển hạ tầng, kinh doanh dịch vụ tại tỉnh. Các dịch vụ bưu chính, chuyển phát 
bưu phẩm, hàng hóa được phục vụ nhanh chóng, kịp thời. Chất lượng dịch vụ ngày càng nâng 
cao, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt, phục vụ tốt chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, 
chính quyền và nhu cầu của nhân dân. 

 

Bưu điện - văn hóa xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) cung cấp đa dịch vụ, phục vụ tốt chu cầu của nhân 
dân và khách hàng. 

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đang hoạt động lĩnh 
vực bưu chính với 216 điểm phục vụ bưu chính, gồm 189 điểm Bưu điện - văn hóa xã, 27 bưu 
cục. Toàn tỉnh hiện có 134 điểm Bưu điện - văn hóa xã có mạng internet. Bán kính phục 
vụ/điểm bưu chính là 2,63 km2. Các doanh nghiệp Bưu chính đã tập trung khai thác tốt mạng 
lưới, vận chuyển trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát đảm bảo đúng lịch trình, kịp thời, đặc 
biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, 
của đất nước; chủ động xây dựng các cơ chế linh hoạt nhằm thúc đẩy tăng trưởng, các dịch vụ 
mới đã được triển khai như: dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH; chuyển phát hành 
chính công; kinh doanh đa dịch vụ phục vụ nhân dân; tiết kiệm bưu điện; tín dụng hưu trí… 
Duy trì và đảm bảo 100% xã có báo đến trong ngày.  

Công tác quản lý phát triển hạ tầng viễn thông, internet bảo đảm theo quy hoạch. Ngành chức 
năng chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch phát triển 
hạ tầng và sản xuất, kinh doanh, phát huy được những lợi thế, cạnh tranh lành mạnh. Các 
doanh nghiệp viễn thông tập trung đổi mới hệ thống quản lý và điều hành sản xuất, kinh 
doanh; tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các đơn vị trong ngành nhằm giảm chi phí, 
tăng hiệu quả; đẩy mạnh các dịch vụ chiếm tỷ trọng doanh thu cao góp phần tăng năng suất 
lao động. Nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng mạng lưới đáp ứng yêu cầu phục vụ các cơ quan 
Đảng, chính quyền cũng như phục vụ nhu cầu sử dụng viễn thông - công nghệ thông tin của 
khách hàng.  



Các nhà mạng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, không để tình trạng nghẽn mạng xảy ra 
trong các dịp lễ, Tết. Hệ thống thông tin liên lạc của các nhà mạng trên địa bàn tỉnh đã có sự 
kết hợp chặt chẽ với hệ thống thông tin liên lạc của các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên 
địa bàn và trong khu vực phòng thủ; kết hợp giữa phương tiện thông tin liên lạc hiện đại và 
thô sơ để đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, vững chắc, phục vụ lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong mọi tình huống. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 5 doanh nghiệp 
đầu tư hạ tầng viễn thông và cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet là: VNPT Hòa Bình, 
Chi nhánh Viettel Hòa Bình, FPT, Mobifone và Vietnammobi với 25 tổng đài chuyển mạch; 
210 xã có cáp quang đến trung tâm xã, có dịch vụ điện thoại cố định, đạt 100%; phủ sóng di 
động 100% xã; 209/210 xã, phường, thị trấn có trạm BTS, đạt 99,5%. Tổng số trạm BTS toàn 
tỉnh có trên 2.198 trạm. Toàn mạng duy trì trên 700 nghìn thuê bao điện thoại, trong đó có 
trên 64 nghìn thuê bao cố định, thuê bao di động trả sau. Tỷ lệ máy điện thoại đạt khoảng 80 
máy/100 dân. Số lượng thuê bao internet đạt trên 50 nghìn thuê bao, trên 48 nghìn thuê bao 
truyền hình. 

 

 


