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Bắc Kạn: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ 

Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng, hiện nay 
Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ chi 
trả. 

 

Bắc Kạn: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ 

Thẻ chi trả là thẻ do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành miễn phí và sử dụng thay 
thế Phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Giấy tờ tùy thân có ảnh của người lĩnh tiền. Mỗi 
người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được cấp 01 thẻ. Thẻ chi trả lưu giữ toàn 
bộ thông tin cá nhân về chủ thẻ như: Hình ảnh, họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân 
dân, địa chỉ, lịch sử giao dịch nhận tiền... Nghĩa là với việc sử dụng thẻ chi trả này, khi đến 
lĩnh lương hưu, người hưởng không phải xuất trình giấy tờ tùy thân nữa mà chỉ cần đưa thẻ, 
ký nhận vào danh sách lấy lương và nhận tiền. 

Để triển khai việc chi trả qua Thẻ chi trả, từ tháng 8/2019, Bưu điện tỉnh đã thực hiện việc lấy 
thông tin của người hưởng; phát hành Thẻ chi trả cho toàn bộ người hưởng lương hưu và trợ 
cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 9/2019. Từ tháng 10/2019, Bưu điện tỉnh triển khai chi trả 
qua Thẻ tại 13 điểm chi trả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, bao gồm điểm chi trả xã Dương Quang, 
tổ 1-5 phường Sông Cầu, tổ 1-4 phường Phùng Chí Kiên, tổ 1 phường Huyền Tụng, tổ 1-3 và 
tổ 5-7 phường Đức Xuân (thuộc thành phố Bắc Kạn), xã Quảng Chu- Chợ Mới, xã Lạng 
Sang-Na Rì, xã Quảng Bạch-Chợ Đồn, xã Quảng Khê-Ba Bể, xã Cốc Đán-Ngân Sơn, xã Vũ 
Muộn-Bạch Thông, xã Bộc Bố-Pác Nặm. Thực hiện chi trả đồng loạt qua Thẻ chi trả tại tất cả 
các điểm chi trả xong trước 31/12/2019. Bưu điện tỉnh cũng sẽ thường xuyên cập nhật toàn bộ 
thông tin người hưởng do cơ quan BHXH chia sẻ, do người hưởng cung cấp và do cơ quan 
bưu điện thu thập vào hệ thống công nghệ thông tin của Ngành bưu điện. 

Bắc Kạn nằm trong nhóm 15 tỉnh thứ 2 trên toàn quốc triển khai việc chi trả lương hưu qua 
thẻ theo phương án, lộ trình mà BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã 
thống nhất, bao gồm các tỉnh/thành phố: An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bắc Ninh, 
Bình Định, Bình Dương, Thanh Hóa, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Hòa Bình, Kiên 
Giang, Lâm Đồng, Kon Tum, Ninh Bình. Đến nay, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã phát hành 8.983 
thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, số tiền chi trả hàng tháng trên 40 tỷ đồng. 



Dự kiến trong tháng 11/2019, sẽ thực hiện phát hành đủ số thẻ cho hơn 11.000 đối tượng đang 
hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, BHXH tỉnh 
cũng thường xuyên cử cán bộ kiểm tra giám sát tại các điểm chi trả, tuyên truyền về lợi ích 
của Thẻ chi trả và hướng dẫn người hưởng cung cấp đầy đủ thông tin cho nhân viên bưu 
điện… 

Việc sử dụng thẻ chi trả trong chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng mang lại nhiều 
lợi ích thiết thực. Đặc biệt các khoản chế độ, trợ cấp sẽ được tích hợp trên cùng một thẻ sẽ 
giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc quản lý. Người hưởng cũng có thể theo dõi số 
tiền và các giao dịch trên thẻ thông qua các công cụ như website, điện thoại di động và tại 
quầy giao dịch của bưu điện... Đây thực sự là kết quả cải cách hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin quan trọng nhằm phục vụ các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 
hàng tháng ngày càng tốt hơn./. 

Quế Anh 
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Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Của để dành khi về già 

Tính đến cuối tháng 8/2019, số người tham gia mới bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên 
cả nước đạt hơn 449.000 người, tăng gần gấp đôi số người vận động trong hơn 10 năm qua. 
Điều này cho thấy cùng với vào cuộc tuyên truyền tích cực của chính quyền địa phương các tổ 
chức đoàn thể, Tổng công ty bưu điện Việt Nam, BHXH địa phương, nhận thức của người 
dân về chính sách này đã có sự chuyển biến tích cực. 

Tuyên truyền theo nhóm, tiếp cận từng người 

Điểm nhấn của sự tăng trưởng là số người tham gia BHXH tự nguyện khi có Nghị quyết 28 – 
NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến bao phủ toàn dân và đổi mới cách 
tiếp cận trong tuyên truyền về BHXH. 

Về Nghệ An, người dân giờ đã nhắc nhiều đến BHXH tự nguyện như là hình thức để dành khi 
về già. Bà Vũ Thị Châu (khối 4 xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An), 63 tuổi, đã lĩnh 
lương hưu được 3 năm nay. Bà Vũ Thị Châu trước đây tham gia bảo hiểm nông dân và đã 
đóng được 17 năm. Nghe theo lời tư vấn của đại lý BHXH xã, bà Châu đã tham gia BHXH tự 
nguyện và đóng ở mức cao 3,3 triệu đồng và đóng 1 lần gần 40 triệu đồng. Nay bà Châu đang 
lĩnh lương hưu hơn 1,3 triệu đồng/tháng. Bà Châu tính toán con số rất “đời thường”: Tổng 
mức đóng của tất cả thời gian tham gia BHXH khoảng 80 triệu đồng, nay với mức lĩnh hơn 
1,3 triệu đồng/tháng, trong 3 năm qua tôi đã nhận lại được 1 nửa tổng số tiền trên. Sống thêm 
3 năm nữa là nhận lại đủ gần 80 triệu đồng và các năm sau đó là lãi. Trong khoảng thời gian 
này, cái được lớn nhất là có thẻ BHYT kèm theo lương hưu nên khi đau ốm cần khám chữa 
bệnh là tôi thấy yên tâm”. 

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nam Thanh cho biết: Nhìn từ “nhân chứng” 
là bà Vũ Thị Châu, nên khi được vận động, trên địa bàn nhiều người đã tích cực tham gia hơn. 
Từ đầu năm 2019 đến tháng 8/2019, đã có 32 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có 
cả những hộ cận nghèo cũng tham gia. 

Điển hình như chị Bùi Thị Hạnh ở xóm 10B (xã Nam Thanh, Nam Đàn), 36 tuổi, gia đình 
thuộc diện hộ cận nghèo do chồng và con đều mất trong vụ tai nạn giao thông. Chị Hạnh một 
mình nuôi 2 đứa con trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng được sự hỗ trợ của đoàn thể trong xã 
nuôi gà, trồng cây xoài Thái…. Có nguồn thu ổn định nên chị Hạnh tham gia BHXH tự 
nguyện ở mức 700.000 đồng tương đương đóng 120.000 đồng/tháng. 

Chị Hạnh cho biết: “Với sức khỏe hiện nay tôi vẫn cố gắng tham gia để sau này có tích lũy về 
già và con cái có thể lo bản thân. Với mức hỗ trợ của Nhà nước nên xác định chi tiêu tiết kiệm 
hơn để tham gia BHXH”. 

Trong khi đó về Yên Thành, một điểm sáng trong phát triển BHXH tự nguyện của Nghệ An 
với số lượng người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh chóng, từ đầu năm 2019 đến hết 
tháng 8/2019, toàn huyện phát triển hơn 3.500 người tham gia BHXH tự nguyện, số lượng 
này bằng cả 10 năm trước đố cộng lại. Có được sự thành công này là sự vào cuộc đồng bộ hệ 
thống chính trị, đoàn thể, các cấp chính quyền huyện Yên Thành. 



 

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Khi tổ chức hội 
nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện, chúng tôi yêu cầu tất cả các tổ chức đoàn thể cùng 
họp bàn, phân công công việc theo từng nhóm đối tượng để vận động. Khi tổ chức hội nghị 
tuyên truyền thì cấp ủy, chính quyền cơ sở đứng đầu là chủ tịch xã phải có mặt, phát biểu định 
hướng tạo lòng tin về chính sách BHXH. Việc tham gia BHXH tự nguyện là chính sách an 
sinh xã hội lâu dài mà chính quyền cơ sở phải vào cuộc. 

Tại hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện xã Khánh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ 
An), ông Nguyễn Xuân Tám (trưởng xóm Phú Văn) năm nay 56 tuổi chia sẻ: Trước đây tôi 
cũng lưỡng lự khi tham gia BHXH tự nguyện bởi vợ tôi tham gia bảo hiểm nông dân, sau đó 
chuyển sang đóng BHXH tự nguyện mới đây mới được lĩnh sổ. Từ chính thực tế vợ hàng 
tháng được lĩnh lương hưu, có BHYT nên tính tổng mức đóng và mức hưởng tôi nhận thấy 
hợp lý nên tham gia. Trước mắt sẽ đóng BHXH tự nguyện 5 năm/lần. 

Còn bà Phạm Thị Oanh, xóm Đông Phú cho biết: Hiện tôi tham gia bảo hiểm nhân thọ Bảo 
Việt đóng theo năm 8 triệu đồng. Nay trong xóm cũng có 8 người tham gia BHXH tự nguyện 
và lĩnh lương hưu 600.000 – 800.000 đồng/tháng và quyền lợi được đảm bảo. Do vậy tôi tham 
gia BHXH tự nguyện đóng 5 năm/lần. Sau khi đóng đủ 10 năm thì cũng là lúc hợp đồng nhân 
thọ hết hạn, lúc đó tôi sẽ chuyển sang đóng BHXH tự nguyện một lần để lĩnh lương hưu. Như 
vậy về già sẽ có khoản thu nhập ổn định không quá phụ thuộc vào con cháu. 

Bà Hoàng Thị Chín, Giám đốc BHXH huyện Yên Thành thẳng thắn: Số người tham gia 
BHXH tự nguyện tăng nhanh trong thời gian qua do có Nghị quyết 28 – NQ/TW là định 
hướng kim chỉ nam trong đó đã gỡ rất nhiều nút thắt trong phát triển, trong đó quan trọng nhất 
là thời gian đóng và hưởng, trong đó người dân mong muốn thời gian đóng ngắn lại dù mức 
hưởng lương hưu thấp. Cùng với đó là sự vào cuộc tuyên truyền, vận động của chính quyền 
cơ sở, tổ chức đoàn thể. Qua khảo sát trước hội nghị tuyên truyền, nhiều người mới lần đầu 
nghe cụ thể về chính sách BHXH tự nguyện. Nhiều người vẫn cứ nghĩ loại hình BHXH chỉ 
dành cho cán bộ nhà nước và lao động làm việc tại doanh nghiệp, nay mới biết có loại hình 
dành cho cả lao động tự do, nông dân. 

 “Điều mà những người dân chúng tôi an tâm nhất là có sự cam kết đồng hành của chính 
quyền xã, huyện. Cách tuyên truyền cũng dễ hiểu hơn khi cán bộ in sẵn các mức đóng hưởng. 
Khi có niềm tin thì chúng tôi mới tham gia BHXH tự nguyện”, chị Phạm Thị Oanh chia sẻ. 

Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, người dân tham gia BHXH tự nguyện 
cũng rất tích cực. Một trong những thành công của việc thu hút nhiều đối tượng tham gia 
BHXH là việc thay đổi hình thức tuyên truyền tại cơ sở theo nhóm đối tượng, thông qua các 
hội nghị tuyên truyền tại cơ sở. Đơn cử, như chị Trần Thị Trúc Ly, đại lý thu bảo hiểm y tế 
(BHYT), BHXH ở phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt, Cần Thơ) có sẵn bảng biểu về mức 
đóng để dễ tuyên truyền, giải thích về phương thức đóng theo từng nhóm đối tượng, thủ tục 



tham gia và mức hỗ trợ đóng của Nhà nước; chế độ và quyền lợi được hưởng khi tham gia 
BHXH tự nguyện. Đặc biệt, chị Trần Thị Trúc Ly thường lấy ví dụ về người thật, việc thật 
ngay tại cơ sở khi tham gia BHXH, có lương hưu được sống an nhàn tuổi già, không lo phụ 
thuộc vào con cháu, khi ốm đau bệnh tật được khám chữa bệnh do BHYT chi trả viện phí... 

Tăng tính hấp dẫn của chính sách 

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, năm 2008, cả nước có 6.000 người tham gia BHXH 
tự nguyện, đến năm 2018, con số này tăng lên 320.000 người và tính đến tháng 8/2019 là hơn 
449.000 người, tăng rất nhanh so với những năm trước đó. Một trong những nguyên nhân là 
từ năm 2018, Nhà nước có chính sách hỗ trợ số tiền đóng BHXH tự nguyện cho người tham 
gia gồm: 30% với người nghèo, dân tộc thiểu số; 25% với người cận nghèo và 10% với đối 
tượng khác. 

Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, mức hỗ trợ 10% là 
chưa đủ hấp dẫn, khuyến khích người dân tham gia. Khác với bảo hiểm thương mại, BHXH 
tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội và để tăng tính hấp dẫn thì rất cần sự hỗ trợ, vai 
trò “bà đỡ” của Nhà nước. Chúng ta đã có chính sách BHYT toàn dân và theo tinh thần Nghị 
quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng hướng tới BHXH toàn 
dân, vì vậy, việc hỗ trợ, tăng tính hấp dẫn của chính sách này là điều rất quan trọng”, Phó 
Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chia sẻ. 

Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi nhận 
định: BHXH tự nguyện là chính sách ưu việt, nhân văn của Đảng và Nhà nước dành cho 
người lao động khu vực phi chính thức. Nhưng qua hơn 10 năm triển khai, người tham gia 
vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân đầu tiên là chính sách BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn đối với 
người dân. Người dân thường so sánh, BHXH bắt buộc có 5 chế độ nhưng BHXH tự nguyện 
chỉ có 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, hầu hết người dân chưa biết, hưởng 5 chế độ 
vì người tham gia phải đóng tiền cho 5 chế độ, hưởng 2 chế độ vì người dân chỉ đóng tiền cho 
2 chế độ nhưng việc khác biệt này vẫn tạo ra sự khập khễnh, so sánh, làm giảm tính hấp dẫn 
của BHXH tự nguyện. 

Một nguyên nhân nhân nữa là mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia chưa cao. Theo 
ông Bùi Sỹ Lợi, trong giai đoạn đầu thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, chúng ta phải 
nâng mức hỗ trợ lên để “kích cầu” tham gia. “Hiện nay, Trung Quốc đang hỗ trợ 50-50, người 
dân đóng 100 tệ thì Nhà nước đóng thêm cho 100 tệ. Chúng ta cũng cần thực hiện như vậy và 
có thể hỗ trợ cao hơn với người nghèo, người cận nghèo. Về dài hạn, đây là việc Nhà nước bỏ 
tiền ra hỗ trợ trước để không phải chi sau khi người dân cao tuổi, bệnh tật. Việc tăng mức hỗ 
trợ này, nước ta cũng có kinh nghiệm từ thực hiện chính sách BHYT với những thành công 
lớn, diện bao phủ tăng nhanh”, ông Bùi Sỹ Lợi cho biết 

Bên cạnh việc tăng mức hỗ trợ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội 
cũng cho rằng, cần thiết kế lại chính sách BHXH tự nguyện như: Tích hợp thêm chính sách 
BHYT để khi người dân tham gia BHXH tự nguyện thì có luôn thẻ BHYT; đồng thời bổ sung 
thêm chế độ thai sản và ốm đau vào chính sách này để tăng tính hấp dẫn. Điều này có thể thực 
hiện được trên nền tảng tăng mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện. 
Hiện nay, chúng ta vẫn có những chính sách hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng khó khăn khi 
sinh đẻ hoặc ốm đau thì sự hỗ trợ này cũng có thể chuyển sang việc hỗ trợ tham gia BHXH tự 
nguyện. 

Đổi mới tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách hành chính 

Không chỉ thiết kế lại chính sách, tăng mức hỗ trợ, theo các chuyên gia khâu tổ chức thực 
hiện chính sách BHXH tự nguyện cũng cần có những đổi mới. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết: Thời gian qua, việc tuyên 
truyền chính sách BHXH tự nguyện mới thực hiện ở chiều rộng chứ chưa thực sự đi vào chiều 



sâu. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là phổ biến chính sách trên báo chí, hệ thống phát thanh, 
pano, ap-phich mà ít gặp gỡ trực tiếp người dân, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. 

 

BHXH huyện Yên Thành và lãnh đạo xã Khánh Thành trao sổ BHXH tự nguyện cho người 
tham gia ngay tại hội nghị tuyên truyền. 

  

Từ cuối năm 2018, ngành BHXH và Tổng Công ty Bưu điện đã vào cuộc và đã đổi mới, tổ 
chức những hội nghị nhỏ tư vấn, tuyên truyền trực tiếp về BHXH tự nguyện tại các thôn bản 
để gặp gỡ, trao đổi với người dân đã mang lại kết quả rất tích cực. “Trước khi tổ chức các hội 
nghị, các địa phương đều tiến hành sơ vấn, tìm hiểu trước về đối tượng tham gia để định 
hướng tuyên truyền, tư vấn trước. Đến hội trường để tư vấn rõ hơn và có cam kết với người 
dân để họ biết rằng đây là chủ trương chính sách của Nhà nước. Cho nên có hội nghị mời 
được 100 người dân thì sau khi về cân nhắc quyền lợi được hưởng, có đến 70 người đăng ký 
tham gia”, bà Hoàng Thị Chín- Giám đốc BHXH huyện Yên Thành nhận định. 

Những thành công tại một số địa phương có tỷ lệ gia tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện cho thấy việc thay đổi các hình thức tuyên truyền phù hợp. Do đó, ngành BHXH và 
ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng công ty Bưu điện đang hoàn thiện đề án 
tuyên truyền theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW hướng tới BHXH toàn dân. Trong đó, 2 
ngành sẽ nghiên cứu, đưa ra những giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và 
hình thức phù hợp, thân thiện hơn với từng người dân, hướng tới truyền thông trên mạng xã 
hội, nền tảng điện thoại, tin nhắn… 

Đồng quan điểm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi nhận 
định: Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh thời gian qua cho thấy nhận thức của 
người dân về chính sách này đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, cũng như công tác tuyên truyền 
đã có sự đổi mới, phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, 
cần nghiên cứu đổi mới để truyền tải những nội dung của chính sách đơn giản, hấp dẫn, trọng 
tâm hơn. 

“Hiện tôi thấy nhiều người dân vẫn chưa hiểu hết về tính ưu việt của chính sách BHXH tự 
nguyện. Trong công tác tuyên truyền chúng ta phải thông tin rõ: Nếu người dân đóng 22% 
trên mức 700.000 đồng của chuẩn hộ nghèo hằng tháng thì trong vòng 20 năm khi nam đủ 60 
tuổi, nữ đủ 55 tuổi thì nhận lương hưu mỗi tháng được 400.000 đồng lớn hơn rất nhiều số tiền 
đóng hằng tháng 154.000 đồng; cũng lớn hơn số tiền trợ cấp của Nhà nước 270.000 
đồng/tháng cho người từ 80 tuổi. Mà số tiền này, người dân được hưởng ngay từ năm 55, 60 
tuổi, không phải đợi đến 80 tuổi để nhận trợ cấp xã hội. Bên cạnh đó, số tiền lương hưu này 
cũng được điều chỉnh tăng lên theo chính sách tiền lương của Nhà nước. Chỉ một phép tính 
đơn giản có thể thấy chính sách BHXH tự nguyện mang lại lợi ích rất lớn cho người tham 
gia”, ông Bùi Sỹ Lợi minh họa. 



Trong tổ chức thực hiện, ông Bùi Sỹ Lợi cũng kiến nghị phải cải cách, đơn giản hơn nữa thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực BHXH tự nguyện để việc đóng, hưởng nhanh chóng, thuận lợi 
cho mọi người dân với nền tảng ứng dụng CNTT, không giới hạn về thời gian, không gian 
tham gia, giải quyết chế độ chính sách… 



 

Nguồn: Báo Quảng Ngãi      

Ngày đăng: 09/10/2019 
Mục: Tin  tức  

Sôi động thị trường chuyển phát 

Thị trường chuyển phát hàng hóa, bưu phẩm trên địa bàn tỉnh đang có những bước 
phát triển vượt bậc và đón nhận sự góp mặt của nhiều thương hiệu mới, tạo nên “cuộc 
đua” giành thị phần, để thu hút khách hàng. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và dịch vụ bán hàng trực tuyến, số lượng 
người “ngồi nhà mua sắm” đang có xu hướng gia tăng. Nắm bắt cơ hội “vàng” này, nhiều 
doanh nghiệp (DN) chuyển phát đã nhanh chóng bước vào “cuộc đua” giành thị phần trong 
lĩnh vực chuyển phát hàng hóa, bưu phẩm. 

Hiện tại, bên cạnh các DN truyền thống là VNPost, Viettel Post... thị trường chuyển phát 
nhanh trên địa bàn tỉnh còn có sự góp mặt của một số DN tư nhân như Giaohangnhanh, 
Giaohangtietkiem, Kerry Express... Điều này giúp người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh có thêm 
sự lựa chọn khi mua và bán hàng trực tuyến. 

“Tôi bán hàng qua mạng hơn 3 năm nay. Tất cả các đơn hàng đều giao cho khách hàng thông 
qua dịch vụ chuyển phát. Để chiều lòng khách hàng, tôi lựa chọn hợp tác với đơn vị chuyển 
phát tư nhân, vì họ đáp ứng tiêu chí vận chuyển nhanh, chuyên nghiệp", chị Mai Thị Lệ Kiên, 
hộ kinh doanh mực tẩm ở xã Bình Chánh (Bình Sơn) chia sẻ. 

Còn chị Trần Thị Lệ, chủ shop quần áo tại phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) thì cho 
biết: "Nhiều năm nay, khi bán quần áo qua mạng, tôi luôn lựa chọn dịch vụ chuyển phát của 
Bưu điện tỉnh, vì tôi đặt tiêu chí giá cước rẻ lên hàng đầu". 

 

Người dân đang có xu hướng mua hàng qua dịch vụ bán hàng trực tuyến, giúp dịch vụ 
chuyển phát tận nhà phát triển. 

Đáp ứng sự phát triển của dịch vụ bán hàng trực tuyến, các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển 
phát đã và đang nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng đổi mới để thu hút khách 
hàng. 

  



Ngoài các dịch vụ chuyển phát truyền thống qua hệ thống các bưu cục, các DN chuyển phát 
còn phát triển các dịch vụ chuyển phát khác như: Dịch vụ phát hàng thu tiền (dịch vụ COD), 
dịch vụ đồng kiểm (khách hàng được kiểm tra hàng hóa 
trước khi nhận)... 

“Kinh doanh qua mạng, tôi ưu tiên sử dụng dịch vụ COD. 
Bởi lẽ, dịch vụ này được khách hàng tin tưởng, khi khách 
hàng nhận được hàng thì mới trả tiền cho nhân viên của 
hãng vận chuyển. Còn người bán hàng như tôi sẽ được đơn 
vị vận chuyển chuyển trả lại sau khi đơn hàng thực hiện 
thành công”, chị Nguyễn Thị Linh, người kinh doanh quần 
áo trên Facebook chia sẻ. 

“Ba năm trở lại đây, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ 
chuyển phát, nhất là chuyển phát COD qua VNPost ngày 
càng gia tăng. Năm 2018, VNPost Quảng Ngãi thực hiện 
chuyển phát gần 237.000 đơn hàng COD; 9 tháng năm 
2019, con số này đạt khoảng 200.000 đơn hàng... 

Trước nhu cầu chuyển phát ngày càng gia tăng của khách 
hàng, Bưu điện tỉnh đang nỗ lực tập trung nhân lực, trang thiết bị để phát triển, mở rộng thị 
phần chuyển phát”, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Lê Thị Nhung cho biết. 

Thị trường chuyển phát ngày càng có nhiều DN tham gia và mang tính cạnh tranh sẽ giúp 
khách hàng được hưởng lợi. Vì các DN muốn củng cố và phát triển thị phần sẽ tập trung nâng 
cao chất lượng dịch vụ, tạo sự hài lòng cho cả phía khách giao hàng và nhận hàng. 

  

Khi mua hàng qua mạng xã 
hội và sử dụng dịch vụ chuyển 
phát; người mua nên lựa chọn 
đơn vị chuyển phát uy tín và 
yêu cầu người bán đăng ký 
thêm dịch vụ đồng kiểm. Đây 
là dịch vụ cho khách hàng 
kiểm tra bưu phẩm trước khi 
nhận để có thể xác nhận chất 
lượng sản phẩm 

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Lê 
Thị Nhung 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng        

Ngày đăng: 09/10/2019 
Mục: Xã hội  

Người con Hà Nội kết nối mạch máu thông tin Bưu điện Lâm Đồng 

Mới đó mà ông đã bước sang tuổi bảy ba. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, phải thẳng 
thắn nhìn nhận ông đã làm được nhiều điều để không hổ thẹn đã từng là người lính cầm 
súng chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và kết nối mạch máu thông tin, cũng như 
dòng chảy giữa các thế hệ Bưu điện tỉnh Lâm Đồng. Người đó là ông Nguyễn Huy Ninh - 
nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng. 

 

Đồng chí Nguyễn Huy Ninh (bên trái) thay mặt Bưu điện Lâm Đồng nhận Huân chương Chiến 
công hạng Nhất. 

Đã 42 năm đằng đẵng kể từ ngày anh rời Hà Nội để vào Lâm Đồng nhận công tác theo sự 
phân công của tổ chức. Trước đó, vào năm 1970, anh lính Phòng không, Không quân Nguyễn 
Huy Ninh rời quân ngũ, trở lại cầm sách bút ôn thi vào đại học. Đó là khóa thi đại học đầu 
tiên của miền Bắc đầy vất vả, khó khăn, nhất là đối với những người như anh, đã xếp “bút 
nghiên” chỉ sử dụng thiết bị kỹ thuật quân sự suốt 5 năm qua. 

Ngày ấy “Giảng đường” và “Ký túc xá” Trường Bưu điện đều là những căn nhà tranh vách 
đất, luôn bị đe dọa bởi nắng mưa, gió bão. Đời sinh viên của Nguyễn Huy Ninh (1970-1976) 
gắn liền với giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước trên chiến trường 
miền Bắc. Vì thế, thầy trò nhà trường phải thường xuyên di chuyển đi sơ tán, hết Ngô Xá, Dư 
Bơ lại đến Hoàng Kim, Bãi Vải (các địa danh thuộc hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ hiện nay). 
Đến gần hết khóa, mới được chuyển về Hà Đông (Cơ sở của Học viện Công nghệ Bưu chính, 
Viễn thông bây giờ). Chính hoàn cảnh khó khăn, gian khổ đó đã tôi luyện thêm ý chí dũng 
cảm, kiên trung, tận tụy vượt khó của người lính mới trên mặt trận thông tin liên lạc sau này. 
Năm 1977, sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Huy Ninh và người bạn gái cùng lớp được 
phân công vào nhận công tác tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng - một vùng đất xa xôi tận Nam Tây 
Nguyên. 

  



Những năm cuối của thập niên 70 thế kỷ trước, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đang bước vào thực 
hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1976-1980), trong hoàn cảnh cơ sở vật chất kỹ thuật rất hạn 
chế, thiếu thốn mọi mặt. Sau khi tiếp quản, mạng lưới thông tin điện chính chỉ phục vụ được 
trong phạm vi thành phố Đà Lạt và một số khu vực nội thị. Việc giải quyết thông tin liên lạc 
phần lớn được chuyển qua đường bưu chính. Trong khi đó lực lượng lao động bưu chính lại 
có tay nghề thấp, mạng lưới hạn hẹp, phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe đạp hoặc đi bộ. 
Lực lượng lao động, nhất là lao động kỹ thuật nghiệp vụ bưu điện thiếu nghiêm trọng... Năm 
1980, cựu chiến binh Nguyễn Huy Ninh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kế hoạch, Vật tư, 
Xây dựng cơ bản. Bằng kiến thức đã được đào tạo bài bản trong trường đại học cùng sự nỗ 
lực vượt khó trong thực tế công tác, anh và đồng nghiệp đã cùng tập thể lãnh đạo Bưu điện 
tỉnh vượt qua khó khăn, đưa bộ máy quản lý và sản xuất dần đi vào hoạt động ổn định. Cuối 
năm 1980, Bưu điện Lâm Đồng là đơn vị đầu tiên ở các tỉnh phía Nam thực hiện được việc 
“bê tông hóa” đường dây liên tỉnh, nội tỉnh, tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển điện thoại 
và hiện đại hóa mạng lưới trong các giai đoạn tiếp theo. Các chỉ tiêu về sản lượng và doanh 
thu bưu chính, phát hành báo chí và điện báo, điện thoại ngày càng tăng.  

Mặc dù vậy, những khó khăn chung của đất nước, của ngành, trong giai đoạn đầu khi bước 
vào quá trình đổi mới cũng bộc lộ đậm nét đối với Bưu điện Lâm Đồng. Là một trong các tỉnh 
Tây Nguyên, xa Trung ương - kinh tế, xã hội chậm phát triển nên mạng lưới cũng như dịch vụ 
bưu điện còn nhiều hạn chế, bất cập. Nhìn chung một cách tổng quát thì Bưu điện Lâm Đồng 
đang ở trong tình trạng “mạng lưới hạn chế, công nghệ lạc hậu, dịch vụ nghèo nàn, trình độ 
bất cập, đời sống thấp kém”. 

Năm 1989, kỹ sư Nguyễn Huy Ninh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, phụ 
trách kỹ thuật. Đây cũng là thời kỳ ngành Bưu điện chuẩn bị bước vào “Chiến lược tăng tốc 
độ phát triển”. Thực hiện công cuộc đổi mới, ngành Bưu điện đã chủ động hạch toán kinh 
doanh với mô hình vừa quản lý nhà nước vừa sản xuất kinh doanh, tự vay vốn, trực tiếp xuất 
nhập khẩu, hạch toán toàn ngành, tự cân đối kế hoạch ngoại tệ; chuyển mô hình bao cấp sang 
tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm. Trọng tâm của kế hoạch tăng tốc là đổi mới công nghệ, mở 
rộng hợp tác quốc tế, đi thẳng vào công nghệ hiện đại theo hướng số hóa, tự động hóa; thực 
hiện được mục tiêu phát triển bưu chính, viễn thông năm 2000 vào năm 1995 theo chỉ đạo của 
Đảng và Nhà nước. 

Năm 1993, Bưu điện Lâm Đồng được Tổng Cục Bưu điện và Tổng Công ty Bưu chính Viễn 
thông phê duyệt dự án phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông giai đoạn 1993-1995 và đến 
năm 2000. Đây là cơ sở vững chắc tạo tiền đề cho sự phát triển mạng lưới bưu chính viễn 
thông Lâm Đồng tiến tới đồng bộ, hiện đại và đa dịch vụ. Dưới sự chỉ đạo của anh Ninh và 
tập thể lãnh đạo, Bưu điện Lâm Đồng tiến hành khai thác mọi tiềm năng, phát huy nội lực, 
tranh thủ sự giúp đỡ của các đơn vị tỉnh bạn và địa phương tổ chức xây dựng, phát triển mạng 
lưới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của địa phương, tạo ra năng lực phục vụ mới. 

Đường thư liên tỉnh, nội tỉnh, nội huyện được tổ chức khai thác, vận chuyển hợp lý, khoa học 
nên hoạt động ổn định và nâng cao; tốc độ nhanh hơn nhờ sử dụng phương tiện ô tô chuyên 
ngành. Thái độ phục vụ ngày càng tiến bộ rõ rệt qua các phong trào “Người Bưu điện giỏi”, 
“Giao dịch viên duyên dáng và kinh doanh giỏi”, “Công nhân phát thư, báo tận tụy”. Máy vi 
tính bắt đầu được đưa vào quản lý, khai thác bưu chính, phát hành báo chí để tăng năng suất 
lao động. 

Nhờ sự năng động, sáng tạo, tập trung đầu tư phát triển đúng hướng, có trọng điểm, đến cuối 
năm 1994, Lâm Đồng đã thực hiện tự động hóa 100% mạng chuyển mạch, đưa truyền dẫn vi 
ba số đến hầu hết các huyện, tạo ra năng lực mới cho mạng viễn thông của tỉnh. Tốc độ phát 
triển máy điện thoại tăng vọt. Tháng 7 năm 1995, ông Nguyễn Huy Ninh được bổ nhiệm 
quyền Giám đốc, rồi Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, được bầu vào Tỉnh ủy Lâm Đồng 
khóa VI. 



Là lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc Nguyễn Huy Ninh xác định tất cả các hoạt động đều 
xuất phát từ trách nhiệm đối với xã hội, phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông, nhất là tới 
các xã vùng sâu, vùng xa là vì nhiệm vụ chung, vì tinh thần phục vụ, chứ không phải chỉ đơn 
thuần vì lợi nhuận. Ông luôn quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ, trân trọng và phát huy truyền 
thống ngành, kết nối dòng chảy giữa các thế hệ cán bộ, công nhân viên Bưu điện Lâm Đồng; 
làm tốt chính sách xã hội, từ thiện, mang lại hiệu quả thiết thực, được lãnh đạo Ngành, lãnh 
đạo địa phương đánh giá cao. Nhiều cán bộ thế hệ sau do ông Nguyễn Huy Ninh qui hoạch, 
bồi dưỡng đều tiến bộ, thành đạt...Đặc biệt, năm 2001, trong ngành có bưu tá Bưu điện huyện 
Lạc Dương Cil Múp Ha K’Riêng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao 
động thời kỳ đổi mới… 

Không chỉ hoạt động kinh doanh hiệu quả, Bưu điện Lâm Đồng còn làm tốt công tác xã hội. 
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn nhận đỡ đầu cho xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm; xây dựng 9 căn nhà 
tình thương và hỗ trợ bà con nghèo ở Lộc Bắc vui tết cổ truyền năm 2004. Hưởng ứng cuộc 
vận động ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, Bưu điện Lâm Đồng đã chủ động phối hợp 
với Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng đi thăm hỏi và trao sổ tiết kiệm cho 2l trường hợp. Đồng thời, 
nhận phụng dưỡng 6 Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức vận động cán bộ, công nhân viên đóng 
góp xây dựng được 15 nhà tình nghĩa, 26 nhà tình thương; phối hợp với Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội và những đồng chí cách mạng lão thành đi tìm và quy tập được 86 hài 
cốt anh, chị em Giao bưu, thông tin về an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt. Bằng trách nhiệm 
và tình cảm của mình, đến năm 2006, Bưu điện Lâm Đồng đã đóng góp hơn 10 tỷ đồng vào 
các chương trình xã hội, từ thiện của tỉnh Lâm Đồng. 

Ghi nhận những công lao đóng góp đó, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho Bưu điện Lâm 
Đồng Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2000) và Huân chương Lao động hạng Nhất 
(năm 2004). Cuối năm 2006, Giám đốc Nguyễn Huy Ninh nghỉ hưu theo chế độ. Người con 
trai Hà Nội có thể tự hào về quá trình cống hiến của mình và yên tâm, tin tưởng vào thế hệ kế 
cận trong sự nghiệp phát triển bưu chính, viễn thông trên quê hương thứ hai - Lâm Đồng. 

  



 

Nguồn: ICTVietnam      

Ngày đăng: 09/10/2019 
Mục: Tin tức 

Thông điệp UPU 2019: Bưu chính mang lại sự phát triển và tiến bộ cho toàn thế giới 

Nhân ngày Bưu chính Thế giới 9/10/2019, Tổng Giám đốc Liên minh Bưu chính thế giới 
(UPU) Bishar A. Hussein đã có thông điệp thường niên gửi các nước thành viên Liên 
minh "Mang lại sự phát triển và tiến bộ cho toàn thế giới". 

 

Tổng Giám đốc UPU Bishar A. Hussein (giữa) 

Nhân dịp này, Tạp chí Thông tin và Truyền thông trân trọng đăng tải toàn văn thông điệp: 

Trong 145 năm qua, UPU đã và đang đưa ra các giải pháp nhằm chuyển biến ngành bưu 
chính quốc tế. Hiện tại, mạng bưu chính đã chuyển đổi toàn bộ chuỗi cung ứng dịch vụ: từ 
khâu chấp nhận, phân loại chia chọn và cuối cùng là chuyển phát, Bưu chính đã bắt kịp với 
những thay đổi để đưa ra các giải pháp hoạt động hiệu quả. 

Từ quá trình khai thác thủ công tiến đến cơ giới hóa các khâu khai thác, Bưu chính liên tục 
đổi mới, áp dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hóa các công đoạn phân loại chia chọn và 
phân phối và cải thiện chuỗi cung ứng toàn trình từ khâu đầu đến khâu cuối. 

Thông qua việc nắm bắt các công nghệ hiện đại như thực tế ảo, mạng Internet của vạn vật 
(Internet of Things), chuỗi khối (blockchain) và công nghệ robot…, Bưu chính ngày nay đang 
rất chủ động và linh hoạt hơn trong cung ứng dịch vụ và chăm sóc khách hàng thông qua các 
giao diện tiên tiến nhất. Bưu chính hiện đang tiếp cận và gần gũi với khách hàng hơn bao giờ 
hết. 

Nhưng trên hết, triết lý ban đầu của Liên minh là phục vụ nhân loại và tạo điều kiện giao tiếp 
giữa mọi người dân trên toàn thế giới vẫn là động lực phát triển và duy trì của mạng lưới bưu 
chính toàn cầu. Mọi tiến bộ và đổi mới trong lĩnh vực bưu chính đều hướng đến việc hỗ trợ 
cho sự tồn tại của chúng ta: thay đổi cuộc sống của loài người để ngày một tốt hơn. Mạng 
lưới bưu chính tiên tiến đã phát triển, đang phát triển tiếp tục tìm thấy sức mạnh tổng hợp với 
nguồn năng lượng mới duy trì một mạng lưới bưu chính duy nhất cung cấp hiệu quả với chi 
phí phù hợp các dịch vụ bưu chính trên toàn thế giới. Chúng tôi tiếp tục phát triển và cung 
cấp dịch vụ như đã cam kết. 



Ở mỗi giai đoạn phát triển thống nhất của mình, UPU đã luôn thể hiện vai trò hỗ trợ một 
cách kiên định, điều phối các mối quan hệ, xây dựng quan hệ đối tác và đưa ra giải pháp hỗ 
trợ các nước thành viên. Tuy nhiên, có một cách nhìn khác về các công việc vô giá của bưu 
chính chúng tôi. 

Bằng cách giúp mang lại sự thay đổi, bằng cách luôn phấn đấu cho sự đổi mới và sáng tạo, 
chúng tôi đã và đang mang đến sự phát triển cho các thế hệ kế tiếp. Ngày nay, Bưu chính là 
một thành phần quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về 
phát triển bền vững của Liên hợp quốc ở tất cả các quốc gia và cho mọi công dân trên toàn 
thế giới. 

Thông qua rất nhiều cách, mang lại sự đổi mới phát triển là mang lại các tiến bộ cho loại 
người. Khoảng 1,5 tỷ người trên toàn thế giới đã và đang sử dụng các dịch vụ tài chính bưu 
chính do cơ quan bưu chính cung cấp. Và chính điều này giúp bưu chính trở thành bên cung 
ứng lớn thứ hai trên thế giới cung cấp và phổ cập các dịch vụ tài chính bưu chính tới mọi 
người dân và chúng tôi tiếp tục chung tay cùng cộng đồng giúp hỗ trợ người dân thoát khỏi 
đói nghèo. 

Ngoài ra, UPU còn mang lại sự phát triển trong nhiều lĩnh vực khác như: y tế, giáo dục, môi 
trường, hòa bình và công lý… Mỗi ngày, bưu chính đang chung tay hợp tác để cải thiện thế 
giới của chúng ta. 

 

Nhân Ngày Bưu chính Thế giới, tôi gửi lời cảm ơn nồng nhiệt nhất tới tất cả mọi công dân 
trên toàn thế giới, tới cơ quan chính phủ và các nhà khai thác được chỉ định của các nước 
thành viên, tới Liên hợp quốc và cộng đồng xã hội dân sự đã chung tay đóng góp để đảm bảo 
và duy trì “Một thế giới. Một mạng lưới bưu chính”. 

Để đánh dấu 145 năm tồn tại của UPU, điều đáng suy ngẫm là bưu chính đã làm gì và hỗ trợ 
nhân loại và cộng đồng đến mức nào. 

Cách tốt nhất kỷ niệm cho ngày thành lập của mình là tiếp tục phấn đấu cho một tương lai tốt 
đẹp hơn. Chúng tôi luôn chung tay cùng thế giới đối mặt với những thách thức để đảm bảo 
một tương lai tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều mong muốn cho hành tinh này. Đây là cách tốt 
nhất để mang lại sự phát triển và tiến bộ cho toàn thế giới. 



 

Nguồn: MIC  

Ngày đăng: 09/10/2019 
Mục: Tin tức         

Điểm tựa của các Bưu điện Văn hóa xã ở Lập Thạch 

 3 năm công tác tại Bưu điện huyện Lập Thạch, trong đó có gần 1 năm làm nhiệm vụ 
chuyên quản Bưu điện Văn hóa xã (BĐVHX), Dương Hồng Nhung đã đưa doanh thu 
của 16 điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện tăng trưởng mạnh, góp phần quan 
trọng vào doanh thu của đơn vị. 

 

Trao đổi với chúng tôi trong lượng thời gian ít ỏi của mình, Nhung cho biết, sau khi tốt 
nghiệp Đại học Tài chính kế toán, chị quyết định về công tác tại Bưu điện huyện Lập Thạch 
và khoảng gần 1 năm nay, chị tiếp nhận việc chuyên quản BĐVHX. Công việc này đòi hỏi sự 
nhanh nhạy, linh hoạt và mất nhiều thời gian bởi chị thường xuyên hỗ trợ cả 16 BĐVHX trên 
địa bàn về mảng kinh doanh, từ việc tìm kiếm khách hàng, chuyển phát, đến các dịch vụ lẻ 
như: Bán hàng tiêu dùng, bảo hiểm, bưu chính chuyển phát với mục tiêu cuối cùng để nâng 
cao doanh thu các điểm bưu điện. 

 

Chỉ đầu giờ sáng Nhung mới có mặt ở Bưu điện huyện để cập nhật kết quả doanh thu trong 
ngày của 16 BĐVHX 

Theo chị Nhung, BĐVHX hoạt động với 3 mảng chính: Bưu chính chuyển phát, Tài chính 
bưu chính, Phân phối truyền thông, nhưng không phải điểm nào cũng phát triển tốt. Vì vậy, 
ngoài việc xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu cần đạt được của từng mảng dịch vụ, chị luôn 
phải nắm bắt thị trường, thế mạnh của từng địa phương để hỗ trợ phát triển các thế mạnh đó. 
Đồng thời, nắm bắt tình hình thực tế tại các điểm kinh doanh bằng việc cập nhật kết quả kinh 
doanh hằng ngày và kịp thời phối hợp, hỗ trợ các điểm tháo gỡ khó khăn khi cần thiết. Từ 
thực tế, những năm gần đây, dịch vụ thương mại điện tử bùng nổ nên nhiều doanh nghiệp 
phát triển cạnh tranh nhau, chị luôn chủ động, linh hoạt tìm cách làm hiệu quả nhất. Chị 
thường xuyên chia sẻ, tạo sự lan tỏa đến các nhân viên BĐVHX về sự nhiệt tình trong công 
việc, chu đáo để tạo thiện cảm, tin tưởng từ khách hàng, sau đó, chính khách hàng sẽ tự tìm 
đến với các dịch vụ bưu điện. 

  



Trên địa bàn có một số BĐVHX khó khăn hơn cả trong hoạt động kinh doanh như: Đồng Ích, 
Liên Hòa, Xuân Hòa, chị đã hỗ trợ các điểm này phát triển thị trường truyền thống, tập trung 
vào dịch vụ bán lẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Cũng với sự hỗ trợ tận tình của chị 
Nhung, trong đợt cao điểm từ 15/7 đến 30/8/2019, các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn 
huyện đã bán được 7.100 ấn chỉ bảo hiểm xe máy. 

  

Tâm huyết với nghề và những nỗ lực của bản thân, Dương Hồng Nhung đã đưa tổng doanh 
thu các dịch vụ bưu chính của khối BĐVHX trên địa bàn tăng mạnh. Đến hết tháng 8/2019, 
tổng doanh thu 16 BĐVHX toàn huyện đạt trên 9 tỷ đồng, vượt 39% so với kế hoạch năm 
2019. Trong đó, lĩnh vực bưu chính chuyển phát đạt trên 2,5 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch 
năm, trung bình mỗi điểm BĐVHX đạt 30 triệu đồng; lĩnh vực tài chính bưu chính đạt 838 
triệu đồng, riêng lĩnh vực phân phối truyền thông đạt 5,7 tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch năm. 

 


