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Bưu điện Việt Nam dẫn đầu lĩnh vực bưu chính chuyển phát tại Top 500 VNR 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) vừa lọt top bảng xếp hạng Top 500 doanh 
nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019 (VNR500). 

Theo bảng xếp hạng VNR500 do tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối 
hợp cùng Báo VietNamNet vừa công bố chiều ngày 6/11, lĩnh vực bưu chính chuyển phát có 
2 đơn vị nằm trong Top 500 doanh nghiệp (DN) lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019. 

BĐVN (Vietnam Post) là doanh nghiệp dẫn đầu về lĩnh vực bưu chính chuyển phát trong 
bảng xếp hạng này. 

 

Đại diện Tổng công ty BĐVN nhận danh hiệu DN nằm trong Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất 
Việt Nam năm 2019. 

Điều này không chỉ khẳng định uy tín, vị thế của BĐVN mà còn là minh chứng về sự nỗ lực 
tìm hướng đi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tổ chức sản xuất của 
doanh nghiệp bưu chính trong kỷ nguyên số hiện nay. 

Từ chỗ phải nhận trợ cấp của Nhà nước, năm 2013 - năm cuối cùng BĐVN được Nhà nước 
hỗ trợ các hoạt động bưu chính công ích là 330 tỷ đồng, ngay từ năm 2014 , DN này đã vừa 
đảm bảo các hoạt động bưu chính công ích vừa đạt được lợi nhuận gần 110 tỷ đồng. 

Với sự nỗ lực rất lớn của hơn 5 vạn cán bộ nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới, 
năm 2018, BĐVN đã “cán đích” trước hạn 2 năm của kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, với 
tổng doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, tổng lợi nhuận tăng 40% so với cùng kỳ. 

BĐVN luôn được Chính phủ và tổ chức, đối tác đánh giá cao về sự đổi mới cùng những bước 
phát triển vượt bậc trong sản xuất kinh doanh. 



 

Đặc biệt trong chuyến thăm và làm việc của UPU với Tổng công ty BĐVN năm 2016, Tổng 
giám đốc Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) Bisha Abdirahman Hussein đã khẳng định, 
BĐVN là một trong những tấm gương đổi mới thành công trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh tại khu vực và thế giới. 

Mới đây nhất, BĐVN đã được UPU trao chứng chỉ quản lý chất lượng cấp độ Vàng. Đây là 
lần đầu tiên, một DN bưu chính của Việt Nam đạt được cấp độ cao nhất về hệ thống quản lý 
chất lượng của UPU. 
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Bưu điện huyện Lộc Hà phát hành thẻ chi trả lương hưu điện tử 

Trong 2 ngày (từ 06 - 07/11), Bưu điện huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tổ chức phát hành thẻ 
chi trả lương hưu điện tử trên địa bàn toàn huyện. 

 

Huyện Lộc Hà sẽ phát hành 2.249 thẻ chi trả lương hưu điện tử tại 13 điểm chi trả thuộc 13 xã 
trong toàn huyện. 

Được biết, đây là địa phương cấp huyện đầu tiên được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm việc 
thực hiện kế hoạch phát hành đồng loạt thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại 124 điểm 
chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới. 

Theo đó, Bưu điện huyện Lộc Hà sẽ triển khai việc phát hành thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp 
BHXH (hay còn gọi là thẻ chi trả lương hưu điện tử) thay thế Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp 
BHXH cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. 

Bưu điện Lộc Hà phát hành thẻ đồng loạt tại 13 điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của 13 
xã với tổng số 2.249 thẻ. 

 



Người dân đến theo dõi thông tin qua các bảng hướng dẫn tại các điểm bưu điện. 

Mỗi người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được cấp miễn phí 1 thẻ. Với thẻ chi trả này, 
người hưởng có thể đến bất kỳ điểm chi trả nào của bưu điện trên toàn quốc để nhân viên bưu 
điện phục vụ đầy đủ, chính xác số tiền của mình mà không hề phụ thuộc vào nơi đăng ký 
nhận tiền. 

Việc cấp thẻ và rút tiền đều hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, các khoản chế độ, trợ cấp 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 rút tiền trên thẻ thông qua các công 
cụ như website, điện thoại di động và tại quầy, điểm giao dịch của Bưu điện. 
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Hà Nội: Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội các huyện 
trên địa bàn thành phố đã phối hợp với Bưu điện huyện đồng loạt tổ chức ra quân đẩy 
mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tới người dân trên địa bàn. 

Tại huyện Ứng Hòa, Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện huyện tổ chức buổi Roadshow đánh 
dấu tháng cao điểm tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Bảo hiểm xã hội huyện Ứng Hòa cho biết: Tính đến tháng 10/2019, toàn huyện có 958 người 
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó số người tham gia mới trong quý III/2019 là 32 
người. 
 
Kết quả trên có được là nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện 
huyện thời gian qua gắn với phương châm “đến từng nhà, gặp từng người”, tích cực tuyên 
truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân giúp cho người dân hiểu rõ lợi ích và tính ưu việt 
mà loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại. 

 
Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện huyện Phúc Thọ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sen 

Chiểu tuyên tuyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện tới bà con nông dân. 

 
Trong khuôn khổ chương trình, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện đã tổ chức hội nghị tuyên 
truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các xã: Cao Thành, Hòa Xá, Minh Đức 
với sự tham dự của 270 đại biểu là hội viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... Tại buổi tuyên 
truyền, những băn khoăn, thắc mắc của người dân về mức thu, quyền lợi thụ hưởng đều được 
lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện giải đáp chi tiết. 

Theo Bảo hiểm xã hội huyện Ứng Hòa, kết thúc hội nghị đã có 70 người đăng ký tham gia 
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó có 55 người đóng tiền ngay tại hội nghị. 
 
Tại huyện Phúc Thọ, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức đợt ra 
quân lần hai tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. 



 
Theo đó, đoàn cổ động tuyên truyền đã diễu hành trên các trục đường chính của huyện, dừng 
chân tại các trung tâm, chợ khu vực, ngã tư, ngã ba có nhiều điểm kinh doanh, buôn bán để 
phát tờ gấp, tờ rơi, thư ngỏ và tư vấn trực tiếp về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến 
với nhân dân, nhất là đối tượng tự tạo việc làm có thu nhập để người dân thấy được tính ưu 
việt, tốt đẹp của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã 
Sen Chiểu tổ chức hội nghị tuyên tuyền trực tiếp về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tới 
bà con nông dân. Kết quả, ngay trong buổi tuyên truyền, đã có 40 người dân đăng ký tham 
gia. 
 
Tại huyện Mỹ Đức, hưởng ứng chương trình phát động “Tháng cao điểm tuyên truyền chính 
sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của hai ngành Bảo hiểm và Bưu điện, trong ngày ra quân, 
viên chức Bảo hiểm xã hội huyện cùng với các nhân viên Bưu điện huyện và Bưu điện văn 
hóa xã đã ra quân tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trục chính của huyện và chia 
thành các nhóm nhỏ đến tận các gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng... 
để tuyên truyền, tư vấn 1-1 cho người dân biết về lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
 
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Đức, 9 tháng đầu năm 2019, hệ thống Bưu điện 
toàn huyện đã phát triển mới được 140 đối tượng, nâng tổng số đối tượng tham gia thuộc Đại 
lý Bưu điện lên 295 người, góp phần nâng số lượng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện trên địa bàn huyện Mỹ Đức lên 1.091 người. 
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 “Cô nhân viên Bưu điện có nụ cười đẹp” của Bưu điện miền núi phía Tây Nghệ An 

Hơn 4 năm trước, khi chị Trương Thị Huệ bắt đầu công việc tại Bưu điện văn hóa xã 
(BĐ-VHX) Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, không có nhiều khách hàng biết đến điểm phục 
vụ này của Bưu điện. Thế mà giờ đây, phần lớn người dân trong vùng lại chủ động tìm 
đến bởi yêu mến cô nhân viên làm việc tận tình, trách nhiệm. Tiếng lành đồn xa, bà con 
giới thiệu cho nhau đến BĐ-VHX Tam Hợp để sử dụng các dịch vụ. 

 

 

Chị Huệ đang tiến hành các thao tác để phát hành bưu phẩm 

Mỗi ngày làm việc của chị Huệ bắt đầu vào lúc 5h30 sáng. Sau khi chở bưu phẩm xuống Bưu 
điện Quán Dinh cách khoảng 3km đóng hàng để đúng 7 giờ sáng, chuyến xe thư xuất phát chở 
đi Vinh, chị Huệ lại bắt đầu công việc gọi điện tới từng khách hàng để xem có hàng trong 
ngày không để đi gom. Tiếp đến là dán số hiệu, chấm dấu, chia bưu phẩm ra thành từng khu 
vực để nhập vào máy. Không hiếm ngày, đến 6h tối khách mới báo có hàng nên những hôm 
đó, chị phải đi gom hàng cả đêm mới kịp để sáng hôm sau phát hành và chuyển đi. 

Hiện tại BĐ-VHX Tam Hợp có tất cả gần 50 khách hàng lớn, chủ yếu là khách hàng thương 
mại điện tử với đa dạng các mặt hàng thuốc nam, mỹ phẩm, giày dép, quần áo… nên mỗi 
ngày của chị luôn tất bật, bận rộn với công việc. Chưa kể những ngày chi trả lương hưu thì vô 
cùng vất vả, tối mịt gom hàng xong nên hơn 22h đêm chị  mới hoàn tất công việc. 

  

Chị Huệ chia sẻ, để có được sự tin yêu của khách hàng, thời gian đầu mới vào nghề, ngày 
ngày chị đều chăm chỉ xuống Bưu điện Quán Dinh học hỏi nghiệp vụ và kinh nghiệm của các 
anh chị ở đó. Mỗi lúc đơn vị tăng ca hay thiếu người, chị cũng không ngần ngại đến hỗ trợ. 
Với sự tập trung và quyết tâm cao nên chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã nhanh chóng nắm 
chắc các nghiệp vụ. 

Một năm sau, khi BĐ-VHX Tam Hợp chuyển sang mô hình đa dịch vụ, trước việc tổ chức, 
triển khai các dịch vụ mới, cô nhân viên lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Suy nghĩ, tìm tòi cách 



làm, bên cạnh việc đi từng ngõ, đến từng nhà giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ, chị còn 
nhận được sự hỗ trợ hết mình của tất cả các thành viên trong gia đình. Bố chồng vốn trước 
đây là bưu tá xã dẫn đến tất cả 21 xóm để làm quen địa bàn và gặp gỡ trao đổi với trưởng 
xóm. Nhờ đó, dần dần chị Huệ tiếp cận sát sao địa bàn, tuyên truyền đến tận người dân những 
dịch vụ tiện ích mà BĐ-VHX Tam Hợp đang triển khai phục vụ. Không những vậy, có nhiều 
hôm, bố chồng còn hỗ trợ đi phát hàng, mẹ chồng chung sức bằng việc thu gom, đóng hàng. 
Ông xã làm viễn thông nên mỗi khi đi gặp khách hàng đều giới thiệu thêm các sản phẩm, dịch 
vụ cho vợ. Với sự nhiệt tình, năng nổ, nghiệp vụ chắc chắn và luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người 
bất cứ lúc nào, chị nhanh chóng trở nên gần gũi, thân thuộc với bà con nơi đây. 

  

Đối với các mặt hàng tiêu dùng, lúc đầu cách tiếp cận khách hàng của chị là đi bán hàng ở 
điểm đông dân cư, nhất là các khu vực chợ rồi xin số điện thoại của khách. Ước chừng khi 
khách dùng hết, chị lại gọi điện mời. Mới đầu, người dân còn bán tín bán nghi trước các sản 
phẩm, dịch vụ mới nhưng khi được giới thiệu, tư vấn một cách thuyết phục, được dùng thử và 
trải nghiệm, bà con hễ người nào đã mua một lần thì đều mua tiếp các lần sau, không những 
vậy còn tin dùng các sản phẩm khác. 

  

Ở khâu hậu mãi, chị thường xuyên tận tình thăm hỏi, quan tâm, chăm sóc khách hàng và bất 
cứ khi nào khách cần thì luôn cố gắng hỗ trợ ngay. Dần dần người dân tin tưởng sử dụng các 
sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện, khách hàng tìm đến BĐ-VHX Tam Hợp ngày một đông. Có 
nhiều hôm chị Huệ đi gom hàng về đã thấy khách đứng đợi đầy trước sân Bưu điện. Người 
dân truyền tai nhau rằng, đến BĐ-VHX Tam Hợp để được mua hàng nhà nước, hàng thật, 
không sợ mua phải hàng giả hàng nhái. Và trên hết, bất kỳ vướng mắc nào đều được chị Huệ 
giải đáp cặn kẽ nên rất yên tâm. Đây chính là bí quyết giữ chân khách hàng của cô nhân viên 
tận tâm, năng động. 

  

Khách ngày ngày càng đông, chị Huệ phải tuyển thêm các cộng tác viên mới đáp ứng được 
khối lượng công việc nhưng chỉ sau một thời gian, hầu như mọi người đều trực tiếp tìm đến 
điểm BĐ-VHX. Bởi với người dân, BĐ-VHX Tam Hợp không chỉ là nơi tin cậy để mua hàng 
và sử dụng dịch vụ mà còn là nơi bà con gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ, thoải mái và chia sẻ với 
nhau nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Với nụ cười luôn tươi tắn trên môi, chị Huệ được 
mọi người yêu quý dành cho biệt danh “cô nhân viên Bưu điện có nụ cười đẹp”. 

  

Nhờ sự tận tụy, không ngại khó khăn, mạnh mẽ trong cách làm cùng sự vào cuộc của tất cả 
thành viên trong gia đình mà doanh thu của BĐ-VHX Tam Hợp không ngừng tăng nhanh theo 
thời gian, hiện đạt khoảng 150 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, với dịch vụ bảo hiểm y tế, trước 
đây mỗi tháng chỉ thu được 2-3 triệu đồng nhưng đến nay lên đến 60-70 triệu đồng/tháng. Với 
những nỗ lực trong công việc, chị Trương Thị Huệ được Lãnh đạo Tổng công ty khen thưởng 
là nhân viên BĐ-VHX đạt thành tích xuất sắc trong công tác. 

 


