
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội   

Ngày đăng: 25/12/2019 
Mục: Tin tức 

Ngành Bưu điện phối hợp phát triển được 260.000 người tham gia BHXH tự nguyện 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, tính đến hết tháng 11/2019, đơn vị đã 
phát triển được gần 260.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng 117% kế hoạch năm. Dự 
kiến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện qua hệ thống Bưu điện sẽ đạt mốc 
280.000 người. 

 

Nhân viên đại lý Bưu điện vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện (Ảnh minh hoạ) 

Đạt kết quả trên, Bưu điện Việt Nam nhận định, công tác phát triển người tham gia BHXH tự 
nguyện là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành; nhận được sự phối hợp 
chặt chẽ của Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam, chính quyền địa phương. Lãnh đạo đơn vị 
luôn quan tâm, chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố; đồng thời tạo tối đa nguồn lực, khen 
thưởng trong quá trình triển khai. 

Bưu điện Việt Nam đã tổ chức đào tạo kiến thức về chế độ chính sách BHXH tự nguyện cũng 
như kỹ năng thuyết trình cho đội ngũ làm báo cáo viên tuyên truyền tại hội nghị, cán bộ đại 
lý, cộng tác viên tại khu dân cư. 

Nôi dung, hình thức tuyên truyền được thiết kế, thực hiện sinh động, dễ hiểu, gần gũi với 
người dân. Bưu điện tỉnh, thành phố đã tích cực vào cuộc, phối hợp với BHXH địa phương tổ 
chức hội nghị tuyên truyền đến tận thôn, xóm, bản làng và vận động người dân tham gia ngay 
tại hội nghị. Trong năm 2019, toàn quốc đã có trên 15.000 hội nghị, từ đó giúp người dân hiểu 
rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện và tin tưởng tham gia. 

Song song với hình thức tuyên truyền qua hội nghị, Bưu điện Việt Nam tổ chức các chương 
trình ra quân, tuyên truyền đường phố đến từng địa chỉ người dân; huy động tối đa nhân lực 
với phương châm “Đi từng ngõ, gõ của từng nhà”. Ngành Bưu điện cũng chú trọng tăng 
cường các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông công chúng như: phát thanh định 
kỳ, truyền thông mạng xã hội, băng rôn, khẩu hiệu… 

Với những giải pháp đó, năm 2019, hầu hết Bưu điện các tỉnh, thành phố đều hoàn thành kế 
hoạch được giao về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, nhiều đơn vị đạt tỷ 



lệ cao như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Cà Mau, Sóc Trăng, Quảng Trị, Lạng Sơn, Yên Bái, Trà 
Vinh, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Phú Yên, Bình Phước… 



 

Nguồn: Báo Nghệ An  

Ngày đăng: 26/12/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Nghệ An phấn đấu năm 2020 doanh thu đạt 575 tỷ đồng 

Sáng 25/12, Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh năm 2020. 

Đến dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hải Thanh 
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và đại diện các sở, 
ngành liên quan. 

 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh 

Trong năm 2019, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch trọng tâm đề ra, Bưu điện tỉnh Nghệ 
An có nhiều giải pháp đồng bộ trong sản xuất, kinh doanh như: tổ chức mô hình kinh doanh 
từ bán hàng thụ động sang bán hàng chủ động, xây dựng, đào tạo lực lượng bán hàng chủ 
động trực tiếp tiếp cận và chăm sóc các khách hàng lớn tại địa bàn; tiếp tục mở rộng phạm vi, 
quy mô cung cấp phát triển các dịch vụ mới, khai thác hiệu quả mạng lưới; đẩy mạnh nâng 
cao hiệu quả hoạt động tại các điểm Bưu điện - văn hóa xã (BĐ-VHX); tập trung phát triển 
lực lượng cộng tác viên/đại lý mở rộng kênh bán hàng; hợp tác toàn diện giữa Bưu điện tỉnh 
với các sở, ngành, đơn vị trong chi trả lương hưu, thu thuế và các dịch vụ hành chính công do 
Nhà nước giao đảm nhiệm... 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2019: 

- Tổng doanh thu thực hiện được 581 tỷ 321 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch giao, tăng trưởng 
29% so với thực hiện năm 2018. Trong đó: nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát 166 tỷ 684 
triệu đồng, đạt 95% kế hoạch, tăng trưởng 32% so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 29% trong 
tổng doanh thu Bưu điện tỉnh; nhóm dịch vụ tài chính Bưu chính 122 tỷ 463 triệu đồng, đạt 
92% kế hoạch, tăng trưởng 9% so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 21% trong tổng doanh thu; 
nhóm dịch vụ phân phối truyền thông 299 tỷ 829 triệu đồng, đạt 119% kế hoạch, tăng trưởng 
40% so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 52% trong tổng doanh thu... Bình quân thu nhập người 
lao động đạt 11,4 triệu đồng/tháng, tăng 6% so với năm 2018. 



 

Cán bộ Bưu điện TP. Vinh chi trả chế độ người có công tại phường Hưng Phúc, thành phố 
Vinh. Ảnh: Thành Cường 

Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, Bưu điện 
Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu năm 2020 doanh thu đạt 575 tỷ đồng, năng suất lao động theo 
doanh thu tính lương bình quân đạt 186 triệu đồng/người/năm. 

Để thực hiện được mục tiêu trên, ngành đưa ra nhiều định hướng, giải pháp, theo đó tiếp tục 
thúc đẩy kinh doanh, phát triển các dịch vụ hiện có; mở rộng triển khai các dịch vụ mới trong 
cả 3 lĩnh vực bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông; nghiên 
cứu, xây dựng và triển khai phương án chuyển đổi một số trong hoạt động quản lý, hoạt động 
kinh doanh, phát triển dịch vụ; triển khai đề án “Thí điểm triển khai cung ứng dịch vụ công 
qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương”; xây dựng và 
triển khai các hoạt động tại BĐ-VHX theo định hướng xây dựng thành cấp quản lý thứ 4... 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những 
kết quả đạt được của Bưu điện Nghệ An trong năm vừa qua. Đồng thời đề nghị Bưu điện tỉnh 
Nghệ An cần xây dựng và phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu 
cùng UBND tỉnh thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp 
tại Trung tâm dịch vụ hành chính công. Triển khai tốt công tác cập nhật dữ liệu dân cư tại địa 
bàn tỉnh, góp phần trong công cuộc phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; tiếp 
tục cải tiến, nâng cao chất lượng các dịch vụ, mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới bưu 
chính, đáp ứng tốt việc cung cấp các dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn; quan tâm đến 
hệ thống Bưu điện - văn hóa xã, tổ chức hoạt động có hiệu quả vì đây là một trong những tiêu 
chí để xây dựng nông thôn mới... 



 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Bưu điện 
huyện Thanh Chương. Ảnh: Ngọc Anh 

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nghệ An trao Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2019 cho Bưu điện tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ngọc 

Anh 



 

4 tập thể nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực 
hiện nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: Ngọc Anh 

Dịp này, Bưu điện tỉnh Nghệ An vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể trực thuộc 
được tặng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2014 - 2018; 2 tập thể nhận Cờ thi đua 
của Bộ Thông tin và Truyền thông; 4 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. 



 

Nguồn: Báo Nam Định    

Ngày đăng: 25/12/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử 

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động vận chuyển góp phần lưu thông hàng hóa, thúc đẩy kinh 
tế phát triển, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu dịch vụ 
theo hướng gia tăng sản lượng, giá trị các dịch vụ chuyển phát hàng hóa trong chuỗi cung ứng 
thương mại điện tử. Doanh thu hoạt động dịch vụ thương mại điện tử của Bưu điện tỉnh tăng 
đều qua các năm, năm 2019 tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

Nhân viên Trung tâm Khai thác vận chuyển hàng hóa, Bưu điện tỉnh 
phân loại bưu kiện.  

Để thực hiện tốt dịch vụ thương mại điện tử, Bưu điện tỉnh đã tổ chức lại sản xuất theo hướng 
tập trung khai thác dịch vụ chuyển phát, đáp ứng tối đa nhu cầu vận chuyển hàng hóa và các 
dịch vụ gia tăng khác như khai thác kho bãi, trung chuyển; khắc phục triệt để tình trạng bưu 
phẩm, bưu kiện tồn đọng trong ngày. Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện 2 chiều chuyển phát đi 
và về với tổng số trên 200 tuyến đường thư cấp 1, 2, 3 và đường thư quốc tế. Với phương 
châm khai thác linh hoạt các đường thư, Bưu điện tỉnh đã áp dụng phân luồng thu gom hàng 
hóa, đảm bảo bưu kiện từ các bưu cục về Trung tâm Khai thác vận chuyển cách nhau 15 phút. 
Đồng thời áp dụng hình thức chuyển thẳng hàng hóa từ các bưu cục cấp 2, cấp 3, bưu điện 
văn hóa xã có sản lượng hàng hóa lớn đến các Trung tâm trung chuyển vùng mà không phải 
qua Trung tâm Khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh. Trung bình mỗi ngày có 5-8 tấn hàng hóa 
được chuyển thẳng, góp phần tiết kiệm chi phí, kịp thời lưu thoát hàng hóa, rút ngắn toàn 
trình hàng hóa. Trong năm 2019, Bưu điện tỉnh đã áp dụng đường thư phi tuyến từ thành phố 
Nam Định đi các tỉnh lân cận như Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng… 
mà không qua đơn vị trung gian là Trung tâm khai thác vùng như trước đây. Do đó, hành trình 
vận chuyển được rút ngắn từ 3 hoặc 4 ngày xuống còn 1,5 đến 2 ngày. Hệ thống bưu cục ở 10 
huyện, thành phố đã bố trí ít nhất 2 đến 3 nhân viên kinh doanh thương mại điện tử/đơn vị và 
được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại như xe chuyên dụng, lồng, rổ để phân loại, vận 
chuyển, nâng hạ sắp xếp hàng hóa. Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã đưa vào vận hành Trung tâm 
khai thác vận chuyển với diện tích trên 100m2, công suất hoạt động 18 giờ/ngày (bắt đầu từ 4 
giờ sáng). Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn sử dụng các phương tiện xã hội như xe bus, tàu 
hỏa, máy bay để vận chuyển hàng hóa một cách an toàn và nhanh nhất. Đặc biệt, Bưu điện 
tỉnh đã ứng dụng rộng rãi ứng dụng phần mềm Merchant Site để hỗ trợ khách hàng quản lý 



đơn hàng, quản lý dòng tiền tạo sự minh bạch giữa VN.Post và khách hàng. Theo đó, khách 
hàng tự tạo đơn hàng trên phần mềm chuyên dụng, thông tin đó được kiểm chứng và sao lưu 
dữ liệu sử dụng trong toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hóa. Ưu điểm của phần mềm này 
ngoài việc tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công cho đơn vị còn cho phép khách hàng có thể 
kiểm soát tình trạng hàng hóa của mình di chuyển đến đâu cũng như việc vận chuyển có thành 
công hay không. Cách làm này đã tiết kiệm tối đa thời gian giao nhận hàng và nâng cao trách 
nhiệm của nhân viên đối với công việc giao nhận hàng hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của khách hàng. Chị Phạm Thúy Hằng, phường Trường Thi (thành phố Nam Định) cho biết: 
tôi bán hàng online nên thường xuyên gửi và nhận hàng qua bưu điện. Trước đây, tôi gửi cho 
khách hàng ở Quảng Ninh phải mất 3 hoặc 4 ngày khách mới nhận được thì hiện nay, sau 1,5 
ngày bưu kiện đã gửi đến tận tay khách, đảm bảo an toàn. Đối với những khách hàng kỹ tính 
hoặc cần hàng gấp thường hỏi về lộ trình vận chuyển hàng hóa, tôi dễ dàng tra cứu thông tin 
giờ hàng đến, tên và số điện thoại của nhân viên giao hàng qua mạng internet để thông báo 
cho khách hàng yên tâm và tiện liên hệ trực tiếp khi phát sinh yêu cầu thay đổi đột xuất về địa 
chỉ, thời gian giao nhận. Nhờ vậy tôi chiếm được nhiều tình cảm của khách hàng hơn, đơn 
hàng bán ra thị trường ngoại tỉnh ngày một nhiều lên.   

Đồng chí Lưu Văn Sơn, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Phát triển dịch vụ thương mại điện 
tử là nhu cầu tất yếu của đơn vị. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử, 
thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục rà soát, hợp lý hóa hành trình vận chuyển hàng hóa để đáp 
ứng tối đa yêu cầu của khách hàng; đưa ra các gói sản phẩm phù hợp để khách hàng lựa chọn; 
tổ chức thêm các đường thư linh hoạt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý, khai thác, vận chuyển; nâng cao nghiệp vụ, văn hóa giao tiếp với khách hàng. Đặc biệt 
trong năm 2020, đơn vị đẩy mạnh việc phát triển sàn giao dịch điện tử Postmart với mục tiêu 
mang những đặc sản địa phương trên mọi miền đất nước đến tận tay người tiêu dùng thông 
qua hình thức mua sắm trực tuyến trên website Postmart.vn. Trong đó Bưu điện tỉnh hướng 
đến cung cấp những sản phẩm OCOP của tỉnh, các sản phẩm làng nghề truyền thống và do 
các hộ kinh doanh cá thể có uy tín sản xuất để tăng cường quảng bá sản phẩm đặc trưng của 
tỉnh, góp phần thúc đẩy giao thương, buôn bán hai chiều qua dịch vụ của Bưu điện./. 



 

Nguồn: Báo Bắc Giang    

Ngày đăng: 25/12/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Bắc Giang phấn đấu doanh thu năm 2020 đạt hơn 305 tỷ đồng 

Ngày 25-12, Bưu điện tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020. Dự 
hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam; Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang cùng 
một số sở, ban, ngành tỉnh. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong sản xuất kinh doanh, 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Tổng doanh thu của đơn vị đạt hơn 287 tỷ đồng, vượt 
28,5% so với năm trước, nộp ngân sách 9,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao 
động 10,7 triệu đồng/người/tháng. Trong năm Bưu điện tỉnh thực hiện tốt dịch vụ tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích. Cùng đó thường 
xuyên sửa chữa và nâng cấp hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị các điểm bưu điện, qua đó 
từng bước nâng chất lượng phục vụ của ngành.  

 

Bưu điện tỉnh Bắc Giang được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ đơn vị 
xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019. 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 305 tỷ đồng; thu nhập 
bình quân người lao động là 12,18 triệu đồng/người/tháng. Cùng đó triển khai có hiệu quả 
hệ thống định danh và xác thực điện tử, thu thập dữ liệu của Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam; Đề án “Thí điểm triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, 
dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương”. Đặc biệt đẩy mạnh các dịch vụ hành chính 
công qua mạng bưu chính công ích và Chính phủ điện tử; mở rộng phạm vi thí điểm hỗ trợ 
bộ phận một cửa các cấp.  

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông, Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam đánh giá cao những cố gắng của Bưu điện tỉnh. Đồng thời đề nghị tiếp tục 
đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ cốt lõi nhằm bảo đảm phục 
vụ nhanh chóng, chính xác. Tập trung tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận 
hợp tác về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa 
UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.  



Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ bưu chính để xâm hại an 
ninh quốc gia. Tiếp tục củng cố các dịch vụ bưu chính, đưa ứng dụng công nghệ thông tin 
vào hoạt động. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên và 
nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.  

 

Các tập thể có thành tích xuất sắc được Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam tặng Giấy khen. 

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sớm đưa 
vào hoạt động Trung tâm vận hành tỉnh; huy động các nguồn lực hỗ trợ cho Bưu điện tỉnh 
Bắc Giang để nâng cấp các điểm bưu điện văn hóa xã, phấn đấu đạt kế hoạch năm 2020.  

Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Tân Yên được Bộ Thông tin và Truyền 
thông tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019. Nhiều tập thể, 
cá nhân được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Bắc Giang khen thưởng.  



 

Nguồn: Báo Lai Châu     

Ngày đăng: 25/12/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 

Hội nghị được Bưu điện tỉnh tổ chức hôm nay (25/12). Các đồng chí lãnh đạo một số sở, 
ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các đối 
tác, đơn vị bạn… tham dự. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh tích cực triển khai chỉ đạo, chương trình công tác của Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam với các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng; 
quản lý nâng cao chất lượng; quản lý tài chính kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi 
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống điểm bưu điện – văn hóa xã; rà soát, kiện toàn 
tổ chức sản xuất, bộ máy lao động; điều hành, thực hiện các cơ chế kinh tế nội bộ. Tập thể cán 
bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh nỗ lực vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành những mục 
tiêu cơ bản như: tổng doanh thu 90,126 tỷ đồng (tăng  27% so với năm 2018); tổng doanh thu 
tính lương thực hiện gần 32 tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2018)… 

Riêng đối với nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, đến ngày 20/12/2019 đã có 825 khách 
hàng được cấp mã và phát sinh doanh thu trên hệ thống CRM với doanh thu 16 tỷ đồng. 
Nhóm dịch vụ tài chính bưu chính, năm 2019 phát triển được 1.212 người tham gia bảo hiểm 
xã hội tự nguyện (đạt 121% kế hoạch)... 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh đặt ra 14 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp để đạt các mục tiêu phấn 
đấu tổng doanh thu đạt 86 tỷ đồng (đạt 101% so với kế hoạch giao); doanh thu tính lương 
phấn đấu đạt 38,832 tỷ đồng (tăng 22% so với thực hiện năm 2019); năng suất lao động đạt 
126,9 triệu đồng/người/năm (tăng 14% so với năm 2019, cả lao động hợp đồng và thuê 
khoán)... 

 

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao Giấy khen cho Ban Giám đốc Bưu 
điện tỉnh. 

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao tập thể Bưu điện tỉnh trong đổi mới công tác lãnh 
đạo, quản lý, điều hành để đạt được kết quả nêu trên. Đồng thời khẳng định: Năm 2020 vẫn là 
năm cạnh tranh gay gắt, tái cơ cấu và chuyển đổi cơ cấu dịch vụ, sự phát triển vượt bậc của 
bùng nổ công nghệ thông tin, các dịch vụ mạng, do vậy, Bưu điện tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ 
chức bộ máy trong toàn hệ thống, vừa tinh gọn, vừa nâng cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 



thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ, đảm bảo an toàn thông tin. Đổi mới phương thức lãnh đạo, 
sâu sát cơ sở, tháo gỡ vướng mắc. Phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức, cá nhân, tránh trì 
trệ. Tập trung mở rộng các dịch vụ mới thông qua tăng cường quan hệ với các đối tác. Phấn 
đấu giảm dần sự hỗ trợ của tổng công ty. 

Nắm bắt cụ thể cơ chế kế hoạch, kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành, kinh doanh các dịch vụ. Rà soát, đánh giá 
lại thị trường, khách hàng; tổ chức lực lượng bán hàng chuyên trách theo đúng quy định tại 
từng địa bàn, tăng cường bám sát thị trường nông thôn. Tổ chức tốt đội ngũ chuyên quản các 
dịch vụ tại tỉnh, huyện, xã, đặc biệt là các dịch vụ đại lý bảo hiểm, ngân hàng. Thúc đẩy sản 
lượng chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Dịp này, Bưu điện tỉnh được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen đã đạt thành 
tích xuất sắc trong năm 2019; 6 đơn vị trực thuộc và Công đoàn Bưu điện tỉnh được tặng 
thưởng. Bưu điện thành phố Lai Châu được nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019. 

 


