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Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch năm 2020 

 

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám 
đốc Sở Thông tin và Truyền Thông trao Cờ thi đua cho lãnh đạo Bưu điện tỉnh. 

Sáng 26-12, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020. Tới dự có các 
đồng chí: Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao: Tổng 
doanh thu đạt trên 336 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch đề ra (tăng 32% so với năm 2018); tổng 
doanh thu tính lương đạt 122,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên đạt 10 
triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước 146 tỷ đồng… Phát huy kết quả đã đạt được, 
trong năm 2020, đơn vị đã đề ra mục tiêu đạt tổng doanh thu trên 353 tỷ đồng; bảo đảm việc 
việc, thu nhập ổn định cho người lao động với mức tăng trưởng từ 5% trở lên… 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt 
được của Bưu điện tỉnh. Đồng thời đề nghị Bưu điện tỉnh cần có những giải pháp cụ thể để 
tham gia sâu rộng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh; làm tốt việc tiếp nhận và 
chuyển phát hồ sơ thủ tục hành chính; củng cố, nâng cao chất lượng mạng lưới Bưu điện từ 
cấp tỉnh đến Bưu điện văn hóa xã; duy trì sản xuất, kinh doanh ôn định và bảo đảm đời sống 
thu nhập của người lao động.   

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng Cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh và 
Bưu điện huyện Võ Nhai; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen, Giấy khen. 
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Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 

Sáng nay (26/12), Bưu điện tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác 
năm 2020, biểu dương người lao động giỏi – lao động sáng tạo giai đoạn 2015 – 2020 và 
đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các 
sở, ban, ngành của tỉnh; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Trong giai đoạn 2015 – 2019, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã từng bước đổi mới mô hình tổ chức 
quản lý, hoàn thiện bộ máy hoạt động. Đến nay, đơn vị đã hoàn thiện hệ thống nhận diện 
thương hiệu Bưu điện Việt Nam tại các bưu cục giao dịch trên mạng lưới; tổ chức rà soát và 
hợp lý hóa đường thư, hợp lý hóa các khâu công đoạn sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ; 
nâng cao hiệu quả hoạt động tại các điểm bưu điện – văn hóa xã. 

Kết thúc giai đoạn, Bưu điện Lạng Sơn có 17 đơn vị trực thuộc với 645 cán bộ công nhân 
viên, người lao động; hoạt động kinh doanh luôn duy trì hiệu quả, tổng doanh thu năm sau cao 
hơn năm trước: tăng từ 73 tỷ đồng năm 2015 lên 224 tỷ đồng năm 2019. 

Đơn vị đã bám sát định hướng kinh doanh của tổng công ty, phát động các phong trào thi đua 
theo chuyên đề, theo đợt phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ngành như phong trào thi 
đua: phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng; đổi mới và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của điểm bưu điện – văn hóa xã; “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới”… 

 
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao 

Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Bưu điện Lạng Sơn 

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2020 – 2025, Bưu điện Lạng Sơn tiếp tục phát động các 
phong trào thi đua theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, 
đúng định hướng của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và kế hoạch, định hướng của tỉnh. 

Năm 2020, đơn vị đề ra mục tiêu đạt tổng doanh thu 217,7 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch được 
giao; thực hiện hoàn thành các chương trình trọng tâm đề ra theo từng mảng, lĩnh vực hoạt 
động. 



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của 
Bưu điện Lạng Sơn, qua đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian 
qua. Đồng thời lưu ý đơn vị cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm; phát huy truyền thống 
của ngành để tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp. 

 
Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao cờ thi đua của Bộ Thông tin 

và Truyền thông cho Bưu điện Lạng Sơn 

Với những thành tích đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, Bưu điện Lạng Sơn đã vinh dự 
được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; cờ thi đua của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Nhân dịp này, Bưu điện Lạng Sơn biểu dương, trao thưởng cho 4 tập thể và 18 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi – lao động sáng tạo giai 
đoạn 2015 – 2019” và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025. 
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Bưu điện tỉnh Quảng Trị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 

Chiều nay 26.12.2019, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2020.  Tham dự hội nghị có Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức
Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam. 

Năm 2019, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt trên 174 tỉ đồng, tăng 29% so với năm 2018,
doanh thu tính lương đạt hơn 66,7 tỉ đồng. Năng suất lao động đạt 427 triệu đồng/người/năm,
thu nhập bình quân đạt 8,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với năm 2018, hoàn thành
nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hơn 2,2 tỉ đồng. 

  

Bên cạnh thực hiện sản xuất kinh doanh, Bưu điện tỉnh còn tham gia các chương trình, đề án
lớn của Chính phủ, bộ, ngành như đề án “Thí điểm triển khai cung ứng dịch vụ công qua
mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, nhận và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính qua bưu điện với gần 75.000 hồ sơ, phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai thu
thập 165.000 thông tin dữ liệu về vị trí, địa chỉ các trường học, cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục…

  

Ngoài ra còn tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị thực hiện các chính sách an sinh như
triển khai chỉ trả trợ cấp ưu đãi người có công, chi trả lương hưu, đảm nhiệm quản lí mạng
lưới thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Duy trì và bảo đảm an toàn mạng lưới bưu
chính công cộng, mạng lưới bưu chính phục vụ cơ quan đảng, nhà nước với sản lượng bưu
chính công ích đạt khoảng 120.000 bưu gửi/năm, phục vụ chuyển phát công văn, tài liệu cho
42 đơn vị với hơn 200.000 bưu gửi… 

  

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch
Tổng Công ty giao, tổng doanh thu đạt hơn 155 tỉ đồng, doanh thu tính lương đạt hơn 79,5 tỉ
đồng. Kiện toàn bộ máy tổ chức sản xuất, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua gắn với
mục tiêu sản xuất kinh doanh. 

  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị ngành Bưu điện cần
hướng tới nền bưu chính hiện đại, chuyên nghiệp, tiếp tục mở rộng triển khai các dịch vụ mới
trên cả ba lĩnh vực bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông.
Triển khai tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công
ích, thực hiện tốt các nhiệm vụ hành chính công và dịch vụ công, tiếp tục đổi mới và nâng cao
hiệu quả hoạt động của các điểm bưu điện - văn hóa xã. 

  

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc và dẫn đầu phong trào
thi đua năm 2019 cho Bưu điện tỉnh và Bưu điện thành phố Đông Hà; Tổng Công ty Bưu điện
Việt Nam tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác năm
2019. 
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Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu năm 2020 đạt hơn 198 tỷ đồng 

Sáng 26/12, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh năm 2019 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

Trong năm 2019, tổng doanh thu sản xuất, kinh doanh của Bưu điện tỉnh đạt hơn 196 tỷ đồng, 
tăng 19% so với năm 2018. Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển 
khai thí điểm chuyển bộ phận một cửa của UBND các huyện Bảo Thắng, Mường Khương, 
Bắc Hà sang trụ sở Bưu điện huyện; sửa chữa, cải tạo và trang bị công cụ làm việc, đảm bảo 
hoạt động cho bộ phận một cửa. Bưu điện tỉnh cũng tiến hành khảo sát danh mục thủ tục hành 
chính có triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua bưu điện; đường thư, mạng lưới bưu cục, 
bưu  điện văn hóa xã, mạng lưới phát đều được quản lý chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt 
động... 

Trong năm, công tác tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện an sinh xã hội được Bưu 
điện tỉnh chú trọng. Công đoàn Bưu điện tỉnh đã phát động và thực hiện các phong trào thi 
đua mang tính toàn diện trên các lĩnh vực; liên tục đổi mới, nội dung phong trào hướng về cơ 
sở và hướng về người lao động; động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ; giúp đỡ 
các địa phương xây dựng nông thôn mới... 

Trong năm 2020, Bưu điện tỉnh triển khai nhiều hoạt động: Đầu tư, cải tạo, sửa chữa bưu cục, 
điểm bưu điện; triệt để tiết kiệm, tránh lãng phí về mọi mặt; triển khai sâu rộng văn hóa doanh 
nghiệp đến toàn thể người lao động trên mạng lưới; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, đáp ứng kịp 
thời nhiệm vụ; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện… 
Phấn đấu tổng doanh thu năm 2020 đạt hơn 198 tỷ đồng. 

 

Trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh. 



 

Trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện huyện Bảo 
Thắng. 

Với những kết quả đã đạt được, cùng với Bưu điện huyện Bảo Thắng, Bưu điện tỉnh là hai 
đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019, được trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 10 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017-
2018 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Cũng tại hội nghị, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được nhận Bằng khen của 
Chủ tịch UBND tỉnh, 3 cá nhân được trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh 

 


