
 

Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 04/09/2019 
Mục: Bạn cần biết 

Tiết kiệm Bưu điện: Tiện ích, nhanh, thuận lợi 

Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện được cung cấp trên mạng lưới Bưu chính đã đáp ứng được 
nhu cầu gửi tiền tiết kiệm của hàng triệu khách hàng trên khắp mọi miền đất nước. Từ 
ngày 21/2/2011, được sự chấp thuận của Chính phủ, dịch vụ tiết kiệm đã được hợp nhất 
với Ngân hàng Thương mại cổ phần Liên Việt nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch 
vụ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. 

 
 

Người dân đến gửi tiền tiết kiệm tại Bưu cục Trung tâm Thành phố. 

 

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là Ngân hàng Bưu điện đầu tiên tại Việt Nam; mạng lưới vươn 
tới các xã, huyện vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, dịch vụ tiết kiệm Bưu điện đã và đang đáp 
ứng mọi yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Bất cứ nơi nào có bưu điện, người 
dân đều có thể gửi tiền tiết kiệm; thủ tục đơn giản, nhanh gọn; giao dịch viên tận tình, chuyên 
nghiệp... tiết kiệm Bưu điện đang hướng tới mục tiêu trở thành hệ thống tiết kiệm của mọi 
người dân. 

Hiện nay, dịch vụ tiết kiệm Bưu điện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã cung cấp nhiều sản phẩm 
tiết kiệm với các kỳ hạn linh hoạt và lãi suất cạnh tranh trên thị trường như: Tiết kiệm có kỳ 
hạn rút một lần, rút từng phần, rút lãi định kỳ, tiết kiệm gửi góp... Vừa qua, tiết kiệm Bưu 
điện còn có thêm kỳ hạn mới, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đối với người dưới 40 tuổi với mức 
lãi suất hấp dẫn 5%, và người trên 40 tuổi 5,1% phục vụ các nhu cầu gửi tiền sinh lời trong 
thời gian ngắn hạn của khách hàng. 

Chị Lò Mai Cương, bản Chậu (Thành phố) gửi tiền tiết kiệm tại Bưu cục Thành phố cho biết: 
Tôi rất hài lòng với dịch vụ tiết kiệm Bưu điện và thường xuyên sử dụng dịch vụ này; ưu 
điểm của dịch vụ tiết kiệm Bưu điện mà các tổ chức tín dụng khác không có được, đó là thời 
gian giao dịch kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, 7 ngày trong tuần kể cả thứ bảy và chủ nhật. 
Với thời gian giao dịch kéo dài và mạng lưới giao dịch rộng khắp, tiết kiệm Bưu điện đang trở 
nên gần gũi, thân thiện hơn với tất cả các khách hàng. 



Trong sự hợp tác phát triển mới, cả Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Bưu điện đang hướng 
tới mục tiêu trở thành địa chỉ tin cậy để khi có nhu cầu về tài chính, khách hàng có thể tin 
tưởng và gửi tiền tiết kiệm, dù có thể chỉ là một khoản tiền nhỏ. Hiện nay, khách hàng của tiết 
kiệm Bưu điện không chỉ được hưởng mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường mà còn được sử 
dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại mà hệ thống tiết kiệm bưu điện trước đây 
không được phép cung cấp như: Các dịch vụ tiết kiệm có kỳ hạn, dịch vụ tiết kiệm cá nhân, 
dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ nhờ thu, dịch vụ nhờ trả, dịch vụ tiết kiệm bưu điện qua điện 
thoại, Internet Banking... 

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Sơn La cho 
hay: Tiết kiệm Bưu điện là dịch vụ nhằm huy động nguồn tiền nhàn rỗi của người dân để bổ 
sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tạo nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác theo chủ trương của Chính phủ giao cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam quản lý và thực hiện theo quyết định 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ 
tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh, dịch vụ tiết kiệm bưu điện được cung cấp tại các điểm 
giao dịch thuộc mạng lưới Bưu chính của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo quy định 
của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật. Đối tượng phục vụ của tiết kiệm bưu điện chú trọng 
đến những người dân ở nông thôn, những người có thu nhập thấp, đặc biệt là dân cư tại các xã 
vùng sâu, vùng xa. Đến thời điểm này, số dư tiền gửi qua hệ thống bưu điện, bưu cục toàn 
tỉnh đạt trên 920 tỷ đồng. Đơn vị phấn đấu đến năm 2022, hệ thống Phòng giao dịch của Ngân 
hàng Liên Việt sẽ phủ rộng 12 huyện, thành phố trên địa bàn. 

Thời gian gần đây, Bưu điện tỉnh đã phát động các đợt thi đua và có cơ chế động viên, khuyến 
khích cán bộ, nhân viên huy động được nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân; tổ chức ra 
quân phát tờ rơi, tuyên truyền đến các tiểu thương tại các chợ về dịch vụ tiết kiệm bưu điện, 
trong đó đặc biệt coi trọng những khách hàng ở khu vực nông thôn có mức tiền gửi thấp. 
Đồng thời, cử nhân viên đến tận địa chỉ của khách hàng giới thiệu, hướng dẫn làm thủ tục khi 
có yêu cầu. Toàn ngành nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại nhiều tiện 
ích hơn nữa cho khách hàng. 

Quỳnh Ngọc 



 

Nguồn: Báo Lạng Sơn 

Ngày đăng: 04/09/2019 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng khai thác vận chuyển 

Rút ngắn thời gian khai thác bưu gửi; tăng tần suất vận chuyển; đầu tư trang thiết bị 
máy móc hiện đại… là các giải pháp thiết thực được Bưu điện tỉnh triển khai thời gian 
qua, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khai thác vận chuyển. Từ đó, góp phần quan 
trọng lưu thông hàng hóa, bưu gửi; tạo thuận lợi cho người dân. 

Trước đây, hoạt động khai thác vận chuyển vẫn tồn tại tình trạng bưu phẩm, bưu kiện tồn 
đọng trong ngày, chậm trả cho khách hàng bởi thời gian khai thác, vận chuyển kéo dài. Tuy 
nhiên, từ năm 2015 đến nay, với sự bùng nổ mạnh mẽ của thương mại điện tử cũng như sự 
xuất hiện của nhiều công ty chuyển phát đã “thôi thúc” ngành bưu điện tổ chức, quy hoạch lại 
tổ chức sản xuất để bắt kịp xu thế thời đại. 

 

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ Bưu điện tỉnh phân hướng (chia chọn) bưu gửi 

Nằm trong hệ thống đó, bưu điện tỉnh cũng đã tập trung tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện 
đại, hợp lý, hiệu quả. Hiện nay, Bưu điện tỉnh có một trung tâm khai thác vận chuyển với 
công suất hoạt động 18 giờ/ngày (bắt đầu từ 4 giờ sáng). 

Để đảm bảo bưu phẩm lưu thông trong ngày, không tồn ứ, hiện nay với 2 chiều là chiều đi và 
chiều về, toàn tỉnh có 2 tuyến đường thư cấp 1 (Lạng Sơn – Hà Nội), tần suất 3 chuyến/ngày; 
5 tuyến đường thư cấp 2 (từ thành phố Lạng Sơn đi các huyện), tần suất từ 2 – 3 chuyến/ngày; 
134 tuyến đường thư cấp 3 (từ huyện đi các xã); 2 tuyến đường thư quốc tế (1 chuyến/ngày). 
Đặc biệt, từ tháng 5/2019, Bưu điện tỉnh đã chạy thử nghiệm 3 tuyến đường thư phi tuyến từ 
Lạng Sơn đi các tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Cao Bằng mà không qua trung gian là Hà 
Nội. Từ đó, hành trình vận chuyển được rút ngắn rất nhiều, bưu gửi đến tay khách hàng trong 
thời gian sớm nhất. 

Chị Lê Vân Anh, khối 8 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 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 từ 2 – 3 ngày, khách mới nhận được thì hiện nay, sau 1,5 ngày bưu gửi 
đã đến tay khách. Nhờ đó, tôi bán được rất nhiều sản phẩm cho các khách hàng ngoại tỉnh; thu 
nhập từ 10 – 15 triệu đồng/tháng. 

Để nâng cao chất lượng hoạt động khai thác vận chuyển, từ năm 2017 đến nay, Bưu điện tỉnh 
đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại; 



phương tiện vận chuyển; thiết bị phục vụ hoạt động khai thác như: băng tải chuyền, xe đẩy, xe 
nâng, xe lồng lưới (giúp giảm thời gian giao nhận, giảm tỷ lệ hàng hóa hư hỏng; nâng cao 
hiệu suất..); gần 20 xe tải; 25 xe máy chuyên dùng cho bưu tá; hệ thống máy tính, phần mềm 
khai thác theo dõi thống kê báo cáo..; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho người lao động 
(quần áo đồng phục, khẩu trang, giầy bảo hộ…) 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đổi mới, nâng cao 
chất lượng hoạt động khai thác, vận chuyển như: rà soát tổ chức sản xuất; bố trí cơ sở vật chất 
sàn khai thác đảm bảo diện tích theo quy chuẩn quy định nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thị 
trường; bố trí các khu vực sàn khai thác hợp lý như khu vực cửa giao, cửa nhận; khu vực theo 
dịch vụ hàng đến, hàng đi, hàng chờ giao; khu vực theo sản phẩm KT1 (công văn thư từ mật, 
tuyệt mật); chuyển phát nhanh, logistics, chia chọn báo chí, bưu kiện, bưu phẩm…; bảo đảm 
nguyên tắc không quăng, ném bưu gửi; đường thư xuất phát đúng giờ, không sai sót; không 
để tồn hàng ở sàn khai thác quá 24 giờ… 

Bà Hoàng Thị Viện, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bưu điện tỉnh cho biết: Để đảm bảo chất 
lượng hoạt động khai thác, vận chuyển, thời gian qua, trung tâm chú trọng cải tiến, hợp lý hóa 
hành trình; rút ngắn thời gian chuyển phát công văn thư báo, bưu kiện, bưu phẩm tới tay 
người nhận; nâng cao chất lượng dịch vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử với khách hàng… Hiện 
nay, trung tâm khai thác vận chuyển khoảng 250 tấn hàng hóa và 207.348 bưu gửi/tháng; tăng 
từ 30 – 40% so với năm 2017. 

Cùng với công việc chuyên môn, công tác đào tạo, tập huấn được Bưu điện tỉnh ưu tiên hàng 
đầu. Trung bình mỗi năm, Bưu điện tỉnh tổ chức từ 12 – 15 khóa tập huấn cho gần 1.000 lượt 
người tham dự với nội dung về đảm bảo an toàn an ninh trong cung cấp dịch vụ KT1 phục vụ 
cơ quan Đảng, Nhà nước; tập huấn triển khai mã bưu chính, quy trình áp dụng chia chọn tự 
động; tập huấn kiểm soát viên, bưu tá chuyên nghiệp… 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Thời gian tới, Bưu điện 
tỉnh tiếp tục rà soát tổ chức sản xuất, hợp lý hóa hành trình 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… nhằm đem tới sự hài lòng và tin cậy cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của 
Bưu điện. 

NGUYỄN PHƯƠNG 

 



 

Nguồn: Báo Phú Yên online 

Ngày đăng: 04/09/2019 
Mục: Phú Yên news 

Lắp đặt miễn phí hơn 10.210 đầu thu truyền hình cho hộ nghèo 

Thực hiện đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của 
Chính phủ, Phú Yên có hơn 17.000 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền 
hình số truyền hình mặt đất (DVB-T2), Sở TT-TT đã phối hợp với Công ty VNPT 
Technology và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPT Post) tiến hành cung cấp, lắp 
đặt miễn phí thiết bị này cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các đơn vị này đã 
lắp đặt miễn phí hơn 10.210 thiết bị đầu thu truyền hình số mặt đất. 

 Theo Sở TT-TT, triển khai đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 
2020 là nhằm chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ 
tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả; góp phần mở rộng vùng phủ sóng 
truyền hình số mặt đất để phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp nhiều dịch vụ 
truyền hình chất lượng cao cho người dân. 

Hiện nay, sóng truyền hình Analog ở các trạm phát sóng chính tại 12 tỉnh, trong đó có Phú 
Yên đã tắt. Do đó, các hộ dân trên địa bàn tỉnh đang sử dụng ăng-ten thu sóng truyền hình 
bằng công nghệ tương tự sẽ không thu được tín hiệu truyền hình nếu không có đầu thu truyền 
hình số mặt đất. 

  

VÕ PHÊ 



 

 

Nguồn: Công an nhân dân  

Ngày đăng: 03/09/2019 
Mục: Xã hội  

Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian đi lại cho người dân 

Ngày 3-9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Giang 
đã phối hợp với Bưu cục Bưu điện tỉnh hoàn tất các hạng mục, lắp đặt các thiết bị, 
đường truyền, nút mạng, máy tính, ti vi thông báo về bộ phận thủ tục hành chính, máy 
bấm số… đảm bảo các điều kiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đưa vào hoạt 
động. 

Đây là nội dung thực hiện đề án về hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính được triển khai thực hiện từ ngày 5-8-2019.  

 

Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị chức năng kiểm tra các hạng mục giải quyết thủ tục 
hành chính cho người dân. 

Trong quá trình thực hiện, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp 
với nhân viên Bưu điện tỉnh giới thiệu, tư vấn sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tới người 
dân đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp chứng minh nhân dân.  



 

Nhân viên Bưu điện tiếp nhận thủ tục chuyển phát CMND qua bưu điện.

Khi người dân đến làm chứng minh nhân dân có sự phối hợp của nhân viên bưu điện hướng 
dẫn, tiếp nhận chuyển phát, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến tận nhà. 

Việc triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích chuyển phát CMND qua bưu điện tới tận 
tay công dân đã tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với các chính sách ưu tiên, ưu đãi của 
dịch vụ công ích, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính, giảm thời gian đi lại và chi 
phí  cho người dân. 



 

Nguồn: Báo Thanh tra 

Ngày đăng: 03/09/2019 
Mục: Xã hội  

Uỷ thác thu BHXH, BHYT: Đa dạng hóa phương thức thu, mở rộng đối tượng tham gia 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, dDự thảo Đề án Ủy thác thu BHXH, bảo hiểm 
y tế (BHYT) được nghiên cứu hướng tới mục tiêu chung là đa dạng hóa các phương 
thức thu, nộp để phục vụ người tham gia BHXH ngày càng tốt hơn cũng như mở rộng 
đối tượng tham gia. 

BHXH Việt Nam vẫn là đầu mối thực hiện 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, ngày 8/10/2018, Chính phủ 
có Nghị quyết số 125/NQ-CP về ban hành Chương trình hHành động thực hiện Nghị quyết số 
28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Trong đó, đã giao BHXH Việt Nam chủ trì, phối 
hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu vấn đề ủy thác thu BHXH để báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 

Căn cứ thực tiễn kết quả thực hiện nhiệm vụ thu BHXH thời gian qua, BHXH Việt Nam đã 
tiến hành xây dựng Đề án Ủy thác thu BHXH, BHYT và đang xin ý kiến tham gia của các bộ, 
ngành, đơn vị liên quan. 

Mục tiêu chung là: Đề xuất việc ủy thác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT qua 
dịch vụ công, nhằm mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại các 
doanh nghiệp quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể và các đơn vị sử dụng lao động khác. 

Theo đó, ủy thác thu BHXH được xác định là việc cơ quan BHXH ủy thác cho đơn vị (có tư 
cách pháp nhân) nhận ủy thác thực hiện thu các khoản BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện 
của tổ chức sử dụng lao động, người lao động và người dân - do cơ quan BHXH quản lý thu 
theo quy định của pháp luật, thông qua văn bản ủy thác hoặc hợp đồng ủy thác. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu thông tin, việc ủy thác thu phải được 
hiểu đúng là ủy thác một phần hoạt động thu trong cả quá trình thực hiện công tác thu, chứ 
không phải là cả quá trình thực hiện. 

Về cơ bản, BHXH Việt Nam vẫn là đầu mối thực hiện và có trách nhiệm thực hiện công tác 
thu và quản lý thu, giải quyết các chế độ, đảm bảo mọi quyền lợi của các đối tượng tham gia 
BHXH theo đúng quy định của pháp luật. 

Thực hiện ủy thác thu theo nhóm đối tượng 

Xung quanh vấn đề thực hiện ủy thác thu theo nhóm đối tượng hay theo quy trình, ông 
Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho 
rằng, nên tiến hành ủy thác thu theo nhóm đối tượng, nhưng chỉ ủy thác ở từng công đoạn sao 
cho phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất. 

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho rằng, việc huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh 
nghiệp công ích trong thực hiện các nhiệm vụ thu BHXH, BHYT là một xu hướng hiện đại để 
ngành BHXH tập trung vào các nhiệm vụ khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực 
hiện chính sách. Song, vấn đề ủy thác thu không nên áp dụng đồng loạt cho tất cả các nhóm 
đối tượng vì mỗi nhóm đối tượng có đặc thù khác nhau. Do đó, nên ủy thác thu theo từng 
nhóm đối tượng. 

Về trách nhiệm của các bên liên quan, bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh, dự thảo đề án cần quy định rõ để các bên căn cứ và 
thực thi hiệu quả nhất. 



Theo BHXH Việt Nam, ủy thác thu nhằm đổi mới mô hình, phương thức tổ chức thu BHXH, 
BHYT, sử dụng hiệu quả các nguồn lực Nhà nước, huy động sự tham gia của các tổ chức, 
doanh nghiệp công ích trong thực hiện nhiệm vụ thu BHXH, BHYT. 

Đồng thời, góp phần mở rộng bền vững diện bao phủ, đảm bảo nguồn tài chính các quỹ 
BHXH, BHYT. Tổ chức nhận ủy thác phải là những đơn vị, doanh nghiệp dịch vụ công, đáp 
ứng các tiêu chuẩn, điều kiện: Có trụ sở hoạt động đến tận phường, xã, thị trấn; có nhân lực 
rộng khắp trên cả nước; hiểu biết cơ bản về chính sách BHXH, BHYT; có kinh nghiệm về 
nhận ủy thác; có cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin… 

Hiện, BHXH Việt Nam đang hoàn chỉnh đề án này, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trước 
ngày 31/10/2019. 

Theo dự thảo, cơ quan BHXH sẽ tổ chức thí điểm ủy thác cho đơn vị nhận ủy thác, chỉ định
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện trong 3 năm, từ 2020 - 2022 và triển khai toàn
diện từ năm 2023. 

 

 

 

 


