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Tiện ích chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ điện tử 

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nguyễn Thị Tím cho biết: Từ tháng 9-2019, 
tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi 
trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt. Phát và sử dụng thẻ chi trả (thẻ điện 
tử) trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng; mang lại tiện ích về quản lý đối 
tượng, minh bạch thông tin, thuận lợi cho người thụ hưởng.  

Đây là hoạt động góp phần thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, nhằm cắt giảm những thủ tục 
hành chính không cần thiết cho người hưởng.  

Để triển khai hiệu quả, BHXH An Giang đã phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện triển khai mở 
rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng 
tiền mặt. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 
hàng tháng qua cơ quan Bưu điện. Đồng thời góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải tiến, đổi mới chất lượng quản lý và chi trả, thanh toán các chế 
độ BHXH cho người hưởng, tôn trọng nguyện vọng của người hưởng trong việc lựa chọn 
hình thức nhận tiền..  

Bưu điện cam kết việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bảo kịp thời, đúng người hưởng, đúng số tiền theo danh 
sách chi trả do cơ quan BHXH chuyển sang. Cơ quan Bưu điện chịu trách nhiệm bảo mật 
thông tin người hưởng, không được tự ý thay đổi thông tin người hưởng do cơ quan BHXH 
chuyển sang. Tuyệt đối không sử dụng thông tin người hưởng vào mục đích khác. Việc thanh 
quyết toán đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

 

 
 
BHXH tỉnh cho biết: Thẻ chi trả là thẻ lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thay thế 
phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho đối tượng thụ hưởng. Trường hợp hình 
ảnh người hưởng đã được lưu giữ trên thẻ chi trả thì thẻ chi trả thay thế phiếu lĩnh lương hưu, 
trợ cấp BHXH và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. 



Toàn bộ thông tin và hình ảnh người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được lưu 
giữ trên thẻ chi trả và quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin theo chế độ “Mật”. Thẻ chi 
trả không phải là thẻ ATM.  

Thẻ chi trả lương hưu do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành. Mỗi người hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được cấp miễn phí 1 thẻ. Thẻ được sử dụng để định danh người 
hưởng (hoặc người được ủy quyền) nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm giao dịch của 
Bưu điện. Toàn bộ thông tin, dữ liệu chi trả và lịch sử giao dịch của người hưởng được lưu 
giữ trên hệ thống quản lý phần mềm của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.  

Khi cấp phát thẻ, Bưu điện sẽ cấp cho người hưởng 1 thẻ cứng in đầy đủ họ tên, mã số và thời 
hạn của thẻ; kèm theo phiếu thu thập thông tin cá nhân được lưu trữ trong hệ thống phần mềm 
BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Trong trường hợp thông tin không 
đúng, người hưởng sẽ điền bổ sung vào một phiếu điều chỉnh kèm theo.  

Tại kỳ trả lương, trợ cấp BHXH tháng kế tiếp, người hưởng đến điểm Bưu điện nơi nhận 
lương nộp phiếu thông tin, nếu có bổ sung thông tin cá nhân nộp cả phiếu điều chỉnh. Bưu 
điện sẽ tiến hành quẹt thẻ, đối soát thông tin và chụp ảnh cá nhân người hưởng (cả người 
được ủy quyền) để cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý đối tượng. 

Người hưởng được cấp phát thẻ chi trả nhận tiền tại các điểm chi trả hoặc tại các Bưu cục 
trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 25 hàng tháng mà không mất phí. Thẻ chi trả này 
tích hợp tất cả các tiện ích cho người hưởng lương ở tất cả các điểm giao dịch của hệ thống 
Bưu điện.  

Có mặt tại Bưu cục phường Bình Khánh ngày 7-9, rất đông cán bộ hưu trí hưởng lương đến 
đổi thẻ, tất cả đều phấn khởi, đồng tình khi biết thông tin Bưu điện sẽ phát thẻ chi trả, bởi rất 
tiện lợi cho những người hưởng lương hưu. Chỉ cần cầm thẻ đến Bưu điện để quẹt, ký nhận 
tiền chứ không phải cầm chứng minh nhân dân, phiếu lĩnh lương và mất thời gian chờ đợi đến 
lượt ký nhận để lĩnh lương như trước đây. 

Tháng 8-2019, Bưu điện tỉnh đã tổ chức tập huấn cho lực lượng chi trả, tuyên truyền đến 
người hưởng; tháng 9-2019 tất cả hệ thống Bưu cục của Bưu điện tỉnh tổ chức phát hành thẻ 
chi trả, đổi thẻ và bổ sung thông tin người hưởng tại Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố, 
các xã, phường, thị trấn; tháng 10-2019, sẽ tổ chức chi trả bằng thẻ, chụp ảnh người hưởng và 
tiếp tục bổ sung thông tin người hưởng. 

Đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH có sức khỏe yếu, không thể đi lại, 
không có người ủy quyền, Bưu điện sẽ cử nhân viên trực tiếp đến gia đình cấp thẻ chi trả, thu 
thập thông tin để đảm bảo quyền lợi. 

Việc áp dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH hằng tháng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc lĩnh 
lương hưu; tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại của người dân. 

Theo BHXH tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 110.083 người tham gia BHXH bắt buộc, 8.867 người 
tham gia BHXH tự nguyện. 8 tháng đầu năm 2019, BHXH giải quyết trên 143.000 hồ sơ 
hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. 

Hiện nay, ngành BHXH phối hợp Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng 
tiền mặt hàng tháng cho trên 22.000 người tại 11 Bưu cục với 155 điểm chi trả trên toàn 
tỉnh.  
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Kiên Giang: Bưu điện huyện Hòn Đất ứng dụng công nghệ thông tin 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoạt động bưu chính, hướng tới phục vụ người dân một 
cách nhanh chóng, tiện ích và an toàn, Bưu điện huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. 

4.0 lan tỏa đến ngành bưu chính huyện 

Trong cuộc cách mạng ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất, khi đó công nghệ 
thông tin ngày càng phát triển hiện đại, mở rộng tạo một đột phá mới trong các ngành, đòi hỏi 
nguồn nhân lực cũng phải không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp 
ứng nhu cầu công việc. 

Nhân viên bưu điện huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đang nhập mã COD cho 
khách hàng đến gửi sản phẩm. 

Hiểu được điều đó, Bưu điện huyện Hòn Đất đã chú trọng đầu tư trang thiết bị, công cụ, dụng 
cụ hỗ trợ phục vụ công tác chuyên môn. Điểm nhấn quan trọng trong hoạt động của Bưu điện 
huyện Hòn Đất là việc áp dụng công nghệ thông tin vào các khâu khai thác dịch vụ bưu chính 
chuyển phát đã và đang đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Từng bưu phẩm 
được gắn mã vạch và được theo dõi trên phần mềm quản lý. 

Tại Bưu điện huyện Hòn Đất có trang bị hệ thống Camera giám sát quá trình khai thác, vận 
chuyển cũng như thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên đối với khách hàng. Đặc biệt, muốn 
biết bưu phẩm của mình đang ở công đoạn nào, khách hàng chỉ cần đăng nhập vào App (Ứng 
dụng) của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam bằng mã khách hàng được cấp khi đến gửi bưu 
phẩm là có thể biết chính xác thông tin liên quan, từ đó tạo được lòng tin với khách hàng, 
nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động. 



Chị Nguyễn Thu Hương, ngụ tổ 9, khu phố Chòm Sao, Thị Trấn Hòn Đất cho biết: “Công 
việc của tôi là buôn bán quần áo, túi xách khá bận rộn, trước đây khi đi gửi hàng rất khó khăn, 
mất nhiều thời gian do phải chờ đợi. Bây giờ, khi thực hiện ký gửi, có nhân viên đến tận nhà 
để nhận hàng hóa theo yêu cầu; thao tác rất nhanh gọn, thái độ nhân viên niềm nở đặc biệt là 
hướng dẫn quy trình thủ tục nhanh lẹ. Tôi có thể kiểm tra được quá trình giao nhận hàng ngay 
tại nhà thông qua App nên rất an tâm”. 

Lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo… 

Theo đó, việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội được bưu điện huyện chú 
trọng. Vừa hoàn thành thủ tục nhận tiền lương hưu tháng 8/2019, ông Nguyễn Xuân Toàn, 
khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất vui vẻ chia sẻ: “Hàng tháng, tôi đều ra bưu điện huyện Hòn 
Đất để lĩnh lương hưu. Các chị bên bưu điện luôn vui vẻ, thoải mái, nhiệt tình. Cán bộ, hưu trí 
như tôi đến nhận lương đều rất vui vẻ. Thủ tục chi trả rất nhanh chóng. Việc bưu điện chi trả 
lương hưu như thế này rất tiện lợi, chúng tôi rất hài lòng”. 

Theo một số nhân viên đang làm việc tại Bưu điện huyện Hòn Đất cho biết, khi thực hiện ứng 
dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn, hiệu quả nâng lên rõ rệt; Các phần mềm 
được sử dụng như Bưu chính chuyển phát; Phần mền khai thác nhóm dịch vụ tài chính bưu 
chính như thu hộ, chuyển tiền; Phần mềm chi trả lương hưu... 

Chị Huỳnh Cẩm Tú, nhân viên Bưu điện huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đang 
tra mã bưu phẩm cho khách hàng. 

Việc chuyển đổi từ thủ công sang việc tự động hóa vừa thể hiện tính khoa học, hiện đại trong 
giải quyết công việc, vừa tạo bước đột phá trong các nhóm dịch vụ. Hiện toàn huyện Hòn Đất 
có 13 điểm phục vụ. Trong đó, có 10 điểm giao dịch được kết nối Internet đã ứng dụng công 
nghệ thông tin để quản lý khai thác dịch vụ. 

Chị Giang Trúc Ly, Nhân viên bưu điện huyện Hòn Đất cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu công 
việc, đơn vị đã tạo mọi điều kiện cho các nhân viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi thực hiện giao dịch tất cả các thủ tục, 
giá cước gói dịch vụ đều được niêm yết công khai nên người dân dễ dàng theo dõi. Một số 
vấn đề chưa hiểu, còn vướng mắc, nhân viên bưu điện sẽ giải thích để người dân nắm rõ và 
thực hiện đúng”. 



Trang bị Smartphone cho bưu tá để kịp thời hỗ trợ cho khách hàng 

Trong 7 tháng đầu năm 2019, doanh thu phát sinh của Bưu điện huyện Hòn Đất là trên 6,8 tỷ 
đồng, đạt 52% kế hoạch; Chất lượng dịch vụ được đảm bảo, chưa phát sinh trường hợp bị 
mất, thất lạc, hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong, đảm bảo thời gian phát theo 
đúng quy định, chưa phát sinh trường hợp khiếu nại về chất lượng dịch vụ. 

Theo chị Nguyễn Thị Nhài - Giám đốc Bưu điện huyện Hòn Đất cho biết, trong thời kỳ cách 
mạng công nghiệp 4.0, với mạng lưới trải rộng tới các xã, thị trấn thì việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của bưu điện là việc làm cần 
thiết. 

“Năm 2017, đơn vị đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh 
tại đơn vị. Cụ thể, ứng dụng có hiệu quả các giải pháp Smartphone cho bưu tá hỗ trợ công tác 
báo phát, nâng cao chất lượng dịch vụ; Tính đến nay, Bưu điện huyện Hòn Đất đã trang bị 17 
Smartphone cùng các ứng dụng phục vụ công tác thu gom, bán hàng, phát hàng cho 17 bưu tá. 
Qua đó, kịp thời hỗ trợ cho khách hàng khi có nhu cầu biết thông tin về quá trình thu, phát. 
Tại các điểm giao dịch của bưu điện đều niêm yết đầy đủ các thông tin liên quan đến việc 
cung ứng dịch vụ, bảng cước dịch vụ, bảng quy định chất lượng dịch vụ, danh mục thủ tục 
hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích” - Chị Nhài cho biết 
thêm. 

Trong thời gian tới, Bưu điện huyện Hòn Đất sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, 
xây dựng đội ngũ nhân viên ngày càng chuyên nghiệp, môi trường làm việc tinh gọn, hiện đại. 
Đồng thời, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin rộng 
rải trong toàn mang lưới từ huyện đến cơ sở  nhằm rút ngắn thời gian, chi phí… phấn đấu 
hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế họach đề ra. 

Hải Băng 
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Hàm Yên chuyển bộ phận "một cửa" UBND huyện sang trụ sở Bưu điện huyện 

Ngày 19-9, UBND huyện Hàm Yên phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ khai trương 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" 
UBND huyện được chuyển sang trụ sở Bưu điện huyện. 

 

Các đại biểu cắt băng khai trương 

Việc chuyển bộ phận "một cửa" UBND huyện Hàm Yên sang trụ sở của Bưu điện huyện là 
giải pháp đột phá, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước. Qua 
đó, người dân được phục vụ và hỗ trợ đầy đủ khi đến bộ phận "một cửa"; giảm thiểu thời gian 
đi lại, tiết kiệm chi phí; đảm bảo lộ trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và tăng 
cường sự tham gia của doanh nghiệp bưu chính công ích trong cung ứng dịch vụ hành chính 
công… 

Đây là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện thí điểm chuyển bộ phận một cửa UBND 
huyện sang trụ sở Bưu điện huyện, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa 
bàn. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam  

Ngày đăng: 19/09/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện Văn hóa xã Bình Triều tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

Sáng ngày 19/9, Bưu điện tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ khai 
trương chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) từ UBND xã Bình Triều sang Bưu điện Văn hóa xã Bình Triều. Đây là địa 
phương thứ 4 trong việc triển khai Quyết định số 143 và Kế hoạch 2822 của UBND tỉnh. 

Trong thời gian qua, việc tham gia triển khai các nhiệm vụ công và cung cấp dịch vụ công qua 
mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích đã được thực hiện một cách an toàn, 
bảo đảm chất lượng, góp phần giảm tải cho các cơ quan hành chính, tạo thuận lợi, tiết kiệm 
chi phí cho người dân, được các cơ quan hữu quan và người dân ghi nhận, đánh giá cao. 

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương. 

Song song với việc chuyển Bộ phận Một cửa UBND xã sang Bưu điện Văn hóa xã, Bưu điện 
sẽ cung cấp các dịch vụ chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tất cả 
các lĩnh vực cho người dân (bao gồm cả lĩnh vực về đất đai,…), đồng thời, được sự đồng ý 
của các cơ quan chức năng, Bưu điện sẽ thu/nộp hộ người dân các khoản tiền thuế, phí, lệ phí 
(bao gồm các khoản thuế về đất đai). 

  

 



 

Nguồn: Báo Điện Biên Phủ  

Ngày đăng: 19/09/2019 
Mục: Xã hội         

Ðiểm bưu điện - văn hóa xã: Ða dịch vụ để phát huy hiệu quả 

Ðược thành lập từ năm 1998, trải qua hơn 20 năm hoạt động với từng giai đoạn thăng 
trầm khác nhau nhưng đến nay có thể khẳng định mô hình điểm Bưu điện - văn hóa xã 
(BÐ - VHX) đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của 
người dân ở nông thôn. 

 

Chuyển sang mô hình đa dịch vụ, điểm BÐ-VHX Chà Nưa (huyện Nậm Pồ) có doanh thu cao, 
nhân viên đạt thu nhập trên 8 triệu đồng/tháng. 

Từ khi thành lập đến khoảng giữa những năm 2000, mô hình điểm BÐ - VHX hoạt động khá 
hiệu quả và đem lại tiện ích cho nhiều người dân. Ðó là giai đoạn mà điện thoại di động còn là 
thứ xa xỉ đối với đa số người dân; điện thoại cố định cũng chỉ có ở các cơ quan, đơn vị và một 
số gia đình làm kinh doanh hoặc có điều kiện kinh tế cao. Do vậy, việc cung cấp dịch vụ điện 
thoại cố định với giá cước theo quy định đã giúp cho nhiều người dân có thể sử dụng dịch vụ 
điện thoại mà không phải sử dụng dịch vụ của tư nhân với giá cước đắt đỏ. Từ khi có điểm 
BÐ - VHX ở mỗi địa phương, có số điện thoại cố định thì nhiều người xa quê có thể gọi về để 
hỏi thăm, hẹn gặp gia đình, người thân thông qua nhân viên của bưu điện. Bên cạnh đó, mỗi 
điểm BÐ - VHX còn có tủ sách với nhiều đầu sách, báo đa dạng, như: Văn hóa, giáo dục, y tế, 
pháp luật hay các tài liệu về nông nghiệp… Phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của người 
dân. Ở thời điểm đó, các điểm BÐ - VHX thường xuyên thu hút nhiều người đến sử dụng dịch 
vụ, cả miễn phí và trả phí. Ðây vừa là điểm cung cấp dịch vụ bưu chính lại vừa là điểm sinh 
hoạt văn hóa, trao đổi thông tin… 

Giai đoạn tiếp theo, khoảng từ những năm 2005 - 2013 là giai đoạn  khó khăn nhất của các 
điểm BÐ - VHX. Ðó là thời điểm công nghệ thông tin bùng nổ, ở các thôn, bản và nhiều gia 
đình có điện thoại cố định và điện thoại di động nên ít ai sử dụng dịch vụ điện thoại công 
cộng. Cùng với đó là các dịch vụ thương mại điện tử và mạng internet cũng phổ cập rất nhanh 
nên người dân đến BÐ - VHX giao dịch và tìm tài liệu, đọc sách báo cũng thưa dần. Các điểm 
BÐ - VHX lúc bấy giờ trở nên đìu hiu, doanh thu mang lại không đáng kể. Tuy vậy hệ thống 
điểm BÐ - VHX ở tỉnh ta vẫn được duy trì để phục vụ nhiệm vụ chính trị, duy trì thông tin 
liên lạc và chuyển phát công văn, tài liệu… 

Ðầu tháng 9 vừa qua, chúng tôi có dịp tham quan một số điểm BÐ - VHX trên địa bàn huyện 
Nậm Pồ thì thật ngạc nhiên vì ngoài các dịch vụ truyền thống đã có thêm rất nhiều mặt hàng 



được bày bán, trong đó có khá đầy đủ các mặt hàng phục vụ sinh hoạt thiết yếu của người dân 
như: Xà phòng, dầu gội hay mắm, muối… Trao đổi với anh Lê Văn An, Giám đốc Bưu điện 
huyện Nậm Pồ được biết đây là mô hình điểm BÐ - VHX đa dịch vụ, được triển khai thí điểm 
từ năm 2013 - 2014 khi Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông chia tách. Do mô hình điểm BÐ - 
VHX đi vào hoạt động và đã phát huy hiệu quả nên trước năm 2017 tại huyện Nậm Pồ chỉ có 
điểm BÐ - VHX Si Pa Phìn hoạt động theo mô hình này nhưng đến nay đã có thêm 4 điểm 
hoạt động đa dịch vụ. Hiện nay trên địa bàn 11/15 xã của huyện Nậm Pồ có điểm BÐ - VHX; 
4 xã còn lại (Nậm Tin, Nậm Nhừ, Vàng Ðán và Nậm Chua) do điều kiện khó khăn, dân cư 
không tập trung nên vẫn chỉ duy trì “điểm phát xã”. Tuy nhiên ngành Bưu điện đã có kế 
hoạch nâng cấp 3 điểm phát xã thành điểm BÐ - VHX, riêng xã Nậm Chua thì trước mắt vẫn 
duy trì điểm phát xã vì chưa đủ điều kiện. Sự khác nhau giữa điểm BÐ - VHX và điểm phát 
xã về dịch vụ công ích cơ bản là không nhiều, trong đó điểm BÐ - VHX có chức năng nhận 
chuyển, phát và cấp mã bưu chính còn điểm phát xã thì chỉ nhận và phát. 

Từ khi chuyển đổi sang mô hình điểm BÐ - VHX đa dịch vụ, người dân địa phương cũng 
thuận tiện hơn trong việc sử dụng dịch vụ và mua sắm các mặt hàng thiết yếu. Từ đó, doanh 
thu của các điểm BÐ - VHX cũng tăng lên, thu nhập của nhân viên BÐ - VHX cũng tăng 
theo. Trước đây lương tối thiểu hàng tháng đối với mỗi nhân viên tại BÐ - VHX khoảng 4 
triệu đồng thì hiện nay có người đã có thu nhập 9-10 triệu đồng/tháng vì được hưởng phần 
trăm theo doanh thu. Anh Poòng Văn Du, nhân viên điểm BÐ - VHX Chà Nưa cho biết, với 
doanh thu hiện tại thì thu nhập của anh được khoảng trên 8 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài dịch 
vụ bưu chính, cung cấp các mặt hàng thiết yếu, các điểm BÐ - VHX đa dịch vụ còn hợp tác 
cung cấp dịch vụ bảo hiểm và thu BHXH tự nguyện hay BHYT… Bên cạnh đó tại một số 
điểm còn được lắp đặt hệ thống máy tính có kết nối internet để người dân truy cập. Hay các 
điểm BÐ - VHX tại xã Nà Hỳ, Nà Bủng, Chà Nưa, Si Pa Phìn, Chà Cang còn cung cấp dịch 
vụ chuyển tiền cho người dân. Ngoài ra, đối với những mặt hàng nông sản của người dân đảm 
bảo chất lượng cũng có thể ký gửi tại các điểm BÐ - VHX đa dịch vụ. 

Anh Lê Văn An, Giám đốc Bưu điện huyện Nậm Pồ cũng cho biết, thời gian tới ngành Bưu 
điện sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát triển mô hình điểm BÐ - VHX đa dịch vụ với các điểm 
BÐ - VHX còn lại. Về lâu dài, những điểm có doanh thu cao trên 15 triệu/tháng thì sẽ nâng 
cấp lên thành mô hình “Trưởng điểm BÐ - VHX”. Với mô hình này, mỗi điểm sẽ có 2 nhân 
viên thay vì 1 nhân viên như hiện nay. 

 



 

 

Nguồn: Báo Chính phủ  

Ngày đăng: 20/09/2019 
Mục: Tin nổi bật         

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ 

Chiều 19/9 tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ 
chức Lễ Công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định cho đồng chí Phạm Anh Tuấn. Ảnh VGP/Hiền 
Minh 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 19/9/2019 
của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chúc mừng tân Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đồng 
chí Phạm Anh Tuấn nhận nhiệm vụ khi Bộ có nhiều sứ mệnh, công việc mới như kinh tế số, 
chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp công nghệ... Bộ trưởng tin tưởng “khó khăn là lửa thử 
vàng” sẽ giúp đồng chí Phạm Anh Tuấn trưởng thành và tiếp tục đảm nhận, hoàn thành những 
công việc, sứ mệnh mới của Bộ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 



 

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chúc mừng tân Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn. Ảnh 
VGP/Hiền Minh 

Được biết, đồng chí Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà 
Nội và là Tiến sĩ kinh tế Học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.  

Đồng chí Phạm Anh Tuấn từng đảm nhiệm các vị trí: Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông; Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng 
Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu 
chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam); Tổng giám đốc, Thành viên Hội 
đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam./. 

 

 



 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 19/09/2019 
Mục: Tin tức        

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

Chiều ngày 19/9/2019, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã tổ chức Lễ Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông cho đồng chí Phạm Anh Tuấn. 

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định bổ 

nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho đồng chí Phạm Anh Tuấn 

Tới dự buổi lễ, về phía các ban, ngành, đoàn thể Trung ương có đại diện Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Văn phòng 
Chính phủ, Bộ Nội vụ... Về phía Bộ TT&TT có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí 
Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường vụ Công đoàn 
TT&TT Việt Nam, Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ TT&TT, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT.  

Tại buổi lễ, Bộ TT&TT đã công bố Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 19/09/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng tân Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, 
đồng thời nhấn mạnh đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng chí 
Phạm Anh Tuấn.  



Đồng chí Phạm Anh Tuấn là lãnh đạo Bộ TT&TT trẻ nhất, nhận nhiệm vụ khi Bộ có nhiều sứ 
mệnh, công việc mới như kinh tế số, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp công nghệ.   

Theo đó, Bộ trưởng tin tưởng “khó khăn là lửa thử vàng” giúp đồng chí Phạm Anh Tuấn 
trưởng thành và tiếp tục đảm nhận, hoàn thành những công việc, sứ mệnh mới của Bộ, đóng 
góp cho sự phát triển của đất nước. 

Việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Tuấn đánh dấu sự phát triển, tự hào của ngành Bưu chính. 
Bưu chính không chỉ còn chuyển thư, bưu phẩm, mà tham gia là nền tảng của thương mại 
điện tử, thậm chí đi đầu về ứng dụng công nghệ… Nếu với đà này, Bưu chính sẽ phát triển 
vượt viễn thông. 

 

Tân Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu bày tỏ vui mừng và xúc động khi được Đảng, Nhà nước 
tin tưởng ủng hộ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. “Đây là bước 
ngoặt của tôi, thể hiện sự trưởng thành nhưng cũng là sự thách thức của cá nhân tôi trong thời 
gian tới”, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nói. Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cảm ơn các bộ, 
ngành, đặc biệt là Bưu điện Việt Nam vượt qua nhiều gian khó để được đánh giá cao tại buổi 
lễ hôm nay. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, mang hết 
trách nhiệm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phát huy truyền thống của ngành 
TT&TT, của ngành Bưu điện, chung sức đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ, trọng trách của 
Ngành, xây dựng Ngành phát triển. 



 

 

 

Lãnh đạo Bộ TT&TT và đại diện các bộ, ban, ngành tặng hoa chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm 
cùng tân Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn 

  

Đồng chí Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và là 
tiến sĩ kinh tế Học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Đồng chí từng trải qua các vị trí 
Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông; 
Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. 

  

Từ tháng 01/2011, đồng chí Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 
Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam). Tháng 9/2013, 
đồng chí Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành 
viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Tháng 01/2018, đồng chí Phạm Anh Tuấn là Chủ tịch 



Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

  

Đồng chí Phạm Anh Tuấn được đánh giá là người có nhiều sáng tạo, đưa ra nhiều quyết sách 
quan trọng và để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong sự phát triển của lĩnh vực bưu chính nói 
chung và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nói riêng. Tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 
cùng với tập thể Lãnh đạo và người lao động toàn Tổng công ty, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã 
rất quyết liệt chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, 
dịch vụ theo 3 trụ cột: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính và Phân phối - Truyền 
thông, nhằm cung cấp những dịch vụ tiện ích nhất tới từng người dân, đưa Bưu điện Việt 
Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững./. 

  

 


