
 

Nguồn: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc  

Ngày đăng: 20/09/2019 
Mục: Tin tức  

Điểm tựa của các điểm bưu điện văn hóa xã ở Lập Thạch 

3 năm công tác tại Bưu điện huyện Lập Thạch, trong đó có gần 1 năm làm nhiệm vụ 
chuyên quản bưu điện văn hóa xã, Dương Hồng Nhung đã đưa doanh thu của 16 điểm 
bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện tăng trưởng mạnh, góp phần quan trọng vào 
doanh thu của đơn vị. 

 

Chỉ đầu giờ sáng Nhung mới có mặt ở Bưu điện huyện để cập nhật kết quả doanh thu trong 
ngày của 16 điểm bưu điện văn hóa xã 

Trao đổi với chúng tôi trong lượng thời gian ít ỏi của mình, Nhung cho biết, sau khi tốt 
nghiệp Đại học Tài chính kế toán, chị quyết định về công tác tại Bưu điện huyện Lập Thạch 
và khoảng gần 1 năm nay, chị tiếp nhận việc chuyên quản bưu điện văn hóa xã. Công việc này 
đòi hỏi sự nhanh nhạy, linh hoạt và mất nhiều thời gian bởi chị thường xuyên hỗ trợ cả 16 
điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn về mảng kinh doanh, từ việc tìm kiếm khách hàng, 
chuyển phát, đến các dịch vụ lẻ như: Bán hàng tiêu dùng, bảo hiểm, bưu chính chuyển phát 
với mục tiêu cuối cùng để nâng cao doanh thu các điểm bưu điện. 

Theo chị Nhung, điểm bưu điện văn hóa xã hoạt động với 3 mảng chính: Bưu chính chuyển 
phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông, nhưng không phải điểm nào cũng phát triển 
tốt. Vì vậy, ngoài việc xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu cần đạt được của từng mảng dịch 
vụ, chị luôn phải nắm bắt thị trường, thế mạnh của từng địa phương để hỗ trợ phát triển các 
thế mạnh đó. Đồng thời, nắm bắt tình hình thực tế tại các điểm kinh doanh bằng việc cập nhật 
kết quả kinh doanh hằng ngày và kịp thời phối hợp, hỗ trợ các điểm tháo gỡ khó khăn khi cần 
thiết. Từ thực tế, những năm gần đây, dịch vụ thương mại điện tử bùng nổ nên nhiều doanh 
nghiệp phát triển cạnh tranh nhau, chị luôn chủ động, linh hoạt tìm cách làm hiệu quả nhất. 
Chị thường xuyên chia sẻ, tạo sự lan tỏa đến các nhân viên bưu điện văn hóa xã về sự nhiệt 
tình trong công việc, chu đáo để tạo thiện cảm, tin tưởng từ khách hàng, sau đó, chính khách 
hàng sẽ tự tìm đến với các dịch vụ bưu điện. 

Trên địa bàn có một số điểm bưu điện văn hóa xã khó khăn hơn cả trong hoạt động kinh 
doanh như: Đồng Ích, Liên Hòa, Xuân Hòa, chị đã hỗ trợ các điểm này phát triển thị trường 
truyền thống, tập trung vào dịch vụ bán lẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Cũng với sự hỗ 



trợ tận tình của chị Nhung, trong đợt cao điểm từ 15/7 đến 30/8/2019, các điểm bưu điện văn 
hóa xã trên địa bàn huyện đã bán được 7.100 ấn chỉ bảo hiểm xe máy. 

Tâm huyết với nghề và những nỗ lực của bản thân, Dương Hồng Nhung đã đưa tổng doanh 
thu các dịch vụ bưu chính của khối bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tăng mạnh. Đến hết 
tháng 8/2019, tổng doanh thu 16 điểm bưu điện văn hóa xã toàn huyện đạt trên 9 tỷ đồng, 
vượt 39% so với kế hoạch năm 2019. Trong đó, lĩnh vực bưu chính chuyển phát đạt trên 2,5 
tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch năm, trung bình mỗi điểm bưu điện văn hóa xã đạt 30 triệu đồng; 
lĩnh vực tài chính bưu chính đạt 838 triệu đồng, riêng lĩnh vực phân phối truyền thông đạt 5,7 
tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch năm. 



 

Nguồn: Báo Hải Dương     

Ngày đăng: 20/09/2019 
Mục: Xã hội        

Bưu điện tỉnh khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tại những đơn vị chưa 
đóng 

Bưu điện tỉnh có trách nhiệm rà soát, khai thác, phát triển đối tượng tại các đơn vị chưa 
đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp. 

UBND tỉnh vừa chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 
liên quan tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các đơn vị sử 
dụng lao động, người lao động và nhân dân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa cơ quan BHXH và đơn vị sử dụng lao 
động. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm rà soát, khai thác, phát triển đối tượng tại các đơn vị chưa 
đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp. Đồng thời làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tiền đóng, tra cứu, chi trả hoa hồng của 
các đại lý khác trong việc thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.  

UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền về chủ trương của Chính phủ, 
BHXH Việt Nam về các nội dung trên. Các đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp 
với BHXH, bưu điện cấp huyện tổ chức tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống 
bưu điện; phối hợp cung cấp địa chỉ, thông tin, tiền lương của người lao động tại đơn vị. Các 
đại lý thu BHXH, BHYT phối hợp với các cơ quan liên quan để nộp hồ sơ, tiền đóng, nhận 
hoa hồng của đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. 

PV 



 

Nguồn: Báo Hòa Bình   

Ngày đăng: 20/09/2019 
Mục: Tin tức      

Khởi động kênh vận chuyển nông sản an toàn qua dịch vụ bưu điện 

Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh vừa phối hợp với Bưu điện TP Hòa Bình triển 
khai chương trình vận chuyển nông sản an toàn qua dịch vụ của bưu điện với phương châm 
giao hàng tận nơi, phục vụ như cầu của người tiêu dùng trên toàn quốc. 

 

Kênh vận chuyển nông sản an toàn qua bưu điện khởi động từ ngày 18/9/2019. 

 

Gần đây, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến 
thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh trên trang Website. Qua đó, kết 
nối bán hàng, tích cực hỗ trợ người sản xuất về vấn đề tiêu thụ. 

 

Với việc triển khai chương trình phối hợp, nguồn sản phẩm sạch, chất lượng an toàn, có tem 
truy xuất nguồn gốc rõ ràng của Hội Nông dân các huyện, thành phố được Trung tâm Dạy 
nghề và hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ, vận chuyển qua đường bưu điện đến tận tay người 
tiêu dùng. Phương thức vận chuyển qua kênh vận chuyển của bưu điện đảm bảo tin cậy, 
nhanh chóng, an toàn, một phần cước phí vận chuyển được hỗ trợ giá rẻ. Thông qua Chương 
trình phối hợp thúc đẩy tiêu thụ cho nông dân, giới thiệu và mở rộng thị trường nông sản trên 
phạm vi toàn quốc.      

. 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam  

Ngày đăng: 20/09/2019 
Mục: Chính trị         

Ký kết quy chế phối hợp trả hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Sáng 20.9, Bưu điện Quảng Nam và Cục Hải quan Quảng Nam đã ký kết thỏa thuận 
hợp tác trong lĩnh vực trả hồ sơ kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích.  

 

Lãnh đạo Bưu điện Quảng Nam và Cục Hải quan Quảng Nam ký kết quy chế phối 
hợp. Ảnh: HOÀNG LIÊN 

Giám đốc Bưu điện Quảng Nam - ông Trần Việt Hùng cho biết, hiện mạng lưới của bưu điện 
đã phủ khắp từ tỉnh xuống cơ sở, xã, phường, thị trấn với cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, 
nguồn nhân lực dồi dào.  

Những năm qua, Bưu điện Quảng Nam nói riêng, Bưu điện Việt Nam nói chung luôn hoàn 
thành nhiệm vụ công ích do nhà nước giao, doanh thu luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn 
mức tăng trưởng GDP hằng năm. Ngoài những dịch vụ truyền thống, Bưu điện Việt Nam đã 
hợp tác với nhiều ngành, nhiều cơ quan để phát huy hiệu quả mạng lưới, mang lại doanh thu 
cho doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động, nộp ngân sách nhà nước. 

Việc ký kết này là nội dung nằm trong chương trình, một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa 
Bộ Tài chính và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (tại thỏa thuận hợp tác số 
01/TTHT/2019/BTC-BĐVN) về việc thống nhất hợp tác trong lĩnh vực trả hồ sơ kết quả giải 
quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Theo đó, Cục Hải quan Quảng Nam sử dụng các dịch vụ của Bưu điện 
Quảng Nam và Bưu điện Quảng Nam có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cho Cục 
Hải quan qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ được Bưu 
điện Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2016, việc thực hiện được triển khai theo lộ trình 
của từng ngành.  

“Trong quá trình hợp tác với Cục Hải quan Quảng Nam, thời gian đầu chắc chắn sẽ không 
tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi kịp 
thời và chân thành của các đơn vị, các chi cục trên tinh thần xây dựng, vì mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển chung của hai ngành” - ông Hùng nói. 



 

Nguồn: Lao động  

Ngày đăng: 21/09/2019 
Mục: Tin tức        

Kỷ niệm lần thứ 150 ngày sinh của lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi 

 

Tượng bán thân Mahatma Gandhi (do nhà điêu khắc Ram Vsutar sáng tác, hoàn thành ở 
tháng 8.2014), đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, khánh thành vào tháng 

8.2018. Ảnh: L.Q.V 

Ngày 2.10.2019, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh 
Lãnh tụ Mahatma Gandhi (2.10.1869 - 2.10.2019). Nhân dịp này, một số hoạt động đồng 
thời sẽ được tiến hành, như: Triển lãm ảnh, chiếu phim, phát hành tạp chí chuyên đề và 
tem bưu chính mang hình tượng Gandhi.... 

Ngày 20.9.2019, ông Rajesh Uike - Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam - cho biết: Năm 2019 
đánh dấu sinh nhật lần thứ 150 của Mahatma Gandhi - người Cha già dân tộc Ấn Độ. Nhưng 
từ năm 2018, Đại sứ quán Ấn Độ đã tổ chức nhiều sự kiện theo sáng kiến ''Mahatma @150’’ 
của Chính phủ Ấn Độ để kỷ niệm dịp trọng đại này. 

Theo đó, tháng 8.2018, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đã khánh thành bức 
tượng bán thân Gandhi đặt trong khuôn viên của Đại sứ quán. Đại sứ quán cũng đã tổ chức 4 
trại lắp ghép chân, tay giả Jaipur Foot ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh và Yên 
Bái. Trong đó, một trại được bà Bộ trưởng Ngoại giao khánh thành trong chuyến thăm Việt 
Nam năm 2018 và một trại do Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu khánh thành (khi đến 
Việt Nam vào tháng 5.2019 nhân dịp tham dự Đại lễ Vesak). Hiện có khoảng 1.000 người 
Việt Nam tham gia chương trình lắp ghép chân, tay giả ý nghĩa này.  

Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda (thuộc Đại sứ quán Ấn Độ) cũng đã kỷ niệm sự kiện 
bằng việc tổ chức Ngày đạp xe vào tháng 6.2019, chiếu phim và đọc sách về Mahatma 
Gandhi. Vào ngày 19.8, Đại sứ Pranay Verma đã tặng sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam, 
bao gồm nhiều cuốn sách do chính Mahatma Gandhi viết. 

Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Lãnh tụ Mahatma Gandhi diễn ra vào chiều 2.10 tới đây được 
hỗ trợ tổ chức bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt 
Nam cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn… 



Trog khuôn khổ lễ kỷ niệm, sẽ có một số hoạt động được thực hiện, như: Triển lãm ảnh về 
Gandhi; ra mắt tem bưu chính kỷ niệm do Tổng Cy Bưu điện Việt Nam phát hành; phát hành 
một tạp chí đặc biệt về Mahatma Gandhi của Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (thuộc 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), biểu diễn văn nghệ… 

 

 


