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Nguồn: Báo Đắk Nông 

Ngày đăng: 14/01/2021 
Mục: Hoạt động 

Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 135,9 tỷ đồng 

Chiều 14/1, Bưu điện tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. 
Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị. 

Năm 2020, doanh thu phát sinh của Bưu điện tỉnh thực hiện được 
138,7 tỷ đồng 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ 
tiêu kế hoạch được giao. Doanh thu của toàn đơn vị thực hiện được 138,7 tỷ đồng, đạt 105% 
kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người của đơn vị đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng; đóng bảo 
hiểm xã hội 4 tỷ đồng; nộp ngân sách địa phương 5.007 tỷ đồng. 

Doanh thu của nhóm dịch vụ bưu chính có tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 
đạt cao nhất, với 22,8 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch, tăng 21% so với năm 2019. Nhóm dịch 
vụ bưu chính chuyển phát có tốc độ tăng trưởng khá, tổng doanh thu đạt 42 tỷ đồng, bằng 
90% kế hoạch, tăng 7% so với năm trước. Doanh thu nhóm dịch vụ phân phối truyền thông 
đạt 73,8 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch… 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cụ thể như: Tổng doanh thu đạt hơn 
135,9 tỷ đồng; tổng doanh thu tính lương đạt 58,3 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ 
đồng; thu nhập bình quân đầu người 9 triệu đồng/người/tháng; chất lượng chuyển phát thành 
công đúng quy định, trong đó, COD đạt 82% và KCOD đạt 95%... 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh, Bưu điện tỉnh cần tiếp 
tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc trên địa bàn, nhất là trong các 
dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử HĐND các cấp trong năm 2021. Đơn vị 
cũng tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn hạ tầng cơ sở cung cấp dịch vụ bưu 
chính hệ đặc biệt KT1, phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước… 



Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Bưu điện 
tỉnh 

Hội nghị cũng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bưu điện tỉnh và trao Cờ 
thi đua, Bằng khen, giấy khen của Bộ Thông tin & Truyềnthông, Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong những năm qua. 

Tin, ảnh: Lê Dung 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Công an Nhân dân 

Ngày đăng: 14/01/2021 
Mục: Doanh nghiệp 

Vietnam Post: Nhiều ưu đãi cho khách hàng thương mại điện tử 

Thị trường chuyển phát hàng hóa dịp Tết Nguyên đán đang diễn ra rất sôi động. Nhu 
cầu về chuyển phát hàng hóa, bưu phẩm tăng gấp đôi so với khoảng thời gian trước. 
Không chỉ nâng cao tối đa công suất khai thác, chuyển phát, Bưu điện Việt Nam - đơn vị 
vận chuyển số 1 tại Việt Nam còn làm “nóng” thị trường chuyển phát thương mại điện 
tử với những ưu đãi “khủng” dành cho khách hàng. 

Vietnam Post vừa công bố, từ ngày 15/1/2021 đến 31/1/2021 chương trình ưu đãi “Giao 
nhanh như gió, giá nhẹ như mây” sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc. 

Những khách hàng mới sử dụng dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn thương mại điện tử và 
chuyển phát nhanh EMS thương mại điện tử sẽ được áp dụng gói cước đặc biệt chỉ từ 12.000 
đồng/bưu gửi trọng lượng 1 kg trong nội tỉnh. 

 

Không chỉ ưu đãi về cước phí, thời gian giao hàng cũng được rút ngắn đáng kể. Đối với dịch 
vụ chuyển phát nhanh EMS thương mại điện tử, thời gian giao hàng nội tỉnh chỉ còn từ nửa 
ngày, liên tỉnh tối đa là 2 ngày. Khách hàng có thể tìm hiểu và đăng ký tham gia chương trình 
“Giao nhanh như gió, giá nhẹ như mây” tại: http://tmdt.vnpost.vn/. 

Đây là mức giá tốt nhất từ trước đến nay của Vietnam Post dành cho tất cả khách hàng gửi 
đơn gói nhỏ.  

Đặc biệt nhằm gia tăng tối đa lợi ích cho khách hàng, từ tháng 1/2021, Vietnam Post đã triển 
khai dịch vụ “Chuyển phát thương mại điện tử” với nhiều ưu đãi mới, đáp ứng tối đa yêu cầu 
về chất lượng, thời gian và chi phí chuyển phát. 

Điểm nổi bật của dịch vụ “Chuyển phát thương mại điện tử ” là cước phí sẽ được tính trọn gói 
để đơn giản hóa cách tính cước cho các khách hàng kinh doanh online, miễn cước thu hộ cho 
tất cả các khách hàng kinh doanh thương mại điện tử. 

So với trước đây, khách hàng sẽ được miễn rất nhiều loại cước phí như: phí thu hộ, cước 
chuyển hoàn trong nội quận/huyện, phí giao hàng tại địa chỉ (tối đa 2 lần), phí báo phát cho 
người gửi qua ứng dụng My Vietnam Post/email… Thêm vào đó, với những bưu gửi chuyển 
hoàn, khách hàng được giảm 50% giá cước so với cước chuyển phát chiều đi. 



Cách tính quy đổi khối lượng đối với các bưu gửi có kích thước 1 chiều trên 50cm cũng được 
điều chỉnh về công thức tính chung, tiết kiệm tới 30% so với cách tính trước đây. Đặc biệt, 
thời gian vận chuyển cũng được rút ngắn hơn từ 1-2 ngày so với trước đây. 

Ngoài việc cung cấp dịch vụ tại 13.000 điểm phục vụ trên cả nước, khách hàng có thể yêu cầu 
các đầu mối thu gom tại địa chỉ khách hàng. Ngoài ra khách hàng cũng có thể tạo đơn và sử 
dụng dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử trên ứng dụng My Vietnam Post hoặc website: 
https://donhang.vnpost.vn. 

Vietnam Post khuyến khích khách hàng tạo đơn online nhằm giúp tiết kiệm thời gian, công 
sức, chi phí đi lại, đồng thời, quản lý theo dõi hành trình đơn hàng nhanh chóng, chính xác 
hơn. 

Theo đại diện của Vietnam Post, trung bình mỗi ngày có gần 1 triệu bưu gửi được Vietnam 
Post chuyển phát chính xác, an toàn đến khách hàng trên cả nước. 

Hiện toàn mạng lưới đang tập trung triển khai nhiều giải pháp từ bố trí nguồn nhân lực hợp lí 
đến nâng cao hiệu suất khai thác, tối ưu hóa hành trình chuyển phát để đảm bảo lưu thoát 
nhanh chóng, an toàn lượng hàng hóa tăng mạnh trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 
2021. 

An An 

 

 

  



Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế 

Ngày đăng: 14/01/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh: Phát hành 33.000 tờ báo Đảng địa phương/kỳ 

Chiều 14/1, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ 2020, triển khai kế hoạch năm 
2021. 

 

Khách hàng giao dịch tại Bưu điện trung tâm 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì ổn định mạng lưới, đảm bảo việc 
làm ổn định, thu nhập tăng trưởng cho người lao động góp phần cùng Bưu điện Việt Nam 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2015 – 2020. Tổng Doanh thu tính lương 
thực hiện 92,5 tỷ đồng. Năng suất lao động bình quân thực hiện 156 triệu đồng/người/năm. 
Thu nhập bình quân 8,8 triệu đồng/người/ tháng, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 7,4 tỷ đồng. 
Đơn vị đã đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bưu chính công ích, đảm bảo yêu 
cầu Chỉ tiêu “Độ an toàn” với tỉ lệ đạt 97% theo kết quả kiểm tra của Bộ TT&TT. 

Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu 
điện tỉnh tính đến ngày 31/12/2020 trên 205.000 hồ sơ/kết quả, 100% hồ sơ đều được đảm 
bảo an toàn. Đơn vị tiếp tục phối hợp tốt với Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh, Cục thi hành án. 
Tỷ lệ nhận và phát bưu gửi đạt tỷ lệ an toàn 100%, phát hành 33 ngàn tờ báo Đảng địa 
phương/kỳ đến tay bạn đọc. Năm 2020, có 32 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến bưu điện 
tỉnh công nhận tổng giá trị làm lợi trên 300 triệu đồng... 

Bưu điện đề ra mục tiêu năm 2021 với tổng doanh thu phát sinh: 222 tỷ đồng, tăng 28,8% so 
với thực hiện năm 2020. Đơn vị tập trung phát triển đồng đều các dịch vụ bưu chính truyền 
thống trong nước, quốc tế, thương mại điện tử, phát triển mạnh dịch vụ hành chính công, chú 
trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển dịch vụ bán lẻ thông qua hệ thống bưu điện 
văn hoá xã và triển khai sâu rộng văn hóa doanh nghiệp. 

Tin, ảnh: Liên Minh 

 

  



Nguồn: TH Gia Lai 

Ngày đăng: 14/01/2021 
Mục: Tin tức 

Huyện Đak Pơ mở thùng quỹ nhân đạo “Kết nối sẻ chia và lan tỏa” tại Bưu điện huyện 

Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ vừa phối hợp với Bưu điện huyện Đak Pơ mở thùng quỹ 
nhân đạo “Kết nối sẻ chia và lan tỏa”. 

Theo đó, thùng quỹ nhân đạo “Kết nối sẻ chia và lan tỏa” được đặt tại Bưu điện huyện Đak 
Pơ từ tháng 09/2019 với mục đích nhận ủng hộ từ những tấm lòng mạnh thường quân để chia 
sẻ cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Sau hơn một năm thực hiện, đến nay, 
thùng quỹ đã quyên góp được số tiền gần 05 triệu đồng. Kết hợp với số tiền hơn 3,8 triệu 
đồng được ủng hộ tại buổi khai trương thùng quỹ, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ đã tặng 10 
suất quà cho 10 hộ gia đình là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở các xã Hà Tam, Cư 
An, Phú An và Tân An. Số tiền còn lại được nhập vào quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ 
huyện./. 

CTV Tuyết Mai – Văn Dũng (Huyện Đak Pơ) 

  



Nguồn: Báo Bạc Liêu 

Ngày đăng: 15/01/2021 
Mục: Tin tức 

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bạc Liêu và Bưu Điện tỉnh Bạc Liêu VNPost: Ký lễ kết 
thỏa thuận hợp tác kinh doanh lĩnh vực viễn thông CNTT 

Ngày 14/1/2021, tại Nhà khách số 1 Hùng Vương (TP. Bạc Liêu), Trung tâm Kinh doanh 
VNPT - Bạc Liêu và Bưu điện tỉnh Bạc Liêu VNPost tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 
kinh doanh lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin (CNTT). 

 

Ông Phan Đình Luyện, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bạc Liêu (bên trái) và ông 
Phạm Giang Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Bạc Liêu VNPost (bên phải) ký kết 

hợp tác. 

Dự lễ ký kết có ông Phan Đình Luyện, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bạc Liêu và 
ông Phạm Giang Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Bạc Liêu VNPost, cùng hơn 100 
cán bộ chủ chốt của cả hai bên. Theo đó, hai bên chính thức trở thành đối tác của nhau, cùng 
phát triển và với quyết tâm đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng 
thời, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ, tăng cường uy tín thương hiệu VNPT và Bưu điện trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phan Đình Luyện, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bạc 
Liêu đánh giá cao đội ngũ nhân viên bán hàng Bưu điện tỉnh và hệ thống 62 bưu cục bán hàng 
trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và chúc tất cả cán bộ, công nhân viên hai bên hợp tác bền vững, 
cùng phát triển. 

Tin, ảnh: Bảo Vina 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Hậu Giang 

Ngày đăng: 15/01/2021 
Mục: BHXH 

Kinh nghiệm vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện ở thị xã Long Mỹ 

Năm 2020, thị xã Long Mỹ vận động bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đạt và vượt so 
với chỉ tiêu được giao. Vậy đâu là giải pháp để địa phương thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu 
này? 

 

Tham gia BHXH tự nguyện là cách tích lũy để đảm bảo cuộc sống về già. 

Đẩy mạnh tuyên truyền 

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Hân, Giám đốc BHXH thị xã Long Mỹ, BHXH tự nguyện là 
chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo cuộc sống cho lao động khu 
vực phi chính thức khi hết tuổi lao động. Thời gian qua, ngành đã phối hợp với bưu điện thị 
xã và một số ngành, hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, nhằm giúp 
mọi người hiểu rõ về chính sách này, bởi khi người dân hiểu rõ sẽ chủ động tham gia. “So với 
BHYT thì chính sách BHXH tự nguyện còn khá mới mẻ với người dân, đặc biệt là bà con ở 
vùng nông thôn. Bởi mọi người chưa biết thế nào là BHXH tự nguyện, hình thức đóng thế 
nào, rồi quyền lợi hưởng ra sao. Thậm chí một số người còn nghĩ rằng BHXH tự nguyện cũng 
như bảo hiểm nhân thọ...”, bà Hân chia sẻ. 

Để giúp địa phương thực hiện tốt chỉ tiêu này cũng như giúp người dân hiểu đúng về chính 
sách, ngay từ đầu năm, BHXH thị xã đã tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch và giao 
chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, phường. Đồng thời, đưa ra các giải pháp cụ thể. Trong đó, công 
tác tuyên truyền nâng cao nhận thức được xác định là quan trọng hàng đầu. Bà Hân nhấn 
mạnh: “Ngoài tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền riêng về chính sách bảo hiểm, chúng tôi 
còn phối hợp với các đoàn thể, địa phương để lồng ghép tuyên truyền nội dung này trong các 
cuộc họp. Bên cạnh đó, tổ chức các nhóm nhỏ đến tận nhà người dân để vận động. Bởi chỉ khi 
nào người dân hiểu rõ những quyền lợi mà chính sách này mang lại thì họ sẽ chủ động tham 
gia và kết quả mới bền vững”. 

Với những giải pháp, cách làm phù hợp đã góp phần đưa chính sách đến gần người dân, từ đó, 
nhiều người tham gia BHXH tự nguyện. 

Để người dân hiểu và chủ động tham gia 



Nhờ được cán bộ ngành BHXH giải thích cụ thể về chính sách BHXH tự nguyện như người 
lao động được tự lựa chọn mức đóng phù hợp với kinh tế gia đình, quyền lợi được hưởng, 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước... Ông Nguyễn Hoàng Ánh, ở khu vực Bình Hòa, phường 
Vĩnh Tường, đã tham gia cho hai vợ chồng ông và cả mẹ vợ. Theo ông Ánh, trước đây, ông 
có nghe đến BHXH tự nguyện nhưng cũng không hiểu rõ về lợi ích, quyền lợi tham gia. Bên 
cạnh đó, cũng có nhiều loại hình bảo hiểm khác trên thị trường nên ông khá hoang mang, 
không biết loại hình nào tốt, phù hợp nhất với bản thân. Tuy nhiên, khi được cán bộ ngành 
BHXH đến tận nhà tuyên truyền, ông đã hiểu rằng BHXH tự nguyện sẽ là chỗ dựa vững chắc 
khi về già. BHXH tự nguyện do Nhà nước tổ chức, thực hiện; linh hoạt trong đóng - hưởng, 
có sự hỗ trợ của Nhà nước. “Kinh tế gia đình cũng khá rõ hẹp nên tôi chọn mức đóng thấp 
nhất. Sau này có điều kiện sẽ đóng ở mức cao hơn”, ông Ánh chia sẻ. 

Còn chị Trịnh Thị Lơ, ở khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, cũng tham gia BHXH 
tự nguyện cho bản thân và mẹ của mình. Chị Lơ bày tỏ, trước đây, chị đi làm ở công ty nên 
tham gia BHXH. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình chị xin nghỉ, lúc này chị đã nhận BHXH 
một lần. Đầu năm 2020 vừa rồi, khi được mọi người tuyên truyền về BHXH tự nguyện, chị đã 
tham gia. “BHXH tự nguyện như của để dành, mình tham gia lúc trẻ để tuổi già được hưởng. 
Khi đó, không phải cậy nhờ con cháu”, chị Lơ bày tỏ. Không có ruộng vườn, cuộc sống của 
mẹ con chị Lơ phụ thuộc vào quán cà phê và phụ cấp khi chị tham gia công tác ở khu vực. Vì 
vậy, chị tham gia BHXH tự nguyện nhằm tích góp cho tương lai. 

Đây chỉ là 2 trong nhiều trường hợp đăng ký tham gia BHXH tự nguyện khi được tuyên 
truyền, giải thích rõ. Bên cạnh đó, cũng không ít người đã có chuyển biến về suy nghĩ, tham 
gia sau. Điều đó cho thấy chính sách BHXH tự nguyện đang ngày càng trở nên gần gũi, thiết 
thực hơn với người dân, người lao động... Với những kết quả đạt được sẽ là tiền đề, nền tảng 
để địa phương thực hiện tốt chỉ tiêu này trong những năm tiếp theo... 

Năm 2020, thị xã có 887 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 111,29% chỉ tiêu được 
giao. Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Hân, Giám đốc BHXH thị xã Long Mỹ, BHXH thị xã 
tiếp tục phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp 
phần giữ vững và không ngừng nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện,
góp phần đảm bảo an sinh xã hội... 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU 

 

 


