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Bưu điện Việt Nam đồng chủ trì hoạt động thiện nguyện “Như chưa hề có cuộc chia ly” 

Năm 2019, bên cạnh các hoạt động sản xuất, Bưu điện Việt Nam sẽ đặc biệt quan tâm tới các 
hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Một trong những hoạt động đặc biệt là Bưu điện Việt 
Nam sẽ đồng chủ trì hoạt động Như chưa hề có cuộc chia ly. 

 

Năm 2019, bên cạnh các hoạt động sản xuất, Bưu điện Việt Nam sẽ đặc biệt quan tâm tới các 
hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Một trong những hoạt động đặc biệt là Bưu điện Việt 
Nam sẽ đồng chủ trì hoạt động Như chưa hề có cuộc chia ly. 

Thông tin được đại diện của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đưa ra tại cuộc gặp mặt báo chí 
về Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly phát sóng trở lại - tiếp tục sứ mệnh nối thân 
thương. 

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, ông Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam cho biết, Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" (NCHCCCL) - một 
chương trình đậm chất nhân văn mang lại rất nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc cho các gia 
đình có người thân bị thất lạc được đoàn tụ. Bởi đây là kênh tiếp nhận thông tin đăng ký tìm 
người thân thông qua dịch vụ EMS và thư thường. Từ năm 2018, Bưu điện Việt Nam đã chủ 
động rất nhiều phần việc về hậu cần để cùng đồng hành với NCHCCCL. Bên cạnh đó tất cả 
các thư, tài liệu của người dân gửi về chương trình thông qua Bưu điệnViệt Nam đều được 
miễn phí cước. 

Cuối năm 2018, sau 10 năm hoạt động, chương trình NCHCCCL đã tạm dừng. Rất nhiều 
khán giả tiếc nuối vì không được theo dõi chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này, đặc biệt 
hơn cả là hàng nghìn trường hợp thất lạc sẽ khó có thể được đoàn tụ trong thời gian tới. 

Đây cũng là tiếc nuối và trăn trở của hơn 4 vạn người Bưu điện trên cả nước. Bưu điện Việt 
Nam nhận thấy NCHCCCL là hoạt động nhân đạo đặc biệt kéo dài trong một thời gian mà 
luôn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội, đặc biệt là niềm hạnh phúc vô bờ của hơn 1.800 
đại gia đình đã được đoàn tụ trong 10 năm quavà đem lại nhiều hi vọng được đoàn tụ cho 
hàng nghìn trường hợp khác trong xã hội. Không chỉ làm được những điều tưởng như không 
thể, NCHCCCL sẻ chia về tinh thần với những trường hợp thất lạc từ lâu, đặc biệt là hướng 
con người tới những suy nghĩ, hành động tốt đẹp và tạo niềm tin về những điều kỳ diệu trong 
cuộc sống. Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam đã tìm thấy điểm chung giữa Chương trình 



NCHCCC và các hoạt động của Bưu điện Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động phục vụ trong 
lĩnh vực bưu chính chuyển phát và các dịch vụ hành chính công là phục vụ cộng đồng và kết 
nối mọi tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, 
hải đảo xa xôi. Đây cũng là sứ mệnh hoạt động chung của Tổng công ty trong thời gian gần 
đây: "Phục vụ cộng đồng và gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại". 

Để hoạt động nhân đạo này tiếp tục trở thành cầu nối cho các trường hợp bị chia ly, đem lại 
niềm hạnh phúc cho các gia đình, đồng thời phục vụ đông đảo sự quan tâm, theo dõi của 
người dân Việt, năm 2019, Bưu điện Việt Nam đã trao đổi với Trung tâm Truyền hình Việt 
Nam tại TP. Hồ Chí Minh, với những người phụ trách chương trình cần tiếp tục đưa chương 
trình này hoạt động trở lại. Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành sâu hơn, phối hợp chặt 
chẽ hơn để chương trình không những hoạt động trở lại mà phải hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả 
và lan tỏa rộng hơn đồng thời trên cả phương tiện truyền hình và các phương tiện truyền 
thông hiện đại khác. Đây không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước với hoạt động 
an sinh xã hội, vì cộng đồng mà còn là tình cảm của hơn 46.000 người Bưu điện trên cả nước 
trước những trường hợp ly tán người thân. 

 

Ông Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn (Thứ 3 từ trái sang), đại diện Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam nhận kỷ niệm chương của Chương trình 

Với sứ mệnh gắn kết mọi người, cùng với lợi thế về mạng lưới phủ rộng đến từng thôn, xã và 
lực lượng lao động chuyên nghiệp, tận tình, tâm huyết, Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ luôn 
đồng hành cùng chương trình trên tất cả các lĩnh vực từ việc phối hợp tổ chức sản xuất 
chương trình, kết nối, xác minh thông tin, địa chỉ về các trường hợp thất lạc, vận chuyển thư, 
tài liệu miễn phí cho người dân về chương trình NCHCCCL, truyền thông trên toàn mạng lưới 
về chương trình... 

Nhà báo Thu Uyên cho biết với sự trở lại lần này, Chương trình sẽ mở rộng hơn theo đúng 
nghĩa của ý tưởng ban đầu là một hoạt động xã hội thiện nguyện, để mọi người đều có thể 
chung tay. Từ năm 2019, chương trình có sự phát triển mới để nâng cao tối đa các hoạt động 
thiện nguyện, tìm kiếm và đoàn tụ người thân, trong đó sẽ có thêm nhiều sản phẩm nội dung 
về thông báo tìm kiếm, hành trình tìm kiếm được chiếu trên các kênh phổ biến như Fanpage, 
Youtube của Chương trình và của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, qua đó lan tỏa rộng khắp 
thông tin tìm kiếm để thêm nhiều trường hợp thất lạc, ly tán có cơ hội tìm lại nhau. 

16:00 Chủ nhật, ngày 29 Tết Kỷ Hợi, Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly - số 120 sẽ 
được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9, sau một thời gian tạm dừng. 

Hà Giang 
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Bàn giao Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã bàn giao Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa 
trang liệt sĩ cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

'Việt Nam phải phát triển công nghiệp ICT, tăng 15 bậc về CPĐT' 

Đoàn TN Bộ TT&TT phát động phong trào hiến máu tình nguyện 2019 

Phải tạo không gian tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp viễn thông 

Tại buổi Lễ sáng nay, Bộ TT&TT đã bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu về thông tin liệt sĩ, mộ 
liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ mà Viện Công nghiệp phần mềm đang lưu trữ, bao gồm hình ảnh, 
thông tin, hình ảnh về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Toàn bộ hình ảnh gốc về nghĩa 
trang, mộ liệt sĩ do Bưu điện Việt Nam thu thập được cũng được bàn giao. 

Ngoài ra Bộ TT&TT cũng bàn giao mã  nguồn, tài khoản quản trị, tên miền 
“thongtinlietsi.gov.vn” và “thongtinlietsy.gov.vn” cho Bộ LĐTB&XH. 

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, việc bàn giao Cổng mới chỉ là bước đầu. Thời 
gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để bổ sung dữ liệu, tích hợp dữ liệu để tăng cường tính 
tương tác trên Cổng thông tin điện tử. 

Mặc dù đã bàn giao nhưng với thế mạnh về công nghệ thông tin và mạng lưới bưu chính trải 
rộng đến tận cấp xã, Bộ TT&TT sẵn sàng hỗ trợ Bộ LĐTB&XH trong việc quản lý, duy trì và 
phát triển Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 

 

Bàn giao Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ 

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam, Bưu điện Việt Nam đã thu thập được dữ liệu hình ảnh, thông tin của trên 857.500 mộ 
liệt sĩ trên 3.000 nghĩa trang liệt sĩ và 2.572.581 ảnh mộ liệt sĩ trên cả nước, chiểm tỉ lệ 96,7% 
tổng số mộ liệt sĩ có dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của Bộ LĐTB&XH. 



Hiện nay vẫn còn 19 địa phương chưa thể thu thập hết toàn bộ dữ liệu là do các nghĩa trang 
đang được trùng tu, cải tạo, sửa chữa.  Sau khi Cổng đi vào hoạt động, Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam vẫn tiếp tục thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin thường xuyên đối với những 
trường hợp có sự thay đổi, tu sửa, nâng cấp, di chuyển nghĩa trang, quy tập mộ liệt sĩ mới… 
đảm bảo tính chính xác, của dữ liệu hiển thị trên Cổng. 

Theo yêu cầu của Bộ LĐTB&XH về việc cập nhật dữ liệu, khi có bất cứ thay đổi nào về việc 
di chuyển, sửa chữa, tu bổ hay quy tập mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ mới, Sở LĐTB&XH sẽ 
thông báo cho Bưu điện tỉnh và yêu cầu thu thập dữ liệu cập nhật, bổ sung. Các Bưu điện tỉnh 
sẽ tiến hành thu thập, cập nhật dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử. Việc này sẽ được triển khai 
lâu dài trong các năm để đảm bảo thông tin đưa đến người dân là thông tin mới nhất, chính 
xác nhất 

Hiện Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ luôn được duy trì ổn 
định. Tính đến nay tổng số lượt truy cập vào cổng đạt trên 260.000 lượt truy cập. Có thời 
điểm lượt truy cập cập đạt mức 40.000 – 50.000 lượt truy cập/ngày. Trung bình số lượt truy 
cập mỗi ngày đạt: 700 lượt truy cập; tổng số tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do người dân cung cấp 
thông qua Cổng đạt gần 700 tin. 

Theo ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ LĐTB&XH đã có một số 
trường hợp thân nhân tìm được mộ liệt sĩ thông qua việc tra cứu và tìm kiếm thông tin trên 
Cổng. Đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng liên quan đến các liệt sĩ và mộ liệt 
sĩ. 

D.Anh 
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Phát động cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính 2019 

Sáng nay (24/1), tại trường Tiểu  học Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) diễn ra lễ phát 
động cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt 
Nam làm theo di chúc Bác Hồ”. 

Những con tem bưu chính về Hồ Chủ Tịch 

Cuộc thi do Hội Đồng đội Trung ương, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt 
Nam phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Đây là cuộc thi dành cho đội viên, thiếu niên từ 8 đến 15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang 
sinh hoạt, học tập trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, các Cung, Nhà Thiếu nhi, 
Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi trên cả nước. 

Trẻ em là người nước ngoài, trong độ tuổi quy định, đang sinh sống và học tập tại Việt Nam 
cũng đủ tiêu chuẩn để tham gia chương trình đầy ý nghĩa này. 

Diễn ra từ ngày 24/01/2019 đến hết ngày 25/5/2019, cuộc thi là cơ hội để thiếu nhi cả nước 
thể hiện tình cảm  của lớp thế hệ măng non đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua bản di 
chúc của người, đồng thời là dịp để các em thiếu nhi được sưu tập và tìm hiểu những con tem 
Bưu chính theo sở thích của mình. 

Năm 2019, Ban tổ chức đã đưa ra bộ câu hỏi theo hướng mở nhằm tăng cường khả năng tư 
duy, sáng tạo và vận dụng những kiến thức tổng hợp của các em vào việc tham gia cuộc thi. 

Đặc biệt, từ cuộc thi này, các em cũng có thể sáng tạo, vẽ 01 mẫu tem về Di chúc Bác Hồ theo 
ý của mình. 

Phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung 
ương Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Cuộc thi là hoạt động thiết thực, bổ ích hướng đến kỉ 
niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là cơ hội để thế hệ 
măng non đất nước thể hiện tình cảm, lòng kính yêu đối với Người. 



Ông Nguyễn Ngọc Lương cũng mong muốn, cuộc thi sẽ có hiệu ứng tốt đẹp, tạo cơ hội cho 
thiếu nhi được tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ. Từ đó, các em ra sức 
học tập, rèn luyện để thể hiện lòng biết ơn, tình cảm bao la của Người dành cho thiếu nhi Việt 
Nam. 

Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Từ 
lâu, con tem bưu chính đã gắn bó với cuộc sống của mọi người dân. Nó không chỉ đảm nhiệm 
chức năng về thanh toán cước phí dịch vụ bưu chính đơn thuần, mà còn hàm chứa nhiều ý 
nghĩa sâu sắc về không gian, thời gian, văn hóa, khoa học, công nghệ, kinh tế và đặc biệt đó là 
một tác phẩm nghệ thuật. Con tem đã và đang là cầu nối giữa các dân tộc và được ví như một 
cuốn hộ chiếu để đi khắp thế giới. 

 

Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại lễ phát động 
cuộc thi 

Với những ý nghĩa và giá trị đó, trên khắp thế giới việc sưu tập tem đã trở thành một nét văn 
hóa, có tính giáo dục và tính tư tưởng cao. Thông qua chơi tem, mọi người không những có 
thể mở rộng tầm mắt, nâng cao trí thức, rèn luyện tính cách, làm cho đời sống văn hóa tinh 
thần thêm phong phú, mà còn nâng cao tự hào dân tộc, hun đúc lòng yêu nước, bảo vệ và gìn 
giữ môi trường... 

“Với lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam - Bưu điện Việt 
Nam đã thiết kế và phát hành nhiều bộ tem về Người. Từ những con tem đầu tiên của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hoà, đến các con tem kỷ niệm ngày sinh, các ngày truyền thống. Mỗi 
con tem là một câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác”-  Bà Chu Thị Lan Hương tự 
hào nói. 

Cũng tại lễ phát động sáng nay, một số câu hỏi liên quan đến cuộc thi đã được đặt ra, thu hút 
sự tham gia  trực tiếp đầy hào hứng của các em học sinh trường Tiểu học Trung Tự. 

Theo ban Tổ chức cuộc thi, Bài dự thi phải trình bày trên khổ giấy A4 hoặc giấy ô ly sạch sẽ, 
không nhàu nát, tẩy xoá; trả lời đầy đủ các câu hỏi; ngôn từ văn phong dễ hiểu, trong sáng, 
mạch lạc; bố cục hợp lý theo đúng trình tự câu hỏi; không sử dụng bài photo copy và bài làm 



giống nhau. Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo, tạp chí 
hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. 

Ban tổ chức khuyến khích các bài dự thi viết tay, sưu tập nhiều tem làm minh chứng cho nội 
dung trong bài (các hình ảnh, tư liệu phải chính thống và có chú thích rõ ràng). 

Bài dự thi bắt buộc phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, nhà 
riêng và số điện thoại (nếu có). Các bài dự thi không đầy đủ thông tin cá nhân đều là những 
bài dự thi không hợp lệ để tham gia cuộc thi. 

Đặc biệt, bài dự thi của cá nhân gửi qua đường bưu điện phải được gián tem, ngoài bì thư ghi 
rõ: Bài dự thi sưu tập và tìm hiểu Tem Bưu chính năm 2019 với chủ để “Thiếu nhi Việt Nam 
làm theo di chúc Bác Hồ” 

Với hình thức sưu tập và tìm hiểu các con tem và bài viết cảm nhận của mình về chủ đề 
“Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ” các em thiếu nhi sẽ có cơ hội được hiểu biết 
về sự phát triển, giá trị văn hóa của mỗi con tem bưu chính, mà đây còn là hoạt động thiết 
thực, để các em thiếu niên thể hiện vốn tri thức, hiểu biết của mình về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng như bản Di chúc thiêng liêng của người. 

Năm 2018, cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính có chủ đề “Bảo vệ động vật quý, hiếm 
qua tem Bưu chính”. Ban Tổ chức đã nhận được 2,1 triệu bài dự thi của các em thiếu nhi cả 
nước gửi về tham dự. Sau nhiều vòng chấm, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra những bài xuất 
sắc nhất để trao giải gồm: 01 giải đặc biệt; 02 giải nhất (dành cho 2 lứa tuổi), 04 giải nhì, 10 
giải ba và 22 giải khuyến khích cho cá nhân và 15 giải tập thể xuất sắc cho các đơn vị có 
nhiều thành tích trong quá trình triển khai cuộc thi. 

Hoàng Hải 

 



 

Nguồn: CTT Phú Thọ  

Ngày đăng: 24/01/2019 
Mục: Tin tức      

Bưu điện Phú Thọ: Đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ tài chính bưu chính góp phần 
hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh tiếp tục duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các 
dịch vụ, tạo bước đột phá trong việc triển khai các dịch vụ hành chính công, khai thác 
tối đa tiềm năng thế mạnh của mạng lưới, tổ chức cung cấp dịch vụ tại thị trường nông 
thôn, triển khai hiệu quả các kênh bán hàng tại địa chỉ, khai thác mạnh mẽ mạng lưới 
các điểm Bưu điện văn hóa xã. Qua đó, tạo niềm tin, gắn bó của khách hàng đối với đơn 
vị. 

 

Bưu điện tỉnh khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ năm 2018 

Với phương châm “Thay đổi - Phát triển - Thành công”, Bưu điện tỉnh Phú Thọ đã thực hiện 
đồng bộ các giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao doanh thu của ba trụ cột 
được xem là thế mạnh của ngành gồm: Nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, nhóm dịch vụ 
tài chính bưu chính và nhóm dịch vụ phân phối hàng hóa, tổng doanh thu năm 2018 của Bưu 
điện tỉnh đạt 243 tỷ đồng (bằng 107% kế hoạch, tăng 128% so với cùng kỳ 2017). Trong đó, 
nhóm dịch vụ tài chính bưu chính đạt 118% kế hoạch giao, tăng 124% so với cùng kỳ. Năm 
2018, Bưu điện tỉnh Phú Thọ được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua và vinh dự 
là một trong 10 đơn vị triển khai tốt nhất chương trình "Bưu điện Văn hóa xã đột phá thành 
công". 

Để đạt được kết quả tích cực trên là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, 
người lao động trong đơn vị; sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều 
hành của Lãnh đạo Bưu điện tỉnh. Bưu điện tỉnh đã thống nhất các phương án tổ chức kinh 
doanh các dịch vụ; định hướng phân kỳ kế hoạch; bám sát những diễn biến của thị trường; 
giao các chỉ tiêu kế hoạch, đơn giá theo hướng chủ động, linh hoạt cho các đơn vị, gắn các cơ 
chế khuyến khích, các biện pháp tạo động lực đối với các đơn vị kinh doanh đạt hiệu quả cao; 
áp dụng các giải pháp thực hiện tiết kiệm chi phí. 



Bưu điện tỉnh đã triển khai các dịch vụ: Tiết kiệm bưu điện, tín dụng và các dịch vụ ngân 
hàng khác tại hệ thống bưu cục của Bưu điện tỉnh. Ngay từ các tháng đầu năm, đơn vị đã phát 
động các phong trào thi đua nhằm huy động lượng tiền nhàn rỗi trong dân, triển khai các kịch 
bản kinh doanh có hiệu quả. Trong  năm, số dư tiết kiệm bưu điện đạt 800 tỷ, tăng 270 tỷ so 
với năm 2017; doanh thu đạt gần 8,9 tỷ đồng, tăng 67%; dịch vụ tín dụng hưu trí tăng 107% 
so với năm 2017. 

Các dịch vụ mà Bưu điện tỉnh đang triển khai được đánh giá ưu việt, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân. Dịch vụ bảo hiểm PTI được triển khai với nhiều sản phẩm tốt dành cho người 
sử dụng như: Bảo hiểm ô tô; bảo hiểm mô tô, xe máy; bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm học sinh, 
bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện, bảo hiểm tai nạn 24/24… Thủ tục tiếp nhận hợp đồng, 
thanh toán bồi thường đơn giản, thuận tiện; phạm vi cung cấp dịch vụ rộng khắp; thời gian 
phục vụ linh hoạt, cung cấp dịch vụ cả thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ; sản phẩm thiết 
thực, đa dạng, phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng. 

Cùng với việc đẩy mạnh, triển khai dịch vụ Bảo hiểm PTI, trong năm, Bưu điện tỉnh đã thực 
hiện tốt công tác chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội đến tận tay người thụ hưởng. Công tác phát 
triển BHYT tự nguyện được triển khai đồng bộ tại các điểm giao dịch. Thực hiện Nghị quyết 
số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII và Chương trình hành động số 37-
Ctr/TU của Tỉnh ủy về phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; đơn vị đã 
chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. 
Hằng tháng, nhân viên bưu điện đã chủ động liên hệ với khách hàng đến hạn mời tham gia 
tiếp tục để được hưởng các quyền lợi khi ốm đau bệnh tật. Tổ chức đào tạo cho đội ngũ báo 
cáo viên 13 đơn vị trực thuộc, phối hợp với Bảo hiểm xã hội các huyện, thành, thị tổ chức Hội 
nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Tính riêng trong tháng 12/2018, đã có trên 
500 đối tượng mới tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, phối hợp với Điện lực các 
huyện, thành thị tiếp tục triển khai dịch vụ thu tiền điện tại 110 điểm Bưu điện - Văn hóa xã 
tạo điều kiện cho người dân nông thôn. 

Tiếp tục xác định tài chính bưu chính là một trong những mảng sản xuất kinh doanh quan 
trọng, ngay từ đầu năm 2019, Bưu điện tỉnh đã phát động các chương trình thi đua sâu rộng 
trên toàn mạng lưới. Đồng thời, đặt ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng các dịch vụ 
như: Xây dựng hệ thống chuyên quản dịch vụ tài chính bưu chính cấp huyện; phát triển đối 
tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện; giữ vững chất lượng chi trả bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội; 
nâng cao hiệu quả dịch vụ thu tiền điện; tập trung tăng trưởng dịch vụ ngân hàng theo mùa vụ, 
phấn đấu đạt mốc số dư 1.000 tỷ; triển khai dịch vụ PTI theo phương thức bán hàng, nhập liệu 
mới đảm bảo an toàn, thuận tiện. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ 
cán bộ làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tại các phòng quản lý cũng như các đơn vị sản xuất 
trực thuộc; tăng cường đổi mới công tác đào tạo kể cả phương thức và nội dung, tập trung vào 
lực lượng bán hàng ở các xã; tổ chức lại lực lượng lao động thực hiện dịch vụ thu bảo hiểm xã 
hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự đóng đảm bảo chất lượng và hiệu quả.  

Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống, Bưu điện tỉnh sẽ hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 góp phần tạo tiền đề cho các năm tiếp theo. 

Lê Việt Anh - Giám đốc Bưu điện tỉnh 

 



 

Nguồn: Xã Luận 

Ngày đăng: 24/01/2019 
Mục: Tin tức      

Yên Bái: Trao nhà, vé tàu và hàng trăm suất quà Tết cho công nhân 

Chương trình “Tết sum vầy” tại tỉnh Yên Bái là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, 
đặc biệt là với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các công ty, 
doanh nghiệp trong tỉnh. 

 

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phối hợp Bưu điện tỉnh hỗ trợ đoàn viên công đoàn  
gặp khó khăn. 

Ngày 23.1, Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 
2019 cho người lao động trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2018, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 600 đoàn viên 
và người lao động, tặng 460 suất quà cho công nhân, viên chức lao động, 380 vé tàu xe, hỗ trợ 
làm 13 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, thăm hỏi, tặng quà 
và kêu gọi ủng hộ cho các gia đình công nhân, viên chức lao động bị thiệt hại do mưa lũ với 
tổng số tiền 800 triệu đồng. 

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn đoàn viên, công 
nhân lao động trên địa bàn tỉnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, tích lũy kiến thức, kinh 
nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, 
năng suất lao động. Hằng năm, chương trình “Tết sum vầy” cho đoàn viên, công nhân, viên 
chức lao động cần được tổ chức quy mô hơn, sôi động, khí thế hơn, để mỗi đoàn viên công 
đoàn, mỗi người lao động đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm. 



 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Liên đoàn lao động 
tỉnh đã trao 7 nhà mái ấm công đoàn tổng trị giá 230 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn Yên 
Bái, trên 490 suất quà tết, 280 vé tàu, xe về quê ăn tết với tổng trị giá gần 260 triệu đồng cho 
đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. 



 

Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 24/01/2019 
Mục: Bạn cần biết 

Bưu điện ra quân quảng bá các sản phẩm, dịch vụ 

Từ ngày 24/1 đến 15/2, Bưu điện tỉnh đã tổ chức chạy “Roadshow – tuyên truyền, quảng 
bá các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện Việt Nam” trên đia bàn 12 huyện,Thành phố. 

 

Bưu điện tỉnh ra quân quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện Việt Nam. 

Chương trình sử dụng hình ảnh, loa phát thanh, quảng bá các dịch vụ của Bưu điện tỉnh tại 
các tuyến đường chính nhằm truyền thông rộng rãi đến với khách hàng, các đơn vị một số nội 
dung như: Nhận gửi và chuyển phát hàng hóa, tài liệu nhanh chóng, chính xác, tiện lợi; dịch 
vụ chuyển tiền vào tài khoản tất cả các ngày trong tuần; bảo hiểm ô tô, xe máy an toàn tin 
cậy; dịch vụ BHXH-BHYT uy tín, chất lượng, nhanh chóng; tiết kiệm bưu điện lãi suất cao. 
Điểm nhấn là tuyên truyền việc triển khai Chương trình “Lộc xuân Kỷ Hợi thuận lợi cả 
năm”... nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với 
nhiều ưu đãi về lãi suất, nhận quà trực tiếp bằng tiền mặt và được tham gia quay số trúng 
thưởng. Ngoài ra, nhân viên bưu điện còn phát hơn 10.000 tờ rơi giới thiệu về các dịch vụ tiết 
kiệm bưu điện tại khu vực đông dân cư, khu chợ… 

Quỳnh Ngọc 



 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 24/01/2019 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh: Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, mở rộng loại hình dịch vụ 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh cho biết, thời gian qua, lĩnh vực bưu chính chuyển phát được đơn vị 
xác định là mục tiêu kinh doanh cốt lõi, từ đó tập trung cải tiến chất lượng dịch vụ, ứng dụng 
công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng internet, máy tính, điện thoại 
thông minh trong thương mại điện tử. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh thường xuyên đào tạo, nâng 
cao tay nghề, trang bị điện thoại thông minh cho đội ngũ bưu tá; chuyển từ trạng thái phát 
hàng sang trạng thái giao hàng, đáp ứng các yêu cầu của nhiều khách hàng lớn như Lazada, 
Honda, Hyundai… Trong năm 2018, lĩnh vực này đạt doanh thu 164,3 tỷ đồng, chiếm 45% 
thị phần; các Bưu cục TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An và TX.Dĩ An đứng tốp đầu doanh thu 
của hệ thống Bưu điện tỉnh. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh tặng quà tri ân khách hàng 

Để đạt được kết quả trên là nhờ Bưu điện tỉnh tập trung phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân 
viên lành nghề (1.200 lao động), 50 bưu cục và 12 tuyến đường thư. Nhằm bảo đảm tính cạnh 
tranh, mang lại sự hài lòng với khách hàng, trong thời gian tới Bưu điện tỉnh không ngừng cải 
tiến, nâng cao chất lượng, mở rộng loại hình dịch vụ; chịu trách nhiệm hoàn toàn về những sai 
sót, tổn thất nếu có. Đây là thế mạnh và cũng là cam kết của ngành bưu điện đối với khách 
hàng. 

DUY CHÍ 



 

Nguồn: Báo Bắc Ninh 

Ngày đăng: 24/01/2019 
Mục: Kinh tế 

Khai trương Đề án thí điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ điện tại các điểm Bưu điện văn 
hóa xã 

Công ty Điện lực Bắc Ninh và Bưu điện tỉnh Bắc Ninh đã khai trương Đề án thí điểm 
tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ về điện tại các Điểm Bưu điện văn hóa xã (BĐVHX). 

 

Theo đó, tại các Điểm BĐVHX sẽ tiếp nhận và chuyển về Phòng giao dịch Điện lực huyện 
các dịch vụ điện như: Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; 
Thay đổi công suất sử dụng điện; Thay đổi loại công tơ 1 pha, 3 pha; Thay đổi vị trí thiết bị 
đo đếm; Thay đổi mục đích sử dụng điện; Thay đổi định mức sử dụng điện; Thay đổi chủ thể 
Hợp đồng mua bán điện; Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện; Thay 
đổi thông tin đã đăng ký; Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; Gia hạn Hợp đồng mua bán 
điện; Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện. 

Điểm BĐVHX còn hướng dẫn khách hàng gọi đến Tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng 
của EVN là 1900 6769 để được tư vấn, giải đáp các yêu cầu: Kiểm tra công tơ hoặc thiết bị đo 
đếm; Xử lý mất điện; Tra cứu thông tin; Tư vấn sử dụng điện; Tư vấn thiết kế, xây dựng, 
nghiệm thu bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các công trình điện; Giải đáp thắc mắc kiến nghị của 
khách hàng. Những khách hàng chưa nộp tiền điện tại quầy trong các ngày thu chính có thể 
đến Điểm BĐVHX nộp tiền điện. 

Công ty Điện lực Bắc Ninh và Bưu điện tỉnh Bắc Ninh triển khai thí điểm tại Điểm BĐVHX 
Đức Long, Hán Quảng (Quế Võ) và thị trấn Thứa, xã Minh Tân (Lương Tài). 

 

 


