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Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam  

Ngày đăng: 23/04/2019 
Mục: Tin tức 

Thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích 

Chiều nay 23/4, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để nghe các cơ quan chức năng báo 
cáo triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh 
về Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính 
công ích trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm 
việc. 

 

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích 
trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trong dịch vụ hành chính 
công của cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 
của Thủ tướng Chính phủ, qua đó góp phần vào công cuộc cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, mang lại lợi ích cho tổ chức, cá nhân và 
doanh nghiệp. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 đã xây dựng, ban hành Đề án thí điểm chuyển giao 
một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh và chuẩn 
bị các điều kiện thí điểm trên địa bàn; giai đoạn 2 (từ ngày 01/1/2019 đến 30/6/2019) triển 
khai ở cấp xã, thực hiện mô hình kết hợp Bưu điện với Bộ phận Một cửa cấp xã gồm 07 xã 
sau: Tam Lộc, Bình Triều, Điện Hồng, Duy Vinh, Đại Hồng, Quế Lộc, Tiên Mỹ; giai đoạn 3 
(từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2019) triển khai ở cấp tỉnh và cấp huyện (05 huyện là Phú 
Ninh, Tây Giang, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ; ở cấp tỉnh là Trung tâm Hành chính công 
tỉnh; giai đoạn 4 (từ 12/2019) đánh giá, nhận xét và nhân rộng trên toàn tỉnh. 

Để triển khai Đề án đúng tiến độ, đạt hiệu quả, Bưu điện tỉnh đề nghị UBND cấp huyện, xã 
phối hợp, hỗ trợ Bưu điện triển khai các nội dung liên quan theo Quyết định 143/QĐ-UBND 
tỉnh; Sở Nội vụ sớm xây dựng qui chế phối hợp để triển khai Đề án; Sở Thông tin và Truyền 
thông phối hợp với Bưu điện tập huấn cho nhân viên Bưu điện sử dụng phần mềm để thực 
hiện các nhiệm vụ được chuyển giao theo Đề án. 



Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Sở Nội vụ 
tiếp thu ý kiến góp ý hoàn thiện kế hoạch; yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan căn 
cứ quyết định 143 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện đạt kết quả đề ra; sớm ban hành qui 
chế phối hợp để triển khai Đề án; giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bưu điện 
tập huấn cho nhân viên Bưu điện sử dụng phần mềm để thực hiện các nhiệm vụ được chuyển 
giao theo Đề án. 



 

Nguồn: Báo Lào Cai  

Ngày đăng: 23/04/2019 
Mục: Xã hội  

Giả mạo tổng đài Bưu điện Lào Cai để lấy thông tin cá nhân 

Bưu điện tỉnh Lào Cai cho biết khoảng 3 ngày (21 - 23/4), nhiều khách hàng của Bưu 
điện tỉnh phản ánh thông tin có số điện thoại lạ giả mạo số điện thoại tổng đài bưu điện 
để lấy thông tin cá nhân của người dân. 

 

Thông báo của Bưu điện tỉnh Lào Cai gửi tới khách hàng. 

Cụ thể, người dân phản ánh số điện thoại 024 38254730 đã gọi cho nhiều khách hàng của Bưu 
điện Lào Cai thông báo có bưu phẩm tại Bưu điện Lào Cai và đề nghị cung cấp số chứng 
minh nhân dân, sau đó đến Bưu điện Lào Cai để nhận bưu phẩm, nhưng sau đó khách hàng 
không thể gọi lại vào số điện thoại trên, vì được thông báo là số điện thoại không đúng. 

Theo lãnh đạo Bưu điện tỉnh Lào Cai, hiện nay Bưu điện tỉnh Lào Cai không sử dụng tổng đài 
để thông báo. Quy trình giao, nhận bưu phẩm của khách hàng được nhân viên giao đến tận 
nhà khách hàng chứ không thông báo qua tổng đài để khách hàng đến nhận. Qua đây, Bưu 
điện tỉnh Lào Cai cũng thông báo với khách hàng không nên nghe theo chỉ dẫn của những số 
điện thoại lạ trên, nếu cung cấp thông tin theo yêu cầu sẽ gây lộ thông tin cá nhân của khách 
hàng. 



 

Nguồn: Báo Công thương  

Ngày đăng: 24/04/2019 
Mục: Bảo hiểm  

Năm 2019, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.700 tỷ đồng 

Tại  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, diễn ra ngày 23/4, Tổng Công ty Cổ 
phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2018, 
định hướng của năm 2019 và  bầu ông Ko Young Joo vào danh sách HĐQT, thay thế 
cho ông Park Je Kwang.   

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2018, tổng doanh thu bảo hiểm của PTI đạt 4.285 tỷ đồng, hoàn 
thành 116.4% kế hoạch kinh doanh, tăng trưởng 29.7% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu 
bảo hiểm gốc đạt 4.159 tỷ đồng và doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 126 tỷ đồng. Lợi nhuận 
đạt 24 tỷ đồng, hoàn thành 15.4% so với kế hoạch. Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ 
giới đạt 2.001 tỷ đồng, chiếm khoảng 48% tổng doanh thu PTI – mức tỷ trọng cao nhất trong 
4 nghiệp vụ. Nhờ những kết quả này, PTI đã vươn lên vị trí thứ 3 về tổng thị phần doanh thu 
bảo hiểm gốc và tiếp tục giữ vững vị trí số 2 về nghiệp vụ xe cơ giới. 

 

Năm 2019, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.700 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so 
với năm 2018 

Năm 2018, PTI đã tập trung hoàn thiện chất lượng bồi thường, nâng cao hiệu quả kinh doanh 
theo định hướng của Hội đồng quản trị (HĐQT). Song song với đó, PTI cũng từng bước 
chuyển dịch thành công cơ cấu doanh thu các nghiệp vụ, giảm dần tỷ trọng doanh thu của 
nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, tăng tỷ trọng các nghiệp vụ khác có hiệu quả hơn như con 
người, tài sản kỹ thuật. 

Năm 2019, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.700 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so 
với năm 2018. PTI cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ thông tin, đem lại chất lượng dịch 
vụ tốt nhất cho khách hàng. 

Cũng trong năm 2019, PTI sẽ thực hiện một số giải pháp gồm: Đẩy mạnh khai thác trên các 
kênh bán hàng hiện có, đặc biệt là các kênh phân phối mà PTI đang có thể mạnh như: Vnpost, 
banca, showroom, kênh bán hàng trực tuyến, môi giới… Cùng với đó, hợp tác với các đối tác 
nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm bảo hiểm trên môi trường thương mại điện tử bằng 
việc bắt tay với các sàn thương mại lớn, các công ty viễn thông uy tín; tìm cơ hội hợp tác với 
một công ty bảo hiểm nhân thọ; đẩy mạnh phát triển thương hiệu, truyền thông sự kiện, 
truyền thông nội bộ, chương trình hỗ trợ, xúc tiến bán hàng; áp dụng công nghệ quản lý hiện 



đại trong toàn bộ các mảng hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty; chú trọng phát 
triển đội ngũ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đ 

Với hơn 20 năm hoạt động và phát triển, đến nay, PTI đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc 
trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, khẳng định uy tín với khách hàng nhờ định 
hướng kinh doanh đúng đắn và trên 100 sản phẩm bảo hiểm chất lượng cao, có mức phí cạnh 
tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành. 

Thùy Linh 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam  

Ngày đăng: 23/04/2019 
Mục: Tin tức 

Nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính nhà nước đối với người dân,  
doanh nghiệp 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức; 
góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho 
doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và 
phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch đo lường sự hài 
lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2019. 

 

Ảnh minh họa 

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam, 
Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các cơ quan 
thông tin, truyền thông và các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Công 
bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội 
dung, tiêu chí đánh giá, mẫu phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019; Xây 
dựng tài liệu hướng dẫn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019. Cùng với đó, sẽ 
tiến hành điều tra xã hội học; tổng hợp, phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo và tổ chức công 
bố Chỉ số hài lòng năm 2019. 

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin, truyền thông phối hợp 
chặt chẽ trong việc thông tin, tuyên truyền về Chỉ số hài lòng năm 2018 và việc triển khai đo 
lường sự hài lòng năm 2019 nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức. 

Trên cơ sở Chỉ số hài lòng năm 2018, các bộ, ngành, địa phương xác định, thực hiện các giải 
pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính vừa đảm bảo đúng pháp luật, 
vừa dễ dàng, nhanh chóng cho người dân, tổ chức. Giám sát, kiểm tra, đánh giá, xử lý 
nghiêm, kịp thời việc thực hiện quy định thủ tục hành chính trong giải quyết công việc, cung 
ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. 



Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao chất 
lượng hoạt động của bộ phận Một cửa. Định kỳ đánh giá kết quả sử dụng Chỉ số hài lòng về 
sự phục vụ hành chính trong báo cáo cải cách hành chính gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

 

 


