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Bộ TT&TT bổ nhiệm nhân sự mới Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

Chiều 29/10, tại trụ sở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ở Hà Nội, Bộ 
Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ 
chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. 

Theo Quyết định số 1816/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, bổ nhiệm 
có thời hạn ông Nguyễn Hải Thanh - Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Vietnam 
Post giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trước đó, tháng 9/2019, ông Phạm Anh Tuấn, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tổng công ty được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng 
Bộ TT&TT. 

Quyết định số 1818/QĐ-BTTTT ngày 29/10 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm có thời hạn 
ông Nguyễn Xuân Lam, Chánh Văn phòng Tổng công ty giữ chức Thành viên Hội đồng thành 
viên. 

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã chuẩn y ông Nguyễn Hải Thanh, 
Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Vietnam Post giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 
2015 - 2020. 

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn trao 
quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hải Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng 

thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, trong một thời 
gian rất ngắn sau khi Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm, Vietnam Post đã nhanh 
chóng kiện toàn tổ chức. Điều này thể hiện doanh nghiệp có tổ chức tốt, tinh thần đoàn kết và 
sự phát triển bền vững. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự tin tưởng, ông Nguyễn Hải Thanh sẽ cùng tập thể 
lãnh đạo đưa Vietnam Post tiến nhanh trong chặng đường phát triển giai đoạn 2020 - 2030. 



Trong bước tiến về đích 2030, sẽ phải đi qua dấu mốc năm 2025. Trong khi đó, năm 2025 là 
thời điểm kinh tế số chiếm 20% GDP của Việt Nam, là năm mà Vietnam Post phải trở thành 
nền tảng của thương mại điện tử. 

Chặng đường từ nay đến năm 2030 có câu chuyện chuyển đổi số của Việt Nam; đất nước, xã 
hội sẽ chuyển sang môi trường, không gian hoàn toàn mới - không gian số. 

Người đứng đầu Bộ TT&TT nhấn mạnh, Vietnam Post đang trở thành nền tảng quan trọng 
của xã hội, của thương mại điện tử. Đây cũng là doanh nghiệp được Nhà nước giao quản lý 
vận hành mạng lưới bưu chính công ích và là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam tham gia 
vào Liên minh bưu chính thế giới UPU. Đặc biệt Vietnam Post cũng đóng vai trò quan trọng 
trong việc góp phần đẩy nhanh việc triển khai Chính phủ điện tử và cung cấp các dịch vụ 
hành chính công của đất nước. 

Trong chặng đường tới, Vietnam Post sẽ còn gặp nhiều thử thách mới, nhưng điều đó sẽ đưa 
Vietnam Post trở lên mạnh mẽ hơn. Thời điểm này đang là cơ hội để bưu chính, Vietnam Post 
phát triển. Nếu Vietnam Post đặt mục tiêu và hoàn thành kế hoạch tốc độ tăng trưởng 40% thì 
trong 5 năm nữa doanh thu của Vietnam Post sẽ đạt 5 tỷ USD. 
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Ông Nguyễn Hải Thanh giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

Chiều 29/10, tại trụ sở Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Bộ TT-TT và 
Đảng ủy Khối DN Trung ương tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. 

Tại buổi lễ, Bộ TT-TT đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam. 

Cụ thể: 

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hải Thanh- Thành viên HĐTV giữ chức Chủ tịch HĐTV 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, thay ông Phạm Anh Tuấn mới được Thủ tướng bổ nhiệm 
giữ chức Thứ trưởng Bộ TT-TT. 

 

Lãnh đạo Bộ TT-TT trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Hải Thanh 

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Lam- Chánh Văn phòng Tổng Công ty giữ chức 
Thành viên HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy Khối DN Trung ương đã chuẩn y ông Nguyễn Hải Thanh- Ủy viên 
Ban Thường vụ, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Bí 
thư Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. 

 



Lãnh đạo Bộ TT-TT trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Xuân Lam 

Cũng tại buổi lễ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn 
Thị Vân Anh- Phó Chánh Văn phòng giữ chức Chánh Văn phòng; ông Ninh Quang Hải- 
Trưởng phòng Tổng hợp giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty. 

Chia sẻ về trọng trách được giao, ông Nguyễn Hải Thanh- Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam cho biết, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chiến lược 
phát triển giai đoạn 2011-2020, với việc về đích trước hạn 2 năm, doanh thu đạt 1 tỉ USD. 
Giai đoạn 2020-2030, cơ hội và thách thức rất lớn, đòi hỏi Bưu điện Việt Nam phải đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi số theo hướng là DN công nghệ. 

Vì vậy, theo ông Thanh, toàn thể CBNV trên toàn mạng lưới sẽ phải đoàn kết một lòng thực 
hiện thành công hơn 20 đề án lớn của Tổng Công ty, trong đó tập trung vào các lĩnh vực 
chuyển đổi số, cung ứng dịch vụ công qua mạng lưới bưu chính công ích, triển khai sàn 
thương mại điện tử Postmart, phát triển thương mại điện tử và logistic, xây dựng hệ thống mã 
bưu chính chi tiết tới tận hộ dân cư... “Những đề án này không chỉ là giải pháp nòng cốt, mà 
còn là chiến lược phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn tới, nhằm đưa Bưu điện Việt 
Nam phát triển lên tầm cao mới”- ông Thanh nhấn mạnh. 

PV 
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Dịch vụ bưu chính là "Cánh tay nối dài" của BHXH 

Chiều 28/10, BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị 
trực tuyến “Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
qua dịch vụ bưu chính công ích của ngành BHXH giai đoạn 2014-2019”. Sau 5 năm, 
toàn hệ thống Bưu điện đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, 
BHYT với hơn 21 nghìn bưu gửi. 

"Cánh tay nối dài" của BHXH 

Đại diện Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam) cho biết, qua 5 năm (2014-2019), công tác tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của ngành BHXH đã 
dần đi vào ổn định, triển khai rộng khắp tại 63 tỉnh, thành phố và bước đầu đáp ứng các mục 
tiêu như: Giảm số lượt đơn vị SDLĐ trực tiếp đến cơ quan BHXH để thực hiện giao dịch, góp 
phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, chờ đợi cho người dân và DN khi thực hiện giao 
dịch với cơ quan BHXH; đóng góp vào kết quả cải cách TTHC của Ngành. Qua đó, giúp giảm 
hồ sơ tồn đọng tại cơ quan BHXH, theo dõi được số lượng và thành phần hồ sơ trả cho đơn vị 
theo từng ngày; giảm số lượt đơn vị trực tiếp đến cơ quan BHXH để thực hiện giao dịch, 
phòng ngừa, hạn chế các hành vi tiêu cực do DN không phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ giải 
quyết hồ sơ. 

 

100% Bưu điện tỉnh, thành phố ký kết hợp đồng với BHXH địa phương triển khai 
thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

Theo thống kê, tính đến tháng 9/2019, đã có 26.478.766 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu 
chính; 61.150.025 hồ sơ được giải quyết và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Bên cạnh đó, 
BHXH các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với Bưu điện tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ 
năng, kiến thức cho 32.587 lượt nhân viên Bưu điện trong việc thực hiện các quy định về biểu 
mẫu, thủ tục, hồ sơ BHXH, BHYT. Hiện nay, 100% Bưu điện tỉnh, thành phố đã ký kết hợp 
đồng với BHXH địa phương triển khai thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết TTHC. Sau 5 năm, toàn hệ thống Bưu điện đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC về 



BHXH, BHYT từ cơ quan BHXH đến các đơn vị tham gia BHXH và ngược lại, với tổng số 
21.037.911 bưu gửi. 

Việc tiếp nhận hồ sơ từ các đơn vị SDLĐ đã dần chuyển từ hình thức chuyển phát nguyên 
niêm phong sang chuyển phát có kiểm đếm, đối chiếu. Hiện nay, khoảng 62% Bưu điện tỉnh, 
thành phố thực hiện kiểm đếm, đối chiếu hồ sơ- mặc dù mới chủ yếu kiểm đếm, đối chiếu 
theo danh mục do đơn vị SDLĐ lập sẵn chứ chưa đối chiếu theo quy định về hồ sơ của 
TTHC. Đồng thời, việc phối hợp giữa cơ quan BHXH và Bưu điện cùng cấp được chú trọng, 
để kịp thời đánh giá việc thực hiện thỏa thuận hợp tác, từ đó từng bước tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đơn vị SDLĐ. 

Phát triển ở tầm cao mới 

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Dung- Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm nay, 
số lượng hồ sơ BHXH TP.HCM tiếp nhận qua Bưu điện đạt tỉ lệ 97,74% và tỉ lệ trả kết quả 
TTHC qua Bưu điện đạt 98,82%. BHXH TP.HCM cũng triển khai tiếp nhận hồ sơ qua nhiều 
“kênh” khác như: Trang web tiếp nhận hồ sơ BHXH, qua số tổng đài của Bưu điện, hoặc đơn 
vị SDLĐ điện thoại trực tiếp đến các Bưu cục và Bưu điện Thành phố. Ngoài ra, BHXH 
TP.HCM còn có thêm một “kênh” riêng để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua Bưu 
điện. 

Tuy nhiên, theo bà Dung, việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích còn gặp một số khó khăn như: Địa bàn rộng nên một số Bưu cục còn chậm trong việc giao 
nhận hồ sơ, việc tìm kiếm, kiểm soát hồ sơ theo phần mềm chưa tốt… Vì vậy, trong thời gian 
tới, BHXH TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Bưu điện để tuyên truyền, phổ biến các dịch vụ 
đến các đơn vị SDLĐ, có văn bản giải đáp khiếu nại về giao nhận hồ sơ, đăng tải thông tin 
thông báo trên trang web của BHXH Thành phố, chấn chỉnh những Bưu cục chưa thực hiện 
đúng thời gian giao nhận hồ sơ. 

Chia sẻ về kinh nghiệm xử lý hồ sơ thất lạc, hư hỏng, đại diện BHXH tỉnh Đắk Lắk cho biết, 
BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Bưu điện làm việc trực tiếp với đơn vị SDLĐ về vấn đề 
này; đồng thời giao trách nhiệm cho các bộ phận liên quan xử lý, khôi phục hồ sơ bị thất 
lạc… 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện Việt 
Nam sẽ nỗ lực thực hiện vai trò “cánh tay nối dài” của các cơ quan hành chính, trong đó có 
BHXH Việt Nam để cung cấp dịch vụ hành chính công tốt nhất, thuận tiện nhất, góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tổ chức và DN. Theo đó sẽ tiếp tục mở rộng 
ứng dụng phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH đảm bảo liên thông, hoàn thiện các phần mềm 
nghiệp vụ, huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ BHXH cho đội ngũ nhân viên Bưu điện… 

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng nhận định: “Trong thời gian 
tới, hai bên cần tiếp tục chủ động nâng cao chất lượng thực hiện công tác này, nhất là thực 
hiện tốt việc chuyển phát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ; nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ, 
giảm tỉ lệ hồ sơ thất lạc, hư hỏng. Đồng thời, đề nghị các đơn vị của BHXH Việt Nam ngay 
trong quý IV/2019 phải hoàn thiện về mặt kỹ thuật để kết nối phần mềm tiếp nhận và trả hồ sơ 
TTHC. Trên cơ sở đó, dự kiến trong quý I/2020 triển khai tới tất cả các tỉnh, thành phố, nhằm 
giúp người dân và DN tra cứu, theo dõi được đường đi của hồ sơ”. 
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Công bố quyết định của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về công tác cán bộ 

Ngày 29/10, Bưu điện tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Như 
Hạnh, Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Phạm Văn Thủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

 
 

Đồng chí Đinh Như Hạnh trao quyết định 

của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho đồng chí Phùng Thế Hùng. 
 

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1288/QĐ-BĐVN ngày 12/9/2019 về việc bổ nhiệm cán bộ 
đối với ông Phùng Thế Hùng, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Sơn La, nay giữ chức Giám đốc 
Bưu điện tỉnh Sơn La. Thời gian bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 1/11/2019. 

 
 



 
 

Đồng chí Phạm Văn Thủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phùng Thế Hùng 
 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn 
La đã chúc mừng đồng chí Phùng Thế Hùng và đề nghị trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục 
phát huy kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết, cống hiến trí tuệ, cùng tập thể cán bộ viên 
chức ngành Bưu điện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
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Số lượng tiếp nhận, trả hồ sơ bảo hiểm qua bưu chính tăng nhanh 

 Thông tin từ BHXH Việt Nam ngày 29/10 cho biết, từ năm 2014 đến tháng 9/2019, toàn 
quốc có gần 26,5 triệu hồ sơ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được tiếp nhận qua dịch vụ bưu 
chính công ích và 61,5 triệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả qua dịch vụ bưu 
chính công ích, với số lượng tiếp nhận và trả kết quả tăng nhanh qua các năm. 

Năm 2014, ngành BHXH tiếp nhận 356.156 hồ sơ thì đến năm 2018 là hơn 6,7 triệu hồ sơ và 
9 tháng năm 2019 là trên 3,8 triệu hồ sơ. Về trả kết quả, năm 2014 là 356.561 hồ sơ, thì năm 
2018 lên đến 18,4 triệu hồ sơ và 9 tháng đầu năm 2019 trên 13,6 triệu hồ sơ. 

Nhìn chung, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích của ngành BHXH đã dần đi vào ổn định, triển khai rộng khắp 63 tỉnh, thành 
phố. Nhất là bước đầu đã đáp ứng các mục tiêu như: tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi 
của người dân và doanh nghiệp; phòng ngừa, hạn chế các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; giảm 
hồ sơ tồn đọng tại cơ quan BHXH; thuận tiện trong theo dõi hồ sơ 

 

  

 


