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Bổ nhiệm Chủ tịch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ công 
bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) 

Theo Quyết định số 1816 /QĐ-BTTTT ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 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 Thông tin và Truyền thông. 

Quyết định số 1818/QĐ-BTTTT ngày 29/10 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 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, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộVietnam Postgiữ chức Bí thư 
Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo
Tổng công ty 

Phát biểu tại buổi Lễ,Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngNguyễn 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 này 
có tổ chức tốt, tinh thần đoàn kết và sự phát triển bền vững. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng,một người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp không 
phải tự nhiên xuất hiện mà phải qua rèn luyện, thử thách, đã từng trải qua nhiều khó khăn, 
gian khổ. Anh 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. Vietnam Post đang trở thành nền tảng 
quan trọng của xã hội, của thương mại điện tử. 

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định cho Lãnh đạo 
Tổng công ty 

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. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post Nguyễn Hải Thanh cho 
biết, thời gian qua Vietnam Post đã hoàn thành xuất sắc chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 
2020, với viêc về đích trước hạn 2 năm, doanh thu đạt 1 tỷ USD. Giai đoạn 2020 - 2030 cơ 
hội và thách thức rất lớn, đòi hỏi Vietnam Post phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số theo 
hướng là doanh nghiệp công nghệ. 

Tổng giám đốc Chu Quang Hào khẳng định,việc kiện toàn Ban Lãnh đạo của Tổng công ty sẽ 
tạo điều kiện đểVietnam Post ổn định và có nhiều bứt phátrong việc đẩy nhanh quá trình triển 
khai chiến lược phát triển trong thời gian tới. 

Duy Anh 
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Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

Thời gian qua, nhằm giảm bớt chi phí, thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp, 
BHXH huyện An Dương đã tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn 
người dân, doanh nghiệp thực hiện gửi và nhận hồ sơ BHXH qua hệ thống dịch vụ bưu 
chính nhanh gọn, thuận tiện mà không phải mất chi phí, đồng thời công khai số điện 
thoại của đơn vị dịch vụ bưu chính để người dân và doanh nghiệp được biết thông tin 
liên hệ. 

Do đó số lượng hồ sơ giao nhận, trả kết quả qua hệ thống bưu chính của BHXH huyện An 
Dương ngày càng tăng. Cụ thể, quý III/2019, BHXH huyện đã tiếp nhận và trả kết quả qua 
dịch vụ bưu chính là 9.409 hồ sơ, tăng 665 hồ sơ so với quý II. Việc giao nhận hồ sơ qua hệ 
thống dịch vụ bưu chính đã tạo nhiều sự đồng thuận, ủng hộ, hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp đối với ngành BHXH, góp phần hướng dần tới mục tiêu chung mà ngành định hướng. 
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Tập huấn quy trình thu BHXH tự nguyện, BHYT 

BHXH thành phố vừa phối hợp với Bưu điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn Quy 
trình thu BHXH tự nguyện, BHYT qua đại lý thu. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bưu 
điện; đại diện các phòng nghiệp vụ BHXH TP... 

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn Quy trình khai thác phát triển đối tượng, tham gia 
BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và nhiệm vụ của các 
bên. Đồng thời hội nghị cũng dành thời gian tập trung giải đáp những ý kiến thắc mắc của đại 
biểu về những nội dung liên quan. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, - Phó giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Văn Thạnh nhấn 
mạnh đây là nhiệm vụ lớn mà cả hai ngành Bưu điện và BHXH phải hoàn thành trong thời 
gian tới; do đó cần nhanh chóng triển khai để đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Trước mắt 
Bưu điện cần chú trọng nguồn lực, đặc biệt là đào tạo đội ngũ nhân viên để nắm được quy 
trình, các bước thực hiện. Về phía cơ quan BHXH sẽ hỗ trợ Bưu điện trong thực hiện nhiệm 
vụ. Đồng thời chủ động phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các nội dung đã 
được triển khai tại Hội nghị, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 
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Lào Cai: Số người tham gia BHXH tự nguyện vượt 7,33% kế hoạch 

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu tuyên truyền, vận động và phát triển đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm 2019, từ ngày 12/10 - 25/10/2019, 
BHXH và Bưu điện tỉnh Lào Cai đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động tới từng 
xã, từng hộ dân, người dân tại 09 huyện, thành phố trên địa bàn. 

 

Khai mạc chương trình ra quân vận động, tuyên truyền BHXH tự nguyện 

Với khí thế quyết tâm vận động được nhiều người tham gia BHXH tự nguyện, cán bộ hai 
ngành từ cấp tỉnh xuống cấp huyện đã đồng loạt diễu hành, tổ chức tuyên truyền lưu động về 
chính sách BHXH tự nguyện trên các tuyến phố chính, khu vực đông dân cư và địa bàn trọng 
điểm. Sau lễ ra quân, các nhóm được phân công đến từng địa bàn, vào từng nhà dân và các 
khu chợ để tư vấn, giải đáp thắc mắc cho người dân về các nội dung như: Đối tượng tham gia, 
địa điểm, thủ tục tham gia, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi và mức hưởng. Đồng 
thời, nếu có người dân tham gia, cán bộ tuyên truyền lập hồ sơ và thu tiền đóng trực tiếp ngay 
tại chỗ. 

Kết quả, trong 9 ngày ra quân, toàn tỉnh đã vận động và phát triển được 944 người, nâng tổng 
số người tham gia BHXH tự nguyện của tỉnh lên 3.735 người, vượt 7,33% kế hoạch BHXH 
Việt Nam giao. 

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh trong công tác phát 
triển BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Bưu điện tỉnh cũng chỉ đạo Bưu điện các 
huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động được nhiều người tham gia mới, đặc biệt 
thường xuyên gọi điện hoặc đến tận nhà người dân khi họ chuẩn bị đến kỳ đóng nộp để người 
dân tin tưởng và tiếp tục tham gia, đảm bảo phát triển BHXH tự nguyện một cách bền vững/. 
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Yên Bái: Ngày đầu ra quân tuyên truyền có hơn 100 người tham gia BHXH tự nguyện 

Thực hiện phong trào thi đua cao điểm tháng 11/2019, sáng 30/10, BHXH tỉnh và Bưu 
điện tỉnh Yên Bái đã phối hợp ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
BHXH tự nguyện. 

Theo đó, trên 50 đoàn viên thanh niên, nhân viên và cộng tác viên của BHXH tỉnh, Bưu điện 
tỉnh và Bưu điện TP.Yên Bái đã chia thành từng cặp đến tận gia đình các hộ buôn bán nhỏ 
trên địa bàn thành phố Yên Bái để trực tiếp vận động, tư vấn và hướng dẫn người dân tham 
gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, phát tờ gấp “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện” để 
các hộ tiểu thương nắm rõ các quy định, quyền lợi chế độ khi tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Đợt ra quân này là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đội 
ngũ đoàn viên thanh niên, nhân viên và cộng tác viên của hai đơn vị trong phong trào thi đua 
tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện. 

Với chỉ tiêu phát triển thêm 500 người dân tham gia trong đợt ra quân lần này, BHXH tỉnh 
Yên Bái phấn đấu nâng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh lên con số trên 
7.000 người theo kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. 

Với khẩu hiệu “BHXH, Bưu điện làm hay, hăng say tư vấn”, đợt ra quân đã nhận được sự 
hưởng ứng tích cực của các cộng tác viên truyền thông cũng như các hộ buôn bán nhỏ trên địa 
bàn. 

Theo báo cáo nhanh từ các đội thi đua, đến 16 giờ ngày 30/10, đã có trên 100 người dân đăng 
ký tham gia BHXH tự nguyện. Đây là tín hiệu tích cực trong ngày đầu ra quân thực hiện công 
tác truyền thông, mở ra hy vọng cho BHXH tỉnh trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 

 


