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Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái   
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Mục: Tin tức  

Tiếp nhận trên 15 nghìn lượt hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

Sau gần 3 năm triển khai Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã 
thu được nhiều kết quả tích cực. 

 

Nhân viên Bưu điện thành phố Yên Bái thực hiện dịch vụ bưu chính công ích. Ảnh báo Yên 
Bái 

Đến nay, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn 
đã triển khai, quán triệt nội dung Quyết định đến toàn thể công chức, viên chức và người lao 
động, niêm yết công khai tại nơi giải quyết TTHC, đồng thời cung cấp thông tin cho tổ chức 
cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Tính đến hết  tháng 10/2019 có tổng số 1.505.128 lượt hồ sơ được thực hiện, giải quyết. 
Trong đó, số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích đạt trên 15 nghìn 
lượt; số lượng chuyển trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đạt trên 100 nghìn lượt. 

100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng 
không bị hư hỏng, suy chuyển hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong, không có trường hợp 
nào bị mất trong quá trình chuyển phát, không có trường hợp nào phải bồi thường thiệt hại. 



 

Nguồn: Báo Thanh Hóa  

Ngày đăng: 02/12/2019 
Mục: Tin tức  

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Quan Hóa 

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quan Hóa được giao chỉ tiêu phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện là 500 người. Tuy nhiên, với đặc thù là huyện miền 
núi, biên giới địa bàn rộng, giao thông không thuận lợi, kinh tế dựa vào sản xuất nông 
nghiệp do đó đời sống người dân vẫn còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, 
nên tỷ lệ người dân tham gia các loại hình BHXH còn thấp, việc duy trì và khai thác 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là một thách thức không nhỏ đối với 
BHXH huyện Quan Hóa. 

 

Lãnh đạo Bưu điện huyện Quan Hóa cùng nhân viên đại lý thu thường xuyên xuống các hộ 
dân tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện. 

Ðể hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã triển khai 
đồng bộ các giải pháp, như: Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu 
BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Tăng cường mở rộng và nâng cao chất 
lượng mạng lưới đại lý thu trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, BHXH huyện phối hợp với Bưu 
điện huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đối tượng hướng đến là những người trong độ tuổi lao 
động, có thu nhập ổn định, chưa tham gia đóng BHXH bắt buộc. Để mời được những đối 
tượng này đến tham dự hội nghị, 2 ngành đã phối hợp với chính quyền địa phương trong việc 
phát hành giấy mời, có chữ ký của lãnh đạo xã nhằm huy động sự vào cuộc của chính quyền 
địa phương và tạo niềm tin cho nhân dân. Sau đó các đại lý thu ở xã, thị trấn cùng các đoàn 
thể ở cơ sở gặp từng người, đến từng nhà người dân để tư vấn trước cho họ về tính ưu việt của 
chính sách BHXH tự nguyện. 

Ông Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc BHXH huyện Quan Hóa cho biết: Ngay từ đầu năm, 
chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương, bưu điện và các tổ chức đoàn thể, xã hội 
tại các xã, thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại, tuyên truyền trực tiếp về chính sách BHXH tự 
nguyện và BHYT hộ gia đình đến với người dân. Đồng thời, giải đáp những vấn đề người dân 
quan tâm liên quan đến quyền lợi khi tham gia đóng BHXH, BHYT. Qua đó, người dân thấy 



được lợi ích thiết thực của việc tham gia đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu 
lúc về già và tích cực tham gia. Ðể phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH 
huyện đã tuyên truyền trực tiếp tại từng thôn, bản với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu 
để người dân hiểu và tham gia. Không chỉ phát triển đối tượng tham gia BHXH qua hội nghị 
tuyên truyền, BHXH huyện còn phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua mạng 
lưới đại lý thu và đem lại kết quả tích cực. Hiện toàn huyện có 16 đại lý thu bưu điện, có mặt 
hầu hết ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đại lý thu của bưu điện đã và đang khẳng 
định là “cánh tay nối dài” của ngành BHXH trong việc tuyên truyền, vận động, giúp người 
dân nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. 

Chị Hà Thị Mai, nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của điểm Bưu điện 
văn hóa xã Phú Thanh cho biết: Chị làm đại lý thu BHXH, BHYT được hơn 3 năm. Trong 
quá trình làm nhân viên đại lý, điều khó khăn nhất đối với mỗi nhân viên là phải nắm vững 
các chính sách, Luật BHXH, BHYT để có thể tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tham 
gia. Cùng với đó, nhân viên đại lý phải là người kiên trì, nhẫn nại, có tinh thần trách nhiệm 
cao, thực sự nhiệt tình và tâm huyết với công việc. Việc tuyên truyền, vận động người dân 
tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện không chỉ đơn thuần là tìm đến nhà vận 
động, gặp người dân nhiều hay ít lần, mà quan trọng hơn cả là hiểu người dân cần gì để cung 
cấp thông tin và thông qua tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức của người dân, khiến họ tin 
tưởng, cảm thấy thoải mái và yên tâm, tự nguyện tham gia. Vì thế những người làm đại lý thu 
phải gần gũi với bà con, nắm bắt, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của các thành viên trong gia 
đình, từ đó tuyên truyền theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, bằng nhiều hình thức trực tiếp, gián 
tiếp, trên đài truyền thanh, trong các hội nghị của các tổ chức chính trị - xã hội của thôn bản, 
của xã, trong các buổi bán hàng hóa lưu động để người dân hiểu thêm về lợi ích, ý nghĩa thiết 
thực của việc tham gia BHXH tự nguyện... Nhờ tích cực tuyên truyền, tư vấn, vận động, đến 
nay, chị Hà Thị Mai đã khai thác được 16 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Anh Hà Văn Khôn, bản Đỏ, xã Phú Thanh chia sẻ: Được tham gia hội nghị tuyên truyền, vận 
động tham gia BHXH tự nguyện, nhân viên đại lý thu bưu điện trực tiếp đến tận nhà tư vấn tôi 
hiểu được chính sách BHXH tự nguyện của Ðảng và Nhà nước là chính sách ưu việt, mang lại 
lợi ích lớn cho những người lao động tự do như chúng tôi nên đã quyết tâm tham gia BHXH 
tự nguyên để có lương hưu khi về già không phụ thuộc vào con cái. 

Bằng những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, viên chức và hệ thống đại lý thu 
BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên toàn huyện, tính đến hết tháng 10-2019, số người tham 
gia BHXH tự nguyện là 369 người, đạt 88,28% dự toán giao. BHXH huyện đang tích cực 
triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm. 
Tuy nhiên, khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là người lao động 
tự do có mức thu nhập thấp lại bấp bênh, đa số họ chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn 
trẻ để hưởng lương hưu khi tuổi già. Để người dân hiểu được lợi ích và tự giác tham gia 
BHXH tự nguyện, cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng, trong đó vai trò chủ công thuộc về 
BHXH, với tinh thần và quyết tâm “bám dân, bám bản” tuyên truyền, vận động cho người dân 
hiểu được những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện để người dân hưởng ứng tích cực, tạo 
sự lan tỏa của chính sách trong cộng đồng. 



 

Nguồn: VOV World                      

Ngày đăng: 02/12/2019 
Mục: Xã hội  

Phát động Cuộc thi viết “Tôi tình nguyện” 2019 

Cuộc thi viết “Tôi tình nguyện” 2019 bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 5/12/2019 
đến ngày 20/4/2020. 

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người tình nguyện (5/12), sáng 2/12, tại Hà Nội,  Trung ương Hội 
Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Cuộc thi viết “Tôi tình nguyện” 2019 và ra mắt một số 
đội/nhóm tình nguyện viên Chữ thập đỏ trực thuộc Trung ương Hội. 

Nội dung tác phẩm dự thi là những bài viết, câu chuyện khắc họa chân dung, kể về sự hy sinh, 
cống hiến của những con người, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp,... mà tác giả biết và chứng 
kiến, hoặc chính những kỷ niệm sâu sắc của tác giả trong quá trình hoạt động tình nguyện, hỗ 
trợ cộng đồng. 

 

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam . 

Cuộc thi viết “Tôi tình nguyện” 2019 bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 5/12/2019 đến 
ngày 20/4/2020. Lễ công bố và trao giải Cuộc thi tại Lễ phát động “Tháng nhân đạo” 2020 - 
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Ngày Tình nguyện viên Chữ 
thập đỏ Việt Nam (8/5/2020). 

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết: “Chủ 
đề Ngày quốc tế người tình nguyện năm 2019 là tình nguyện vì một tương lai hòa nhập. Mỗi 
tác phẩm dự thi, mỗi hoạt động tình nguyện sẽ là những bông hoa ngát hương tô đẹp cuộc 
sống, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, những giá trị nhân văn đến với cộng đồng, đồng 
thời, gắn kết, thúc đẩy các hoạt động tình nguyện, nhân đạo trên toàn quốc.” 



Cũng tại buổi lễ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức ra mắt 2 Đội Tình nguyện 
viên Chữ thập đỏ trực thuộc Trung ương Hội là: Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ của Bưu 
điện Việt Nam (VNPost) và Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Mùa Thu và những người 
bạn” (Hà Nội). 



 

Nguồn: MIC                      

Ngày đăng: 02/12/2019 
Mục: Tin tức  

Tăng cường hợp tác bưu chính Pháp - Việt Nam 

Chiều ngày 02/12/2019, tại Hà Nội, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã có buổi tiếp và làm 
việc với Đoàn Bưu chính Pháp (La Post) do ông Jean Paul Forceville, Giám đốc phụ 
trách Quan hệ quốc tế và EU của Bưu chính Pháp dẫn đầu. Cùng tham dự buổi tiếp có 
đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Bưu chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

 

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã trao đổi với ông Jean Paul Forceville về những 
vấn đề hai bên cùng quan tâm, bao gồm các vấn đề liên quan đến hoạt động của Liên minh 
Bưu chính Thế giới (UPU) mà hai nước đều là thành viên và chuẩn bị cho Đại hội UPU năm 
2020; những khó khăn, thách thức đối với quản lý thị trường bưu chính hiện nay, đặc biệt 
trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử và nền kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ; vấn đề 
cạnh tranh trong lĩnh vực bưu chính khi có sự xuất hiện của các công ty start-up, các công ty 
công nghệ cũng tham gia vào thị trường bưu chính; thúc đẩy quan hệ hợp tác bưu chính giữa 
Pháp và Việt Nam… 

 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn tiếp ông Jean Paul Forceville, Giám đốc phụ trách Quan hệ 
quốc tế và EU của Bưu chính Pháp 

Thứ trưởng cũng mong muốn phía Pháp chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với thị 
trường bưu chính; định hướng tương lai phát triển của ngành Bưu chính Pháp cũng như EU 
để Bưu chính Việt Nam có thể tham khảo xây dựng lộ trình phát triển trong bối cảnh Cách 
mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra rất nhanh trên toàn thế giới, đồng thời đề nghị Bưu 
chính Pháp tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương, thúc đẩy tăng trưởng lưu lượng bưu chính 
vào Pháp và các nước châu Âu và hợp tác về phát triển thị trường thương mại điện tử. 



 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng ông Jean Paul Forceville và các thành 
viên trong đoàn. 

Ông Jean Paul Forcevillie cho biết Bưu chính Pháp và Việt Nam đã có hợp tác chặt chẽ kể từ 
năm 2007. Đối với các thách thức đối với bưu chính, ông Jean Paul Forceville cho biết Pháp 
và châu Âu cũng gặp những vấn đề tương tự về phát triển thị trường bưu chính như Việt Nam 
trong thời gian trước đây. Bưu chính Pháp đã thực hiện những cải tổ, thúc đẩy sự phát triển, 
cố gắng có những giải pháp cho những vấn đề này như giải pháp về thuế, quan sát và xem xét 
các doanh nghiệp khởi nghiệp phù hợp để hợp tác trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp khởi 
nghiệp có lợi thế. Ông Jean Paul Forceville cho biết Pháp rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với 
phía Việt Nam và ông cũng nhất trí với quan điểm của Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn về việc 
cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bưu chính giữa hai nước Pháp và Việt Nam. 

Giang Phạm 



 

Nguồn: Báo Hậu Giang    

Ngày đăng: 03/12/2019 
Mục: Tin tức  

Chuyển giao tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sang bưu điện 

Hoạt động này được Bưu điện thành phố Vị Thanh phối hợp với UBND phường I tổ chức (lễ 
khai trương) vào sáng ngày 2-12. 

Theo đó, phường I sẽ chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính từ UBND phường sang Bưu điện thành phố. Thực hiện mô hình, phường bố trí cán bộ, 
công chức sang bưu điện làm việc, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hành chính trên lĩnh vực tư 
pháp, đất đai, chứng thực các loại giấy tờ… 

 

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố tham quan nơi tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bưu 
điện thành phố. 

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết, việc 
chuyển giao nhằm tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ hành chính theo 
hướng nhanh gọn, tránh tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân; góp phần cho 
UBND phường thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. 

Để làm tốt việc chuyển giao, ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị Bưu điện thành phố tăng cường 
phối hợp với UBND phường bố trí nhân viên cùng với cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp 
nhận, chuyển giao; việc giải quyết hồ sơ hành chính phải đảm bảo đúng thẩm quyền, hạn chế 
thấp nhất sai sót. UBND phường I và Bưu điện thành phố cần tăng cường tuyên truyền để 
người dân biết việc chuyển giao này… 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam                       

Ngày đăng: 02/12/2019 
Mục: Xã hội  

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" 

Đến từng khu chợ, khu dân cư để gặp gỡ, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tự nguyện. Những nỗ lực đã gặt hái được kết quả, khi số người tham gia BHXH 
tự nguyện trong 1 năm đã bằng 10 năm trước cộng lại. 

 

Lãnh đạo cũng như nhân viên Bưu điện đều phải ra quân, đến tận nơi người dân 
buôn bán để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: D.L 

Đợt ra quân phát triển BHXH tự nguyện được Bưu điện tỉnh tổ chức cao điểm trong tháng 9 
và tháng 10.2019. Tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh (trừ 6 huyện miền núi cao) 
đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động đến từng người dân ở từng khu chợ, khu dân cư. 

Xóa đi những ngại ngùng ban đầu trong tiếp cận với người dân, chị Phan Thị Hoài Thủy (đại 
lý thu Bưu điện xã Đại Hiệp, Đại Lộc) bắt chuyện với một tiểu thương ở khu chợ xã Đại 
Hiệp. Sau những chào hỏi ban đầu làm quen, cùng với xấp tờ rơi trên tay, chị Thủy giới thiệu 
về chính sách BHXH tự nguyện. Một người nghe, rồi 2 người thấy chị nói chuyện về tham gia 
BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu, tranh thủ lúc thưa khách cũng đến nghe. 

Hết một buổi chợ, chị Thủy đã ghi 24 phiếu thu cho khách hàng, tương ứng với 24 người 
đồng ý tham gia chính sách BHXH tự nguyện. Theo lời chị Thủy, lúc đầu người dân cứ nghĩ 
chị đang đi làm bảo hiểm cho một công ty nào đó, nên không quan tâm lắm, nhưng khi chị nói 
đây là chính sách của Nhà nước thì người dân mới tin tưởng lắng nghe. 

Chỉ trong ngày ra quân đồng loạt ở địa bàn từng huyện, thị xã, thành phố của nhân viên đại lý 
thu bưu điện các huyện, xã, phường đã vận động được 1.022 người tham gia chính sách 
BHXH tự nguyện. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đông nhất ở huyện Bắc Trà 
My với 193 người, tiếp đến là Nông Sơn, Đại Lộc, Tiên Phước... Cứ hai nhân viên đại lý thu 
đi cùng với nhau, tuyên truyền, vận động người dân tham gia chính sách ngay tại chỗ; mọi thủ 



tục, hồ sơ sẽ được nhân viên bưu điện cùng với cơ quan BHXH hoàn chỉnh và chuyển tận tay 
người tham gia. 

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện tỉnh chia sẻ, cách tuyên truyền đến từng người dân 
xuất phát từ việc tổ chức hội nghị tập trung ở xã, thôn vào ban ngày rất khó cho người dân 
tham gia, vì họ còn bận việc đồng áng, đi làm ăn. Vì vậy, nhiều nơi khắc phục nhược điểm 
này bằng cách tổ chức tuyên truyền vào ban đêm. Bên cạnh đó, tuyên truyền đến từng người 
dân ngay ở nơi họ đang làm công việc hàng ngày như ở chợ, ngoài đồng, từng khu dân cư... 
đã cho thấy hiệu quả ban đầu. Tuyên truyền trực tiếp, giải thích cụ thể từng thắc mắc của 
người dân đã giúp họ yên tâm hơn khi tham gia BHXH. Đặc biệt là số tiền tham gia BHXH tự 
nguyện nếu tính chi li thì mỗi ngày không nhiều, chỉ như là một cách bỏ tiết kiệm nhưng về 
già lại có lương hưu. 

Theo BHXH tỉnh, trong 10 tháng qua, số người dân tham gia BHXH tự nguyện đã gia tăng rõ 
rệt, khi tương đương với 10 năm trước đó cộng lại (đến nay đã có 5.722 người tham gia 
BHXH tự nguyện). Người dân ngày càng tin tưởng và tham gia BHXH tự nguyện vì họ đã 
biết đó là chính sách có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. 

Cụ thể ở mỗi địa điểm tuyên truyền chính sách, sự tham gia của cán bộ BHXH đồng hành với 
đại lý thu BHXH tự nguyện của bưu điện trong thời gian đầu, cũng như sự hỗ trợ của chính 
quyền địa phương đã gia tăng sự tin tưởng và tính hiệu quả cũng được nâng lên rõ rệt. Về phía 
cơ quan BHXH, khi có thông tin chuyển từ bưu điện về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
BHXH sẽ lập thủ tục để in, cấp sổ BHXH cho người dân ngay để họ theo dõi được quá trình 
tham gia của bản thân thuận tiện hơn. 



 

Nguồn: Báo Tin tức                   

Ngày đăng: 03/12/2019 
Mục: Tin tức  

SeABank và VNPost kỷ niệm 4 năm hợp tác, cán mốc 6.666.666 giao dịch 

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam (VNPost) đã tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm hợp tác và đánh dấu mốc son quan trọng 
trong sự hợp tác giữa hai bên với 6.666.666 giao dịch. 

 

SeABank được khách hàng và đối tác biết đến là một trong những ngân hàng thương mại cổ 
phần lớn nhất Việt Nam về quy mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, tốc độ tăng trưởng ổn 
định. Với tiềm lực và nền tảng quản lý tài chính vững mạnh, trong suốt thời gian qua, 
SeABank đã mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ đa tiện ích, giúp khách hàng 
có thêm những trải nghiệm thú vị về dịch vụ ngân hàng. 

Để tạo nên hệ sinh thái đa dạng cho khách hàng, SeABank đã đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối 
tác có tiềm lực, thế mạnh về công nghệ, mạng lưới, trong đó có VNPost với mục tiêu lớn nhất 
là xây dựng các sản phẩm, dịch vụ có tích hợp giữa tài chính và bưu chính, kết nối các giá trị 
và mang tới cho khách hàng tiện ích, lợi ích tối ưu. 

Xuất phát từ những lợi thế và thế mạnh kinh doanh trong mảng bán lẻ, từ năm 2015, 
SeABank và VNPost đã bắt đầu hợp tác thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thu 
chi hộ, tiếp theo đó là hàng loạt dịch vụ khác như dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ chi trả kiều 
hối, dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội… Thông qua các thỏa thuận hợp tác, hai bên đã phát huy 
được thế mạnh của mỗi bên và đạt nhiều kết quả khả quan. 

Tính đến tháng 11/2019, sau 4 năm song hành và phát triển, số lượng giao dịch thu chi hộ 
giữa VNPost và SeABank đạt mốc 6.666.666 giao dịch. Đây là con số khá ấn tượng và đáng 
tự hào, đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên lên một tầm cao mới, đồng thời góp phần phát 
triển hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ. Mặt khác, các 
sản phẩm, dịch vụ do hai bên phối hợp cung cấp nhận được sự phản hồi tích cực của khách 
hàng bởi chất lượng dịch vụ và có sự canh tranh về giá. 

Đánh giá cao sự hợp tác bền chặt này, phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thu Thủy - Tổng Giám đốc 
SeABank cho biết: “Việc lựa chọn VNPost trở thành đối tác tin cậy, lâu dài nằm trong kế 
hoạch phát triển hệ thống đối tác của SeABank. Mối quan hệ hợp tác này không chỉ giúp phát 
huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên mà còn mang đến nhiều giá trị tốt đẹp hơn cho khách 
hàng. Chính vì vậy, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đặt ra những mục tiêu, dự án mới 
và cùng nhau đạt đến những thành công lớn hơn nữa”. 



Phía VNPost cũng hoàn toàn tin tưởng vào sự hợp tác lâu dài giữa hai bên. Ông Chu Quang 
Hào - Tổng Giám đốc VNPost nhấn mạnh: “Những thỏa thuận hợp tác giữa VNPost và 
SeABank như “cánh tay”nối dài giúp hai bên đẩy mạnh truyền thông, phát triển thương hiệu, 
dịch vụ và giúp khách hàng có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài 
chính, ngân hàng, đặc biệt là người dân tại nông thôn và các vùng sâu, vùng xa”. 



 

Nguồn: Tin nhanh chứng khoán   
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PTI trao tặng Thư viện xanh 

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki vừa bàn 
giao Thư viện xanh cho Trường Tiểu học Kỳ Lâm huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

Thư viện xanh được trao tặng có diện tích vào khoảng 800 m2 được chia làm hai khu vực là 
khu vực đọc sách dưới mái che và khu vực đọc sách ngoài trời với hệ thống hai dãy tủ đựng 
sách rộng rãi. Ngoài ra, thư viện cũng bao gồm khu vực sân khấu rộng để thầy và trò nhà 
trường có thể kết hợp tổ chức giảng dạy, hội thảo hay các chương trình hoạt động ngoài giờ, 
vui chơi giải trí. 

Đây là thư viện được xây dựng đạt tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Xây dựng 
trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hỗ trợ tăng khả năng tương tác giữa thầy và trò, 
đồng thời giúp các em học sinh được tự do, chủ động tìm hiểu và khám phá những kiến thức 
mới bên ngoài các giờ học ở trên lớp. 

Với hoạt động trao tặng thư viện xanh, PTI cùng Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki hy vọng đây sẽ 
là bước khởi đầu giúp xây dựng văn hóa đọc sách -  vấn đề thu hút sự quan tâm, chú ý của xã 
hội cho các em học sinh. Hình thành được thói quen đọc sách sẽ giúp các em có thể tập trung 
phát triển năng lực, phẩm chất đạo đức, phát huy tối đa khả năng sáng tạo. 

Được biết, bắt đầu từ năm 2015, PTI đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Quỹ văn hóa DB Kim 
Jun Ki của Hàn Quốc cho các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến 
giáo dục. Ngân sách dành cho phát triển giáo dục của PTI lên đến gần 15 tỷ đồng. 

 

 


