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Nguồn: Infonet  

Ngày đăng: 23/12/2019 
Mục: Tin tức 

Từ 1/1/2020, có thể gửi tiền, quà cho phạm nhân qua bưu điện 

Có buồng giam riêng cho người đồng tính, phạm nhân được tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện, được nhận tiền qua đường bưu phẩm… là những điểm mới của Luật Thi hành 
án hình sự chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020. 

Một điểm mới trong Luật thi hành án hình sự năm 2019 quy định, phạm nhân được nhận 
tiền qua đường bưu điện. 

Theo đó, nếu như trước đây, theo quy định tại Điều 46 Luật thi hành án hình sự năm 2010 
phạm nhân chỉ được nhận quà là tiền khi được gặp trực tiếp thân nhân. 

Thì hiện nay, theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự 2019, phạm nhân 
được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi qua đường bưu chính không quá 2 lần trong 1 
tháng. 

Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm tiếp 
nhận tiền, đồ vật mà thân nhân của phạm nhân gửi cho phạm nhân và bóc, mở, kiểm tra để 
phát hiện và xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. 

Riêng đối với tiền, phạm nhân phải gửi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự 
công an cấp huyện quản lý và không được sử dụng tiền mà chỉ sử dụng sổ lưu ký để mua 
lương thực, thực phẩm và các hàng hóa khác. 



 
 

Nguồn: Truyền hình Lào Cai  

Ngày đăng: 23/12/2019 
Mục: Tin tức 

Tổng kết Cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 48, năm 2019 

Ngày 23/12, Sở Thông tin – Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bưu 
điện tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 48 năm 
2019 và phát động Cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 49 năm 2020. 

 

Quang cảnh buổi lễ. 

Cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 48 năm 2019 với chủ đề "Hãy viết một bức thư về 
người hùng của em” là một chủ đề khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ và cảm xúc. 
Hưởng ứng cuộc thi, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã phát động cuộc thi cho học sinh, 
phân công các thầy cô giáo hướng dẫn các em cách thức viết thư mang tính nghệ thuật, khơi 
gợi những câu chuyện đẹp, giá trị sống ý nghĩa của con người có liên quan đến chủ đề của 
cuộc thi. 

Gần 11.000 bức thư của học sinh ở hầu khắp các xã, huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được 
gửi đến Ban tổ chức cuộc thi. Tham gia cuộc thi đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu 
biểu, xuất sắc với bài viết chất lượng. 

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giấy khen cho 5 tập thể trường có thành tích xuất sắc nhiệt 
tình hưởng ứng cuộc thi. Em Nguyễn Ngọc Thảo My, lớp 5C, Trường Tiểu học số 2, thị trấn 
Phố Lu, Bảo Thắng đoạt giải Cây bút triển vọng. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã phát động Cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 49, năm 
2020 với chủ đề "Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”. 



 

Nguồn: Báo Quảng Trị  

Ngày đăng: 23/12/2019 
Mục: Tin tức 

 

Phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 

Hômnay 23.12.2019, tại Trường PTDTNT Đakrông, huyện Đakrông, Sở Thông
tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh
tổ chức lễ phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49, năm 2020 của Việt Nam
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tổng kết trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48
năm 2019 tại tỉnh.  

  

 

Ba học sinh Lê Quỳnh Trang, Lê Ngọc Thảo Nhi, Dương Thị Ánh Hồng đoạt Giải “Cây bút 
triển vọng” của Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 - Ảnh: Tú Linh 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU hằng năm do Tổ chức Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ
chức dành cho các em học sinh từ 15 tuổi trở xuống. Đây là cuộc thi mang nhiều ý nghĩa sâu
sắc, giúp các em nâng cao hiểu biết, nhận thức về các vấn đề xã hội, toàn cầu; gắn bó, đoàn
kết, hữu nghị giữa các dân tộc; khả năng diễn đạt ngôn ngữ. Đồng thời bồi đắp, nuôi dưỡng
tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các vấn đề xã hội, của đất nước và mối quan tâm
của chính lứa tuổi các em. Đây là lần thứ 49 cuộc thi được tổ chức trên toàn thế giới và là lần
thứ 30 được tổ chức ở Việt Nam. 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 với chủ đề “Em hãy viết thông điệp gửi một người
lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Tiếng Anh: Write a message to an adult about the world
we live in) dự báo sẽ có không ít bức thư hay của các em học sinh về thế giới và góc nhìn
trong thời đại của công nghệ dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau. 

Trước đó, tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48, qua gần 5 tháng phát động và triển
khai trên phạm vi toàn quốc (tháng 10/2018 đến tháng 2/2019), Ban tổ chức đã nhận được
tổng cộng hơn 1 triệu bức thư dự thi của các em học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Giải
Nhất của cuộc thi này đã được trao cho em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K, Trường THPT
Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 



Tại Quảng Trị có 9.032 bài tham gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 của các em học
sinh đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT, PTDTNT, Trung tâm GDNN&GDTX, trong
đó huyện Triệu Phong và TP. Đông Hà là hai đơn vị có số lượng bài dự thi cao nhất. 

Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận  đạt Giải “Cây bút triển vọng” của cuộc thi cho 3 học
sinh: Lê Quỳnh Trang, lớp 9B, Trường TH&THCS Hải Thượng, huyện Hải Lăng; Lê Ngọc
Thảo Nhi, lớp 5E, Trường Tiểu học Hùng Vương, TP. Đông Hà và Dương Thị Ánh Hồng, lớp
9A, Trường THCS thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nguồn: Vietnamnet  

Ngày đăng: 24/12/2019 
Mục: Tin tức 

Bắc Kạn: hơn 3000 người có công với cách mạng nhận trợ cấp qua bưu điện 

Sau hơn 2 năm triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng, đến nay toàn bộ 
3.197 người hưởng chế độ tại Bắc Kạn đều nhận tại Bưu điện. 

93% đánh giá tích cực 

Bắc Kạn đã bắt đầu thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng từ tháng 
4/2017 tại 3 huyện gồm: Ba Bể, Chợ Đồn và Na Rì. Những tháng đầu mới chi trả, tại một số 
địa bàn xã người hưởng chưa thành thói quen lĩnh tiền theo đúng ngày chi trả đã quy định. 

Bên cạnh đó, người hưởng chưa hiểu rõ về quy định của ngành LĐ-TB&XH về việc nhận 
thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của xã/phường nơi cư trú. Tuy nhiên với sự giải thích, 
hướng dẫn của nhân viên Bưu điện, sau một thời gian ngắn đa số người nhận đã bày tỏ sự hài 
lòng tại điểm chi trả mới, nhân viên thân thiện, thủ tục nhanh chóng, chính xác, an toàn. Sau 3 
tháng triển khai thí điểm đến tháng 7/2017, Bắc Kạn đã thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. 

Mặc dù số tiền chi trả Người có công với cách mạng tại Bắc Kạn không nhiều so với các địa 
phương khác, tuy nhiên địa bàn chi trả tại đây lại trải rộng, lẻ tẻ tại 122 xã, phường, trong đó, 
nhiều địa bàn lại nằm sâu trong thôn bản, người nhận là người dân tộc nên công tác chi trả 
vẫn gặp không ít vướng mắc. 

 

Tại các điểm chi trả ở Bắc Kạn, đa số người nhận cho rằng điểm vướng nhất hiện nay là thời 
hạn của Giấy ủy quyền quá ngắn (03 tháng) gây khó khăn cho người hưởng trong việc làm 
giấy ủy quyền cho người khác lĩnh thay. 

Mới đây tại Hội nghị tổng kết công tác thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách 
mạng qua hệ thống Bưu điện, Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho biết đây không chỉ là vướng mắc 
của bất kì địa phương nào mà cả 20 địa phương đang thí điểm trên cả nước cũng đang gặp 
phải những bất cập này. Thời gian tới, Bộ sẽ nghiên cứu để có những điều chỉnh hợp lý, tạo 
thuận lợi nhất cho người hưởng. 

Tại Bưu điện Văn hóa xã Đông Viên (Chợ Đồn, Bắc Kạn), mặc dù biển thông báo thời gian 
làm việc là 7h nhưng mới hơn 6h sáng đã có hơn 10 người nhận xong tiền và ra về. Việc đối 
chiếu thông tin, nhận tiền chỉ diễn ra trong khoảng 2 phút.  

Ông Đồng Phúc Tương (xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, “Trước 
đây việc chi trả ở ủy ban xã có một số khó khăn như: Các bộ xã thường kiêm nghiệm nhiều 



công việc, khi đến ngày cấp phát lại bận họp hành, tập huấn nên có thể lại hẹn sang ngày 
khác. Từ khi chuyển qua bưu điện đã có hẹn ngày cố định, dù là ngày nghỉ nhân viên bưu điện 
vẫn thực hiện chi trả đầy đủ. Đặc biệt, việc nhận tiền tại Bưu điện rất nhanh, vì các cô ấy đã 
chuẩn bị sẵn số tiền của từng người rồi, không sợ nhầm lẫn hay thiếu tiền, dù chỉ là 1.000 lẻ”. 

Chị Vũ Thị Thực, nhân viên Bưu điện xã Đông Viên chia sẻ, những ngày chi trả, nhân viên 
văn hóa xã thường mở cửa sớm từ 6h sáng để khi không để Người có công với cách mạng 
phải chờ đợi. 

“Chúng tôi hiểu rõ đây không phải là việc chi trả tiền đơn thuần mà là một phần công việc đền 
ơn đáp nghĩa, nên việc chi trả dù đã là việc làm quen thuộc từ 2 năm nay nhưng tôi luôn luôn 
cẩn trọng với từng trường hợp. Tác phong làm việc, cung cách giao tiếp cũng luôn được anh 
chị em chúng tôi đặc biệt lưu ý, không để xảy ra bất kì sự phàn nàn nào từ người nhận”, chị 
Thực nói. 

Theo ông Dương Bằng Giang - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Kạn, mô hình chi trả 
này tách việc chi trả chế độ với công tác quản lý đối tượng, sẽ góp phần giảm công việc cho 
cán bộ chi trả xã, phường, có thời gian để tập trung cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ đáp 
ứng kịp thời việc nghiên cứu, hướng dẫn chế độ chính sách, đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ 
đối tượng. 

Bên cạnh đó việc chi trả này cũng tránh được những rủi ro có thể xảy ra trong việc thực hiện 
chính sách đối với người có công với cách mạng. Đảm bảo an toàn các nguồn tiền chi trả do 
cơ quan LĐ-TB&XH quản lý. Bưu điện có quy trình quản lý tiền mặt nghiêm ngặt, chuyện 
nghiệp. 

Cũng theo ông Giang, mô hình chi trả qua hệ thống bưu điện rất minh bạch, kịp thời đúng đối 
tượng, mạng lưới chi trả đến tận xã, phường nên tạo nhiều thuận lợi cho người thụ hưởng. Đa 
số các điểm chi trả đã khang trang hơn trước, nhân viên ngày càng chuyên nghiệp, nắm rõ hơn 
về các chính sách của ngành LĐ-TB&XH để giải thích thắc mắc cơ bản của người nhận. 

Chi trả tận nhà khi người nhận già yếu, ốm đau  

Không chỉ chi trả đúng thời gian, đúng số tiền tại các điểm chi trả, đối với những trường hợp 
người nhận già yếu, ốm đau không đi nhận tại các địa điểm chi trả, hàng tháng, đúng lịch 
nhân viên Bưu điện sẽ đến tận nhà chi trả đầy đủ số tiền của người nhận. 

Sau hơn 2 năm thực hiện chi trả (từ tháng 4/2017 - 9/2019), Bưu điện tỉnh Bắc Kạn thực hiện 
chi trả cho 87.579 lượt người hưởng trợ cấp ưu đãi Người có công với tổng số tiền chi trả cho 
đối tượng 163.287.169.690 đồng, tỷ lệ chi trả đạt 100%. 

Để đánh giá về hiệu quả của dịch vụ này, mới đây Sở  LĐ-TB&XH tỉnh đã tổ chức khảo sát 
tới hơn 2.250 người nhận trên toàn tỉnh. Theo đó, 93% số phiếu khảo sát người hưởng đánh 
giá thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm tốt và rất tốt của các nhân viên Bưu điện trong khi 
chi trả; trên 91% người hưởng đề xuất tiếp tục thực hiện phương thức chi trả qua Bưu điện 
trong thời gian tới. 

Theo Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, ngành Bưu điện luôn xác định việc chi trả trợ cấp ưu 
đãi cho người có công với cách mạng không đơn thuần chỉ là chi đúng, chi đủ và kịp thời mà 
đây còn là công tác đền ơn đáp nghĩa. Do đó để làm tốt hơn nữa, thời gian tới Bưu điện tỉnh 
cam kết sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ tới từng người thụ 
hưởng tại 8 huyện, thành phố, thị xã. 

Đặc biệt, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc dụng CNT trong việc chi trả theo phương thức 
mới - chi trả điện tử để đối tượng hưởng ngày càng thuận lợi hơn, việc rút tiền linh hoạt, dễ 
dàng hơn. 

Xuân Thạch 

 



 

Nguồn: Báo Bắc Giang   

Ngày đăng: 24/12/2019 
Mục: Tin tức 

Bắc Giang: Hưởng ứng Cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 49 năm 2020 

Ngày 23-12, tại Trường THCS thị trấn Vôi (Lạng Giang), Sở Thông tin và Truyền thông 
phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Bưu điện tỉnh tổ chức phát động Cuộc thi 
viết thư UPU quốc tế lần thứ 49 năm 2020. 

Năm nay, chủ đề của cuộc thi là: "Em hãy viết thông điệp cho người lớn về thế giới mà 
chúng ta đang sống". Tham gia cuộc thi, học sinh dưới 15 tuổi viết bài (không quá 800) từ 
gửi về Báo Thiếu niên Tiền phong, địa chỉ: Số 5, Hòa Mã (Hà Nội). Thời gian dự thi từ nay 
đến ngày 25-2-2020. 

 

Lễ phát động Cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 49 tại Trường THCS thị 
trấn Vôi. 

Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức cuộc thi từ năm 1971 đến nay. Mỗi năm ban 
tổ chức đưa ra một chủ đề khác nhau nhằm giúp học sinh rèn kỹ năng viết văn, tăng cường 
khả năng tư duy sáng tạo trước các vấn đề xã hội đồng thời nâng cao hiểu biết về vai trò 
của ngành bưu chính trong đời sống. Ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến 
khích và giải phụ cho cá nhân xuất sắc; giải cho các tập thể có nhiều thí sinh tham dự.  

Thí sinh đoạt giải Nhất quốc gia sẽ được nhận phần quà trị giá 5 triệu đồng và Huy hiệu 
"Tuổi trẻ sáng tạo" của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bức thư đoạt giải Nhất sẽ được 
dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để gửi tham dự cuộc thi quốc tế. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao giải cho em Nguyễn Thị Vĩnh Phương, học sinh Trường 
THPT Hiệp Hòa số 3 và Ngô Thu Trang, Trường THCS thị trấn Vôi (Lạng Giang) đạt giải 
"Cây bút triển vọng" và các tập thể tích cực tham gia Cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 
48 năm 2019.  



 

Nguồn: Báo Phú Yên   

Ngày đăng: 24/12/2019 
Mục: Tin tức 

Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 

Ngày 23/12, tại Trường THCS Nguyễn Thị Định (TP Tuy Hòa), Sở TT-TT phối hợp với 
Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 
49 năm 2020. 

Chủ đề cuộc thi năm nay “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta 
đang sống”. Đây là chủ đề mở, khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ, cảm xúc đối 
với mỗi thí sinh, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện bản thân, bày tỏ quan điểm, góc nhìn về thế 
giới, xã hội và cuộc sống đương đại... 

Cuộc thi còn giúp các học sinh tăng cường khả năng diễn đạt ngôn ngữ và hiểu thêm về vai 
trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Đối tượng dự thi là tất cả các 
thiếu nhi, học sinh từ 15 tuổi trở xuống. 

Thời gian nhận bài thi đến 25/2/2020. Bài thi viết dưới dạng văn xuôi dài không quá 800 từ, 
viết tay trên một mặt giấy. Địa chỉ nhận bài dự thi: Báo Thiếu niên Tiền Phong, số 5, Hòa Mã, 
Hà Nộ 



 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh   

Ngày đăng: 24/12/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện Hà Tĩnh nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Sáng 24/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng dự hội nghị triển khai kế hoạch 
năm 2020 của Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đã mở rộng phát triển 3 nhóm dịch vụ bưu chính chuyển 
phát (BCCP), tài chính bưu chính (TCBC), phân phối truyền thông (PPTT), triển khai sâu 
rộng các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công, thương mại điện tử (TMĐT), đẩy mạnh kinh 
doanh tại bưu điện – văn hóa xã. 

Đổi mới căn bản tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ; tập trung triển khai đề án 
chuyển đổi số trong các dịch vụ bán lẻ như dịch vụ tài chính bưu chính, dịch vụ phân phối 
truyền thông. Từ đó đã đạt hiệu quả kinh doanh tốt. 

Tổng doanh thu năm 2019 đạt 345 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận đạt 9,5 tỷ đồng. 100% các xã, 
phường đều có điểm phục vụ của bưu điện. 

Trong năm, Bưu điện tỉnh đã triển khai đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành 
chính qua dịch vụ BCCI (tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các huyện: Lộc Hà, Kỳ 
Anh, Cẩm Xuyên; thị xã Hồng Lĩnh và 8 xã thuộc 4 huyện, thị xã). 

Hoàn thành kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện theo mục tiêu triển khai các 
chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước với gần 4.500 người tham gia. 

 

Phó Tổng giám đốc Công ty Bưu điện Việt Nam Đinh Như Hạnh: Năm 2019, Bưu điện Hà 
Tĩnh đã đạt được kết quả tốt, doanh thu khá cao, đặc biệt là công tác chất lượng dịch vụ được 
chú trọng. Tuy vậy, một số loại dịch vụ kết quả kinh doanh còn thấp, số lao động ra - vào vẫn 
khá cao dẫn tới chất lượng lao động không tốt... 

Về các dịch vụ hành chính công, Bưu điện tỉnh đã khai trương thí điểm chuyển bộ phận một 
cửa UBND xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) sang điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Bắc. 

Tiến hành thu thập thông tin bản đồ số Vmap tại địa bàn tỉnh đúng tiến độ. Phát hành 2,3 triệu 
tờ báo Đảng/năm, thực hiện hơn 1,6 triệu bưu gửi công ích. 



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận, biểu dương 
những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh trong năm 2019, đặc biệt là trong bối cảnh thị 
trường cạnh tranh mạnh mẽ. 

Bưu điện Hà Tĩnh là đơn vị duy trì tốt tốc độ phát triển, đồng thời tham gia tốt vào các nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh, ngành; triển khai kịp thời các nội dung theo Quyết định 45 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
BCCI; mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước hoạt động ổn định, an toàn; phối 
hợp với chính quyền cơ sở trong nâng cấp, xây mới điểm bưu điện văn hóa xã. 

Năm 2019, Bưu điện đã tham gia tích cực vào Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ 
hành chính công thực hiện qua dịch vụ BCCI, góp phần vào công tác cải cách hành chính và 
nâng cao chỉ số Par Index của tỉnh. 

 

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho Bưu điện tỉnh  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2020, Bưu điện tỉnh tranh thủ sự ủng hộ từ Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam để tiếp tục xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, chuẩn hóa đội ngũ 
cán bộ nhằm đáp ứng tốt việc sản xuất, cung cấp dịch vụ thời gian tới. 

Khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ việc chuyển giao thí điểm một 
số dịch vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo hoàn thành 
tiến độ cho giai đoạn 1 và tiến hành giai đoạn 2 của đề án. 

Chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn của ngành, nhất là kế hoạch phát triển hạ tầng thương 
mại, logistics, sẵn sàng tham gia sâu vào kế hoạch triển khai chuyển đổi số, kinh tế số, thương 
mại điện tử, đô thị thông minh của tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng mong muốn, Bưu điện tỉnh chú trọng chất lượng 
mạng lưới, chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao tính cạnh tranh. Trong thực hiện các dịch vụ 
BCCI, cần không ngừng nỗ lực để đáp ứng chất lượng dịch vụ do mình cung cấp và đáp ứng 
niềm tin nơi các cơ quan chính quyền. 

 

 


