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Bưu điện tỉnh: Doanh thu đạt trên 230 tỷ đồng 

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động 2019, triển khai nhiệm vụ năm 
2020 của Bưu điện tỉnh ngày 27/12. Hội nghị có sự tham dự của bà Đoàn Thị Thanh Huyền, 
UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

 

Nhân viên điểm Bưu điện văn hoá xã hướng dẫn khách hàng 

Năm 2019, tổng doanh thu bưu điện tỉnh đạt 235 tỷ đồng, kế hoạch đạt 100%, tăng 30,6 % so 
với 2018, nộp ngân sách 6,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân là 8,1 triệu đồng/người/tháng. Năm 
qua, đơn vị đã đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bưu chính công ích, đảm bảo 
yêu cầu Chỉ tiêu “Độ an toàn” với tỷ lệ đạt 97%. 

Bưu điện tỉnh tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, là bộ 
phận cấu thành của các cơ quan hành chính từ cấp xã đến cấp tỉnh. Đơn vị tiếp tục phối hợp 
tốt với Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh, Cục thi hành án. Tỷ lệ nhận và phát bưu gửi đạt tỷ lệ 
an toàn 100%, phát hành 1,2 triệu tờ báo Đảng địa phương đến tay bạn đọc. 

Toàn tỉnh có 108/111 điểm bưu điện văn hoá các hoạt động, cung cấp dịch vụ hành chính 
công, trong đó có 108 điểm bưu điện văn hoá xã kinh doanh đa dịch vụ. Năm 2019, có 47 
sáng kiến được Hội đồng sáng kiến bưu điện tỉnh công nhận, góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý điều hành, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động và doanh thu cho 
bưu điện và các đơn vị… 

Bưu điện đề ra mục tiêu năm 2020 với tổng doanh thu đạt 241 tỷ đồng, tăng trên 2,5% so với 
năm 2019, tập trung phát triển đồng đều các dịch vụ bưu chính truyền thống trong nước, quốc 
tế, thương mại điện tử, phát triển mạnh dịch vụ hành chính công, chú trọng ứng dụng công 
nghệ thông tin và phát triển dịch vụ bán lẻ thông qua hệ thống bưu điện văn hoá xã. 

Tin, ảnh: Liên Minh 

 



 

Nguồn: CTT Vị Thanh 

Ngày đăng: 27/12/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện thành phố Vị Thanh tiếp nhận thí điểm một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính 
công từ Ủy ban nhân dân phường I 

Ngày 02/12/2019, Ủy ban nhân dân phường I phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức Lễ 
Khai trương chuyển giao tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban 
nhân dân phường I sang Bưu điện Thành phố Vị Thanh. Tham dự Lễ có ông ông Phan Văn 
Hanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; về 
phía thành phố có ông Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vị Thanh, ông 
Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các ngành thành phố, lãnh 
đạo và công chức Văn phòng - thống kê các phường, xã trên địa bàn. 

Nhằm giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước tinh giản biên chế, giảm tải khối lượng công 
việc, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giải quyết các thủ 
tục hành chính. Đồng thời khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư; 
góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC, đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành chính công, mang 
lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các 
thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trên tinh 
thần đó, ngày 03/6/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam đã thống nhất chủ trương và đi đến ký ban hành Kế hoạch phối hợp số: 1348/KH-
UBND-TCTBĐVN về thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu 
chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; theo nội dung kế hoạch phối hợp, UBND phường 
I là đơn vị phường, xã đầu tiên của thành phố Vị Thanh sẽ triển khai thực hiện việc chuyển 
giao hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong số 02 đơn vị 
phường, xã của thành phố được tỉnh chọn thí điểm theo Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban nhân 
dân tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (phường I thực hiện phương thức chuyển giao 
đưa cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa sang Bưu điện Thành phố làm việc; Xã Vị Tân thực 
hiện phương thức chuyển giao Nhân viên Bưu điện đến làm việc tại Bộ phận Một cửa Ủy ban 
nhân dân xã), nội dung chuyển giao của Kế hoạch phối hợp với mục tiêu xây dựng mô hình 
giải quyết thủ tục hành chính mới, theo hướng thân thiện, hiệu quả với nhiều dịch vụ tiện ích, 
lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. 

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Hoà - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề 
nghị các cơ quan, đơn vị cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau để việc tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đạt hiệu quả thiết thực, 
Ủy ban nhân dân phường I cần phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành 
chính Nhà nước và Bưu điện thành phố, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện, nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân viên 
Bưu điện hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân và 
doanh nghiệp được kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng luật, công bằng, bình đẳng, khách 
quan, công khai, minh bạch và lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo để 
đánh giá  tính hiệu quả, thành công của việc chuyển giao này. 

Song Hưng 



 

Nguồn: Báo Lao động 

Ngày đăng: 27/12/2019 
Mục: Kinh doanh 

BAC A BANK - VNPOST: Mô hình ngân hàng tại chỗ mang đến trải nghiệm mới 

 

BAC A BANK phối hợp với VNPost triển khai dịch vụ Thu thập hồ sơ tín dụng tại hệ thống 
bưu cục trải khắp cả nước, giúp khách hàng cá nhân tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn. Ảnh BAB 

Từ tháng 8.2019, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) phối hợp với Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam (VNPost) triển khai dịch vụ Thu thập hồ sơ tín dụng tại hệ thống 
bưu cục trải khắp cả nước, giúp khách hàng cá nhân tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn để 
cải thiện cuộc sống cũng như phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính ngày càng đa dạng, các ngân hàng không 
ngừng tìm kiếm để cung cấp thêm nhiều lựa chọn phù hợp với các đối tượng khách hàng khác 
nhau tại các khu vực địa lý khác nhau. 

Kết quả của những nỗ lực này là sự đổi mới toàn diện từ quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, 
mở rộng hệ thống kênh phân phối, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho thị 
trường rộng lớn hơn. 

Theo xu thế đó, mô hình hợp tác giữa BAC A BANK cùng VNPost hứa hẹn mang tới cách 
tiếp cận dịch vụ tài chính - ngân hàng đặc thù dành riêng cho những người dân ở xa điểm giao 
dịch Ngân hàng. 

Sự hợp tác này tận dụng lợi thế riêng có của hai bên, tối ưu hoá các khâu triển khai trong quá 
trình cung cấp sản phẩm tín dụng của BAC A BANK. 

Theo đó, ngay khi có dự định vay vốn phục vụ nhu cầu tiêu dùng hoặc sản xuất kinh doanh, 
người dân có thể đến bưu cục gần nhất để tìm hiểu thông tin về các giải pháp tài chính của 
BAC A BANK với nhiều lợi ích vượt trội và nộp hồ sơ đề nghị vay vốn ngay tại bưu cục. 

Giá trị khoản vay tùy thuộc vào nhu cầu vay vốn của khách hàng và giá trị tài sản bảo đảm 
cùng với thu nhập đảm bảo khả năng trả nợ. 

Khách hàng nay đã có thể tiếp cận với những dịch vụ ngân hàng tài chính đa dạng ngay tại địa 
phương như những gói sản phẩm tín dụng như vay mua nhà, vay mua ô tô, vay tiêu dùng vay 
hỗ trợ chi phí du học, vay bổ sung vốn kinh doanh, vay trồng rau hoa quả, v.v. 



Bên cạnh sức hấp dẫn từ các gói sản phẩm, khách hàng cũng được hưởng những ưu đãi vượt 
trội như Thủ tục đơn giản, Lãi suất cạnh tranh, Phương thức cho vay đa dạng, Thời gian Phê 
duyệt nhanh chóng, Hình thức trả nợ linh hoạt. 

“Việc vay vốn của người dân ngày càng thuận lợi, tuy nhiên, khả năng tiếp cận nguồn tín 
dụng ưu đãi từ những tổ chức tài chính uy tín lại không hề dễ dàng. 

Ngoài thói quen tìm đến các kênh vay vốn phi chính thống để giải quyết nhu cầu cấp bách, rất 
nhiều người còn e ngại thủ tục rườm rà khi vay ngân hàng. 

BAC A BANK kỳ vọng với hình thức hợp tác cung ứng sản phẩm tín dụng này, người dân sẽ 
đến gần nguồn vốn vay ngân hàng hơn với nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.” - 
Bà Vũ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ BAC A BANK chia sẻ. 

Dịch vụ Hợp tác thu thập hồ sơ tín dụng giữa BAC A BANK và VNPost sẽ góp phần minh 
bạch về hồ sơ vay vốn và quy trình cho vay, giúp Khách hàng cập nhật đầy đủ thông tin sản 
phẩm tín dụng với các gói ưu đãi hấp dẫn và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ nhân 
viên BAC A BANK trong quá trình tư vấn, giải ngân. 

 



 

Nguồn: Báo Yên Bái 

Ngày đăng: 27/12/2019 
Mục: Tin tức 

Yên Bái tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Nhờ thay đổi phương pháp tuyên truyền, toàn tỉnh đã tăng 4.360 người tham gia bảo 
hiểm xã hội tự nguyện so với cùng kỳ năm 2018. 

 

Bưu điện tỉnh phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự 
nguyện trên địa bàn 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn hướng tới BHXH 
toàn dân, để mọi người dân đều có lương hưu khi hết tuổi lao động. 

Tuy nhiên, thời gian qua việc phát triển BHXH tự nguyện gặp nhiều khó khăn một phần do 
những đặc điểm riêng của nhóm đối tượng lao động thuộc khu vực phi chính thức và một 
phần do chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn, bởi khi tham gia người lao động 
chỉ được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất, thời gian đóng còn dài, chưa linh hoạt nên chưa 
thu hút được người dân. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế.  

Để mở rộng đối tượng tham gia, BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; mở rộng, đào 
tạo, phát triển hệ thống đại lý thu BHXH đến tận phường, xã, thôn, bản; giao chỉ tiêu đến từng 
đơn vị, cá nhân.  

Cùng với đó, cơ quan BHXH tỉnh tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ 
thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, đa dạng các hình thức, phương thức nhận 
hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối 
với người tham gia BHXH tự nguyện.  

Đặc biệt, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, BHXH tỉnh Yên Bái cũng đã chia ra thành 
các nhóm đối tượng tiềm năng, từ đó tập trung vận động họ tham gia đóng BHXH tự nguyện. 
Cụ thể: nhóm đối tượng tiềm năng nhất là những người đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã 
hội bắt buộc trước đó, hiện dừng đóng; nhóm thứ 2 là những hộ gia đình, cá nhân có thu nhập 
ở mức khá trở lên; nhóm thứ 3 là những người đóng vai trò là chủ gia đình; nhóm thứ 4 là các 
hộ kinh doanh cá thể; nhóm thứ 5 là những người còn lại.  

Trên cơ sở đó, BHXH các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cùng các đại lý thu sẽ tập trung 
ưu tiên vận động theo thứ tự các nhóm đã được phân chia. Đồng thời, BHXH tỉnh Yên Bái 



còn phối hợp chặt chẽ với ngành bưu điện đẩy mạnh các hình thức truyền thông như xây dựng 
clip, tờ rơi tuyên truyền, làm thư mời… sau đó đến từng địa bàn truyền thông, vận động và 
giải đáp trực tiếp các thắc mắc của người dân.  

Tính riêng từ đầu năm tới nay, BHXH tỉnh đã phối hợp với bưu điện, đại lý thu tổ chức trên 
250 buổi tư vấn, giải đáp chính sách BHXH tự nguyện thu hút trên 12.000 người tham gia 
ngay tại các xã, phường, tổ dân phố. Nhờ thay đổi phương pháp tuyên truyền, số người tham 
gia BHXH tự nguyện tăng đột biến. Tính hết tháng 11/2019, toàn tỉnh đã có 7.404 người tham 
gia BHXH tự nguyện, tăng 4.360 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 118,3% kế hoạch thu 
BHXH Việt Nam giao. 

Mặc dù vậy, nhìn chung, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp so với tiềm 
năng. Đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
và đặc biệt khó khăn, do nhiều nguyên nhân nhiều người dân chưa nắm bắt đầy đủ chính sách 
BHXH tự nguyện.  

Bên cạnh đó, thu nhập của người lao động ở nông thôn còn thấp, không ổn định nên khó có 
điều kiện tham gia BHXH tự nguyện. Chính quyền địa phương một số nơi chưa thực sự vào 
cuộc, sự phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện của các cấp, các 
ngành ở địa phương với cơ quan BHXH chưa thường xuyên.  

Để tiếp tục khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, thời gian tới cần tiếp tục 
mở rộng mạng lưới đại lý thu, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận 
dịch vụ thu, chi trả, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng trong việc tham gia và thụ 
hưởng các chế độ chính sách về BHXH tự nguyện.  

Đồng thời cơ quan BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đổi 
mới công tác tuyên truyền theo hướng tiếp cận trực tiếp với người dân, giúp người dân nắm 
bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách, quy định về BHXH tự nguyện; từ đó mỗi người tham 
gia BHXH sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. 

Văn Thông 

 


