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Tăng thêm quyền lợi cho nhân viên làm việc tại các điểm bưu điện văn hóa xã 

Có hiệu lực từ ngày 01/1/2020, Thông tư 11 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
nhân viên làm việc tại điểm bưu điện văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các 
chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp. 

 

Chị Đỗ Thị Thùy Dung, nhân viên Điểm bưu điện văn hóa thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình 
Xuyên cho biết: Hiện mỗi ngày Điểm bưu điện văn hóa thị trấn tiếp nhận trung bình từ 40-50 
bưu phẩm, bưu kiện; hằng tháng chuyển đi khoảng từ 25-30 triệu đồng tiền cước. Công việc 
bận rộn vì tất cả các dịch vụ đều được thực hiện ở điểm bưu điện như: Chi trả lương hưu, chi 
trả trợ cấp xã hội, thu hộ tiền điện, phân phối truyền thông, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm ô tô, xe máy, dịch vụ bán hàng tiêu dùng… Thu nhập bình quân của chị Dung 
khoảng 8 triệu đồng/tháng. 2 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu điểm bưu điện đạt 75 triệu 
đồng. 

Theo chị Dung, việc thực hiện ký hợp đồng lao động với nhân viên bưu điện văn hóa xã là 
chính sách ưu việt nhằm giúp các nhân viên như chị yên tâm, gắn bó hơn với công việc. Bên 
cạnh đó, còn bảo đảm quyền lợi cho người lao động, gắn trách nhiệm, giúp lao động tận tâm 
hơn với công việc được giao. 

Còn với chị Trần Thị Nghiệp, nhân viên Điểm bưu điện văn hóa xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 
Tường, 20 năm công tác trong nghề, để tăng doanh thu cho đơn vị, chị đã dành thời gian tìm 
kiếm khách hàng bằng những việc làm cụ thể như: tư vấn cách bán hàng, vận động khách 
tham gia các dịch vụ của bưu điện. Chị Nghiệp cho biết: Hiện tại, thu nhập của chị khoảng 20 
triệu đồng/tháng. Nếu tham gia ký hợp đồng chính thức với Bưu điện tỉnh, chắc chắn thu nhập 
của chị sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, công việc của chị hưởng lương theo doanh thu, không ổn định 
nên nếu được ký hợp đồng chị sẽ tham gia. Đây sẽ là chính sách tốt cho những nhân viên bưu 
điện văn hóa xã. Chị Nghiệp cho rằng, khi đã trở thành nhân viên của Bưu điện tỉnh, người 
lao động sẽ nhận thức được vai trò của bản thân trong đơn vị, có trách nhiệm hơn với công 
việc mình làm. Những nhân viên trẻ sẽ có thêm động lực để gắn bó với nghề, còn nhân viên 
có kinh nghiệm trong nghề tránh được tình trạng “nhảy việc”, chuyển sang công việc khác có 
thu nhập cao hơn. 



Thống kê của Bưu điện tỉnh, toàn tỉnh hiện có 107 điểm bưu điện văn hóa xã với 229 nhân 
viên bưu điện văn hóa xã và phát xã. Theo Thông tư 11 của Bộ Thông tin và Truyền thông, 
việc ký hợp đồng sẽ được thực hiện với 107 nhân viên bưu điện văn hóa xã, còn 122 nhân 
viên phát xã được đơn vị hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm hằng tháng. Đến nay, 100% nhân viên 
bưu điện văn hóa xã trên địa bàn đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bưu điện tỉnh 
đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nhân viên tham gia ký hợp đồng lao động chính 
thức. 

Cũng theo Thông tư 11, các điều kiện để trở thành nhân viên bưu điện văn hóa xã vẫn không 
có sự thay đổi như: Có trình độ tốt nghiệp THPT trở lên; riêng miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo, tối thiểu phải có trình độ tốt nghiệp THCS; được đào tạo cơ bản về các 
nghiệp vụ bưu chính và tổ chức phục vụ đọc sách, báo; thực hiện đúng các thỏa thuận cam kết 
với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã. 

So với Thông tư 17 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tư 11 sẽ tăng thêm 
các quyền lợi cho nhân viên bưu điện văn hóa xã. Bởi theo Thông tư 17, các nhân viên này 
chỉ được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài sản theo thỏa 
thuận với doanh nghiệp và các chế độ thù lao khác (nếu có) mà không có sự ràng buộc pháp 
lý trên cơ sở hợp đồng. 

Hồng Yến 
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Chính quyền và bưu điện U Minh "bắt tay" đẩy mạnh cải cách hành chính 

Ngày 02/03, UBND huyện U Minh Cà Mau) phối hợp với Bưu điện tỉnh Cà Mau đã tổ 
chức Lễ khai trương Điểm kết hợp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính với Bưu điện huyện U Minh. 

 

Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh Cà Mau; Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau; UBND 
huyện U Minh (Cà Mau) cắt băng khai trương Điểm kết hợp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả giải quyết TTHC với Bưu điện huyện U Minh. 

Đến dự Lễ có ông Châu Phước Duyên - Giám đốc Bưu điện tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Văn 
Đen – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau; ông Trương Đăng Khoa - Tỉnh 
ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện U Minh; ông Dư Bé Ba - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện U Minh và đại diện lãnh đạo các xã trên địa bàn huyên. 

Phát biểu tại Lễ khai trương Điểm kết hợp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính (TTHC) với Bưu điện huyện U Minh, ông Châu Phước Duyên - Giám đốc Bưu 
điện tỉnh Cà Mau cho biết: Bưu điện tỉnh Cà Mau đã tin tưởng và lựa chọn huyện U Minh là 
huyện đầu tiên của tỉnh để thực hiện thí điểm mô hình này, đồng thời cũng nhằm triển khai 
thực hiện có hiệu quả trong giai quyết TTHC. 

Theo đó, nhân viên Bưu điện sẽ phối hợp với cán bộ, công chức tại quầy để tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải quyết TTHC, góp phần giảm tải cho cơ quan chức năng nhằm đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của người dân địa phương, đã góp phần tích cực trong công tác cải cách 
hành chính tỉnh nhà như: Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; 
giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công 
ích, dịch vụ công trực tuyến… 

Nhận xét về hiệu quả của việc kết hợp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC 
với Bưu điện, Phó Chủ tịch huyện U Minh Nguyễn Thanh Toản cho rằng, đó là giải pháp khả 
thi, hiệu quả và bước đầu đột phá trong công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, 
tâm lý thoải mái và mang lại lợi ích và thuận tiện cho người dân. 



Ông Nguyễn Văn Đen – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau cung cấp 
thêm thông tin, trong những năm gần đây, các ngành các cấp trong tỉnh Cà Mau đã có nhiều 
mô hình, giải pháp cùng chung tay nổ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp trong thực 
hiện các TTHC theo nhu cầu. 

Việc cập nhật, công bố TTHC được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông đã được triển khai thực hiện tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và 
100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.  

Với những lợi ích như trên, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau cũng đề 
nghị Bưu điện tỉnh Cà Mau phối hợp tốt với UBND huyện U Minh triển khai thực hiện có 
hiệu quả mô hình kết hợp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 
UBND huyện U Minh với Bưu điện huyện U Minh; 

Trong quá trình triển khai thực hiện phải thường xuyên giữ mối liên hệ, kịp thời tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu có 
khó khăn, phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương; 

Định kì tiến hành sơ tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục nhận rộng mô hình này trên địa bàn 
toàn tỉnh nhằm đưa công tác cải cách hành chính của tỉnh nhà ngày càng hiện đại, chính quy, 
chuyên nghiệp hơn.  

Nhân viên Bưu điện sẽ hỗ trợ hướng dẫn người dân làm thủ tục, đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến 
khi có yêu cầu; nhận và trả kết quả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích cho người dân và 
doanh nghiệp; Với sự tham gia hỗ trợ của nhân viên Bưu điện sẽ giúp giảm tài khối lượng 
công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, giúp công việc được thực 
hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn, giúp người dân, tổ chức giảm thời gian chờ đợi.  

Nhân viên Bưu điện huyện U Minh hỗ trợ hướng dẫn người dân làm TTHC  
trên địa bàn huyện. 

Thông qua đó, người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ công theo hướng văn minh, 
hiện đại. Góp phần giảm tải công việc, giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, ứng 
dụng công nghệ thông tin. 



Từ đó, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi 
trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện tốt để thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh - Nguyễn Thanh Toản trao giấy khen của UBND huyện 
cho 01 tập thể và 09 cá nhân Bưu điện U Minh. 

Đồng thời, UBND huyện U Minh (Cà Mau) biểu dương Bưu điện huyện và các cơ quan, ban, 
ngành huyện đã tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ để chuyển Bộ phận Một cửa của 
huyện sang Bưu điện huyện là một giải pháp, phù hợp với thực tiễn, nhằm xây dựng nền hành 
chính ngày thiện, chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại./. 

Năm 2017, UBND tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm giải quyết thủ tục 
hành chính cấp tỉnh và 03 đơn vị cấp huyện thực hiện thí điểm môi hình một cửa hiện 
đại. Hiện nay đã đầu tư hoàn tất mô hình một cửa hiện đại cho tất cả các huyện trong 
tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã cung cấp thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và mức độ 
4 hơn 1.243 thủ tục. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hẹn của các đơn vị trung bình 
đạt trên 99%. 

Trọng Nghĩa 
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Bưu điện tỉnh: Giảm 50% cước chuyển phát hồ sơ hành chính công 

Nhằm chia sẻ với các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, Bưu điện tỉnh đã triển khai chương trình giảm 50% giá cước chuyển phát hồ sơ 
hành chính công tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính của cấp huyện, thị xã, thành phố, tất cả các điểm giao dịch của 
bưu điện. 

 

Người dân thực hiện thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 

Theo đó, từ ngày 1 - 31.3.2020, giá cước chuyển phát hồ sơ một chiều (tiếp nhận hồ sơ hoặc 
chuyển trả kết quả) khu vực nội thành/huyện/thị xã còn 13.000 đồng/hồ sơ, nội tỉnh là 15.000 
đồng/hồ sơ; giá cước chuyển phát hồ sơ hai chiều (tiếp nhận và chuyển trả kết quả) khu vực 
nội thành/huyện/thị xã là 26.000 đồng/hồ sơ, nội tỉnh là 30.000 đồng/hồ sơ. 

Việc giảm 50% giá cước vừa đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được 
thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ 
bưu chính công ích; đồng thời, cũng góp phần nâng cao ý thức cho người dân trong việc 
phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19. 

HỒNG HÀ 

 

 

 

 



 

Nguồn: Vietnam Biz  

Ngày đăng: 02/03/2020 
Mục: Kinh doanh 

Bưu điện Hàn Quốc bắt đầu bán khẩu trang cho người dân 

Người dân Hàn Quốc đã có cơ hội mua khẩu trang tại hệ thống bưu điện quốc gia với giá 
1000 won/chiếc. Mỗi người có thể mua tối đa 5 chiếc. 

Theo thông báo từ chính phủ Hàn Quốc, người dân hoàn toàn có thể mua khẩu trang y tế từ 
bưu điện để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, Koreatimes đưa tin. 

Ngày 1/3, Korea Post cho biết họ đã phân phối 650.00 khẩu trang y tế thông qua 1.406 bưu 
điện quốc gia. Mỗi khách hàng có thể mua tối đa 5 khẩu trang với mức giá 1000 won (19.400 
đồng) một chiếc. Ngoài bưu điện, chuỗi siêu thị Nonghyup cũng đang cung cấp khẩu trang 
cho khách hàng. 

 

Người dân Hàn Quốc đã có thể mua khẩu trang ở bưu điện. Ảnh: Koreatimes. 

Dịch cocid-19 đã khiến nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân tăng lên nhanh chóng. 
Chính phủ Hàn Quốc đã phải có những biện pháp tăng gia sản xuất đồng thời hạn chế xuất 
khẩu nhằm phục vụ đủ nhu cầu người dân trong nước. 

Hôm 29/2, Hàn Quốc cũng đã tung ra 4,5 triệu khẩu trang thông qua các tổ chức cộng đồng. 
Trong đó, 1,54 chiếc được chuyển tới khu vực phía Nam của thành phố Daegu và Cheongdo, 
tỉnh Bắc Gyeongsang. 2,1 triệu chiếc phân phối tại thủ đô Seoul. 

Mặc dù chính phủ liên tục cung ứng khẩu trang, nhưng người dân vẫn gặp khó khăn trong 
việc mua hàng. Nhiều người phải xếp hàng dài để chờ tới lượt trong khi hàng tồn kho cạn rất 
nhanh. 

"Tôi bỏ cả cuối tuần chỉ để lùng mua khẩu trang. Giờ khẩu trang còn khó mua hơn cả nhẫn 
vàng", một công dân 30 tuổi ở Daejeon chia sẻ với hãng thông tấn Yonhap. 

Tuần trước, chính phủ Hàn Quốc đã ra quyết định không xuất khẩu quá 10% sản lượng khẩu 
trang hàng ngày. 50% số khẩu trang sản xuất sẽ được phân phối qua các tổ chức cộng đồng. 

Cảnh sát đại phương cũng đang làm mạnh tay với những trường hợp đầu cơ khẩu trang nhằm 
trục lợi. Mới nhất, sở cảnh sát Seoul đã bắt 2 người đàn ông có dấu hiệu buôn lậu 20.000 khẩu 
trang. Tại Incheon, cảnh sát cũng điều tra về vụ việc nghi ngờ tích trữ 29.000 khẩu trang của 
hai thương nhân. 


