
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam  

Ngày đăng: 04/03/2020 
Mục: KHCN 

Hậu cách ly Sơn Lôi, bưu chính chuyển phát hoạt động lại bình thường 

Sau thời gian 20 ngày cách ly chỉ chuyển phát thư từ, báo chí phục vụ Đảng, chính 
quyền địa phương, hôm nay, bưu cục Sơn Lôi trở lại hoạt động bình thường với đầy đủ 
các dịch vụ bưu chính chuyển phát. 

Theo ông Đào Duy Toàn - Phó Trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính, Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam, trong quá trình cách ly, ngoài địa bàn xã Sơn Lôi, mọi hoạt động liên quan đến hoạt 
động giao nhận chuyển phát vẫn diễn ra bình thường. Riêng địa bàn xã Sơn Lôi, Bưu điện 
Việt Nam đã chỉ đạo dừng nhận các bưu gửi đi - đến có địa chỉ tại xã Sơn Lôi (Trừ thư từ, báo 
chí phục vụ Đảng, chính quyền địa phương). 

Ông Toàn cũng cho biết, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Ban 
Dịch vụ bưu chính đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng và triển 
khai thực hiện các kịch bản ứng phó trong từng tình huống cụ thể trước trong và sau thời điểm 
cách ly đối với vùng dịch Bình Xuyên cũng như một số nơi cách ly vì dịch bệnh. Trong đó, 
đặc biệt nhấn mạnh công tác trang bị thiết bị an toàn cho tất cả cán bộ công nhân viên như: 
Khẩu trang, nước rửa tay, khử trùng thường xuyên các Bưu cục.  

100% nhân viên giao dịch phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. 

Bà Lê Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc – cho biết, ngay sau khi dỡ 
bỏ lệnh cách ly, Bưu điện tỉnh chỉ đạo các bưu cục trở lại hoạt động bình thường, công tác vệ 
sinh phòng dịch vẫn được duy trì nghiêm. Bưu điện tỉnh hỗ trợ các đơn vị mua khẩu trang, 
nước sát khuẩn trang bị đầy đủ cho người lao động. 

Cùng với đó yêu cầu các điểm văn hóa xã thực hiện nghiêm từ khâu phun khử trùng đến cung 
cấp nước rửa tay sát khuẩn phục vụ khách hàng đến giao dịch, cung cấp khẩu trang đối với 
những khách hàng đến giao dịch không mang theo khẩu trang.  

 

Khách đến giao dịch tại Bưu cục vẫn thực hiện nghiêm túc việc phòng dịch 



Bà Hương khẳng định, khi chưa công bố hết dịch thì công tác phòng dịch vẫn được duy trì và 
thực hiện nghiêm trên địa bàn. Đối với địa bàn xã Sơn Lôi, tuy mật độ giao dịch chuyển phát 
ở đây không nhiều nhưng các bưu phẩm nhỏ dưới 2kg vẫn được tổ chức phát, không bị gián 
đoạn, đảm bảo chuyển hàng theo quy định.  

Người dân trên địa bàn được truyền thông tốt nên khi nhận hàng cũng giữ khoảng cách tiếp 
xúc, thực hiện phòng dịch nghiêm túc. Các khách hàng thương mại điện tử tại đây cũng ủng 
hộ bưu cục và tuân thủ các quy định trong thời gian cách ly. 

Đối với Bưu điện Bình Xuyên, mật độ khai thác giao dịch cao hơn nên cùng với đảm bảo vệ 
sinh đơn vị này cũng trang bị máy sưởi tăng nhiệt độ đảm bảo tránh được ẩm, đảm bảo chất 
lượng hàng hóa. 

Cũng trong thời gian cách ly, không chỉ người dân vùng dịch được quan tâm hỗ trợ mà một số 
tỉnh thành đã gửi quà tới cho “người bưu điện”, trong đó có khẩu trang, nước rửa tay sát 
khuẩn, thậm chí cả thuốc để tăng cường sức đề kháng…, thể hiện tinh thần “tương thân tương 
ái” quý báu của người Việt Nam. 

Hải Sơn 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Hà Nội Mới  

Ngày đăng: 04/03/2020 
Mục: Kinh tế 

Sản lượng bưu chính trong nước tăng mạnh, đi quốc tế giảm 

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, sản lượng bưu gửi (thư, gói, bưu kiện hàng hóa) đi 
quốc tế từ đầu năm 2020 đến nay của một số doanh nghiệp lớn bị sụt giảm so với cùng 
kỳ năm 2019. 

Trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giảm khoảng 10%, Tổng công ty cổ phần Bưu 
chính Viettel giảm 10-20%, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL-VNPT giảm 30-40%. 

Sản lượng bưu gửi đi quốc tế của các doanh nghiệp bưu chính bị sụt giảm vì hoạt động bưu 
chính bị đình trệ bất khả kháng trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều quốc gia, 
trong đó có Trung Quốc. Cùng với đó, lượng khách du lịch đến Việt Nam giảm mạnh khiến 
lượng bưu gửi quốc tế ra nước ngoài bị ảnh hưởng đáng kể. 

Tuy nhiên, dịch vụ bưu chính trong nước lại duy trì được mức tăng trưởng cao. Trong đó, sản 
lượng vận chuyển qua đường tàu hỏa tăng 387%, giao nhận đường bay trong nước tăng 56%; 
sản lượng vận chuyển Bắc - Nam bằng ô tô tăng 200% so với cùng kỳ. 



 

Nguồn: Kinh tế Đô thị 

Ngày đăng: 03/03/2020 
Mục: Tin tức 

Đến 10/3 toàn bộ người Bưu điện sẽ được định danh, xác thực điện tử 

Tiếp tục việc triển khai định danh, xác thực điện tử trên toàn quốc, Tổng công ty yêu cầu thời 
gian tới các đơn vị tập trung đẩy mạnh việc định danh, xác thực đối với toàn bộ cán bộ nhân 
viên, cộng tác viên của Bưu điện Việt Nam. 

Theo đó, đến ngày 10/3 toàn bộ cán bộ, công nhân viên và cộng tác viên trên toàn mạng lưới 
sẽ được định danh, xác thực điện tử thông qua hệ thống PosID. 

Việc định danh, xác thực điện tử nhằm quản lý được toàn bộ danh tính điện tử của cán bộ, 
công nhân viên, cộng tác viên trên toàn mạng lưới. Sau khi định danh, xác thực điện tử, cán 
bộ, công nhân viên, cộng tác viên sẽ được cấp 01 tài khoản PostID và có thể sử dụng tài 
khoản này đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống của các đơn vị khác có kết nối 
với Bưu điện để thực hiện các giao dịch điện tử mà không cần phải khai báo, tạo tài khoản và 
xác thực thông tin. 

 

Ảnh minh họa 

Tổng công ty yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt cho các chuyên viên về việc 
định danh xác thực điện tử và yêu cầu các cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản trên hệ thống 
PostID. 

Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc, giám đốc đơn vị phân công cán bộ xác minh và cán 
bộ phê duyệt để thực hiện việc định danh điện tử. Tùy thuộc quy mô số lượng cán bộ, nhân 
viên thuộc khối văn phòng để tổ chức định danh, xác thực điện tử theo từng phòng hoặc 
chung cho khối văn phòng. Trường hợp thực hiện chung cho khối văn phòng, lãnh đạo đơn vị 
hoặc trưởng phòng tổ chức hành chính là người thực hiện chức năng phê duyệt. Trường hợp 
thực hiện theo từng phòng, trưởng phòng là người thực hiện chức năng phê duyệt. 

Đối với các chức danh lao động ngoài khối văn phòng và cộng tác viên, việc xác minh, phê 
duyệt được thực hiện tại các bưu cục. Giao dịch viên thực hiện chức năng xác minh, người 
được giao nhiệm vụ kiểm soát thực hiện chức năng phê duyệt. 



Cán bộ công nhân viên và cộng tác viên chịu trách nhiệm về các giấy tờ đã cung cấp và các 
thông tin cung cấp, nhập trên hệ thống PostID. Cán bộ được giao nhiệm vụ xác minh, phê 
duyệt và giám đốc, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin 
của CBNV, CTV của đơn vị trên hệ thống PostID và đảm bảo tài khoản PostID được cấp cho 
đúng người. 

Việc định danh, xác thực điện tử đối với các CBNV và CTV của các đơn vị sẽ hoàn thành 
trước ngày 10/3/2020. 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc phối hợp xây dựng, tích hợp giải pháp 
định danh, xác thực điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng 
hệ thống định danh xác thực PostID. Để triển khai rộng rãi, Tổng công ty cũng đã tổ chức đào 
tạo, tập huấn cho các bưu điện tỉnh, thành phố. 

Bên cạnh việc yêu cầu các cán bộ công nhân viên và cộng tác viên của Bưu điện Việt Nam đi 
đầu trong việc đăng ký tài khoản, Bưu điện Việt Nam hỗ trợ miễn phí cho người dân và các tổ 
chức doanh nghiệp trong việc định danh, xác thực điện tử. 

Theo đó các cá nhân, tổ chức có thể tự đăng ký trên hệ thống PosID sau đó mang giấy tờ đến 
bưu điện gần nhất để kiểm tra, xác minh, kích hoạt tài khoản, hoặc trực tiếp đến điểm giao 
dịch của Bưu điện xuất trình giấy tờ để được hỗ trợ tạo tài khoản. Ngoài ra các nhân viên bưu 
điện cũng chủ động giới thiệu và tạo tài khoản PosID cho các khách hàng khi sử dụng các 
dịch vụ của Bưu điện. 

Với những dữ liệu khách hàng hiện có, Bưu điện Việt Nam sẽ cung cấp tài khoản PostID cho 
các cá nhân, tổ chức đã được xác minh này và tuyên truyền, hướng dẫn để khi cá nhân, tổ 
chức có yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến sẽ sử dụng để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc 
gia. 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Hưng Yên  

Ngày đăng: 03/03/2020 
Mục: KHCN 

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

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020) có chủ đề “Em hãy viết thông điệp gửi 
một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 
Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức, dành cho tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi 
(tính đến 31.12.2019). 

Cuộc thi góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các 
em; giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ 
của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ 
đối với xã hội, đất nước và thế giới; giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính 
trong cuộc sống và phát triển xã hội. 

Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 
800 từ. Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Bài 
viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá 
nhân người viết. 

Ban tổ chức cuộc thi nhận bài thi đến ngày 10.3.2020 

Đào Doan 

 

 

 



 

Nguồn: Báo QĐND 

Ngày đăng: 03/03/2020 
Mục: Xã hội 

Trình độ nhân viên bưu chính quyết định hiệu quả 

Việc chuyển giao công việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua 
hệ thống bưu chính công ích (BCCI) tại Hà Tĩnh được triển khai thực hiện từ cuối năm 
2019 và đạt những kết quả tích cực. 

Song, để việc “đổi vai” cho nhân viên bưu chính thay cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết 
quả TTHC đạt hiệu quả hơn thì cần phải đào tạo, bồi dưỡng thêm. 

Thời gian qua, hệ thống BCCI đã triển khai tốt các dịch vụ hành chính công như: Chuyển phát 
giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ 
tạm giữ trong lĩnh vực giao thông; tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả giấy phép lái xe cấp đổi qua 
bưu điện; chuyển phát hồ sơ và lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng, chi trả lương hưu, trợ cấp 
xã hội... 

 

Nhân viên bưu chính tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người 
dân tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). 

Tại Trung tâm hành chính công thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hiện có hai nhân viên bưu chính 
đảm nhận việc tiếp nhận và trả kết quả các TTHC. Trước đây, ở trung tâm có hai công chức 
làm việc này trong khi số lượng hồ sơ, thủ tục tiếp nhận chỉ khoảng 20-30 bộ/ngày. Giờ đây, 
nhân viên bưu chính đã làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC để công chức trở về 
phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ khác. Anh Trần Văn Luận ở phường Bắc Hồng, 
thị xã Hồng Lĩnh đến trung tâm hành chính công xin cấp lại giấy phép xây dựng nhà, chia sẻ: 
“Giờ đây, khi giải quyết TTHC, chúng tôi chỉ cần đến điểm bưu điện gần nhất sẽ có nhân viên 
hướng dẫn, giải quyết. Nếu ở xa, bưu điện còn có dịch vụ chuyển phát hồ sơ, TTHC theo địa 
chỉ yêu cầu, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức đi lại”. 



Qua theo dõi, nhân viên bưu chính cơ bản tuân thủ nội quy, quy chế, chấp hành thời gian làm 
việc, tuân thủ về trang phục, thái độ làm việc. Nhân viên bưu chính đã thao tác khá thành thạo 
bộ TTHC; hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, tiếp 
nhận hồ sơ; các thao tác nhập thông tin hồ sơ vào hệ thống dịch vụ công; chuyển xử lý; 
chuyển liên thông; trả kết quả; trích xuất, in phiếu hẹn, lập sổ theo dõi... Tuy nhiên, việc 
hướng dẫn những hồ sơ còn thiếu đang gặp nhiều lúng túng, chưa tích lũy được kinh nghiệm 
khi hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, nhất là các hồ sơ phức tạp. Ông Hoàng Tùng Phong, Phó giám 
đốc Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh đánh giá: “Việc hướng dẫn lập hồ sơ còn yếu, 
các nhân viên chưa nắm hết được các quy định của bộ, ngành, chưa nắm được những vướng 
mắc, khó khăn trong việc giải quyết TTHC nên chưa hướng dẫn người dân, doanh nghiệp lập 
hồ sơ bảo đảm chất lượng. Với nội dung này, đối với một số thủ tục phức tạp thì công chức 
“một cửa” của các sở, ngành cũng phải liên hệ về phòng chuyên môn để được hướng dẫn mới 
thực hiện được. Theo đó, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn thêm nhân viên bưu 
chính các TTHC phức tạp”. 

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) có hơn 500 doanh nghiệp đang hoạt động, 109 dự án được 
cấp phép. Trong tương lai, nếu nhân rộng mô hình tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua hệ 
thống BCCI thì các thủ tục này cũng sẽ được nhân viên bưu chính tiếp nhận và trả kết quả. 
Ông Đặng Văn Đức, Trưởng phòng Bưu chính-Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đối với một số hồ sơ có nhiều thành phần, tính chất phức tạp vẫn cần 
có sự hướng dẫn thêm của công chức, viên chức các sở, ngành để kiểm tra tính hợp lệ của hồ 
sơ được chính xác hơn. Chúng tôi sẽ tham mưu cho Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh tăng cường tập 
huấn cho nhân viên bưu chính thành thạo các TTHC, ưu tiên bố trí nhân viên các điểm giao 
dịch có trình độ đại học ngành luật, hành chính... để làm tốt việc tiếp nhận và trả kết quả các 
TTHC cho người dân và doanh nghiệp”. 

Hiện nay, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh có hơn 300 lao động dài hạn, trong đó, số lao động có trình 
độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 48%. Tuy vậy, với 438 nhân viên bưu chính tại các điểm 
bưu điện văn hóa phường, xã thì trình độ chuyên môn còn hạn chế. Đối với lực lượng này, 
bưu điện tỉnh cần có kế hoạch đào tạo, tập huấn thêm các nội dung liên quan đến việc tiếp 
nhận và trả kết quả TTHC, thực hiện các kỹ năng tiếp xúc với người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp; trao đổi kinh nghiệm giải quyết, ứng xử trước các tình huống... 

Trong biên bản phối hợp về triển khai thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ trực tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: “Nếu nhân viên bưu chính bị 
đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có mức độ hài lòng thấp thì cử nhân viên bưu 
chính khác thay thế”. Có thể thấy, để mô hình tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua hệ thống 
BCCI là “điểm sáng” trong cải cách hành chính thì điểm cốt lõi là phải đào tạo được những 
nhân viên bưu chính có tinh thần phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo và thành thạo cách giải 
quyết các TTHC. Có như vậy mô hình tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua hệ thống BCCI mới 
phát huy hiệu quả, đáng để nhân rộng, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối 
đa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC. 

Bài và ảnh: HOÀNG HOA LÊ 

  

 



 

Nguồn: Kinh tế Đô thị 

Ngày đăng: 03/03/2020 
Mục: Tin tức 

Khai giảng chương trình đào tạo “Giao dịch viên Bưu điện” khóa 1 năm 2020 

Sáng 2/3/2020, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện đã tổ chức khai giảng 
chương trình đào tạo “Giao dịch viên Bưu điện” khóa 1 năm 2020. 

Chương trình đào tạo “Giao dịch viên Bưu điện” khóa 1 năm 2020 - hệ 1 tháng được Trung 
tâm tổ chức từ ngày 2/3/2020 đến ngày 28/3/2019 với sự tham gia của 50 học viên là các giao 
dịch viên mới thuộc 14 bưu điện tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hậu Giang, Quảng Ngãi, Sóc 
Trăng, Bắc Giang, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hưng Yên, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, 
Thanh Hóa, Yên Bái. 

 

Quang cảnh buổi học trong chương trình 

Trong thời gian học tập, bên cạnh việc trang bị những kiến thức tổng quan về tổng công ty, 
văn hóa doanh nghiệp, tiêu chuẩn chất lượng phục vụ, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách 
hàng…, các học viên được đào tạo kỹ lưỡng về lý thuyết xen lẫn thực hành quy trình nghiệp 
vụ của các nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. 
Ngoài ra, học viên sẽ được thực hành các tình huống nghiệp vụ kinh doanh tại bưu cục kiểu 
mẫu. 

Tại lễ khai giảng, ông Trịnh Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp 
vụ Bưu điện nhấn mạnh, giao dịch viên là đội ngũ thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, giải 
quyết nhiều tình huống phát sinh trong quá trình làm việc và góp phần quan trọng quyết định 
chất lượng dịch vụ. Do đó, yêu cầu các học viên tham gia khóa học phải tuân thủ nghiêm túc 
nội quy, kỷ luật lớp học, tập trung cao độ trong các giờ lên lớp và tích cực thảo luận, xây 
dựng bài học để chương trình đào tạo đạt kết quả, chất lượng cao nhất. 

“Giao dịch viên Bưu điện” khóa 1 năm 2020 là chương trình đào tạo dài hạn đầu tiên trong 
năm được tổ chức tại Trung tâm sau khi cơ sở vật chất được đầu tư sửa chữa khang trang, 
sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, các 
học viên được Tổng công ty và Trung tâm hỗ trợ ăn trưa và chỗ nghỉ để đảm bảo an ninh, an 
toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời tạo động lực và gắn kết người lao động với mạng lưới. 

 



 

Nguồn: Báo Thanh Hóa  

Ngày đăng: 03/03/2020 
Mục: Đời sống - Xã hội 

Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua bưu điện 

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2352/UBND-VX gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội; Sở Tài chính; Bưu điện tỉnh, về việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng 
thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

Theo đó, đồng ý với báo cáo và đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại ; đồng 
thời cho phép các địa phương chi trả phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội là 1.000.000 đồng/xã, 
phường, thị trấn như đang thực hiện từ trước đến nay (635 xã, phường, thị trấn tương ứng với 
635 điểm chi trả của bưu điện đang thực hiện theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 23-6-
2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) cho đến hết năm 2020 (vì tỉnh đã ổn định chi ngân sách đến 
năm 2020). 

Từ năm 2021 trở đi, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
chính và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh 
mức phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội phù hợp với thực tế các địa phương sau sáp nhập đơn vị 
hành chính. 

 

 



 

 

Nguồn: MIC  

Ngày đăng: 03/03/2020 
Mục: Người tốt – Việc tốt 

Chuyện về cô nhân viên Bưu điện - Văn hóa xã Thái Hòa có thu nhập hơn 20 triệu 
đồng/tháng 

Từ một điểm có doanh thu thấp nhất trong số các điểm của Bưu điện huyện Hàm Yên 
(Bưu điện tỉnh Tuyên Quang), đến nay Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX) Thái Hòa đã 
trở thành điểm sáng kinh doanh với doanh thu đạt gần 200 triệu đồng/tháng, mang lại 
cho cô nhân viên Nông Thị Thắm mức thu nhập ổn định hàng tháng lên tới trên 20 triệu 
đồng. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Tuyên Quang khen thưởng thành tích Quý 4/2019  
cho nhân viên BĐ-VHX Thái Hòa 

Cách trung tâm huyện 16km, BĐ-VHX Thái Hòa nằm trong số các điểm phải thay người phụ 
trách sau đợt tổng rà soát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như củng cố lại hệ thống 
BĐ-VHX trên toàn mạng lưới. Và như một cái duyên, từ một bưu tá xã, chị Nông Thị Thắm 
đã muốn thử sức mình và xin làm nhân viên BĐ - VHX kiêm phát xã từ ngày 01/06/2012. 
Những ngày đầu, tháng đầu còn bỡ ngỡ với công việc, chị vừa làm vừa tìm hiểu các quy định, 
dịch vụ của ngành vừa đi phát bưu gửi, báo chí. Doanh thu ban đầu chỉ vẻn vẹn  1 - 2 triệu 
đồng/tháng làm chị nhiều đêm mất ngủ, trăn trở nghĩ cách làm sao phát triển các dịch vụ, tăng 
doanh thu cho điểm. Với sự tận tụy, yêu nghề cùng quyết tâm vượt khó, khi đã thành thạo các 
công việc chuyên môn cũng là lúc chị Nông Thị Thắm dần hái được “quả ngọt”. Doanh thu 
của điểm tăng dần theo mỗi năm, năm 2018 trung bình đạt 80 triệu đồng/tháng, năm 2019 
trung bình đạt 180 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, riêng tháng 12/2019, doanh thu của BĐ-VHX 
Thái Hòa đạt tới hơn 200 triệu đồng/tháng, qua đó giúp cho thu nhập tháng 12 của chị Thắm 
lên đến 38 triệu đồng. Đây là con số rất đáng khích lệ để chị Thắm cũng như các BĐ-VHX 
trong toàn tỉnh lấy đó làm động lực phấn đấu cao hơn trong năm 2020. 



Từ một điểm đìu hiu vắng vẻ, giờ đây BĐ-VHX Thái Hòa thường xuyên tấp nập khách hàng 
ra vào sử dụng dịch vụ. Với địa bàn xã có 24 thôn, BĐ-VHX Thái Hòa phục vụ gần 100 đối 
tượng nhận lương hưu và hơn 300 đối tượng nhận tiền bảo trợ; thu Thuế 130 hộ gia đình; 10 
khách hàng lớn Bưu chính chuyển phát. Với bất kỳ dịch vụ nào, khách hàng hàng nào, chị 
Thắm cũng đặt trách nhiệm, tinh thần phục vụ lên hàng đầu. Hàng tháng, đến kỳ chi trả lương 
hưu và chi trả bảo trợ, trường hợp nào mà không đến nhận được đúng hạn thì dù vì lý do nào 
chăng nữa, chị Thắm cũng cố gắng liên lạc để mang đến tận nhà phát cho đối tượng. Tỷ lệ chi 
trả 02 dịch vụ trên đều đạt 100%/tháng; cùng với đó tỷ lệ thu Thuế đạt 98%. 

Từ ngày được tin tưởng giao nhiệm vụ Trưởng BĐ-VHX, chị Nông Thị Thắm tuyển thêm 
cộng tác viên hỗ trợ trong công việc để chị có thời gian phát triển và  chăm sóc khách hàng 
được nhiều hơn. Chị cũng vận động chồng cùng tham gia cống hiến trong ngành làm bưu tá 
xã Thái Hòa. Nhận được sự đồng hành và chia sẻ của người bạn đời, sự động viên của hai bên 
nội ngoại, chị như tiếp thêm sức mạnh và động lực để ngày càng gắn bó, cống hiến với ngành 
Bưu điện hơn. Hàng ngày, ngoài thời gian nhập thông tin bưu gửi và phục vụ khách hàng tại 
điểm, nếu có thời gian, chị tranh thủ đến hỗ trợ khách hàng đóng gói để Bưu gửi của khách 
hàng được đóng đi trong thời gian sớm nhất, trung bình chị đi thu gom 120 đơn/ngày. 

Năm 2019, với những nỗ lực không mệt mỏi, cùng kết quả kinh doanh doanh ấn tượng của 
BĐ-VHX Thái Hòa, chị Nông Thị Thắm được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng danh 
hiệu “Nhân viên BĐ-VHX giỏi” Quý 3, Quý 4 và được Bưu điện tỉnh đề nghị Tổng công ty 
tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2019. 

MINH HẢI 

 

 

  

 

 


