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Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II thành công tốt đẹp 

Sáng 2/7, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chính thức khai mạc Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ Tổng công lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí Lê Văn 
Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Anh Tuấn, 
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng dự còn có gần 200 đảng viên đại diện 
cho hơn 1.000 đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty. 

Vietnam Post đổi mới – thành công 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tổng công ty cho biết, giai đoạn 2015 - 2020 mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách 
thức, song Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã phát huy vai trò là 
hạt nhân lãnh đạo, đảm bảo thống nhất trong quản lý, điều hành giữa công tác Đảng và 
chuyên môn nhằm thực hiện lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội lần thứ Nhất đề ra. 

 

Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty 
phát biểu khai mạc hội nghị. 

Nếu như năm 2015 doanh thu toàn Tổng công ty đạt 8.770 tỷ đồng, thì năm 2019 con số này 
lên tới 25.211 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 30%/năm. Bên cạnh đó lợi 
nhuận toàn Tổng công ty cũng tăng gần 3,5 lần, từ 154 tỷ đồng (năm 2015) lên 535 tỷ đồng 
(năm 2019); đạt mức tăng trưởng trên 36%. 

Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngay từ năm 2018, 
doanh thu của Vietnam Post đã về đích sớm trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty đến 
năm 2020. 



 

Ban chấp hành Đảng bổ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Điều đặc biệt là kết quả này đạt được trong điều kiện Vietnam Post vừa phải đảm bảo các 
nhiệm vụ chính trị, cung ứng, phục vụ tốt các dịch vụ bưu chính công ích trong khi không còn 
được nhận sự hỗ trợ bằng tiền của Nhà nước vừa phải đảm bảo phát triển hoạt động sản xuất, 
kinh doanh có lãi. 

 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, 
CNCNV-LĐ trên toàn mạng lưới đã không ngừng nỗ lực, góp phần vào sự thành công của 

Vietnam Post. 

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020, công tác đánh giá chất lượng đảng, 
đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hàng năm số lượng chi, đảng 
bộ đạt trong sạch vững mạnh/hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tới 80%. Tỷ lệ đảng viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ đạt gần 20%. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên mới cũng 
được Đảng ủy Tổng công ty coi trọng, đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng. Trong 



5 năm qua, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp 244 quần chúng ưu tú vào đảng, vượt 22% 
so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

 

Đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại 
Đại hội. 

Với phương châm "Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội Đảng bộ Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra các phương hướng hoạt 
động cụ thể nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 2030. 

Trong đó, Vietnam Post sẽ chuyển đổi nền tảng kinh doanh, từ dựa trên thế mạnh về quy mô 
mạng lưới và lao động sang dựa trên sức mạnh của ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học 
công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số. Khai thác tối đa những ưu thế về 
mạng bưu chính công cộng, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
của mọi người dân. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái đa dạng để phục vụ nhu cầu kết nối 
giữa cá nhân và tổ chức; phát triển nền tảng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công, kết nối các 
cơ quan, chính quyền với công dân và tổ chức, doanh nghiệp. Phát triển mô hình logistics và 
chuỗi cung ứng đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, chuỗi đô thị thông 
minh. Đồng thời, xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu lớn phục vụ nhu cầu sản xuất 
kinh doanh và các nhiệm vụ đặc thù khi tham gia triển khai các chương trình mục tiêu quốc 
gia của Chính phủ, với yêu cầu cao về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật. 

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số 



 

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ đề nghị Bưu điện Việt Nam cần tập 
trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu 

của toàn Đảng bộ Tổng công ty. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung 
ương nhấn mạnh trong những năm tới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm 
kỳ tới, phát huy dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, xây dựng đảng bộ Tổng công ty và hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Bưu điện Việt Nam cần tập trung làm tốt công tác xây 
dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, không 
ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo 
đức cách mạng, công tác tổ chức kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó 
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị của tổng công ty, 
tiếp tục nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh gắn với sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 
năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, tích cực nghiên cứu ứng dụng những thành tựu của 
cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4, lấy khoa học công nghệ và nguồn lao động 
chất lượng cao làm động lực phát triển. 



 

Đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại 
Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, cán bộ công nhân viên và người lao động trên toàn 
mạng lưới thời gian qua đã không ngừng nỗ lực, góp phần vào sự thành công của Vietnam 
Post. Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những áp lực về 
sản xuất kinh doanh, Vietnam Post còn có sự biến động lớn về nhân sự. Trong 5 năm qua đã 3 
lần thay đổi nhân sự tại vị trí Bí thư Đảng ủy, 3 lần thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên và 
2 lần thay đổi Tổng giám đốc. Nếu không có tinh thần đoàn kết, không tạo được sự thống nhất 
trong chuyển giao nhiệm vụ và hoạt động thì chắc chắn Vietnam Post không thể đạt được 
những kết quả trên. Điều này cũng thể hiện sự vượt khó vươn lên, trong đó có sự dẫn dắt của 
Đảng bộ Tổng công ty trong 5 năm qua. 

 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam 
đang dần chuyển đổi số, từ chính phủ số, kinh tế số đến xã hội số, điều này đòi hỏi Vietnam 
Post phải có sự đổi mới để tạo thêm bước ngoặt lớn trong sự phát triển. Bưu điện Việt Nam 
phải chuyển đổi số thành công, phục vụ cho nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số. Tuy 
nhiên sự chuyển đối của Vietnam Post sẽ có sự khác biệt so với các doanh nghiệp khác. Dòng 
chảy vật lý (bưu gửi, hàng hóa, các dịch vụ bưu chính) vẫn tồn tại, mạng lưới và quy mô lao 



động vẫn luôn tồn tại và là thế mạnh của Vietnam Post nhưng Tổng công ty phải tập trung và 
đẩy nhanh hơn nữa quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa bưu chính để làm tốt dòng 
chảy vật lý. Thứ trưởng cũng lưu ý, vấn đề đầu tiên của chuyển đổi số là vấn đề thay đổi tư 
duy, nhận thức của người đứng đầu, tiếp đến là thay đổi căn bản mô hình quản lý; tập trung 
ứng dụng CNTT, đổi mới mô hình kinh doanh. 

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 29 đồng chí. Ngay sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ đã họp 
phiên thứ Nhất và bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty gồm 8 đồng chí, bầu Đoàn đại 
biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III gồm 6 đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tái đắc cử chức 
danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Chu 
Quang Hào, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồn thành viên Tổng giám đốc; đồng chí 
Nguyễn Xuân Lam Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Bí thư Đảng ủy tái đắc cử chức 
danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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Nộp phạt vi phạm giao thông online: Nhiều tiện lợi, giảm tiêu cực 

Việc nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến tại nhà tháo gỡ rất nhiều khó khăn cho người 
dân, giảm thiểu tối đa tiêu cực trong việc phạt – nộp phạt vi phạm giao thông. 

 

Ảnh minh họa. 

Triển khai trên toàn quốc 

Sau đợt thí điểm từ tháng 3/2020 tại 5 địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà 
Nẵng và Bình Thuận) về dịch vụ nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), từ 1/7, dịch vụ này sẽ được triển khai 
trên phạm vi toàn quốc. 

Trước đó, vào tháng 2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với 
Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến trên DVCQG đối với thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của cảnh sát giao thông). 

Để việc nộp phạt trực tuyến lĩnh vực giao thông đường bộ được triển khai thực hiện toàn 
quốc, tại các cuộc họp triển khai nhiệm vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai 
Tiến Dũng đã đề nghị các bộ, cơ quan cần quyết tâm thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trên Cổng DVCQG, đẩy mạnh thanh toán 
trực tuyến, hạn chế dùng tiền mặt. 

Lợi ích của việc nộp phạt “online” trong lĩnh vực giao thông có thể thấy rõ. Trước đây người 
vi phạm sau khi nhận quyết định xử phạt bằng văn bản phải ra Kho bạc Nhà nước hoặc ngân 
hàng được Kho bạc Nhà nước ủy quyền để nộp phạt. Sau đó người vi phạm cầm biên lai thu 
tiền được Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng cấp quay lại đội/phòng cảnh sát giao thông đã ra 
quyết định xử phạt để nhận lại giấy tờ hoặc phương tiện bị tạm giữ.  

Nay, việc áp dụng thanh toán trực tuyến đối với các loại thuế, lệ phí hay tiền phạt trong lĩnh 
vực giao thông vừa nhanh gọn, lại có thể tiết giảm được đến mức tối đa chi phí thực hiện về 
thời gian, thành phần hồ sơ nếu được thực hiện thông qua Cổng DVCQG. Từ đó cũng làm 
giảm được đội ngũ nhân sự liên quan trong các thủ tục nhận tiền, ghi biên lai… 

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn và đồng bộ với chính sách 
thanh toán không dùng tiền mặt của Nhà nước. Nhất là khi các yếu tố nền tảng đã đáp ứng. 



Điển hình như các ngân hàng, công ty trung gian thanh toán đã phát triển mạnh các phương 
tiện thanh toán điện tử.  

Tỷ lệ người dân tại Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh đã phổ biến, không chỉ ở các 
thành phố lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các 
ứng dụng thanh toán từ các ngân hàng hay công ty cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán đều 
có sẵn và người dân cũng sử dụng nhiều vì nhanh chóng, tiện lợi. 

Người dân ủng hộ 

Về phía người dân, anh Nguyễn Duy Đại (tài xế taxi) cho rằng, cách xử lý trước đây rất bất 
tiện, khó khăn cho người vi phạm trong trường hợp vi phạm ở các tỉnh xa. “Có những lúc tôi 
chở khách đi các tỉnh ở xa bị lập biên bản xử phạt, tôi phải sắp xếp thời gian hoặc đợi đến hạn 
trả giấy tờ để đi tới tỉnh đó lấy quyết định xử phạt, đóng phạt ở kho bạc rồi mới lấy lại được 
giấy. Như vậy rất mất thời gian, bất tiện và vất vả” - anh Đại nói.  

Là tài xế chuyên lái xe đường dài cho một nhà xe lớn tại TP HCM, anh Huỳnh Vĩnh Khương 
(quận 7, TP HCM) tỏ ra vô cùng hào hứng với phương án nộp phạt này. Theo anh Khương, 
đối với các tài xế thường xuyên chạy chở hàng tuyến dài, nộp phạt giao thông là một trong 
những việc phiền phức nhất.  

Anh kể, khoảng giữa năm 2019, trong khi chở hàng quay đầu từ TP Nha Trang về TP HCM, 
anh bị cảnh sát giao thông thổi phạt hơn 1 triệu đồng, giữ bằng lái vì chạy sai làn đường quy 
định. Sau đó, đến ngày hẹn, anh phải lấy xe nhà, chạy từ TP HCM quay lại Nha Trang để 
đóng phạt, lấy bằng lái về.  

“Đi đi, về về tính ra hết cả triệu bạc tiền xăng xe, còn mất cả thời gian, công sức. Bảo sao 
nhiều người chấp nhận đóng phạt tại chỗ gấp đôi để khỏi phải mất công đi lại như thế. Nếu 
được đóng phạt trực tuyến thì tiện quá rồi. Bây giờ hầu hết mọi người cũng đều có tài khoản 
ngân hàng nên dễ hơn nhiều” - tài xế này nói. 

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM đánh giá, ngoài tiện lợi cho 
người dân, nộp phạt trực tuyến còn giúp giảm tiêu cực vì không thu tiền mặt, cả người vi 
phạm và người phạt đều không còn cơ hội “ăn chia”. Tiền phạt sau khi đưa về Cổng DVCQG 
sẽ được chuyển về kho bạc địa phương theo đúng thông tin nơi xử phạt, các tỉnh, thành vừa 
không lo mất ngân sách, vừa có thể giám sát hiệu quả công dân địa phương.  

“Cả nước đang tiến lên, chuyển mình theo cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, lĩnh vực giao 
thông cũng không ngoại lệ. Số hóa, đưa công nghệ điện tử vào mọi mặt của đời sống vừa rõ 
ràng, vừa lưu trữ tốt, tiết kiệm công sức, thời gian, tiền bạc và cũng hạn chế cơ quan công 
quyền lạm quyền khi được nắm trong tay quyền lực. 

Khâu hậu kiểm được thể hiện trên điện tử cũng dễ dàng, minh bạch hơn. Chứng cứ, hình ảnh, 
biên bản gửi thẳng lên Cổng thông tin điện tử, liên thông với cảnh sát giao thông tỉnh, thành 
phố, liên thông với kho bạc. Nếu đến hẹn mà người vi phạm không đóng phạt thì tính lãi, sau 
đó hạn chế quyền trong các quan hệ dân sự khác như không cho đăng kiểm, vô hiệu hóa bằng 
lái... các nước phát triển họ đều làm như vậy” – Luật sư này gợi ý.  

Có dễ thực hiện? 

So sánh việc phải nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến với việc nộp phạt vi phạm giao 
thông tại các bưu cục hoặc trực tiếp thì việc nộp phạt vi phạm giao thông online sẽ tiện lợi 
hơn cho người nộp phạt. Đồng thời việc nộp phạt vi phạm giao thông qua smartphone hay 
trên máy tính thế này sẽ rõ ràng và minh bạch hơn nhiều. 

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị này đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài 
chính tiến hành nâng cấp, tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG. Thông qua Cổng DVCQG, người 
dân có thể sử dụng các dịch vụ để nộp tiền phạt vi phạm giao thông. 



Người vi phạm chỉ cần sử dụng máy tính có kết nối mạng internet, truy cập vào Cổng 
DVCQG, vào mục nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, khai báo 
thông tin về số biên bản vi phạm hành chính, họ tên, điện thoại, địa chỉ, hành vi vi phạm... và 
chọn ngân hàng để nộp phạt. 

Song song đó, các bước kết nối việc xử phạt vi phạm hành chính từ công an các địa phương 
đến Cục Cảnh sát giao thông và từ cục đến Cổng DVCQG cũng đã hoàn thiện để người dân 
có thể tra cứu các thông tin cần thiết một cách nhanh chóng, dễ dàng. 

Ngoài việc đóng tiền phạt trực tuyến thông qua các ngân hàng, người dân có thể nộp phạt xử 
lý vi phạm thông qua các ứng dụng ví điện tử.  

Sinh Nguyễn 

 

 


