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Livestream vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện: Cách làm hay 

Tình cờ ghé thăm trang Facebook cá nhân của một đồng nghiệp, tôi bất ngờ trên dòng 
trạng thái hiển thị livestream (hình thức phát sóng, tương tác trực tiếp trên mạng xã 
hội) của một Đại lý thu BHXH, BHYT đang giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện 
với 9,8 nghìn lượt người xem, 169 lượt chia sẻ và gần 1.000 bình luận tương tác tích cực. 
Buổi livestream chỉ kéo dài 45 phút nhưng đã chốt được 57 người tham gia BHXH tự 
nguyện – điều này cho thấy, đây là một cách làm hay, nhất là trong tình hình dịch bệnh, 
hạn chế tập trung, tiếp xúc đông người. 

Qua tìm hiểu, được biết buổi livestream đầu tiên do BHXH tỉnh Tuyên Quang phối hợp với 
cơ quan Bưu điện tổ chức lúc 20h ngày 21/04/2020. Theo kế hoạch, hình thức truyền thông 
này sẽ được triển khai thường xuyên trên trang Fanpage của hai đơn vị bắt đầu từ tháng 
04/2020. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Nam Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch 
kinh doanh, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trước quy định về cách ly xã hội để phòng, 
tránh dịch bệnh lây lan, BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh chủ động ứng dụng mạng xã hội để truyền 
thông về BHXH tự nguyện. Mặc dù, lần đầu tổ chức livestream tư vấn, vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện nhưng hiệu quả ngoài sự mong đợi. Chưa đầy một giờ đồng hồ đã 
có 57 người tham gia BHXH tự nguyện, con số này cao hơn nhiều cuộc truyền thông trực tiếp 
do ngành Bưu điện tổ chức. Phát huy những kết quả đạt được, hiện Bưu điện tỉnh đang nghiên 
cứu để đổi mới kịch bản livestream trong những lần sau nhằm thu hút người tham gia đông 
hơn, có thể sẽ mời thêm những khách hàng đã tham gia BHXH tự nguyện chia sẻ về ý nghĩa 
tính nhân văn của chính sách. 

Theo dõi trên trang Facebook cá nhân của một vài đại lý thu BHXH, BHYT cho thấy, trong 
giai đoạn dịch bệnh, hình thức truyền thông livestream tư vấn chế độ, chính sách BHXH tự 
nguyện mang lại kết quả khả quan. Trang facebook MaiChu, một đại lý thu BHXH, BHYT 
thuộc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn trong 40 phút livestream cùng với một bạn đồng nghiệp đã thu 
hút 3.000 lượt người xem, 105 lượt chia sẻ và gần 200 bình luận. Liên hệ với chủ nhân trang 
Facebook Mai Chu, cô cho biết: Tôi thường tổ chức livestream trên trang cá nhân vào buổi 
tối, thời điểm này mọi người có thể tham gia đông đủ nhất. Mở đầu buổi livestream giới thiệu 
những nội dung cơ bản của chính sách BHXH tự nguyện. Sau phần trình bày ngắn gọn, Đại lý 
thu BHXH, BHYT tổ chức một vài trò chơi, nêu những câu hỏi tình huống, nếu khách hàng 
theo dõi trả lời đúng sẽ được nhận một phần quà nhỏ nhằm động viên, khích lệ người tham 
gia. Phần giải đáp thắc mắc của đối tượng được người tổ chức livestream dành khá nhiều thời 
lượng với 25 phút. Kết thúc buổi livestream Maichu đã vận động được 06 người tham gia 
BHXH tự nguyện, trong đó có 02 người đóng luôn 05 năm. 

Theo dõi các tương tác tại livestream, tôi khá ấn tượng bạn Nguyễn Tiến Cương, chủ trang 
Facebook NguyenTienCuong, bạn đặt câu hỏi: “Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện thì 
đăng ký ở đâu và thủ tục cần có những gì? BHXH tư nguyện là loại hình bảo hiểm của nhà 
nước hay thương mại? Hiện đang dịch bệnh như thế này, đại diện Bưu điện có thể hướng dẫn 
thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện qua mạng, tôi nộp tiền vào tài khoản được hay 
không?”. 

Đại lý thu BHXH, BHYT trả lời: BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ 
chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập 
của mình. Bạn có thể mua BHXH tự nguyện tại cơ quan BHXH hoặc các đại lý thu BHXH tự 



nguyện. Bạn để lại số điện thoại, thông tin cá nhân, sau cuộc livestream này tôi sẽ chủ động 
liên lạc với bạn để hướng dẫn thủ tục tham gia. 

Bạn Lưu Thu Hà hỏi: Tôi muốn mua BHXH tự nguyện, mỗi tháng đóng bao nhiêu tiền hả 
bạn? Đóng cả năm một lần có được không? Điều kiện tham gia có bắt buộc cả hộ gia đình 
như BHYT hay không? 

Bạn có thể đóng BHXH tự nguyện hàng tháng; 03 tháng; 06 tháng; 12 tháng hoặc đóng một 
lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần, đóng một lần cho những năm còn 
thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 
năm. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và 
không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Mức 
đóng sẽ phụ thuộc vào thu nhập của bạn. Sau buổi livestream mình sẽ tư vấn cụ thể hơn. Cứ 
như vậy, người theo dõi đặt câu hỏi, đại lý thu trả lời cho đến khi thời lượng buổi livestream 
kết thúc. 

Cũng như tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, bên cạnh thành lập Fanpage 
- BHXH tự nguyện - Bưu điện Huế với hàng ngàn người theo dõi. Mới đây, để tăng sự tương 
tác với các khách hàng, đối tượng tham gia, Đoàn Thanh niên Bưu điện Huế đã phối hợp với 
BHXH tỉnh tổ chức buổi livestream giải đáp, tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện. Buổi 
livestream được tổ chức ngay trên trang Fanpage của Bưu điện tỉnh thu hút 1,3k lượt người 
xem, 206 chia sẻ và hàng trăm tương tác tích cực. 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Văn Nghị chia sẻ: Việc truyền thông về BHXH 
tự nguyện trên mạng xã hội có tính lan tỏa mạnh mẽ. Vì buổi livestream trực tiếp có thể thu 
hút hàng ngàn người xem một lúc. Thậm chí nếu đối tượng không theo dõi trực tiếp được, có 
thể xem lại bất cứ lúc nào, vì video được lưu lại trên trang Fanpage của Bưu điện tỉnh. Chưa 
kể trong số người xem đã chia sẻ về trang Facebook cá nhân của họ, thu hút thêm bạn bè, 
người thân của đối tượng cùng theo dõi. Nhờ vậy, ngay trong buổi livestream trực tiếp, Bưu 
điện tỉnh chỉ chốt được 15 người tham gia BHXH tự nguyện nhưng sau đó, trên trang fanpage 
của Bưu điện lượng khách hàng tương tác tăng nhanh chóng. Thậm chí rất nhiều người dân ở 
các tỉnh, thành phố khác cũng quan tâm, tìm hiểu, sau khi phân tích, tư vấn, chúng tôi khuyến 
khích họ gặp đại lý thu hoặc cơ quan bưu điện ở gần nhà để mua BHXH tự nguyện. 

Cùng với hình thức livestream trên Fanpage của các cơ quan, tổ chức, việc truyền thông 
BHXH, BHYT trên các tài khoản Facebook cá nhân cũng khá hiệu quả. Theo dõi Facebook 
Trà Phương, cán bộ Phòng Truyền thông phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Lâm Đồng, cho 
thấy: Ngay sau Tết Nguyên đán, chiến dịch ra quân truyền thông, vận động người dân tham 
gia BHXH tự nguyện được BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh triển khai khá rầm rộ. Hai cơ quan đã 
tổ chức 02 hội nghị tại TP.Đà Lạt, thu hút 62 người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, 
trong thời gian thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/04 - 30/04, tất cả các 
hội nghị tập trung đều tạm dừng, do đó công tác truyền thông chủ yếu là gián tiếp. Bên cạnh 
duy trì các chuyên trang, chuyên đề phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo 
Lâm Đồng, thiết kế đồ họa infographic về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 
đăng tải trên mạng xã hội. Trà Phương cho biết: Bình quân mỗi tuần tôi đăng 02 nội dung 
truyền thông về chính sách BHXH, BHYT trên Facebook cá nhân. Nếu có ai comment hỏi, tôi 
sẵn sàng trả lời, tư vấn rất nhiệt tình. Với cách làm này, chỉ trong thời gian ngắn Trà Phương 
đã phát triển được 10 người tham gia BHXH tự nguyện... 

 



 

Nguồn: Dân trí  

Ngày đăng: 06/05/2020 
Mục: Tin tức 

Thanh Hóa: Bố trí hơn 800 điểm chi tiền hỗ trợ dân gặp khó vì dịch Covid-19 

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cho biết, hơn 800 điểm và hơn 1.100 nhân viên sẽ thực hiện 
chi trả tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho các đối tượng theo Quyết định 42/NQ-CP. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Phương Nam - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa - 
cho biết: “Trước đây, việc chi trả cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội được bố trí 
tại khoảng 650 điểm cùng từ 800 - 900 nhân viên thực hiện". 

Tuy nhiên, việc chi trả cho các đối tượng ảnh hưởng vì dịch Covid-19 tăng thêm rất nhiều. Để 
đảm bảo công tác chi trả nhanh và kịp thời, Bưu điện sẽ bố trí giãn cách với trên 800 điểm chi 
trả và hơn 1.100 nhân viên thực hiện. 

Cũng theo ông Nam, ngay khi có danh sách các đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ và ngân 
sách chuyển về, hệ thống cán bộ Bưu điện sẽ thực hiện việc chi trả sớm nhất đến với người 
dân. 

 

Công nhân bị mất việc làm cũng là một trong những đối tượng được hỗ trợ do dịch Covid-19. 

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cũng xây dựng các phương án báo cáo UBND cấp huyện để UBND 
huyện có văn bản chỉ đạo các xã phối hợp, hỗ trợ với Bưu điện trong công tác chi trả. Việc 
này sẽ giúp đảm bảo các điều kiện tại nơi chi trả, sắp xếp thời gian hợp lý để giãn cách xã hội 
nhằm phòng chống dịch Covid-19... 

"Để người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo không phải đi lại nhiều lần, ngay trước kỳ 
chi trả 2 - 3 ngày, chúng tôi cùng với UBND các xã, phường sẽ có thông báo cụ thể, hướng 
dẫn các thủ tục để người dân nắm được. Những người già, bệnh tật không đi lại được, cán bộ 
bưu điện chi trả sẽ đến trực tiếp từng nhà”, Phó Giám đốc Bưu điện thông tin thêm. 

Theo số liệu thống kê, tỉnh Thanh Hóa có 72.225 đối tượng người có công với cách mạng 
đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 200.862 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: 539.161 (hộ nghèo: 112.527 người; hộ cận 



nghèo: 426.634 người). Tổng kinh phí dự kiến chi trả cho 3 nhóm đối tượng trên hơn 800 tỷ 
đồng. 

Thực hiện kế hoạch 99/KH-UBND ngày 29/4 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực 
hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, từ ngày mùng 1 đến 3/5, 
Thanh Hoá thực hiện niêm yết công khai danh sách đối tượng người có công với cách mạng, 
đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ tại trụ sở UBND 
các xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, bản, khu phố và hệ thống truyền thanh của cơ sở 
để người dân tham gia giám sát. 

Ngày 4/5, UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo danh sách đối 
tượng được hỗ trợ và số lượng kinh phí hỗ trợ (3 tháng) về UBND huyện, thị xã, thành phố 
qua Phòng LĐ-TB&XH và Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

Ngày 5/5, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng được 
hỗ trợ và dự toán kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình 
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

Ngày 7/5, trên cơ sở quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp 
với Kho bạc Nhà nước tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ đối tượng để UBND các huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện chi trả theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Ngày 8/5, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức chi trả 3 tháng hỗ trợ cho 
các đối tượng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10/5. 

 

 



 

Nguồn: Tạp chí tài chính  

Ngày đăng: 06/05/2020 
Mục: Bảo hiểm  

Nghị quyết số 28-NQ/TW:Từng bước đưa chính sách bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống 

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 
(BHXH), cả nước đã có 574.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng gấp đôi so với năm 
2018 và gấp 2 lần kết quả 10 năm thực hiện chính sách này. 

Ngày 23/5/2018 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách 
chính sách BHXH, đây là dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực BHXH. Ngay khi vừa ban hành, 
Nghị quyết số 28-NQ/TW đã được các chuyên gia trong nước, các chuyên gia của Tổ chức 
Lao động quốc tế (ILO) đánh giá là có những nội dung cải cách chính sách BHXH tiến bộ, 
tiệm cận với các tiêu chuẩn về an sinh xã hội trong các Công ước và Khuyến nghị của ILO. 

 

Ngành BHXH đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 28- NQ/TW đề ra 

  

Ông Trần Đình Liệu – Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nhận định, khi bắt đầu triển khai 
thực hiện, với việc hoàn thiện chính sách BHXH theo định hướng cải cách tại Nghị quyết số 
28-NQ/TW, chúng ta tin tưởng rằng sẽ tạo ra những đột phá mới, quyền lợi của người tham 
gia BHXH sẽ ngày càng được bảo đảm tốt hơn. 

Dù thời gian thực hiện chưa dài, song ghi nhận từ BHXH Việt Nam, Nghị quyết số 28-
NQ/TW đã tạo bước đột phá mạnh mẽ, giúp chính sách lan tỏa và từng bước đi vào cuộc 
sống. Đặc biệt, Nghị quyết số 28-NQ/TW đã hoạch định một cách căn cơ mục tiêu phát triển 
hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế đến năm 2030, về dài 
hạn hướng đến bao phủ BHXH toàn dân; đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ 
thể, trong đó có nhiều nội dung cải cách cần được khẩn trương thể chế hóa và tổ chức triển 
khai sớm. 

Được biết, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, BHXH Việt Nam đã chủ động, quyết liệt 
chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam về công tác theo dõi, giám sát tình hình hằng ngày để 
kịp thời nắm bắt tình hình thực tế; từ đó có sự chỉ đạo và biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc; ngành BHXH đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện để nhiều người dân hiểu và tích 
cực đăng ký tham gia. Đồng thời, mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, 
phấn đấu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có điểm thu BHXH tự nguyện, có nhân viên đại lý thu 



trực tiếp tham gia tuyên truyền, tư vấn đến từng người dân. Đa dạng các hình thức, phương 
thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ BHXH để tạo thuận lợi 
nhất cho người tham gia BHXH tự nguyện. 

Bên cạnh sự chỉ đạo của Chính phủ và sự vào cuộc của chính quyền các cấp, ngay từ đầu năm 
2019, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 
Nhờ đó, đến hết năm 2019, toàn ngành đã vận động được gần 600.000 người tham gia, trong 
đó riêng năm 2019 phát triển mới được gần 300.000 người, bằng 10 năm thực hiện chính sách 
BHXH tự nguyện (từ năm 2008-2018). 

Ông Trần Đình Liệu đánh giá, đây là nền tảng quan trọng để BHXH phấn đấu hoàn thành mục 
tiêu đầu tiên trong Nghị quyết số 28-NQ/TW về tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện đạt 1% ngay 
trong năm 2020 chứ không phải đợi đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết. “Điều đó cho 
thấy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành BHXH cùng những giải 
pháp phù hợp, thì các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đều có thể đạt được”- ông Liệu nhấn 
mạnh. 

Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH đến các năm 2021, 
2025, 2030, tương ứng phải đạt bao phủ 35%, 45%, 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, 
trong đó, yêu cầu phát triển BHXH tự nguyện với mục tiêu phải đạt từ 1%, 2,5%, 5% lực 
lượng lao động trong độ tuổi; với BH thất nghiệp phải đạt 28%, 35%; 45% lực lượng lao động 
tương ứng đến các năm 2021, 2025, 2030. 

Trong bối cảnh việc khai thác, mở rộng diện bao phủ tham gia BHXH còn rất nhiều khó khăn 
thì những mục tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra được lãnh đạo BHXH Việt Nam nhận 
định là những thách thức vô cùng lớn. 

Nhận diện được thách thức phía trước, để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, theo ông 
Trần Đình Liệu, năm 2020 là năm bản lề quan trọng. BHXH Việt Nam xác định đây là năm 
tập trung cao độ để triển khai các nhiệm vụ đã được đặt ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, 
trong đó đặc biệt quan tâm việc hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ BHXH. Theo đó, ngành 
BHXH sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vững chắc hệ 
thống BHXH, BHYT, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền được an sinh xã hội của mỗi công 
dân. 

Đặc biệt, cần phải đi vào từng nhiệm vụ cụ thể, từng chỉ tiêu cụ thể thì mới đạt được chỉ tiêu 
mà Trung ương đã đề ra. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ cần phải được triển khai kịp thời, toàn 
diện, đồng bộ cả trên phương diện xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật cũng như nâng 
cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về BHXH. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên để nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an sinh lâu dài cho bản 
thân và gia đình mình, từ đó thúc đẩy mở rộng diện bao phủ, giảm số lượng người hưởng chế 
độ BHXH một lần… 

"Toàn ngành BHXH phải chủ động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 28-
NQ/TW, tìm ra các giải pháp mở rộng bền vững diện bao phủ BHXH. Từ đó, tạo được niềm 
tin của xã hội, nhất là của người dân, người lao động, khẳng định được hình ảnh, vị thế của 
ngành BHXH trong sự nghiệp an sinh xã hội"- ông Trần Đình Liệu nêu rõ. 

  



 

Nguồn: Báo Nghệ An  

Ngày đăng: 07/05/2020 
Mục: Tin tức 

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh Nghệ An 
xác định rõ mục tiêu là giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu; phấn đấu xây 
dựng Bưu điện tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị mạnh hàng đầu của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam. 

Sáng nay (7/5), Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh tổ chức đại hội lần thứ IV, nhệm kỳ 2020-
2025. Dự đại hội có đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng 112 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

 

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Đức Anh 

Nỗ lực đạt và vượt các chỉ tiêu 

Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp 
tỉnh bao gồm Đảng bộ bộ phận Bưu điện Thành phố Vinh và 04 chi bộ trực thuộc với tổng số 
112 đảng viên. 

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã khẳng định, trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên, 
người lao động trong Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt qua khó 
khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giành được 
những kết quả đáng phấn khởi, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh và công tác an sinh xã hội của tỉnh. Cụ thể, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã 
cung cấp dịch vụ Bưu chính công ích đảm bảo đáp ứng theo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
dịch vụ Bưu chính công ích” Nhà nước quy định. Đến nay đã có 423/460 xã, phường, thị trấn 
có báo đọc trong ngày. Sản lượng báo, tạp chí của Đảng (Trung ương và địa phương) năm sau 
tăng hơn năm trước, tỷ lệ thư báo được chuyển phát an toàn đạt 98%.  

Một trong những điểm sáng của nhiệm kỳ 2015-2020, đó là Bưu điện tỉnh Nghệ An đã phối 
hợp với các sở, ngành trong tỉnh để triển khai, cung cấp, thực hiện tốt các dịch vụ công như: 
Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, chi trả BTXH, chi trả chế độ người có công, chi trả dịch 
vụ môi trường, dịch vụ thu thuế khoán, thu hộ tiền điện, dịch vụ chuyển phát Chứng minh 
nhân dân, cấp đổi Giấy phép lái xe, Hộ chiếu, Thu BHXH, BHYT tự nguyện, thu phí phạt 
giao thông, dịch vụ chuyển phát hồ sơ lý lịch tư pháp và phối hợp với các sở, ban ngành khác 



để triển khai các dịch vụ chuyển phát hành chính công trên toàn tỉnh và chuyển phát đến 63 
tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Bưu điện 
tỉnh Nghệ An đã đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra: tốc độ tăng trưởng hàng 
năm trên 10%; năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước trên 10%; thu nhập bình quân 
của người lao động tăng từ 5 - 10%/năm; nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và chế độ 
BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đặc biệt tổng doanh thu năm 2015 chỉ mới 214 tỷ 
đồng thì năm 2019 đã lên đến 598 tỷ đồng. 

 

Hoạt động tại Trung tâm Khai thác vận chuyển của Bưu điện tỉnh. Ảnh tư liệu Đức Anh 

Đảng bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản 
xuất kinh doanh. Trong 5 năm đã có trên 600 đề tài, sáng kiến, trong đó có gần 100 đề tài 
sáng kiến được Hội đồng khoa học Tổng Công ty khen thưởng, được đưa vào áp dụng trong 
thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Hàng năm triển khai 8 phong trào thi đua, sáng kiến trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, trong quản trị điều hành, tiêu biểu như Phong trào Nâng cao chất 
lượng, bưu chính chuyển phát, Phong trào 5S, Phong trào Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên 
chuyên nghiệp, Phong trào sáng kiến sáng tạo VN POST... Phát huy tốt truyền thống 10 chữ 
Vàng của Ngành Bưu điện, trong đó có truyền thống nghĩa tình trong thực hiện các chương 
trình an sinh xã hội vì cộng đồng, 5 năm qua, Bưu điện Nghệ An đã đóng góp trên 3 tỷ đồng, 
góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Trong 5 năm, Bưu điện tỉnh Nghệ An liên tục được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính 
phủ; năm 2015 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Hàng năm 
đều được UBND tỉnh tặng Bằng khen trên nhiều lĩnh vực như công tác An ninh Quốc 
phòng, công tác an sinh xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.... đang từng bước được 
công nhận là cánh tay nối dài của chính quyền các cấp tại Nghệ An, góp phần quan 
trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,  đảm bảo an sinh của tỉnh. 

Phấn đấu giữ vị trí tốp đầu  

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 xác định rõ phương 
hướng, nhiệm vụ đó là bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo 
của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai 
đoạn 2020 - 2025 để xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp. Khai thác có hiệu 
quả các tiềm năng, nguồn lực, lợi thế, sự tạo điều kiện hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, 
ngành, sự tin tưởng của đối tác và sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của tập thể CBCNV, 
người lao động trong toàn đơn vị. Đẩy mạnh phát triển kinh doanh và phục vụ trên 3 nhóm 



dịch vụ chính: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. Mở 
rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh, lấy chất lượng dịch vụ làm yếu tố chính nhằm cạnh 
tranh hiệu quả. Tiếp tục đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại. Tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ và đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức 
mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng Bưu điện tỉnh Nghệ An vững mạnh, phát triển 
toàn diện. 

Mục tiêu tổng quát đó là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; lãnh đạo kinh 
doanh có hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Công ty giao hàng 
năm; đảm bảo phục vụ tốt Bưu chính công ích đạt quy chuẩn Nhà nước; tham gia thực hiện 
tốt các dịch vụ công Nhà nước giao; hoàn thành nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước; đảm 
bảo việc làm, đời sống và các chế độ chính sách đối với người lao động; giữ vững danh hiệu 
Đảng bộ TSVM tiêu biểu; các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu xây 
dựng Bưu điện tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị mạnh hàng đầu của Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng 
trưởng doanh thu hàng năm đạt từ 10% trở lên, phấn đấu chênh lệch thu chi hàng năm đạt 
100% kế hoạch Tổng Công ty giao; nộp nghĩa vụ ngân sách hàng năm đạt 100% kế hoạch 
giao. Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân năm sau cao 
hơn năm trước; phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động từ 12 - 17 triệu 
đồng/người/tháng. 

Để thực hiện các mục tiêu, phương hướng của nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu tham gia 
đại hội cũng đã tiến hành thảo luận để thống nhất đưa ra các giải pháp chính như tiếp tục đổi 
mới mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức quản lý và cơ cấu dịch vụ hướng tới khách hàng; 
đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; nâng cao hiệu quả đầu tư; tăng doanh thu, giảm chi phí; tăng 
trưởng và phát triển bền vững. Không ngừng xây dựng niềm tin, uy tín của ngành và đơn vị 
đối với khách hàng và nhân dân, tích cực quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, thương hiệu Việt Nam 
POST trên thị trường. 

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 
11 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An khóa 
VI.  

 

Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm 
vụ. Ảnh: Đức Anh 


