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Nguồn: TH Hà Nam 
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Mục: Thời sự 

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Nam: Phát huy sức mạnh nội lực, chủ động, sáng tạo hoàn 
thành thắng lợi các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực hoạt động 

Trong 2 ngày (9-10/5), Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 
2020-2025). 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh. 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-
2020), tăng trưởng tổng doanh thu bình quân hàng năm đạt 19%/năm, năng suất lao động bình 
quân tăng 18%/ năm. 

Thu nhập bình quân của người lao động đến năm 2020 tăng 73% so với đầu nhiệm kỳ. Nộp 
ngân sách địa phương kịp thời, đầy đủ 100%. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua chất lượng các 
dịch vụ, nhất là dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ hành chính công không ngừng được nâng 
cao; chỉ tiêu chất lượng chuyển phát thư và báo chí đạt tỷ lệ chuẩn của ngành, an toàn mạng 
lưới và an ninh thông tin bưu chính được đảm bảo.  

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động tích 
cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên được tăng 
cường; hoạt động bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới được đẩy mạnh. Đặc biệt, Đảng bộ 
Bưu điện tỉnh đã tích cực quán triệt triển khai và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW 4 khóa 
XIII. Nhờ đó, nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. 
Hàng năm, có gần 30 sáng kiến, giải pháp áp dụng vào thực tiễn công tác và hoạt động sản 
xuất kinh doanh, đã được Tổng công ty và cấp Bưu điện tỉnh ghi nhận. Trong nhiệm kỳ, đảng 
bộ Bưu điện tỉnh đã cử hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng đi học tập bồi dưỡng 
kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, tổ chức kết nạp 12 đảng viên mới… 



Qua đánh giá xếp loại hàng năm, Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tặng 
giấy khen. 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 96,5% đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Với những kết quả đạt được, những năm qua Bưu điện tỉnh đã 4 lần được Bộ thông tin và 
truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2019, được tặng cờ thi đua của TT Chính phủ. 
Đặc biệt, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba giai đoạn 2013-2017. 
Nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng CP, Bộ TT&TT, Tổng công ty và các cấp khen 
thưởng.... 

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-
2025. Trọng tâm là: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực hoạt động của Bưu điện tỉnh; giữ vững truyền 
thống đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện thắng lợi  toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh doanh, xây dựng 
Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

 

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt từ 15% trở lên. Tốc độ tăng trưởng 
doanh thu tính lương bình quân đạt từ 20%/ năm. 100% cán bộ, công nhân viên người lao 
động  có việc làm ổn định, thu nhập bình quân người lao động năm sau cao hơn năm trước 
10% trở lên. Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 15% chi bộ 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội  Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, 
nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh khóa mới; Bầu đại biểu dự 
Đại hội Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025... 

TT 

 

 



 

Nguồn: Báo Bình Phước 

Ngày đăng: 08/05/2020 
Mục: Tin tức 

Huyện Bù Đốp chi hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19 

Ngày 10-5, huyện Bù Đốp tiến hành thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã 
hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị trấn Thanh Bình, xã Thiện Hưng và xã Tân 
Tiến bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-
2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Các đối tượng đến nhận tiền hỗ trợ được nhân viên bưu điện hướng dẫn tận tình 

Theo số liệu thống kê từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Đốp, đợt chi hỗ 
trợ này thực hiện 3 đối tượng là: đối tượng bảo trợ xã hội 960 người; 731 hộ nghèo với 2.304 
người; 823 hộ cận nghèo với 3.328 người. Tổng số tiền chi hỗ trợ cho 3 đối tượng này là 5 tỷ 
656 triệu đồng. 

Trước đó, huyện đã chi hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường 
xuyên là 257 người với số tiền 385 triệu đồng; người bán vé số bị ảnh hưởng do dịch Covid-
19 đợt 1 là 101 người với số tiền trên 111 triệu đồng. 

Các xã còn lại sẽ được tiến hành chi trả vào ngày mai (11-5). 

Tổng số tiền chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 toàn huyện Bù 
Đốp đợt này là 6 tỷ 152 triệu đồng. 

Vui mừng, xúc động khi đến nhận tiền hỗ trợ, bà Trần Thị Nụ, ngụ ấp Thanh Tâm, thị trấn 
Thanh Bình chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước đã quan tâm hỗ trợ 
người nghèo như chúng tôi, nhất là trong đợt dịch Covid-19 như thế này. Chúng tôi chủ yếu đi 
làm mướn, do dịch bệnh xảy ra phải nghỉ, thu nhập không có, nay được nhận tiền của nhà 
nước cấp tôi đỡ đi phần nào lo toan tiền chi phí trong gia đình”. 

Như Tình 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo An ninh Thủ đô 

Ngày đăng: 11/05/2020 
Mục: Tin tức 

Cảnh giác với hàng cấm, hàng lậu vận chuyển qua đường bưu chính 

Trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh 
nghiệp bưu chính tăng cường an ninh, an toàn trong nhận, chuyển phát bưu gửi. 

 

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn bưu chính trước thềm Đại hội Đảng các cấp 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa có Chỉ thị về việc 
tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, và 
nâng cao hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua 
đường bưu chính. 

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 
chính tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, 
an ninh hàng hóa; bố trí nhân lực đảm bảo kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình 
trạng dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm; 

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu phải tuân thủ nghiêm các quy định để đảm bảo an ninh, an toàn 
trong cung ứng hàng hóa dịch vụ bưu chính. Trong đó nhấn mạnh, doanh nghiệp cần quán 
triệt đến các bộ phận và người lao động các quy định về cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và 
phát bưu gửi có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá 
Nhà nước; 

Cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất 
phóng xạ ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, 
gây  mất trật tự, an toàn xã hội; 

Cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái 
thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận 
chuyển qua mạng bưu chính khác theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa tại 
các điểm phục vụ, nhất là tại các điểm phục vụ cấp xã, khu vực vùng sâu, vùng xa trước khi 



chấp nhận bưu gửi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để 
gửi vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính. 

Bộ trưởng Bộ TT-TT yêu cầu, với những bưu gửi vi phạm về hàng hóa không được gửi thì 
cần đình chỉ và thông báo kịp thời cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy 
định của pháp luật; Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 

Bộ trưởng Bộ TT-TT cũng yêu cầu các Sở TT-TT đề nghị các doanh nghiệp, các điểm cung 
ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn ký cam kết “Nói không với việc chấp nhận, vận chuyển và 
phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính”, thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh 
vực bưu chính ở mức cao nhất. 



 

Nguồn: Tạp chí tài chính 

Ngày đăng: 11/05/2020 
Mục: bảo hiểm 

PTI công bố giải thưởng chương trình “Mua Bảo An Khang - Trúng xe SH” 

Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thời Đại số (PTI Digital) vừa tổ chức lễ quay số đợt 2 chương 
trình “Mua Bảo An Khang - Trúng xe SH”. Theo đó, khách hàng Nguyễn Văn Tuyên đã là 
người may mắn trúng 01 xe máy Honda SH 125i CBS 2019. 

PTI tặng 10.000 suất gạo cho người dân trên toàn quốc 

PTI tặng một tháng phí bảo hiểm cho khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô 

PTI đồng hành cùng Deepcare Việt Nam triển khai “Tuần lễ tư vấn, khám bệnh trực 
tuyến miễn phí 

PTI tặng 20% phí bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị tác động bởi COVID-19 

Bên cạnh đó, lễ quay số cũng tìm ra được chủ nhân của các giải thưởng có giá trị như 02 điện 
thoại Iphone XS MAX 64GB và 05 giải thưởng tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng. Dự kiến, lễ 
trao giải lần 2 sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của PTI vào ngày 19/5/2020. Kết quả của đợt 
quay số thứ 2 như sau: 

 

PTI đã tìm ra các chủ nhân may mắn trúng thưởng khi tham gia chương trình "Mua Bảo An 
Khang - Trúng xe SH" 

Trước đó, PTI cũng đã tổ chức thành công lễ quay số đợt 1 tại văn phòng PTI Digital và tiến 
hành trao giải cho các khách hàng may mắn trên khắp toàn quốc. Chương trình “Mua Bảo An 
Khang - Trúng xe SH” được PTI triển khai từ tháng 11/2019 kéo dài đến hết ngày 30/4/2020. 
Với nhiều giải thưởng hấp dẫn có tổng trị giá lên đến 380 triệu đồng, chương trình là lời cảm 
ơn chân thành của PTI gửi tới các khách hàng đã luôn tin tưởng đăng ký tham gia bảo hiểm 
Bảo An Khang trong thời gian qua. 

Sản phẩm Bảo An Khang của PTI được thiết kế dành cho khách hàng trong độ tuổi 5 - 65 với 
các quyền lợi thiết yếu khi điều trị tại bệnh viện đã và đang đáp ứng được nhu cầu của người 
dân cả nước. Đặc biệt, khách hàng có thể dễ dàng tham gia Bảo An Khang thông qua thiết bị 
di động, đồng thời quy trình thẩm định bồi thường của Bảo An Khang cũng hoàn toàn số hóa 
để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. 

Chương trình “Mua Bảo An Khang - Trúng xe SH” được PTI triển khai từ tháng 11/2019 kéo 
dài đến hết ngày 30/4/2020. Với nhiều giải thưởng hấp dẫn có tổng trị giá lên đến 380 triệu 



đồng, chương trình là lời cảm ơn chân thành của PTI gửi tới các khách hàng đã luôn tin 
tưởng đăng ký tham gia bảo hiểm Bảo An Khang trong thời gian qua. 

Hoài Thu 

 

 


