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Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện 

 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh đọc diễn 
văn chào mừng ngày truyền thống ngành Bưu điện. 

Ngày 13/8, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống 
Ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2020). Lễ được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình đến 
các đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Tại đầu cầu Bưu điện TPHCM tham dự Lễ kỷ niệm với 
sự tham dự của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn Bưu 
điện TPHCM… 

Cách đây 75 năm, ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại 
Tân Trào (đã ra Nghị quyết thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”, tổ chức tiền thân của 
Ngành Bưu điện (nay là ngành Thông tin và Truyền thông). Đây là mốc son lịch sử để ngày 
15/8 trở thành Ngày truyền thống Ngành Bưu điện. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn 
Hải Thanh khẳng định, có được thành quả như hôm nay là nhờ sự đóng góp tận tâm, tận tụy, 
sự chung sức, đồng lòng của toàn thể người lao động trong toàn Tổng công ty. “Chúng ta đã 
đoàn kết một lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng 
dịch vụ Bưu chính công ích, tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp Bưu chính quốc gia trên 
trường quốc tế bằng chứng chỉ chất lượng Vàng do UPU công nhận. Bưu điện Việt Nam tiếp 
tục giữ vững vị thế số một và là thương hiệu mạnh, được khách hàng, đối tác tin dùng”. 

Tổng Giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào nhấn mạnh, năm 2020 là năm bản lề kết thúc 
chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020, bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 
2021-2030. Bên cạnh việc nắm bắt và thích nghi với các xu thế mang tính toàn cầu hóa, hội 
nhập, chuyển dịch cán cân thương mại đang chi phối nền kinh tế - xã hội toàn cầu thì cả thế 
giới nói chung và ngành Bưu điện nói riêng phải đối mặt với đại dịch Covid-19 với nhiều ảnh 
hưởng vô cùng nặng nề. Toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam đã rất kiên cường trước dịch 
bệnh, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu của Đảng, Chính phủ và 
đông đảo người dân, mà còn ghi dấu ấn với rất nhiều nhiệm vụ chính trị lớn, trong điều kiện 



dịch bệnh phức tạp trên toàn quốc, Bưu điện Việt Nam đã thể hiện rất tốt vai trò sứ mệnh 
“Phục vụ cộng đồng”. 

Phan Thông 

  



 

 

Nguồn: Báo Hưng Yên 

Ngày đăng: 13/08/2020 
Mục: Kinh tế 

Phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới 

Ngày 15.8.1945, tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào, cùng 
với nhiều quyết định quan trọng để bảo đảm thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa, Đảng ta đã 
quyết định thành lập “Ban giao thông chuyên môn”, tổ chức tiền thân của ngành Bưu điện 
Việt Nam. Ngày 15.8 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam. 
Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Bưu điện Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho 
công tác thông tin liên lạc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân cả nước. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh tiếp nhận yêu cầu trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người 
dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh 

 
Là đơn vị thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, phát huy truyền thống “Trung thành – 
dũng cảm – tận tụy – sáng tạo – nghĩa tình” của ngành Bưu điện, trong suốt chặng đường phát 
triển, Bưu điện tỉnh đã không ngừng nỗ lực, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng 
công ty giao hàng năm; đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cải cách nền hành 
chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, 
đội ngũ nhân viên của Bưu điện tỉnh luôn phát huy tính cần cù, sáng tạo, nỗ lực lao động, sản 
xuất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Dịch vụ chuyển phát được coi là dịch vụ 
“lõi” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, do đó, để nâng cao chất lượng chuyển phát, Bưu 
điện tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực phát triển dịch vụ như: Tiến hành rà soát quy 
trình sản xuất; sắp xếp và hợp lý các công đoạn; triển khai hệ thống phần mềm xử lý nghiệp 
vụ, điều hành mạng lưới nhằm hỗ trợ phát các đơn hàng;  tiến hành phân lớp khách hàng để tổ 
chức bán hàng cũng như có biện pháp chăm sóc khách hàng phù hợp…. Khi thương mại điện 
tử trở nên phổ biến, Bưu điện tỉnh đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để phát triển. Trên nền tảng 
thế mạnh của dịch vụ chuyển phát, Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) 



với những tính năng cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Nhờ vậy, sản lượng dịch vụ COD 
(cả chiều đi và đến) tăng trưởng hàng năm.  

Không chỉ bảo đảm doanh thu, thu nhập người lao động, Bưu điện tỉnh phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc phát triển dịch vụ thu hộ, chi hộ; hành chính công. 
Thông qua chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh đã 
tổ chức triển khai thành công các dịch vụ như: Chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, trợ cấp thất 
nghiệp; thu hộ bảo hiểm y tế tự nguyện.... Đối với dịch vụ chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, 
ngoài thực hiện chi trả tại các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, Bưu điện tỉnh còn mở thêm 
237 điểm chi trả ở tận thôn để phục vụ nhân dân tốt nhất, nhanh nhất. Hiện nay, hàng tháng 
Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho trên 51 nghìn đối 
tượng với số tiền trên 196 tỷ đồng.  

Thực hiện ký thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016 
của Thủ tướng Chính phủ với 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến 
nay, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chuyển phát thành công trên 30 nghìn hồ sơ kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính tới tận tay người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh thường 
xuyên truyền thông để nhân dân hiểu thêm về dịch vụ hành chính công của bưu điện, thăm dò 
dư luận để rút kinh nghiệm về quy trình thực hiện, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng dịch 
vụ. Năm 2020, chung tay với các cấp, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống dịch 
Covid -19, Bưu điện tỉnh thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong 
thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Bằng nhiều giải pháp, cách làm cùng với tinh thần khắc phục khó khăn, Bưu điện tỉnh đã ngày 
càng phát triển, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới. 5 năm trở lại đây, doanh thu của Bưu 
điện tỉnh vượt trên 10% kế hoạch giao, thu nhập bình quân người lao động đạt 6 triệu 
đồng/người/tháng. 

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bưu điện tỉnh tích cực tham gia các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng một Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng ở huyện Kim Động. Hàng năm, Bưu điện tỉnh đã trích kinh phí khoảng 80 
triệu đồng tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Bưu điện Việt Nam, thời gian 
tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, UBND 
tỉnh, đồng thời đề ra nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động như: Tiếp tục 
đổi mới, nâng cao hoạt động của bưu điện 10 huyện, thị xã, thành phố; nâng cấp cơ sở vật 
chất các điểm bưu điện văn hóa xã; tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi; đẩy mạnh các phong trào 
thi đua… Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh mong muốn các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phối 
hợp, tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh phát triển dịch vụ. 

Đỗ Văn Tư 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Hưng Yên 

 

 

 

  



Nguồn: CTT Phú Thọ 

Ngày đăng: 13/08/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh cần phải đổi mới tư duy, “bứt phá” mạnh mẽ hơn để đảm bảo thực hiện 
tốt các nhiệm vụ chính trị 

Ngày 12/8, đồng chí Trịnh Hùng Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã có 
buổi làm việc với Bưu điện tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh 7 tháng đầu năm 2020. 

 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn và đoàn thăm, kiểm tra hoạt động 
tại Trung tâm Khai thác, vận chuyển của Bưu điện tỉnh 

Dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc sở; 
lãnh đạo Bưu điện tỉnh. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những khó 
khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh thời gian 
qua; thực trạng hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; phát triển các dịch vụ thương 
mại điện tử; công tác thanh, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp chuyển phát phá giá dịch vụ, 
thực hiện giá cước không đúng quy định; công tác tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến và bưu chính công ích… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn đánh 
giá cao sự nỗ lực của Bưu điện tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trước 
tình hình khó khăn do dịch Covid-19 gây ra và sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường hiện 
nay. 

Đồng chí nhấn mạnh: Trước xu thế phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, đòi hỏi Bưu điện tỉnh cần phải đổi mới tư duy, “bứt phá” mạnh mẽ hơn để vừa 
đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu: Bưu điện tỉnh phải tập trung phát huy nội 
lực hiện có, phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành, thị đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang lại các 
điểm bưu điện văn hóa xã đảm bảo sạch sẽ, khang trang, hoàn thành trong năm 2020. Nghiên 
cứu phát triển đa dạng hóa các hình thức kinh doanh mới; sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới 
các điểm bưu điện văn hóa xã, trong đó phải giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, nhân viên 
quản lý hoạt động đảm bảo hiệu quả. 



Đối với việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích, đồng chí đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục nghiên cứu, có cơ chế khuyến khích các cơ 
quan, đơn vị, địa phương cùng vào cuộc, thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích, nhất là các đơn vị có phát sinh hồ sơ lớn. Đồng thời sắp xếp 
lại bộ máy, lựa chọn cán bộ năng động, trách nhiệm trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền người 
dân sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh cũng như Bộ phận một 
cửa cấp huyện, xã. 

Đồng ý với các kiến nghị, đề xuất của Bưu điện tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
giao Phòng Bưu chính - Viễn thông phối hợp với Thanh tra Sở rà soát, kiểm tra, giám sát hoạt 
động của các doanh nghiệp chuyển phát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh 
không đúng quy định. 

Trong 7 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 212 tỷ đồng, bằng 69% so 
với kế hoạch năm và 100% so với cùng kỳ. 

Về mạng lưới điểm bưu điện văn hóa xã, Bưu điện tỉnh đã tiến hành cải tạo, sửa chữa 16 
điểm; mở mới điểm giao dịch văn hóa xã tại xã Tiên Kiên, Cao Xá (huyện Lâm Thao). Doanh 
thu các điểm bưu điện văn hóa đạt 45,6 tỷ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ. 

Về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích, 7 tháng đầu năm Bưu điện đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 13.925 hồ sơ của 
các sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ 
với 33 sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị; triển khai thực hiện dịch vụ hành chính công 2 
chiều đối với các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp, hồ sơ BHXH. 

Đối với việc triển khai dịch vụ thương mại điện tử, hiện nay Bưu điện tỉnh đang quản lý và 
phục vụ trên 500 khách hàng thương mại điện tử với giá cước và chỉ tiêu chất lượng theo 
đúng quy định, doanh số đạt khoảng 4 tỷ đồng/tháng. 

Lệ Thủy 

  



Nguồn: Báo Bắc Ninh 

Ngày đăng: 13/08/2020 
Mục: Tin tức 

Đổi mới toàn diện, phát triển đồng bộ ba trụ cột kinh doanh 

Ngành Bưu Điện Việt Nam được thành lập vào ngày 15-8-945, chặng đường 75 năm qua, 
trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân, các 
thế hệ cán bộ, công nhân viên Bưu điện Bắc Ninh không ngừng phấn đấu, tiên phong 
trong sự nghiệp đổi mới, bảo đảm nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, góp phần 
quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội địa phương, xứng đáng với 10 chữ vàng 
truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”. 

 

Khách hàng sử dụng dịch vụ của Bưu điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, nhu cầu sử dụng các loại hình dịch vụ tiện ích rất lớn, 
để đáp ứng đòi hỏi đó, Bưu điện tỉnh không ngừng đầu tư, phát triển mở rộng về quy mô và 
khả năng cung cấp các dịch vụ, với 140 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân dưới 3 
km2/điểm, số dân phục vụ bình quân là 15.062 người/điểm; 5 đường thư cấp 2, tần suất từ 2 
đến 3 chuyến/ngày, rút ngắn thời gian khai thác, chuyển phát; bảo đảm an toàn thông tin bưu 
chính phục vụ sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đáp ứng nhu cầu 
sử dụng dịch vụ của các tổ chức và nhân dân. Bưu điện tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện, phát 
triển đồng bộ ba trụ cột kinh doanh: Bưu chính chuyển phát (BCCP), tài chính bưu chính 
(TCBC), phân phối truyền thông (PPTT). 

Phát huy thế mạnh mạng lưới rộng khắp để phục vụ nhu cầu thực tiễn, nhất là ở khu vực nông 
thôn. Bưu điện tỉnh tổ chức tốt sản xuất, kinh doanh để trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy, 
chính quyền trong cung ứng dịch vụ hành chính công, phục vụ tốt nhiệm vụ an sinh xã hội. 
Phát triển mạnh thương mại điện tử, phân phối bán lẻ các sản phẩm dịch vụ, phát triển dịch vụ 
tài chính bền vững, khẳng định vai trò chủ đạo trong lĩnh vực bưu chính. Thực hiện có hiệu 
quả quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ bí 
mật nhà nước, bảo vệ thông tin bưu chính, phục vụ an sinh xã hội tại địa phương. Đẩy mạnh 
các phong trào thi đua: “Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020”; 
“Đẩy mạnh chương trình thi đua” BĐVHX vững bước-thành công; “Nâng cao chất lượng và 
kinh doanh dịch vụ Bưu chính quốc tế”; “bưu cục kiểu mẫu, GDV chuyên nghiệp”; “Sáng 
kiến, sáng tạo VNPOST-2020”… 



Kết quả, tổng doanh thu hàng năm đạt từ 101% đến 117% so với kế hoạch. Doanh thu năm 
2019 tăng 4,3 lần so với thực hiện năm 2015. Doanh thu tính lương năm 2019 đạt 106,6 tỷ 
đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2015.  Năm 2019, chênh lệch thu chi  đạt 12,5 tỷ, tăng gấp 7 lần 
so với 2015, thu nhập bình quân năm hàng tăng 105%. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 
đạt hơn 152 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ; 3 nhóm dịch vụ BCCP, TCBC, PPTT đều vượt kế 
hoạch đề ra… Hàng năm, Bưu điện tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh 
tặng Cờ Thi đua, Bằng khen, các tổ chức đoàn thể vững mạnh được khen thưởng. 

Đặc biệt, góp phần chung tay cùng cả nước dịch COVID-19, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ngày 31-3-2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh cử 250 cán bộ, nhân viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” 
chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 4 và tháng 5 cho người thụ hưởng, 
vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch. Để quá trình 
chi trả diễn ra nhanh chóng, kịp thời, an toàn về phòng, chống dịch, Bưu điện tỉnh và BHXH 
tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi trả chi tiết đến từng thôn, xóm, khu phố. Phối hợp với các địa 
phương tuyên truyền tới người dân về phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà 
trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Trang bị đầy đủ thiết bị phòng dịch cho cán bộ, 
công nhân viên, bảo đảm an toàn cho cả người hưởng và nhân viên Bưu điện trong quá trình 
chi trả. Bố trí 124 nhóm cán bộ, công nhân viên tham gia chi trả. Thông báo trước tới người 
hưởng để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và thực hiện đúng biện pháp phòng, chống đầy đủ. 
Trong đợt chi trả này đã có 40.693 người nhận trực tiếp bằng tiền mặt, trong đó hưởng lương 
hưu 29.523 người, hưởng trợ cấp xã hội 11.170 người, tổng số tiền chi trả gần 238 tỷ đồng. 
Ngành Bưu điện đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đứng trước nhiều thách thức của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nhận thức rõ vấn đề này, phát huy truyền thống của ngành, 
cán bộ, công nhân lao động Bưu điện tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nâng cao trình độ 
công nghệ, đa dạng hóa các dịch vụ, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu 
kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế. 

Thái Uyên 

 

 

 

 


