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Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Sáng nay (29/5), Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 
2025. Dự Đại hội có đồng chí Lý Công Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh cùng hơn 50 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ cơ sở trực thuộc. 

 

Đồng chí Lý Công Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa 
chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng 
lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Thực hiện tốt Chỉ thị 
05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, 
XII nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động có bản lĩnh chính trị vững 
vàng. 

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp đổi mới sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng 
dịch vụ, phát triển mở rộng thị phần bưu chính chuyển phát và tài chính bưu chính. Nhiệm kỳ 
2015 – 2020, Đảng bộ đã hoàn thành 10/10 mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III. Trong đó, 
các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng 
bình quân 24,6%/ năm  so với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 là 10%. 
Năm 2015 doanh thu đạt 31.055 triệu đồng đến năm 2019 Bưu điện tỉnh đạt doanh thu gần 88 
tỷ đồng. Thu nhập người lao động tăng 9,2% so với nhiệm kỳ trước, nộp ngân sách tăng cao, 
thực hiện nộp Bảo hiểm xã hội đối với người lao động giai đoạn 2015 - 2019 là 114.028 triệu 
đồng. 

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bưu điện tỉnh đạt những kết quả tích cực, 
nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được tăng cường góp phần giữ vững sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách phong cách, lề lối làm 
việc, quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần đối với người lao động. Trong nhiệm kỳ 2015 
- 2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh kết nạp mới 21 đảng viên. 



Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy Đoàn kết – Dân chủ – 
Trách nhiệm – Kỷ cương, huy động mọi nguồn lực xây dựng Bưu điện tỉnh phát triển bền 
vững”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã đặt ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới 
sáng tạo, đột phá trong tư duy và cách làm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; quyết 
tâm triển khai thắng lợi mục tiêu của Bưu điện tỉnh và chiến lựợc phát triển của Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam trong giai đoạn mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ 
chức đoàn thể; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với ứng dụng Khoa học – Công nghệ, nâng 
cao đời sống, vật chất và tinh thần cho người lao động. Hàng năm phấn đấu hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch được giao, tổng doanh thu và doanh thu tính lương vượt từ 1% trở lên, đảm 
bảo việc làm cho người lao động, thu nhập tăng bình quân từ 3-5% trở lên; phấn đấu 85% các 
tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% tổ chức cơ sở đảng, đảng 
viên trong Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, đảng viên và người lao động 
được tuyên truyền học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 
trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 5 đảng viên mới trở lên;… 

Tham luận tại Đại hội các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém 
còn tồn tại, phân tích những kết quả nổi bật Đảng bộ Bưu điện tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-
2020. Đồng thời, tham gia nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đồng chí Lý Công Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ 
quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết qủa Đảng bộ Bưu điện tỉnh đạt 
được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bưu điện tỉnh chú trọng đưa ra các giải pháp 
nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị lớn 
mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; đổi 
mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp theo hướng thiết thực, phù hợp 
với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.  

Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, phát 
huy vai trò quan trọng của người đứng đầu; quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, xây dựng tổ chức đoàn thể gắn với đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh; tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra giám sát, 
thực hiện hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các 
tập thể và cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, khen thưởng kỷ luật 
nghiêm minh; làm tốt công tác sơ tổng kết rút kinh nghiệm… 

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 8 đồng chí. Đồng chí 
Nguyễn Văn Tuyến - Giám đốc Bưu điện tỉnh trúng cử chức Bí thư Đảng bộ Bưu điện tỉnh 
nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 2 đồng chí. 

 

 



 

Nguồn: CTT Đắc Lắc 

Ngày đăng: 29/05/2020 
Mục: Kinh tế  

Bưu điện tỉnh Đắk Lắk ứng dụng mạng xã hội trong phát triển Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm 
tự nguyện 

Những tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bưu điện 
tỉnh đã phối hợp BHXH tỉnh triển khai hình thức tuyên truyền BHYT, BHTN trên mạng xã hội 
thông qua việc tổ chức livestream, bước đầu gợi mở một cách làm mới, tiết kiệm chi phí, đáp 
ứng xu thế truyền thông hiện đại. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh theo dõi, tư vấn chính sách bảo hiểm cho người dân qua fanpage 

Hình thức Livestream truyền thông trực tiếp qua internet để tư vấn BHXH tự nguyện qua 
fanpage Bưu điện tỉnh bắt đầu triển khai từ đầu tháng 4/2020, trên nền tảng trang facebook đã 
có sẵn trước kia của đơn vị. Qua khảo sát ban đầu của Bưu điện tỉnh, hầu hết các buổi giao 
lưu về chính sách bảo hiểm y tế, BH tự nguyện nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân 
mạng với số người tham gia, chia sẻ và lượt tương tác khá đông và tăng theo từng buổi. So 
với cách truyền thông qua hệ thống đại lý, tuyên truyền qua hội nghị, thì cách làm này tiết 
kiệm chi phí hơn, nhiều tiện ích, bắt kịp với xu hướng của truyền thông hiện đại.  Thống kế 
đến nay, chỉ 01 tháng vận hành chính thức, fanpage Bưu điện tỉnh là diễn đàn quen thuộc để 
mọi người chia sẻ, trao đổi những vấn đề vướng mắc trong quá trình tham gia BHXH, BHYT. 

Bà Trần Thị Quỳnh Như – Phó Phòng Kinh Doanh Bưu điện tỉnh cho biết, các khách hàng 
mua thẻ BHYT, BHTN qua kênh fanpage được giải quyết kịp thời trong vòng 1 tuần. Song 
song đó, mỗi nhân viên bưu điện cũng sẽ tham gia tư vấn chế độ, chính sách đến với mọi 
người dân trên địa bàn khi có nhu cầu tin nhắn gửi đến qua fanpage. Và để thu hút người dân 
đến với kênh tuyên truyền này, Bưu điện tỉnh quan tâm ứng dụng công nghệ, nâng chất lượng 
nội dung thông tin, cập nhật kịp thời chính sách phổ biến tại buổi live stream. Mỗi nhân viên 
Bưu điện phải tự cập nhật và tham gia các khóa tập huấn nắm bắt chính sách BHXH mới để 
giải đáp kịp thời, tạo thu hút tương tác trên Fanpage. 



 

Nhân viên Phòng kinh doanh Bưu điện tỉnh chuẩn bị kịch bản cho buổi livestream 

Để chuẩn bị cho buổi truyền thông qua mạng xã hội vào lúc 7h tối thứ 3,5 hằng tuần, nhân 
viên Phòng kinh doanh Bưu điện tỉnh phải chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức hậu cần cho buổi trực 
tuyến. Đặc biệt nhân viên phụ trách phải cập nhật thông tin chính sách BHXH, BHYT được 
nhiều người quan tâm để chia sẻ và giải đáp kịp thời cho mọi đối tượng khách hàng khi có 
nhu cầu. Ngoài ra, nắm bắt nhu cầu người dân khi xem thông tin trên mạng xã hội thường 
quan tâm đến tính trực quan và độ chắt lọc của thông tin sinh động, bắt mắt, ngắn gọn, rõ 
ràng, dễ hiểu.. Bưu điện tỉnh còn xây dựng dữ liệu sinh động do cơ quan BHXH cung cấp thể 
hiện dưới hình thức Infographic hoặc các video clip ngắn có dung lượng dưới 03 phút để đăng 
tải và lưu lại trên fanpage để người dân có nhu cầu xem tham khảo. 

Đánh giá về công tác truyền thông qua mạng xã hội, bà Đoàn Thụy Phương Tuyết Hoa – Phó 
Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, quý 1/2020, đơn vị đã phát triển được hơn 1.200 người 
tham gia mới BHXH tự nguyện và hơn 30.000 người tham gia BHYT. Trong thời gian đầu 
triển khai tuyên truyền bảo hiểm trên fanpage mỗi buổi livestream Bưu điện tỉnh phát triển 
được gần 30 khách hàng đăng ký mới, tăng được lượt người xem và theo dõi....Kênh tuyên 
truyền trực tiếp qua fanpage Bưu điện tỉnh đã phát huy hiệu quả, tạo sự tiện lợi cho người dân 
trong tỉnh dễ dàng tiếp cận chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và mang lại những 
đổi thay tích cực trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. 

 Phương châm của đơn vị đề ra mỗi chương trình live trực tiếp được đầu tư công phu và được 
quan tâm chuẩn bị kỹ lưỡng để nhiều tương tác khi đăng tải trên Fanpage. Hiện nay, 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. Tuy nhiên, đối với các đối tượng còn lại không sử 
dụng các trang mạng xã hội Bưu điện tỉnh cũng đã đề ra phương án tổ chức buổi tuyên truyền 
trực tiếp theo tổ, nhóm tại địa bàn có sự tham gia của chính quyền ở cơ sở. 

Về giải pháp trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh đề ra giải pháp truyền thông dưới nhiều hình 
thức. Trong đó, tiếp tục thực hiện duy trì hiệu quả tuyên truyền bằng các hình thức truyền 
thống, livestream giới thiệu, giải đáp trực tuyến và những chương trình quà tặng ưu đãi, kết 
hợp với các chương trình khác như : Ngày hội bán hàng, ra quân BHXH và sử dụng tờ rơi; 
phát triển các chương trình chăm sóc khách hàng đã tham gia cũng như khách hàng mới để 
kết nối, phục vụ người dân trong thu tái tục và phát triển khách hàng tốt hơn.  

 Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tạ Đức Hậu đánh giá, từ cách làm Bưu điện tỉnh và yêu cầu đổi 
mới, sáng tạo trong truyền thông về chính sách bảo hiểm của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh 
Đắk Lắk đã chỉ đạo, đồng hành, khuyến khích các địa phương, đơn vị, đại lý thu hoặc cơ quan 
bưu điện đẩy mạnh ứng dụng truyền thông đa phương tiện góp phần về đích sớm trong tỷ lệ 
bao phủ BHYT toàn dân. 



Tuy nhiên, Livestream về chính sách BHXH, BHYT không thể hoàn toàn thay đổi các hình 
thức truyền thông truyền thống, nhưng ở một góc độ nào đó, cũng mạng lại những hiệu quả rõ 
rệt. Đặc biệt, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, người lao động và người dân nói 
chung, đối tượng tham gia BHXH, BHYT nói riêng có xu hướng thích sử dụng mạng xã hội 
và thường sử dụng các thiết bị di động truy cập mạng xã hội. 

Để có căn cứ đánh giá một cách tương đối khách quan hiệu quả của việc tổ chức livestream về 
chính sách BHXH, BHYT, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả của hình 
thức truyền thông này,  các tỉnh đang kiến nghị BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam cần xây dựng 01 kịch bản khung cho việc tổ chức livestream về BHXH, BHYT. 
Đây sẽ là một kịch bản khung tổng thể cho cả chương trình, bao gồm từ công tác chuẩn bị nội 
dung, kỹ thuật, hậu cần, truyền thông về chương trình đến tổ chức thực hiện, xử lý các tình 
huống phát sinh. Bên cạnh việc thông tin cụ thể về đối tượng, thủ tục tham gia, phương thức 
đóng, mức đóng, mức hỗ trợ đóng từ ngân sách nhà nước và các chế độ, quyền lợi được 
hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.... 

Theo kế hoạch đề ra cuối năm 2020, Bưu điện tỉnh phải phát triển 110.000 đối tượng tham gia 
BHYT và 6.100 đối tượng Bảo hiểm tự nguyện. Với cách làm “linh hoạt, sáng tạo và phát huy 
tối đa tính chủ động phù hợp với yêu cầu thực tiễn”, công tác truyền thông chính sách, phát 
triển BHYT, BHTN của Bưu điện tỉnh được kỳ vọng tiếp tục chuyển biến tích cực và hứa hẹn 
nhiều kết quả khả quan trong thời gian tới. 

Kim Bảo 



 

Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 29/05/2020 
Mục: Kinh tế  

Bưu điện tỉnh Sơn La:  

Nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Lai 

Ngày 29/5, Bưu điện tỉnh Sơn La đã tổ chức đến thăm, tặng quà và trao quyết định nhận 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Lai, tại bản Mõm Bò, xã Chiềng Sại, 
huyện Bắc Yên. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Lai. Ảnh: Thu Huệ 
(Bưu điện tỉnh) 

Mẹ Đinh Thị Lai, sinh năm 1941, có chồng và 1 con đều là liệt sỹ, được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 1996. Để giúp mẹ có cuộc sống vật chất, tinh thần ổn 
định, Bưu điện tỉnh đã nhận phụng dưỡng mẹ và giao Bưu điện Bắc Yên là đơn vị đại diện 
Bưu điện tỉnh trực tiếp chi trợ cấp hàng tháng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Lai, với 
mức tiền 700.000 đồng/tháng.  

  

Việc nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng thể hiện sự tri ân đối với 
công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của những người Mẹ Việt Nam trong sự nghiệp giải 
phóng dân tộc; thể hiện tình cảm, trách nhiệm trong hoạt động Đền ơn đáp nghĩa của cán bộ, 
viên chức Bưu điện Sơn La. 

Quỳnh Ngọc 

  



 

Nguồn: Báo Bình Định 

Ngày đăng: 29/05/2020 
Mục: Tin tức  

98 TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích 

Theo báo cáo của Bưu điện tỉnh tại hội thảo trực tuyến “Giải pháp thúc đẩy kinh doanh các 
dịch vụ nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020” tổ chức ngày 28.5, có 98/115 thủ tục hành 
chính (TTHC) đã đăng ký tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 
công ích (BCCI) của Bưu điện tỉnh trong năm 2019. 

 

Bộ phận một cửa của UBND xã Ân Hảo Tây, Hoài Ân chính thức đi vào hoạt động ngày 
29.11.2020. 

100% các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI 
(trừ 3 đơn vị: Sở Tài chính, Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh không đăng ký triển khai dịch vụ 
BCCI), trong đó: 6.341 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ BCCI, 16.987 hồ sơ phát trả qua dịch vụ 
BCCI. 

Nhờ đó, kết quả thực hiện tiêu chí 7.3 (thực hiện nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ BCCI) của bộ chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh trong năm 2019 của Bưu điện tỉnh 
đạt 1,25 điểm tối đa. 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Gia Bình cho biết, trong thời gian tới, bưu điện sẽ phối hợp 
với các sở, ban ngành lựa chọn các thủ tục có phát sinh hồ sơ lớn để tổ chức tập huấn cho 
nhân viên bưu điện về cách thức tiếp nhận và hướng dẫn nộp hồ sơ qua 
trang http://dichvucong.binhdinh,gov.vn để tăng sản lượng hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ 
BCCI và dịch vụ công trực tuyến; mở rộng các điểm phục vụ bưu cục, bưu điện văn hóa xã 
triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại bưu điện; tiếp tục làm việc với 
các địa phương để đề xuất triển khai bộ phận một cửa cấp huyện, xã sang trụ sở bưu điện. 

HỒNG HÀ 

  



 

Nguồn: Báo Tây Ninh 

Ngày đăng: 29/05/2020 
Mục: CCHC  

Chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC sang bưu điện tỉnh trong lĩnh vực 
GTVT 

Ngày 27.5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1103/UBND-HCC về việc thực hiện chủ 
trương thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) 
trong lĩnh vực giao thông vận tải sang bưu điện tỉnh. 

Theo UBND tỉnh, trên cơ sở tờ trình của Sở Giao thông vận tải (GTVT), lãnh đạo UBND tỉnh 
đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành hính của Sở GTVT sang Bưu điện tỉnh thực hiện. 

 

Ngành GTVT sẽ thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 
ngành GTVT sang Bưu điện tỉnh tại Trung tâm Hành chính công- Ảnh minh hoạ 

UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối 
hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở GTVT và Bưu điện tỉnh, bảo đảm việc tiếp 
nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính của ngành GTVT tại Trung tâm hiệu quả, an toàn 
và an ninh dữ liệu; báo cáo các nội dung việc triển khai thí điểm về UBND tỉnh trước ngày 
6.6. 

UBND tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh bố trí nhân sự phù hợp, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Phối 
hợp với Sở GTVT đào tạo nhân sự phục vụ việc tiếp nhận và trả kết quả các TTHC ngành 
GTVT; hoàn thành việc đào tạo trước khi đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Thế Nhân 

  

 


