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Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 168 tỷ đồng 

Ngày 22/12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 
2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Tham dự có lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở, ban, ngành, đoàn thể 
tỉnh. 

Năm 2020, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt trên 161,5 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, 
trong đó, dịch vụ tài chính bưu chính đạt 104,9%; bưu chính chuyển phát đạt 85,6%; phân 
phối truyền thông đạt 104,7%. Nộp ngân sách Nhà nước 4,5 tỷ đồng. Hiện nay, Bưu điện tỉnh 
thực hiện các loại hình dịch vụ: chuyển phát thư, báo, bưu phẩm, bưu kiện, tiết kiệm bưu điện, 
dịch vụ chuyển tiền, bưu chính ủy thác, đại lý bảo hiểm, thực hiện thu hộ bảo hiểm xã hội, chi 
trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội… Triển khai nhiều dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của 
các tổ chức, cá nhân như: dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ PTI, bảo hiểm nhân thọ Prevoir, các 
dịch vụ thu, chi hộ cho các đối tác… 

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao chất lượng phục vụ, 
triển khai hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã; phát triển khách hàng, gia tăng 
doanh thu; chuyển phát miễn phí 355 kiện hàng hóa cứu trợ do các cá nhân, tổ chức gửi đến 
đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai... 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các loại hình dịch vụ đảm bảo đúng quy 
định của Nhà nước; tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh theo 3 nhóm dịch 
vụ chính: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Đẩy mạnh 
cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công đảm bảo độ chính xác, tin cậy, đúng thời 
gian. Phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 168 tỷ đồng, tập trung mở rộng lĩnh vực chuyển phát, 
phát triển dịch vụ thương mại điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ; tiếp tục mở rộng các dịch 
vụ công… 

Thừa ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Sở Thông 
tin và Truyền thông trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và 
Truyền thông tặng Bưu điện tỉnh. 



Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Hà Quảng được Bộ Thông tin và Truyền 
thông tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020. Công đoàn Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020; 
tặng giấy khen cho 4 tập thể công đoàn cơ sở có thành tích trong phong trào thi đua lao động 
giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020. Hội đồng thành viên Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 
2020; Bưu điện tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể có thành tích hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh năm 2020. 

P.O 

 

 

 

 

  



Nguồn: Vitenamplus 

Ngày đăng: 23/12/2020 
Mục: Tin tức 

Hà Giang: Hỗ trợ người dân tộc thiểu số nghèo bị ảnh hưởng do COVID-19 

Thu nhập từ nông nghiệp và hoạt động du lịch đã giảm đáng kể do đóng cửa biên giới, hạn 
chế đi lại vì COVID-19. Điều này làm trầm trọng thêm những thách thức đối với người dân 
tộc thiểu số ở Hà Giang. 

 

Việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân do cán bộ bưu điện thực hiện. (Ảnh minh họa: 
UNDP) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Hội liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ bàn giao tổng số 26,5 km đường giao thông nông 
thôn mới nối 17 thôn của các xã Na Khê, Lao Và Chải, Đông Minh, Hữu Vinh, Ngam La và 
Du Già với huyện Yên Minh và các xã Lũng Táo, Sính Lủng với huyện Đồng Văn. 

Đánh giá nhạy cảm về giới của UNDP đối với các tác động kinh tế-xã hội của đại dịch 
COVID-19 ở Việt Nam cho thấy các hộ gia đình dễ bị tổn thương đã bị tác động không đồng 
đều, đặc biệt là các hộ gia đình người dân tộc thiểu số, lao động nhập cư và phi chính thức. 
Thu nhập từ nông nghiệp và hoạt động du lịch đã giảm đáng kể do đóng cửa biên giới và hạn 
chế đi lại, làm trầm trọng thêm các điều kiện vốn đã đầy thách thức mà đồng bào dân tộc thiểu 
số ở Hà Giang phải đối mặt. 

Với sự tài trợ và hợp tác từ Chính phủ Nhật Bản, UNDP đã hỗ trợ hơn 1.200 người dân tộc 
thiểu số nghèo có sinh kế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 có thu nhập. Thông 
qua sự hỗ trợ này, đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ có thêm tiền trang trải cuộc sống hàng 
ngày mà còn đóng góp tích cực vào việc xây đường giao thông giữa các khu vực khó đi lại 
trong vùng. 

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết: “Bên cạnh việc 
cung cấp thu nhập cho hơn 1.200 người dân, 19 tuyến đường được xây dựng sẽ hỗ trợ 8.000 
người dân tộc thiểu số ở miền núi, bao gồm phụ nữ, người già và trẻ em có thể tiếp cận giáo 
dục, dịch vụ y tế, thị trường và việc làm, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.” 

Bà Chu Thị Bích Diệp, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Giang chia sẻ: “Đây là một gói 
hỗ trợ rất hữu ích đối với những người rất nghèo bị mất việc làm do đại dịch COVID-19. 
Chúng tôi cũng đã tư vấn và hỗ trợ cho những phụ nữ nhận được hỗ trợ này về cách sử dụng 
hiệu quả hơn số tiền, chẳng hạn như mua cây giống, con giống và những thứ tương tự khác.” 



Ngoài những hỗ trợ của Nhật Bản, UNDP còn huy động thêm các nguồn hỗ trợ khác từ Quỹ 
tín thác đa biên (MPTF) để trợ giúp khẩn cấp cho 600 thành viên hợp tác xã dệt vải lanh ở Hà 
Giang khi các hợp tác xã này bị đóng cửa do COVID-19, trong đó mỗi người nhận 2,3 triệu 
đồng và các bộ dụng cụ bảo vệ cá nhân để phòng chống dịch./. 

Hồng Kiều (Vietnam+) 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Hòa Bình 

Ngày đăng: 22/12/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh: Tạo đột phá về sản xuất, kinh doanh trong năm 2021 

Ngày 22/12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 
sản xuất, kinh doanh năm 2020, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Dự hội nghị 
có các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Lam, thành 
viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành hữu 
quan và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Thừa ủy quyền, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Sở TT&TT trao cờ thi đua xuất 
sắc năm 2020 của Bộ TT&TT cho Bưu điện tỉnh. 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh hoạt động trong bối cảnh cơ bản thuận lợi, song cũng không ít khó 
khăn, thách thức, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tổng doanh thu ước đạt 211,1 
tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch giao. Doanh thu tính lương ước đạt 99,6 tỷ đồng, bằng 93,8% 
kế hoạch giao; lợi nhuận ước đạt 8,76 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch giao. Nộp ngân sách Nhà 
nước ước đạt 8,5 tỷ đồng, tăng 84,8% so với thực hiện năm 2019, cao nhất từ trước đến nay. 
Với những kết quả đạt được, năm 2020, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Lạc Thủy được Bộ 
TT&TT tặng cờ thi đua xuất sắc; 7 tập thể trực thuộc Bưu điện tỉnh được Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam tặng giấy khen. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu: Phấn đấu đạt doanh thu 224,2 tỷ đồng, vượt 2% kế 
hoạch giao; doanh thu tính lương đạt 101 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch giao; thu nhập bình quân 
đạt 14 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ công, thu 
hộ, chi hộ. Nghiên cứu các giải pháp nhằm tạo đột phá trong công tác kinh doanh tại điểm 
Bưu điện văn hoá xã. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở các khâu, các dịch vụ… 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn 
Xuân Lam, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam biểu dương 
những nỗ lực của toàn hệ thống Bưu điện tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, 
đóng góp ngân sách địa phương năm 2020. Đồng thời chỉ đạo Bưu điện tỉnh đẩy nhanh việc 
xây dựng đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sang bưu điện 
trình UBND tỉnh xem xét; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thực hiện hiệu quả việc cung 
cấp dịch vụ hành chính công qua bưu điện. Tăng cường các giải pháp để tạo sự đột phá trong 
sản xuất, kinh doanh, thu nhập của người lao động trên toàn mạng lưới bưu điện tỉnh trong 



năm 2021. Đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển KT-XH của tỉnh và chiến lược phát triển 
của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Thúy Hằng (CTV) 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Hà Giang 

Ngày đăng: 22/12/2020 
Mục: Thời sự 

Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch năm 2021 

Sáng 22.12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế 
hoạch năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đại diện 1 số sở, ngành 
của tỉnh… 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao 
Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Bưu điện tỉnh 

Năm 2020, vượt qua những khó khăn, thách thức cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-
19, sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều doanh nghiệp, tổ chức cùng khai thác các dịch vụ Bưu 
chính, chuyển phát,… Bưu điện tỉnh đã nỗ lực đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, 
tổng doanh thu ước thực hiện 91.352 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch giao; doanh thu tính 
lương ước đạt 60.954 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch giao; năng suất lao động đạt 133 triệu 
đồng/người/năm; nộp ngân sách Nhà nước tại địa phương đúng thời hạn; nộp bảo hiểm cho 
người lao động đúng, đủ, kịp thời… Kết quả thực hiện các nhóm dịch vụ đạt cao: Nhóm dịch 
vụ Bưu chính chuyển phát từng bước được đổi mới và tạo đột phá trong chuyển phát thương 
mại điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ chuyển phát trong lĩnh vực hành chính công. Trong 
năm, doanh thu ước thực hiện 26.818 triệu đồng, tăng 18% so với năm 2019. Đối với nhóm 
dịch vụ tài chính bưu chính, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh công tác hỗ trợ, thúc đẩy kinh doanh các 
dịch vụ tài chính bưu chính theo kế hoạch và đạt hiệu quả cao, doanh thu ước thực hiện 
32.020 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch giao, chiếm tỷ trọng 35%. 

Trong năm, dịch vụ thu BHXH, BHYT gia đình được quan tâm triển khai, phát triển 2.350 
đối tượng tham gia mới, tăng 138% so với năm 2019. Mạng lưới bưu chính bưu điện mở rộng 
với 204 điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân 4.140 người/điểm, 100% số xã, phường có 
điểm phục vụ. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như: 
Triển khai nhập dữ liệu dân cư cho Công an tỉnh; phối hợp với Sở TT&TT quảng cáo sản 
phẩm nông sản sạch,… Công tác an sinh xã hội, chung sức xây dựng Nông thôn mới, chung 



tay vì người nghèo,… được quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức. Nhờ có những đóng 
góp tích cực, năm 2020, Bưu điện tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2021 - 2025 như: 
Doanh thu tăng trưởng bình quân mỗi năm 25%; lợi nhuận tăng trưởng bình quân mỗi năm 
23%; năng suất lao động tăng trưởng 15%. Riêng đối với năm 2021, Bưu điện tỉnh đặt mục 
tiêu phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 84 tỷ đồng; năng suất lao động đạt 122 triệu 
đồng/người; thu nhập bình quân đạt 8,29 triệu đồng/người/tháng. Thúc đẩy tham gia phát 
triển kinh tế số, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới… 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao 
những kết quả Bưu điện tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí yêu cầu: Năm 2021, lãnh 
đạo, cán bộ Bưu điện tỉnh cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra một cách 
quyết liệt; tiếp tục có các giải pháp để phấn đấu giảm lỗ sâu hơn. Chủ động ứng biến với tình 
hình thực tiễn, sự thay đổi của thị trường; chú trọng quan tâm, đầu tư hệ thống bưu điện cấp 
xã, quan tâm phát triển khách hàng mới; phối hợp cùng với các sở, ngành trên địa bàn tỉnh 
triển khai đa dạng hóa các dịch vụ. Đặc biệt, cần tập trung triển khai nâng cao chất lượng dịch 
vụ, gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ có chất lượng, ổn định mạng lưới kinh doanh. Tăng cường 
quán triệt cán bộ, nhân viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2021; nhiều cá 
nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được tặng Cờ thi đua, Bằng 
khen, Giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty,.. 

Tin, ảnh: My Ly 

 

  



Nguồn: CTT Phú Thọ 

Ngày đăng: 22/12/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ 

Ngày 22/12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đón nhận 
Cờ thi đua của Chính phủ. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bưu điện tỉnh 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo Sở 
Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh... 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng chúc mừng và biểu 
dương những thành tích mà Bưu điện tỉnh đạt được trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh: 
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với sự gia tăng của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu 
chính, song bằng điểm tựa truyền thống, cùng sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực, Bưu điện tỉnh 
Phú Thọ đã chuyển mình mạnh mẽ, đón đầu xu thế hội nhập, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh hằng năm của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao; tiếp tục khẳng định vị thế 
dẫn đầu trong lĩnh vực Bưu chính trên địa bàn tỉnh. Việc được Chính phủ tặng Cờ thi đua 
chính là sự ghi nhận đối với những kết quả xuất sắc mà đơn vị đã đạt được trong thời gian 
qua.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước xu thế phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi ngành Bưu điện cũng phải nhạy bén, năng động, nỗ lực 
vượt qua khó khăn, thách thức, kịp thời thay đổi để phù hợp xu thế, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bưu điện phát huy 
truyền thống, xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện không chỉ cho năm 2021 mà còn cho cả 
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Bám sát mục tiêu, phương hướng của Tổng 
Công ty và luôn nỗ lực vượt khó để trở thành đơn vị tốp đầu ngành Bưu điện Việt Nam. Cùng 
với đó là đẩy mạnh thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích; chú trọng nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các hình thức kinh doanh mới, đảm bảo 
vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị. 



Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bưu 
điện tỉnh. 

Trong dịp này, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ; 7 tập thể được nhận Giấy khen Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 
Công đoàn Bưu điện tỉnh được tặng Cờ thi đua của Công đoàn Thông tin và Truyền thông 
Việt Nam; 2 tập thể được nhận Bằng khen của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt 
Nam; 4 Công đoàn cơ sở được nhận Giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam. 

1 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 
2017 - 2019; 10 tập thể có thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh được Bưu điện tỉnh 
khen thưởng. 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Tổng doanh thu đạt 314,8 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Các loại hình dịch vụ bưu chính 
chuyển phát, tài chính bưu chính, dịch vụ phân phối truyền thông đều đạt và vượt kế hoạch đề 
ra. Đặc biệt, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 327.953 thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích, đạt 218,48% so với năm 2019. 

Trong năm, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt việc chi trả lương hưu và chế độ bảo hiểm xã hội, 
nhất là trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh đã phát triển 
8.700 người tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả. Trong năm, Bưu điện tỉnh 
đã thực hiện cải tạo, sửa chữa 32 điểm bưu điện văn hóa xã, từ đó nâng cao chất lượng hoạt 
động, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

Huyền Trang 

 

 

  



Nguồn: Báo Hưng Yên 

Ngày đăng: 22/12/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh: Tổng doanh thu đạt trên 285 tỷ đồng 

Ngày 22.12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Dự hội nghị có 
đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

Các đại biểu dự hội nghị 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh thực hiện nhiều giải pháp vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh như: Tập trung nguồn lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; điều chỉnh kế 
hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa 
dạng hóa các dịch vụ; chú trọng công tác tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng sau bán 
hàng nhằm nâng cao sức cạnh tranh và tăng trưởng doanh thu… Nhờ đó, năm 2020, tổng 
doanh thu đạt trên 285 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động đạt 
trên 9,7 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 14% so với năm 2019. 

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021, thời gian tới, Bưu điện tỉnh tập trung thực hiện 
một số giải pháp như: Tiếp tục rà soát tổ chức sản xuất, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chi phí; 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; ổn định mạng lưới, giữ vững và 
tăng trưởng thị phần các dịch vụ truyền thống của ngành; chú trọng phát triển các dịch vụ 
thương mại điện tử; nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, nâng cao hiệu quả kinh 
doanh dịch vụ tại các điểm bưu điện văn hóa xã… 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận và 
đánh giá cao những cố gắng của Bưu điện tỉnh trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời 
gian tới, Bưu điện tỉnh cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; tích cực phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị củng cố và phát triển hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích, quan tâm củng 
cố mạng lưới, phát huy hiệu quả hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã và tiếp tục đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động...  

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, Bưu điện tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền 
thông tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công đoàn Bưu điện tỉnh được Công đoàn Thông tin và 
Truyền thông Việt Nam tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân của Bưu điện tỉnh được Hội 
đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam tặng giấy khen. 

Minh Hồng 



Nguồn: Báo Hậu Giang 

Ngày đăng: 22/12/2020 
Mục: Giáo dục 

Phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 

Tại Trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Vị Thanh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Bưu điện tỉnh, tổ chức Lễ phát động cuộc thi vào ngày 
21-12. 

 

Ông Nguyễn Hồng Hài, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, trao giải cho em Trần 
Sáng Đường, đạt giải Cây bút triển vọng cuộc thi năm 2020. 

Với chủ đề: “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của 
mình về đại dịch Covid-19”, cuộc thi dành cho học sinh dưới 15 tuổi nhằm nâng cao khả năng 
viết văn của học sinh, giúp các em hiểu về vai trò của ngành bưu chính cũng như chia sẻ tâm 
tư nguyện vọng, trách nhiệm của người trẻ với tương lai. Bài thi là một bức thư viết tay dưới 
dạng văn xuôi, chưa đăng báo hoặc in sách. Thời gian nhận bài thi từ ngày phát động đến 28-
2-2021. 

Tại lễ phát động, Bưu điện tỉnh Hậu Giang đã tặng giấy khen cho 8 tập thể trường đã có thành 
tích tham dự cuộc thi năm 2020. Trong đó, có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải 
khuyến khích. Giải nhất thuộc về Trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Ngã Bảy.   

Tham gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020, Hậu Giang có 8.424 bài viết 
tham gia; em Trần Sáng Đường, Trường THCS Trịnh Văn Thì, thị xã Long Mỹ đạt giải Cây 
bút triển vọng. 

Tin, ảnh: CAO OANH 

 

 


