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Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý thị trường và TCty Bưu điện 

 

Hai bên thực hiện nghi thức ký Quy chế phối hợp. 

Ngày 23.12, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường và Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam (Vietnam Post) đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp về việc hướng dẫn kiểm tra và 
xử lý tình huống đối với hàng hoá kinh doanh gửi qua đường bưu điện trong nước. 

Việc ký quy chế phối hợp nhằm mục đích giúp Tổng cục Quản lý thị trường có những thông 
tin kịp thời về tình hình thị trường vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện trong nước. 
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng 
hóa qua đường bưu điện. Đồng thời giúp Vietnam Post nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hệ 
thống, vận chuyển trên toàn quốc. 

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm 
tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp 
luật; cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, cập nhật các vi phạm 
xảy ra trên thị trường. Ngoài ra, hai đơn vị cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân và các tổ chức doanh nghiệp thực hiện gửi 
hàng hóa, bưu phẩm đúng quy định của pháp luật. 



 

Ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại Lễ ký 
kết. 

Để đảm bảo công tác phối hợp đạt hiệu quả cao nhất, góp phần ngăn chặn việc mua bán, kinh 
doanh trái phép hàng cấm gửi, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... hai đơn vị sẽ 
thường xuyên trao đổi thông qua gặp gỡ trực tiếp, gửi văn bản cập nhật các thông tin liên 
quan. 

Định kỳ 6 tháng một lần, hai bên sẽ tổ chức các hội nghị giao ban nghiệp vụ để trao đổi thông 
tin, đánh giá tình hình phối hợp và định hướng hoạt động cụ thể cho 6 tháng tiếp theo. Hàng 
năm, hai bên tiếp tục tổ chức giao ban tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các hoạt động đồng 
thời cập nhật kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo. 

NHẬT NGUYÊN 
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Tăng cường xử lý tình huống hàng hoá kinh doanh gửi qua đường bưu điện 

Đây là nội dung được Tổng cục Quản lý thị trường và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(BĐVN) phối hợp công tác trong thời gian tới. 

Ngày 23/12/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường và Tổng công ty BĐVN đã tổ 
chức Lễ ký Quy chế phối hợp về việc hướng dẫn kiểm tra và xử lý tình huống đối với hàng 
hoá kinh doanh gửi qua đường bưu điện trong nước.  

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh và Tổng Giám đốc BĐVN ký 
kết quy chế phối hợp 

Việc ký quy chế phối hợp nhằm mục đích giúp Tổng cục Quản lý thị trường có những thông 
tin kịp thời về tình hình thị trường vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện trong nước, nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý thị trường trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng hóa qua 
đường bưu điện. Đồng thời giúp BĐVN nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hệ thống, vận 
chuyển trên toàn quốc. 

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm 
tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp 
luật; cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, cập nhật các vi phạm 
xảy ra trên thị trường. 

Ngoài ra, hai đơn vị cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật để người dân và các tổ chức doanh nghiệp thực hiện gửi hàng hóa, bưu phẩm 
đúng  quy định của pháp luật. 

Để đảm bảo công tác phối hợp đạt hiệu quả cao nhất, góp phần ngăn chặn việc mua bán, kinh 
doanh trái phép hàng cấm gửi, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... hai đơn vị sẽ 
thường xuyên trao đổi thông qua gặp gỡ trực tiếp, gửi văn bản cập nhật các thông tin liên 
quan. 

Định kỳ 6 tháng một lần, hai bên sẽ tổ chức các hội nghị giao ban nghiệp vụ để trao đổi thông 
tin, đánh giá tình hình phối hợp và định hướng hoạt động cụ thể cho 6 tháng tiếp theo. Hàng 
năm, hai bên tiếp tục tổ chức giao ban tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các hoạt động, 
đồng thời cập nhật kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo. 



 

Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh: việc ký quy chế phối hợp là rất cần thiết, mang lại nhiều lợi 
ích cho cả đơn vị 

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường 
khẳng định việc ký quy chế phối hợp là rất cần thiết, mang lại nhiều lợi ích cho cả đơn vị, đặc 
biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động cho BĐVN. 

Ông Trần Hữu Linh đề nghị, ngay sau lễ ký, hai bên khẩn trương triển khai cụ thể các nội 
dung trong quy chế phối hợp trên toàn quốc. 

 

Tổng giám đốc Chu Quang Hào: BĐVN sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý thị trường 
về cung cấp thông tin vận chuyển hàng hoá bưu chính 

Trong khi đó, ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN cam kết đơn vị này 
sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quan lý thị trường trong việc cung cấp các thông tin định 
kỳ, đột xuất về hoạt động vận chuyển hàng hóa bưu chính. 

Bên cạnh đó, theo Tổng Giám đốc Chu Quang Hào, BĐVN sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các 
quy định của nhà nước trong hoạt động chấp nhận, vận chuyển bưu gửi, hàng hóa trên toàn 
mạng lưới. 

 

  



Nguồn: Báo Tuyên Quang 
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Bưu điện tỉnh Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Ngày 23-12, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 
năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Tới dự có đồng chí Triệu Kim Long, Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam. 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh đã có nhiều đổi mới, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 để nâng cao chất lượng hoạt động, kinh doanh. Mạng lưới bưu chính, bưu điện trên 
địa bàn tỉnh được đầu tư, nâng cấp với 148 điểm phục vụ, đảm bảo nhu cầu bưu chính, chuyển 
phát của cơ quan, người dân. Mạng lưới thông tin của Vnpost đã kết nối với hệ thống hành 
chính công của tỉnh; việc thực hiện chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, chế độ người có công, 
thu thuế hộ kinh doanh… được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tổng doanh thu năm 2020 của 
Bưu điện tỉnh hơn 184 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao, 
đạt 107% kế hoạch năm. Mục tiêu năm 2021, Bưu điện tỉnh phấn đấu đoạt doanh thu cao hơn 
năm trước; tăng thị phần dịch vụ bưu chính chuyển phát và thương mại điện tử; tiếp tục mở 
rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ hành chính công… 

 
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bưu 

điện tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long đề nghị Bưu điện 
tỉnh tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính 
công minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân. Cùng với đó đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số 
theo hướng trở thành doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực bưu chính; ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác chi trả các chế độ an sinh xã hội, phục vụ tối đa lợi ích của người 
dân… 



 

Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

năm 2020. 

Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh đã đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền 
thông và Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.  

Tin, ảnh: Huy Hoàng 
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Bưu điện tỉnh Bắc Kạn triển khai kế hoạch năm 2021 

Ngày 23/12, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực phát triển 
kinh doanh, duy trì và nâng cao hiệu quả các nhóm dịch vụ, với nhiều chỉ tiêu hoàn thành theo 
yêu cầu của Tổng Công ty. Cụ thể, tổng doanh thu đạt trên 114 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch 
Tổng Công ty giao; doanh thu tính lương đạt trên 57 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch Tổng Công ty 
giao và bằng 111% so với thực hiện năm 2019. Đối với chỉ tiêu chất lượng khâu chuyển phát, 
đơn vị luôn đứng trong top đầu và được Tổng Công ty khen thưởng cả 4 quý trong năm. 

Với những kết quả trong năm 2020, Bưu điện tỉnh và 06 tập thể, đơn vị trực thuộc đã được 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen. Công đoàn Khối quản lý của Bưu điện tỉnh 
được Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tặng Bằng khen. Công đoàn Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen cho Công đoàn Bưu điện tỉnh và các đơn vị 
Trung tâm khai thác vận chuyển, Bưu điện các huyện Ba Bể, Chợ Mới vì có thành tích xuất 
sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng công đoàn vững mạnh năm 2020. 

 

Tặng Giấy khen cho các tập thể, đơn vị đạt thành tích xuất sắc công tác năm 2020 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, quy hoạch lực lượng lao động 
đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới; thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ, tập trung vào các dịch 
vụ truyền thông. Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ứng dụng 
tốt công nghệ thông tin trong sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, gắn kết quả 
thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục triển khai sâu rộng văn hóa doanh nghiệp 
trên toàn mạng lưới, gắn kết với hoạt động chuyên môn, thay đổi tích cực hành vi, nhận thức 
của từng người lao động, đặc biệt là giao dịch viên và bưu tá. 

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. 

Anh Thúy 

 

 

  



Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 23/12/2020 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh Sơn La triển khai kế hoạch năm 2021 

Ngày 23/12, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 
năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

Đồng chí Phạm Văn Thủy chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bưu điện 
tỉnh Sơn La. 

Năm 2020, nhờ thực hiện có hiệu quả chiến lược sản xuất, kinh doanh, các mục tiêu, nhiệm 
vụ Bưu điện tỉnh đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng doanh thu ước đạt trên 162 tỷ đồng, 
đạt 107% kế hoạch năm; doanh thu tính lương 80,7 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2019. Đơn 
vị đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 4,8 tỷ đồng; các chế độ thanh toán cho người lao động 
được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, đúng quy định; thu nhập bình quân đạt trên 9,3 triệu 
đồng/người/tháng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019; tham gia đóng đầy đủ BHXH, 
BHYT cho người lao động với số tiền 4,9 tỷ đồng. Trong năm, đơn vị còn phối hợp chi trả 
thành công gói trợ cấp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 kịp thời, đúng 
đối tượng. Để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, năm 2020, Bưu 
điện tỉnh còn củng cố mạng lưới bưu chính công cộng và xây mới nhà Bưu điện huyện Vân 
Hồ; xây mới Bưu cục Quyết Thắng (Thành phố), Bưu cục Chiềng Mai (Mai Sơn); sửa chữa 
nâng cấp điểm bưu điện văn hóa xã kết hợp bộ phận một cửa tại xã Mường Lèo (Sốp Cộp). 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra giải pháp thực hiện một số mục tiêu, 
nhiệm vụ SXKD năm 2021, như: phấn đấu doanh thu đạt 107 tỷ đồng; xây dựng nền tảng 
cạnh tranh mới trong kỷ nguyên số để phát triển bền vững, thích ứng nhanh với mọi điều kiện 
biến động trong môi trường kinh doanh. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị, năm 2021, Bưu điện tỉnh chú trọng 
bảo đảm chỉ tiêu kinh doanh gắn với việc duy trì bưu chính công cộng, cung cấp dịch vụ bưu 
chính công ích; nâng cao dịch vụ, thực hiện tốt chăm sóc khách hàng; đẩy mạnh phát triển 
nhanh về bưu chính, đáp ứng chuyển phát, phát triển thị trường thương mại điện tử. 



 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Tuyền thông tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền 
thông cho Bưu điện tỉnh. 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, năm 2020, Bưu điện tỉnh được Thủ tướng Chính phủ 
tặng Bằng khen; Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu phong trào 
thi đua cho Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Yên Châu; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
tặng Giấy khen 7 tập thể, cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác của Công đoàn Bộ Thông tin 
và Truyền thông; Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Quỳnh Ngọc 

 

  



Nguồn: Báo Hải Dương 

Ngày đăng: 23/12/2020 
Mục: Doanh nghiệp 

Bưu điện tỉnh Hải Dương: Thu nhập bình quân mỗi người hơn 12,5 triệu đồng/tháng 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, 
phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 10% trở lên. 

 

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Bộ Thông tin và 
Truyền thông cho Bưu điện tỉnh Hải Dương 

Sáng 23.12, Bưu điện tỉnh tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. 

Các đồng chí: Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng 
Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tới dự. 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng doanh 
thu đạt trên 388 tỷ đồng. Thu nhập bình quân mỗi lao động hơn 12,5 triệu đồng/tháng, tăng 
5% so với năm 2019; năng suất lao động đạt 472 triệu đồng/người, tăng 15%. Đơn vị nộp 
ngân sách nhà nước hơn 12 tỷ đồng, tăng 14,3%. 

Năm qua, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận 108.961 hồ sơ; chuyển phát kết quả đến các cá nhân, tổ 
chức 214.841 hồ sơ; thành lập thêm 4 bưu cục khách hàng lớn; sửa chữa, cải tạo và đưa vào 
sử dụng một số bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã…  

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đơn vị 
phấn đấu doanh thu đạt 439 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam giao. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 10% trở lên... 

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh 
Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đánh giá cao những kết quả Bưu 
điện Hải Dương đã đạt được trong năm 2020. Trong năm tới, Bưu điện tỉnh cần nâng cao hơn 
nữa chất lượng các dịch vụ, hướng tới sự chuyên nghiệp trong phục vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách hành chính, đổi mới hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã và nâng cao thu nhập 
cho cán bộ, nhân viên; thay đổi tư duy điều hành, quan tâm đào tạo đội ngũ nhân lực, thực 
hiện xây dựng cơ bản bảo đảm tiến độ được giao... 

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tặng cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh và 
Bưu điện TP Hải Dương vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020. 
UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Bưu điện huyện Thanh Miện. Nhiều cá nhân, tập thể 
khác được Bộ TTTT, UBND tỉnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh tặng cờ 
thi đua, bằng khen, giấy khen. 

ĐQ  



Nguồn: CTT Bắc Ninh 

Ngày đăng: 23/12/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Bắc Ninh triển khai kế hoạch năm 2021 

Sáng 23/12, Bưu điện tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 
2021. 

 

Bưu điện huyện Lương Tài vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Trong năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Bắc 
Ninh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, không ngừng nỗ lực thực hiện các giải pháp 
nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì tốt mạng bưu chính công cộng và cung ứng dịch vụ bưu 
chính công ích theo tiêu chuẩn kỹ thuật, qua đó, đảm bảo nhu cầu thông tin bưu chính và phát 
hành báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tổng doanh thu trong 
năm đạt hơn 306 tỷ đồng; doanh thu tính lương đạt gần 122 tỷ đồng, bằng 114% so với năm 
2019. Thực hiện chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước đạt 6,4 tỷ đồng, bằng 110% so với năm 
trước. 

Hoạt động kinh doanh tại các Bưu điện – Văn hóa xã đạt kết quả cao, thực hiện tốt nhiệm vụ 
phục vụ bưu chính công ích và từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mạng, vận chuyển, 
tuyến thu gom được cải tiến, điều chỉnh đảm bảo hợp lý về hành trình vận chuyển, phát và thu 
gom bưu gửi của khách hàng. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình thúc 
đẩy kinh doanh, khuyến khích lực lượng bán hàng phát triển các dịch vụ như: Khuyến mại 
dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện; ra quân bán Bảo hiểm PTI, phát triển người tham gia BHXH, 
BHXH tự nguyện, BHYT…; triển khai thực hiện tốt dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
tại tất cả các phường, xã trên địa bàn tỉnh và chi trả tại nhà đến từng đối tượng trong thời gian 
dịch Covid-19, đảm bảo chi trả hết và đúng đối tượng… 

Với những kết quả đạt được, năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục đổi mới công tác, thực hiện 
đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, phát triển dịch vụ ở cả 03 nhóm: Bưu chính 
chuyển phát, Tài chính bưu chính và Phân phối truyền thông. Trong đó, tập trung củng cố 
mạng bưu chính, đầu tư xây dựng các bưu cục và điểm bưu điện xã; nâng cao chất lượng bưu 
chính chuyển phát, nhất là rút ngắn chỉ tiêu thời gian toàn trình và chất lượng phát, từng bước 
mở rộng thị trường. Cùng với đó, nâng cao số lượng, chất lượng các dịch vụ hành chính công; 
hiệu quả hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã; phát triển quy mô, mở rộng địa 



bàn phục vụ thông qua lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng, đảm bảo bao phủ địa bàn đến 
tận thôn, xã… Phấn đấu đưa tổng doanh thu đạt hơn 329 tỷ đồng. 

Nhân dịp này, nhiều tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Cờ thi đua, Giấy khen của Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

  



Nguồn: CTT Hà Tĩnh 

Ngày đăng: 23/12/2020 
Mục: Tin tức 

Hà Tĩnh mở rộng chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính 

Việc chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích đã 
mang lại hiệu quả trong tinh giản bộ máy, tiết kiệm được nguồn ngân sách nhà nước và 
phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh. 

Ngành bưu điện đảm đương tốt nhiệm vụ  

Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND về việc triển khai Đề án 
thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công (HCC) thực hiện qua dịch vụ bưu chính 
công ích (BCCI) trên địa bàn Hà Tĩnh. 

Trên cơ sở nội dung đề án, Ban chỉ đạo (BCĐ) đề án đã lựa chọn Sở TT&TT, Sở VH-TT&DL, 
Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở KH&CN và các địa phương: thị xã Hồng Lĩnh, Cẩm 
Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh tổ chức triển khai thí điểm. 

 

Tháng 10/2019, Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công (HCC) thực hiện 
qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn Hà Tĩnh được chính thức triển khai. 

Theo đề án, Bưu điện tỉnh cử các nhân viên tham gia thí điểm trực, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết TTHC của các sở và trung tâm HCC các địa phương. Qua 1 năm thực hiện 
thí điểm chuyển giao tại 6 đơn vị cấp sở với tổng số 328 thủ tục hành chính, đã có 246 thủ tục 
phát sinh hồ sơ (chiếm 75%). Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 2.018, đã trả kết quả 1.704 hồ sơ 
trong đó có 475 hồ sơ được trả qua dịch vụ BCCI. 

Đối với cấp huyện, thực hiện thí điểm tại 4 địa phương với tổng số thủ tục hành chính do 
UBND cấp huyện cung cấp là 1.024, đã có 761 thủ tục phát sinh hồ sơ (chiếm 74%). Tổng số 
hồ sơ đã tiếp nhận là 18.478 hồ sơ, đã trả kết quả 16.118 hồ sơ, trong đó có 2.769 hồ sơ được trả 
qua dịch vụ BCCI. 

Đánh giá về nhân viên bưu điện sau một năm thí điểm, Phó Giám đốc Sở TT&TT Bùi Đắc Thế 
cho biết: "Nhân viên bưu điện tham gia thực hiện dịch vụ BCCI được các sở, UBND các địa 
phương đánh giá là nghiêm túc, chỉn chu trong công việc, chịu khó học hỏi, có thái độ đúng 
mực khi tiếp xúc với công dân, tổ chức và có tinh thần tiếp thu, cầu thị khi được góp ý. Nhân 
viên bưu điện đã nắm chắc một số thủ tục hành chính phát sinh thường xuyên của sở, thành thạo 
trong các bước kiểm tra thành phần hồ sơ, thủ tục tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. 



 

Sau một năm triển khai, nhân viên bưu điện đã đáp ứng tốt việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục 
hành chính cho người dân. 

Được biết, sau thời gian thực hiện thí điểm, đến nay, các Sở TT&TT, KH&CN, VH-TT&DL, 
Ngoại vụ, GD&ĐT đã đề xuất chuyển giao cho nhân viên bưu điện và xin rút công chức về cơ 
quan làm việc chuyên môn. Các địa phương Cẩm Xuyên, TX Hồng Lĩnh đã rút công chức về 
làm việc chuyên môn, nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại 
trung tâm HCC cho nhân viên bưu điện thực hiện. Các huyện Kỳ Anh, Lộc Hà thực hiện rút dần 
một số lĩnh vực. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng: “Đến nay, 100% TTHC của thị xã 
đã được chuyển giao cho nhân viên bưu điện. Việc phối hợp giữa cán bộ phòng ban chuyên 
môn của thị xã với các nhân viên bưu điện đều diễn ra nhuần nhuyễn, nhịp nhàng”. 

Hà Tĩnh mở rộng đề án thí điểm 

Đánh giá hiệu quả đề án thí điểm, tại hội nghị sơ kết đề án diễn ra ngày 16/12, Giám đốc Sở 
TT&TT Nguyễn Công Thành - Trưởng BCĐ đề án cho biết: "Đề án thí điểm đã giải quyết được 
vấn đề lãng phí thời gian của công chức trực tại các trung tâm khi các nhân viên bưu điện sẽ 
thực hiện nhiệm vụ trực, tiếp nhận TTHC của các đơn vị, địa phương thực hiện thí điểm. Các 
công chức được rút về đơn vị để bố trí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giúp nâng cao hiệu quả 
sử dụng lao động và hiệu quả công việc. 



 

Trung tâm HCC huyện Cẩm Xuyên được chuyển ra tại trụ sở bưu điện huyện, tạo nhiều thuận 
lợi cho người dân. 

“Ngoài ra, đề án sẽ góp phần tiết kiệm được một số trang, thiết bị CNTT khi rút công chức về 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan trực thuộc, giảm được chi phí đầu tư thiết bị; tiết 
kiệm nguồn ngân sách nhà nước đầu tư vào xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho trung tâm HCC 
cấp huyện, bộ phận một cửa cấp xã, tiết kiệm được đất đai xây dựng trụ sở. Đề án còn tạo điều 
kiện thuận lợi để tuyên truyền, hỗ trợ được người dân, tổ chức về việc sử dụng dịch vụ bưu 
chính công ích đối với việc nhận kết quả tại nhà” - Giám đốc Sở TT&TT khẳng định. 

 

Qua một năm thí điểm, 5 sở đã đề xuất rút cán bộ công chức để bàn giao nhiệm vụ tiếp nhận, trả 
kết quả cho nhân viên bưu điện đảm nhiệm. 

Với hiệu quả thực hiện đề án trong thực tiễn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đã cho phép 
tiếp tục mở rộng đề án trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo cần nghiên cứu, tham 
mưu phù hợp về phạm vi mở rộng. Giao Sở Tài chính phối hợp BCĐ để tham mưu xây dựng 
hướng dẫn cụ thể cơ chế tài chính. Các ngành chuyên môn rà soát lại các quy định về việc thực 
hiện trả kết quả qua bưu chính công ích; nghiên cứu cụ thể hướng triển khai đề án khi thực hiện 
việc tiếp nhận xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

 



Nguồn: Báo Công thương 

Ngày đăng: 23/12/2020 
Mục: Tin tức 

PTI ra mắt sản phẩm “Golden Care” chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã cho ra mắt sản phẩm Golden Care – 
bảo hiểm chăm sóc sức khỏe vàng dành cho người đang sinh sống và làm việc tại Việt 
Nam từ 1 ngày tuổi đến 60 tuổi. 

Điểm nổi bật của sản phẩm Golden care là PTI chi trả lên đến 150 triệu đồng cho các khách 
hàng tử vong/thương tật vĩnh viễn, thương tật tạm thời do tai nạn hoặc tử vong do bệnh/thai 
sản và các chi phí điều trị cho bệnh, không cần phải khám sức khỏe trước khi tham gia Bảo 
hiểm cũng như được điều trị tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào trên toàn quốc. Sản phẩm 
được xây dựng với các mức phí linh hoạt và tối ưu hơn so với các sản phẩm bảo hiểm chăm 
sóc sức khỏe hiện hành. Khách hàng có thể lựa chọn các mức phí bảo hiểm 550.000 đồng, 
1.500.000 đồng và 2.000.000 đồng phù hợp với nhu cầu của bản thân. 

 

PTI ra mắt sản phẩm “Golden Care” chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Hiện nay, sản phẩm Golden Care được bán tại tất cả các điểm giao dịch của Bưu điện Việt 
Nam. Với mạng lưới rộng khắp hơn 13,000 điểm bưu cục, khách hàng sẽ dễ dàng mua gói 
bảo hiểm, yêu cầu bồi thường và nhận tiền bồi thường. Ngoài ra, Golden Care cũng sẽ được 
cấp online bằng ứng dụng 5DE, từ đó giúp khách hàng tiết kiệm thời gian đăng ký, dễ dàng 
lưu trữ thông tin bảo hiểm, đồng thời thủ tục giải quyết bồi thường cũng được thực hiện một 
cách nhanh chóng hơn. 

PTI luôn chú trọng vào việc đặt sự an toàn và sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu. Hiện tại, 
PTI đang là doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. 
Trong năm 2019, doanh thu từ sản phẩm này của PTI đạt 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng gần 70% 
và chiếm gần 40% tổng doanh thu của PTI. 

Hoài Thu 

  



Nguồn: Báo Người Lao Động 

Ngày đăng: 23/12/2020 
Mục: Công đoàn 

TP HCM: Chi trả lương hưu gộp 2 tháng trong dịp Tết Nguyên đán 2021 

Lương hưu 2 tháng được chi trả từ ngày 4-1-2021 đến ngày 18-2-2021 bằng hình thức 
tiền mặt. Riêng lương hưu nhận qua tài khoản ngân hàng (ATM), sẽ được trả vào ngày 
4-1-2021. 

Tin từ BHXH TP HCM cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, BHXH TP và Bưu 
điện TP phối hợp chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (tháng 1 và tháng 
2-2021) đến các hưu trí, người nhận trợ cấp trên địa bàn TP. 

Theo đó, lương hưu 2 tháng được chi trả từ ngày 4-1-2021 đến ngày 18-2-2021 bằng hình 
thức tiền mặt. Riêng lương hưu nhận qua tài khoản ngân hàng (ATM), sẽ được trả vào ngày 4-
1-2021. 

Đối với người mới làm thủ tục nghỉ hưu, hoặc người từ các tỉnh, thành vừa chuyển tới 
TPHCM nhận lương hưu thì thời gian chi trả từ ngày 2-2-2021 đến ngày 18-2-2021 (trừ ngày 
nghỉ tết) bằng hình thức tiền mặt; chuyển khoản vào ngày 2-2-2021. 

 

Nhân viên bưu điện TP chi trả lương hưu tại nhà cho cán bộ hưu trí ẢNH: VIỆT DŨNG 

BHXH TP đề nghị Bưu điện TP bố trí nhân sự và thời gian để đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời 
cho người hưởng; phối hợp với BHXH quận, huyện kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong 
quá trình chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng. 

TP HCM hiện có hơn 236.000 người đang hưởng lương hưu. Trong đó, khoảng 51% hưu trí 
nhận lương hưu qua ATM.  

T.Ngôn 

 


