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Doanh thu Bưu điện Đồng Tháp tăng 12% 

Năm 2020, dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng ngành bưu điện tỉnh đã nỗ 
lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, việc thực hiện Đề án thí điểm 
chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công đem đến cho người dân, doanh nghiệp nhiều 
thuận lợi và giúp công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là đánh giá của 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Bưu điện tỉnh. 

 

Bưu điện tỉnh Đồng Tháp nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đề ra 
những giải pháp chủ động vượt qua khó khăn trong năm 2021, duy trì đoàn kết nội bộ, đặc biệt 
là phát huy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới, 
phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đạt doanh thu 210 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2019; 
năng suất lao động tăng 25%; thu nhập bình quân tăng 12% so với năm 2019. Nổi bật là Bưu 
điện tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công giai đoạn 
3 mở rộng; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Trung 
tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công tại tòa nhà Bưu điện tỉnh. Cùng 
với đó, phối hợp triển khai thực hiện mô hình kết hợp dịch vụ công trực truyến và dịch vụ bưu 
chính công ích, mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực truyến... 

Theo nhận định, năm 2021 tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục gặp khó khăn, đại dịch Covid-19 
vẫn còn tiềm ẩn bùng phát, thị trường chuyển phát tiếp tục cạnh tranh. Đặc biệt là việc phát triển 
chuyển đổi số của nền kinh tế... Trước tình hình này, Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tổng 
doanh thu đạt 100% so với kế hoạch được giao, tương ứng thực hiện trên 198 tỷ đồng. 

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Sa Đéc được Bộ Thông tin và Truyền thông 
tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 7 tập thể được nhận Giấy 
khen của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Mỹ Nhân 
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Tổng doanh thu Bưu điện tỉnh An Giang đạt 253 tỷ đồng 

Chiều 5-1, Bưu điện An Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. 

 

Ban Giám đốc Bưu điện An Giang giao chỉ tiêu các đơn vị trực thuộc 

 

Bưu điện An Giang nhận cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực 
của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động và sự quan tâm hỗ trợ 
của các sở, ngành tỉnh, Bưu điện An Giang đã thực hiện đạt và vượt định mức nhiều chỉ tiêu cơ 
bản của kế hoạch kinh doanh năm 2020 do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao. Tổng doanh 
thu thực hiện đạt 253 tỷ đồng, đạt 105% so kế hoạch; doanh thu tính lương 130 tỷ đồng, tăng 
124% so cùng kỳ…  

Năm 2021, Bưu điện An Giang phấn đấu tổng doanh thu đạt 277 tỷ đồng, tăng 109% so cùng kỳ 
năm 2020. Trong đó, doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt 112 tỷ đồng; doanh thu dịch 
vụ tài chính bưu chính đạt 48 tỷ đồng; doanh thu phân phối truyền thông thực hiện đạt 116 tỷ 
đồng. Ngoài ra, phấn đấu doanh thu tính lương thực hiện đạt 121 tỷ đồng… 

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện 
nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 cho Bưu điện An Giang và Bưu điện 
huyện Châu Thành; Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt 



Nam, Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các 
tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. 

L.H 

 

  



 
Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch năm 2021 

Sáng 05/1, Bưu điện tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế 
hoạch năm 2021. 

Dự Hội nghị, có ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bưu điện Việt Nam;  
đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành  của liên  
quan của tỉnh; cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh và Bưu điện các huyện, thành phố. 

Các cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Theo báo cáo, năm 2020, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng kết quả    sản 
xuất kinh doanh toàn ngành bưu điện vẫn duy  trì ổn định và phát triển. Tổng  doanh  thu  đạt 
110,284 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch đề ra, tăng cao  hơn  năm 2019 là 8%.  Trong đó,  doanh 
thu nhóm dịch vụ phân phối truyền thông đạt cao nhất gần 60 tỷ đồng (chiếm 54% tổng doanh 
thu), dịch vụ bưu  chính chuyển phát đạt trên 31 tỷ  đồng (chiếm 28% tổng doanh thu)   và dịch 
vụ tài chính bưu chính đạt gần 19,3 tỷ đồng (chiếm 18% tổng doanh thu). 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu doanh thu đạt 111,177 tỷ đồng; trong đó, 
doanh thu nhóm dịch vụ phân phối truyền thông đạt trên 52,7 tỷ đồng, dịch vụ bưu chính  
chuyển phát gần 36,3 tỷ đồng và dịch vụ tài chính bưu chính đạt gần 22,2 tỷ đồng. Lợi nhuận 
trên 5,8 tỷ đồng. 

Tại Hội nghị, Bưu điện tỉnh Kon Tum đã phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc   
nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh doanh, phong trào thi đua năm 2021; trong đó, thi đua 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể: Tổng doanh thu 111,177 tỷ đồng; mục tiêu 
phấn đấu đạt 112,209 tỷ đồng, tăng 101% so với kế hoạch giao. Doanh thu tính lương 48,028   tỷ 
đồng; mục tiêu phấn đấu đạt 49,060 tỷ đồng, tăng 102% so với kế hoạch giao. 

Đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu trong tổ chức triển khai nhiệm vụ 
chính trị và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong giai đoạn phát  triển  mới. Tập trung 
mọi nguồn lực tổ chức triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến   
lược, trong đó chú trọng việc kiện toàn tổ chức bộ máy  quản lý điều hành,  mô hình tổ chức   
các đơn vị trọng điểm, đổi mới căn  bản  tổ chức sản xuất đáp ứng  yêu cầu về tính hiệu quả,  
gọn nhẹ, tiết kiệm; phát triển kinh doanh theo định hướng chuyển đổi sản phẩm dịch vụ sang nền 
tảng kinh doanh kết hợp số và vật lý, phát triển hệ sinh thái Bưu điện trên cơ sở thúc đẩy 
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hoạt động đổi mới sáng tạo, áp dụng các mô hình kinh doanh mới, phấn đấu thực  hiện  tốt 
nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, tham gia sâu rộng trong lĩnh vực hành chính 
công; từng bước triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý, quản trị, quyết liệt đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh. 

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả  
nước chung tay  vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam    
hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do 
Thủ tướng Chính phủ phát động... 

Tập thể Bưu điện tỉnh đón nhận Cờ thi đua của Bộ TT-TT 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 cá nhân thuộc Bưu điện tỉnh. Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể (Bưu điện tỉnh, Bưu điện 
huyện Đăk Hà); tặng Bằng khen giai đoạn 2018 - 2019 cho 02 tập thể, 03  cá nhân  và Danh  
hiệu Chiến sĩ thi đua giai đoạn 2017 - 2019 cho 01 cá nhân. Công đoàn Bộ Thông tin  và  
Truyền thông tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 02 tập thể. Tổng Công ty     
Bưu điện Việt Nam khen thưởng 09 tập thể. 

Dương Nương 



 

Tiếp tục cung cấp tốt hơn các dịch vụ bưu chính và hoạt động bưu chính công ích 

Đây là ý kiến nhấn mạnh của ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị  tổng 
kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, vừa được Bưu điện tỉnh Hậu Giang, tổ chức vào 
ngày 5-1. Tham dự hội nghị lần này, còn có ông Nguyễn Xuân Lam, Phó Bí thư    Đảng ủy, 
thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; cùng đại diện     các sở, ban, 
ngành trên địa bàn tỉnh. 

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng cờ thi đua cho Đại diện Bưu điện 
huyện Vị Thủy. 

Tại đây, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cũng yêu cầu ngành bưu điện tỉnh,  
cần xác định đơn vị là doanh nghiệp phục vụ cho các cơ quan Đảng, chính quyền và người    
dân; duy trì phát triển mạng lưới bưu chính theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đảm bảo mạng lưới bưu chính được an  toàn, đảm bảo thông  
tin liên lạc thường xuyên, cũng như đột xuất vào các ngày lễ  lớn…  Bên  cạnh  đó, phải phối 
hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 1348 
giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Phối hợp triển khai thực 
hiện đề án cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Đồng thời, ngành cần có 
kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhân viên làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên     thông trong 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính,  để  tạo  điều  kiện thuận lợi cho 
người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hành chính công ngày càng tốt hơn... 
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Ông Nguyễn Xuân Lam (bìa phải), Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam, trao khen thưởng cho tập thể Bưu điện tỉnh Hậu Giang. 

Theo báo cáo trong năm 2020, Bưu điện tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu thực hiện đạt 105 tỉ đồng, đạt 105,2% kế 
hoạch năm, vượt 3,5% (tăng 89% so với cùng kỳ  năm 2019). Nộp thuế vào ngân  sách nhà  
nước tại địa phương hơn 2,055 tỉ đồng. Toàn tỉnh hiện có 99 điểm phục vụ, với 82 điểm có 
người phục vụ và 17 thùng thư công cộng. Thực hiện kế hoạch giữa UBND tỉnh và Tổng     
Công ty Bưu điện Việt Nam, về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tính đến nay, đã chuyển giao 11 điểm bộ phận   
một cửa tại các địa phương, với 2 đơn vị cấp huyện, 9 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn. Kết quả 
triển khai các dịch vụ hành chính công trong năm, đã thực hiện tiếp nhận trên 14.000 hồ sơ tại 
các điểm giao dịch và chuyển trả kết quả tận nhà hơn 96.000 hồ sơ… Tại hội nghị, đại diện   
Bưu điện tỉnh Hậu Giang cũng tiến hành phát động thi đua năm 2021. 

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tặng cờ thi đua cho đơn vị Bưu điện huyện Vị 
Thủy, Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen cho 1 tập thể, Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam và công đoàn công ty tặng giấy khen cho 11 tập thể, Bưu điện tỉnh Hậu 
Giang cũng khen thưởng cho 6 đơn vị. 

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN 

 


