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Nguồn: Báo Ấp Bắc 

Ngày đăng: 06/01/2021 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh Tiền Giang: Tổng doanh thu năm 2020 ước đạt trên 229 tỷ đồng 

Trong năm 2020, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh Tiền Giang ước thực hiện đạt 229,588 tỷ 
đồng, đạt 117% kế hoạch năm được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao (196,175 tỷ), đạt 
101,9% so với cùng kỳ năm 2019 (235,197 tỷ); doanh thu tính lương ước thực hiện đạt 92,579 
tỷ đồng, đạt 88%; nộp ngân sách địa phương 6,92 tỷ đồng, đạt 142,2% so với cùng kỳ năm 
2019. 

Ở nhóm dịch vụ, nhóm dịch vụ BCCP doanh thu ước thực hiện đạt 61,727 tỷ đồng; tổng 
doanh thu các dịch vụ TCBC năm 2020 ước thực hiện đạt 26,15 tỷ đồng; phân phối truyền 
thông ước thực hiện đạt 141,734 tỷ đồng; doanh thu phân chia ước thực hiện đạt 4,146 tỷ 
đồng. 

 

Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao Bằng khen của Bộ TT&TT và Giấy khen của 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho lãnh đạo Bưu điện tỉnh Tiền Giang và các đơn vị trực 

thuộc. 

Đó là những số liệu được báo cáo tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 được Bưu điện 
tỉnh Tiền Giang tổ chức ngày 6-1. Tham dự hội nghị có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông (TT&TT) Trần Văn Dũng; Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu 
Thị Lan Hương. 

Dịp này, Bộ TT&TT, Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam, Công đoàn TT&TT Việt Nam tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen 
cho Bưu điện tỉnh Tiền Giang và các đơn vị trực thuộc. 

CAO THẮNG  



Nguồn: Báo Gia Lai 

Ngày đăng: 06/01/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch năm 2021 

Sáng 6-1, tại Khách sạn Pleiku Palace, Bưu điện tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai 
kế hoạch năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Kiên Cường-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.  

Năm 2020 là một năm đầy biến động và khó khăn khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 
trên toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát, trong đó có 
Bưu điện tỉnh. Tuy nhiên, Bưu điện tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ và hoàn 
thành vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 235 tỷ đồng. 

Điểm nổi bật nhất trong năm 2020 là UBND tỉnh triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một 
số nhiệm vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh để Bưu điện thực hiện. Theo đó, tỷ lệ 
hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 40,22%, tăng 
142,73% so với năm 2019; tỷ lệ kết quả giải quyết được trả qua dịch vụ bưu chính công ích 
đạt 44,28%, tăng 28,57% so với năm 2019. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục nỗ lực huy động mọi nguồn lực sản xuất kinh doanh, nâng 
cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch 5-10%. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa trái) và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam Nguyễn Kiên Cường trao cờ thi đua của Chính phủ cho Bưu điện tỉnh vì đã có 

thành tích xuất sắc, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua 
yêu nước năm 2020. Ảnh: Hà Duy 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực 
vượt qua những thách thức của Bưu điện tỉnh để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Chủ tịch 
UBND tỉnh nhấn mạnh: “Năm 2021 sẽ là dấu mốc quan trọng cho giai đoạn mới và cũng là 
năm đầu tiên triển khai chiến lược giai đoạn 2021-2025. Do vậy, tôi yêu cầu Bưu điện tỉnh 
cần tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển hạ tầng mạng lưới 
của đơn vị theo hướng là hạ tầng chuyển phát và hạ tầng logistic để phục vụ cho phát triển 
thương mại điện tử và kinh tế số; tích cực tham gia vào kế hoạch phát triển thương mại điện 
tử của tỉnh; đồng hành với chính quyền các cấp trong việc cải cách hành chính, xây dựng 
chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số".  



Dịp này, Chính phủ đã tặng cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh vì có thành tích xuất sắc, toàn diện 
trong thực hiện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020; Thủ 
tướng Chính phủ tặng bằng khen cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân-Phó Giám đốc phụ trách 
Bưu điện tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2019; Bộ Thông tin và Truyền 
thông tặng cờ thi đua cho 2 tập thể (Bưu điện huyện Chư Prông và Bưu điện huyện Ia Pa); Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen cho 3 tập thể (Bưu điện tỉnh, Bưu điện 
huyện Chư Prông và Bưu điện huyện Chư Sê) vì có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 
2020; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác năm 2020... 

HÀ DUY 

 

 

  



Nguồn: CTT Phú Yên 

Ngày đăng: 06/01/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch năm 2021 

Chiều 6/01, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai kế 
hoạch năm 2021. Đến dự có đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 
UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 

 

Thừa ủy quyền của Bộ TT-TT, đồng chí Bùi Thanh Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
trao cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Bộ TT-TT cho tập thể Bưu điện tỉnh 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh không ngừng đẩy mạnh phát triển khách hàng mới, gia tăng doanh 
thu, mở rộng phát triển cả các nhóm dịch vụ, bưu chính và chuyển phát, tài chính bưu chính, 
triển khai sâu rộng các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công, thương mại điện tử…Kết quả, 
tổng doanh thu thực hiện cả năm đạt 187,7 tỉ đồng, đạt 104,9% kế hoạch năm. Tổng doanh 
thu thuần thực hiện 193,5 tỉ đồng, đạt 104,5% kế hoạch năm. Năng suất lao động thực hiện 
168,1 triệu đồng, tăng trưởng 11,1% so với cùng kỳ 2019. Tiền lương bình quân đạt 8,2 triệu 
đồng/người/tháng. 

Trong năm 2021, Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu doanh thu đạt 191,7 tỉ đồng; phấn đấu đạt 194 tỉ 
đồng, vượt 1,2% kế hoạch tổng công ty giao. Năng suất lao động đạt 177,3 triệu 
đồng/người/năm, tăng 1,4% so với kế hoạch giao. 



 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Khoa, Phó Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của UBND tỉnh cho tập thể Bưu điện huyện 

Phú Hòa. 

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể là Bưu điện tỉnh và Bưu 
điện huyện Tuy An đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020; tặng bằng 
khen cho tập thể Bưu điện tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2018 – 
2019 và tặng bằng khen cho 2 chiến sĩ thi đua giai đoạn 2017 – 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh 
tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Bưu điện huyện Phú Hòa đơn vị dẫn đầu khối thi đua trực 
thuộc Bưu điện tỉnh năm 2020. 

Ngọc Hoàng 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Bình Định  

Ngày đăng: 06/01/2021 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh: Tiếp tục chuyển đổi mô hình để hoạt động hiệu quả 

Sáng 6.1, Bưu điện tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai 
kế hoạch năm 2021. 

Trong năm 2020, Bưu điện tỉnh có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ dưới tác động của 
dịch Covid-19, thiên tai và lũ lụt. Tổng doanh thu thực hiện hơn 293 tỷ đồng, đạt 107,5% kế 
hoạch giao, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong năm, Bưu điện tỉnh đã chuyển đổi 
mô hình quản lý Bưu điện văn hóa xã thành mô hình quản lý cấp 4 cho 6 điểm; thực hiện tiếp 
nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; tạo 
tài khoản định danh cho toàn bộ cán bộ nhân viên và gần 3.400 khách hàng. 

 

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thanh Mừng trao cờ thi đua của Bộ TT&TT cho tập thể 
Bưu điện tỉnh. 

Định hướng kinh doanh năm 2021, đơn vị đặt mục tiêu doanh thu 267 tỷ đồng; tập trung kinh 
doanh các nhóm dịch vụ: bưu chính truyền thống, bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính 
và phân phối truyền thông. Tiếp tục tham gia chuyển trả kết quả thủ tục hành chính và thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá 
nhân. 

Dịp này, Bộ TT&TT đã tặng cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Phù Mỹ; tặng 
bằng khen cho Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Hoài Ân; trao bằng khen Công đoàn TT&TT 
cho Công đoàn Bưu điện tỉnh. 

HỒNG HÀ 

  



Nguồn: Báo Đầu tư 

Ngày đăng: 07/01/2021 
Mục: Tài chính – Chứng khoán 

PTI ước đạt 6.000 tỷ đồng doanh thu 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông báo tổng doanh thu ước đạt cán 
mốc 6.000 tỷ đồng năm 2020. 

heo đó, doanh thu của công ty bảo hiểm này đạt mức tăng trưởng 5% so với năm 2019. PTI 
cũng đạt lợi nhuận 303 tỷ đồng, hoàn thành 190% kế hoạch năm, tăng trưởng 129%. 

Trong năm 2020, doanh thu của các nghiệp vụ chính của PTI là bảo hiểm xe cơ giới và bảo 
hiểm con người cũng đạt kết quả lần lượt là 2.650 tỷ đồng và 1.752 tỷ đồng, tăng trưởng 
tương ứng 2% và 30%. 

Hai nghiệp này tiếp tục là hai nghiệp vụ chiếm tỷ trọng cao nhất PTI đồng thời cũng là 2 
nghiệp vụ chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường. 

Đặc biệt, cũng trong năm 2020, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật của PTI cũng cán mốc 
1.000 tỷ đồng lần đầu tiên, tăng trưởng 33% so với năm ngoái. Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải 
tuy không chiếm tỷ trọng doanh thu lớn những cũng có tỷ lệ tăng trưởng dương đạt 12%. 

Do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện theo định hướng phát triển 
tới năm 2025, trong năm nay, PTI đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào các quy trình bán 
hàng cũng như bồi thường. 

Đối với bảo hiểm xe cơ giới, PTI đưa ứng dụng PTI – Giám định viên tích hợp tất cả các bước 
giám định thành một giúp giám định viên không bỏ sót công việc cần làm và giúp khách hàng 
theo dõi được tiến độ bồi thường. 

Với nghiệp vụ bảo hiểm con người, PTI cũng cho ra mắt ứng dụng bảo lãnh viện phí hỗ trợ 
giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi bảo lãnh. 

Đại diện doanh nghiệp này cho hay trong năm 2021, PTI sẽ tiếp tục dành ngân sách đầu 
tư cho công nghệ thông tin với mục tiêu trở thành doanh nghiệp bảo hiểm vượt trội về công 
nghệ số vào năm 2025. 

 

  



Nguồn: CTT Vĩnh Yên 

Ngày đăng: 07/01/2021 
Mục: Kinh tế 

Các trường học trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên: Phát động hưởng ứng Cuộc thi viết 
thư UPU quốc tế lần thứ 50, năm 2021 

Hưởng ứng cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50, năm 2021 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”. 
Phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo các trường tiểu học và THCS trên địa bàn 
thành phố phát động, triển khai, khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi. 

Đây là cuộc thi dành cho các em thiếu nhi từ 15 tuổi trở xuống. Bài dự thi dài không quá 800 
từ và gửi dự thi thông qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam. Cuộc thi viết thư quốc tế 
UPU được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) phát động hàng năm, nhằm mục đích thúc 
đẩy phong trào viết thư trong học sinh của các trường Tiểu học và THCS, giúp các em học 
sinh nâng cao hiểu biết, nhận thức về các vấn đề xã hội, toàn cầu, đồng thời hiểu thêm về vai 
trò của ngành bưu chính trong cuộc sống. 

 

Học sinh trường THCS Tích Sơn hưởng ứng cuộc thi 

Đặc biệt, với chủ đề năm nay, một chủ đề mang tính thời sự. Đó là cuộc chiến chống lại đại 
dịch Covid-19 trên toàn cầu, nhất là ở Việt Nam, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 
được thực hiện một cách quyết liệt, đạt được nhiều kết quả toàn diện, được thế giới đánh giá 
cao. Qua cuộc thi năm nay, mỗi thí sinh có thể trở thành mỗi sứ giả để kể với bạn bè quốc tế 
về cuộc chiến chống dịch Covide-19 ở Việt Nam. Đây cũng là dịp để người lớn chúng ta thấu 
hiểu hơn về suy nghĩ, góc nhìn cuộc sống, tình cảm, mong muốn của trẻ thơ; là cơ hội để các 
em học sinh phát triển khả năng viết văn, tăng khả năng diễn đạt ngôn ngữ và sự phong phú 
trong tư duy sáng tạo... 

Thu Hà 

  



Nguồn: Báo Tuổi trẻ thủ đô 

Ngày đăng: 07/01/2021 
Mục: Đời sống 

Trả hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người nghỉ hưu, nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ lĩnh 
liền hai tháng lương (tháng 1 và tháng 2) trong cùng một kỳ chi trả. 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ 
truyền Tân Sửu, BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, 
tháng 2 năm 2021 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH 
tỉnh) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 năm 2021. 

BHXH tỉnh căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên 
đán năm 2021, xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 1, 
tháng 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2021. 

 

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người nghỉ hưu, nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ 
lĩnh liền hai tháng lương (tháng 1 và tháng 2) trong cùng một kỳ chi trả 

Thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả, yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho 
người hưởng biết trong kỳ chi trả theo lịch tháng 1 năm 2021 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH của hai tháng. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH 
xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 
2021 trong kỳ chi trả tháng 1 năm 2021. 

Thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH. Đồng thời, 
tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch và bảo đảm công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được 
hướng dẫn, giải quyết. 

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH hằng tháng hiện nay là khoảng 3,2 triệu người. Trong đó, việc chi trả bằng tiền mặt áp 
dụng với gần 2,5 triệu người; chi trả qua tài khoản cá nhân cho hơn 700 nghìn người. 



Thực hiện hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH thành phố Hà Nội đã có Công văn số 
5158/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và 
2/2021. 

Theo đó, người nghỉ hưu sẽ nhận liền 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 1 và 
tháng 2) vào kỳ chi trả lương hưu của tháng 1. Mức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
tháng 2 bằng mức chi trả của tháng 1. 

Trường hợp thụ hưởng có sự thay đổi mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 2 
sẽ được truy lĩnh vào tháng 3/2021. Những người thụ hưởng chưa nhận tiền lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 1 và tháng 2 sẽ được trả truy lĩnh vào kỳ lương hưu, trợ cấp 
của tháng 3. 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội lưu ý, tất cả những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội sẽ được nhận quà Tết Nguyên đán Tân Sửu của UBND thành phố Hà Nội 
cùng với lương hưu, trợ cấp tháng 1 và 2/2021. 

Khắc Nam 

 

 


