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Vietnam Post vào top 50 DN xuất sắc nhất Việt Nam 2020 

Ngày 8/1/2020, Vietnam Report tổ chức Lễ công bố bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020. Trong đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam (Vietnam Post) vinh dự là doanh nghiệp thuộc top 50 trong danh sách này. Bên 
cạnh đó, Vietnam Post cũng nằm trong top 5 Công ty uy tín nhất ngành Logistics năm 
2020 - Nhóm ngành: Chuyển phát nhanh, giao hàng chặng cuối. 

Trước đó, Vietnam Post đã có nhiều năm liên tiếp nằm trong top các doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam, năm sau luôn đạt vị trí cao hơn năm trước. Cùng với các doanh nghiệp lớn của Việt 
Nam, Vietnam Post được kỳ vọng tiếp tục bứt phá vươn lên, khẳng định vai trò quan trọng 
trong việc góp phần phát triển của nền kinh tế, tiến tới mở rộng thị trường và hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

Bảng xếp hạng VNR500 được nghiên cứu và công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có 
quy mô lớn tại Việt Nam, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 

Trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2020, nhìn chung các ngành hàng đều có sự tăng trưởng 
doanh thu với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,52%. Trong đó, nhiều ngành đạt mức tăng 
trưởng doanh thu 2 con số, cao vượt trội so với mức trung bình của toàn bộ khối doanh nghiệp 
như ngành ngành vận tải - logistics, ngành viễn thông - tin học - công nghệ thông tin, cơ khí, 
ngành xây dựng…. 

Năm 2020, lĩnh vực chuyển phát, logistic mặc dù hoạt động trong bối cảnh khó khăn và đầy 
biến động, tuy nhiên với vai trò là doanh nghiệp nổi bật, Vietnam Post đã hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Đại diện Vietnam Post cho hay, doanh thu toàn tổng công ty năm 2020 đạt 26.387 tỷ đồng; lợi 
nhuận đạt 540 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 796 tỷ đồng. Khẳng định vị thế hàng đầu của 
doanh nghiệp bưu chính quốc gia tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 

 

Đại diện Vietnam Post đón nhận chứng nhân Top 5 công ty chuyển phát nhanh, giao hàng 
chặng cuối uy tín năm 2020 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Vietnam Post, năm 2020 doanh nghiệp này đã 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh trước những tác động 
tiêu cực của dịch Covid-19. Vietnam Post đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp 



phần tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ; đồng 
thời đầu tư hệ thống dây chuyền máy móc theo hướng tự động hóa, số hóa. 

 

Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đón 
nhận danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc nhất Việt Nam 

Riêng năm 2020, Vietnam Post đã đưa vào vận hành 2 Trung tâm vận chuyển khu vực và 8 
trung tâm khai thác vận chuyển tại các tỉnh trọng điểm. Với dây chuyền chia chọn tự động có 
công suất hàng chục nghìn bưu kiện/giờ, Vietnam Post đáp ứng được tốc độ tăng trưởng bình 
quân về sản lượng bưu gửi trên 30%. 

Năm 2020, Vietnam Post cũng để lại nhiều ấn tượng khi vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh 
doanh, vừa thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, để 
đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhiều cơ quan, đơn vị phải tạm thời đóng cửa, Vietnam 
Post vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa cung cấp các dịch vụ bưu chính tới mọi người dân. 

 

Đại diện doanh nghiệp cũng khẳng định, khi các tỉnh miền Trung phải chống chịu với đợt lũ 
lớn, Vietnam Post cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên miễn cước chuyển hơn 
1.000 tấn hàng cứu trợ (giá trị cước tương đương gần 13 tỷ đồng) cho các tổ chức, cá nhân 
trên cả nước. 

Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post cho biết, năm 2021 sẽ là 
năm nền móng thực hiện mục tiêu chiến lược kế hoạch 2021 - 2030, Vietnam Post sẽ quyết 
liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành xuất sắc mục tiêu của năm 2021. Trong đó tổng 
doanh thu năm 2021 là gần 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 560 tỷ đồng. Đến năm 2030, doanh 
thu, lợi nhuận của Vietnam Post dự kiến tăng gấp 5 lần so với năm 2020. 

Xuân Thạch 
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Lễ Phát động hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 tại thành 
phố Hải Phòng 

Sáng 8/01, tại Trường THCS Hồng Bàng, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối 
hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hải Phòng, Bưu điện thành phố Hải Phòng 
tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021). 

Tới dự Lễ phát động có Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, 
Trưởng ban Giám khảo cuộc thi viết thư quốc tế UPU Việt Nam; Nhà báo Đỗ Thị Thanh 
Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó ban Giám khảo cuộc 
thi viết thư quốc tế UPU Việt Nam. 

Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông; Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lê Khắc Nguyên Anh, Ủy 
viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố; Đỗ Việt Hưng, Phó 
chủ tịch UBND quận Hồng Bàng; Đỗ Khắc Chất, Giám đốc Bưu điện thành phố Hải Phòng. 

 

Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện thành phố Hải Phòng trao tặng học bổng cho 
14 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi 

Phát biểu khai mạc Lễ phát động, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông Hải Phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 
nay với chủ đề mang tính thời sự “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để 
chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19”. Thông qua chương trình, nhằm góp 
phần nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, các em học sinh trên địa bàn thành phố về mục 
đích, ý nghĩa của Cuộc thi; vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. 
Qua đó, có sự hiểu biết sâu sắc, quan tâm, sẻ chia với cộng đồng về chủ đề đang được cả thế 
giới quan tâm là đại dịch COVID-19. 

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao nỗ lực 
của các cấp, ngành trong việc triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU trong những năm qua. 
Đồng chí đề nghị các Sở, ngành trong thời gian tới phối hợp triển khai tốt kế hoạch đề ra. Sở 
Giáo dục và Đào tạo và Thành đoàn Hải Phòng tích cực tuyên truyền tới đông đảo các em học 
sinh trên địa bàn thành phố tham gia Cuộc thi; có hình thức động viên, khuyến khích các 
trường và các em học sinh tích cực tham gia viết thư. Bưu điện thành phố Hải Phòng làm đầu 
mối hỗ trợ các trường trong quá trình gửi bài thi đảm bảo an toàn, kịp thời. 

Với thành tích đạt giải Nhì quốc gia tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020, 
em Nguyễn Thị Minh Khuê (cựu học sinh lớp 9A5 Trường THCS Hồng Bàng) và tập thể 
Trường THCS Hồng Bàng vinh dự được nhận Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố Hải Phòng và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 



Tại Lễ phát động, Thành đoàn Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bưu điện thành phố đã 
trao tặng 20 suất quà và học bổng với tổng trị giá 26 triệu đồng cho 20 em học sinh tiêu biểu 
và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố. 

Lễ phát động hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 góp phần phát triển khả 
năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi; giúp các em tiếp 
cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với 
những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, 
đất nước và thế giới. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày 
Truyền thống Học sinh-Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2021) và hướng tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

Ông Đỗ Khắc Chất, Giám đốc Bưu điện thành phố Hải Phòng trao tặng 6 suất học bổng cho 
học sinh trường THCS Hồng Bàng đơn vị đăng cai tổ chức. 

Qua hơn 30 năm tham gia Cuộc thi, thành phố Hải Phòng là một trong số ít địa phương có tỷ 
lệ gửi bài dự thi cao nhất cả nước. Chất lượng bài tham gia dự thi được Ban Tổ chức và Ban 
Giám khảo Trung ương đánh giá cao. Học sinh Hải Phòng đã 01 lần đạt giải Khuyến khích 
quốc tế; 01 lần đạt giải Nhất, 01 lần đạt giải Nhì và nhiều giải Ba, giải Khuyến khích toàn 
quốc. 

 

 

  



Nguồn: Báo Hà Tĩnh 

Ngày đăng: 08/01/2021 
Mục: Chính sách 

Nhận sớm 2 tháng lương, người hưu trí Hà Tĩnh thoải mái mua sắm Tết 

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng đến nay, hàng chục ngàn người 
hưu trí Hà Tĩnh đã phấn khởi sắm Tết sớm khi được nhận trước 2 tháng lương. 

 

Công tác chi trả 2 tháng lương hưu trước tết trên toàn tỉnh đã bước sang ngày thứ 3 

Cùng với hoạt động chi trả lương hưu qua ATM cho 10.500 đối tượng, năm nay, BHXH tỉnh 
tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả 450 tỷ đồng cho hơn 60.500 đối tượng hưu trí trên 
địa bàn toàn tỉnh. Việc chi trả được thống nhất bắt đầu thực hiện từ ngày 5/1 và kết thúc vào 
ngày 9/1. 

Năm nay, do lịch âm nhuận 1 tháng nên việc chi trả lương hưu sớm hơn những năm trước hơn 
2 tuần. Điều đó khiến người hưu trí và các đối tượng nhận trợ cấp BHXH càng phấn khởi hơn 
khi được sắm Tết sớm. 

Bà Bùi Thị Lý - xã Thượng Lộc (Can Lộc) cho biết: “Hàng hoá càng cận tết càng tăng giá. 
Được phát lương sớm như thế này là điều vô cùng thuận lợi cho việc mua sắm của gia đình 
tôi. Trước mắt, tôi sẽ tranh thủ mua một số đồ trang trí, đồ khô khi giá cả trên thị trường đang 
hợp lý”. 

Việc chi trả 2 tháng lương hưu trước tết cho các đối tượng hưu trí là một hoạt động nhân văn 
được BHXH Việt Nam duy trì nhiều năm nay. Để đảm bảo chi trả kịp thời, đầy đủ và an toàn 
lương hưu cũng như trợ cấp BHXH cho các đối tượng, BHXH tỉnh đã ban hành nhiều văn bản 
chỉ đạo trong toàn ngành. Theo đó, các phòng ban, huyện thị đều phải phân công cán bộ, viên 
chức thực hiện các nhiệm vụ rà soát đối tượng, kiểm tra các điểm chi trả, công tác chi trả trên 
toàn tỉnh. 

Trước đó, cán bộ, viên chức Phòng Chế độ BHXH tỉnh đã phải tăng ca, làm thêm vào buổi tối 
và những ngày nghỉ để hoàn thành các thủ tục cần thiết. 

Ông Phan Văn Ninh - Giám đốc BHXH huyện Đức Thọ cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của 
BHXH tỉnh, chúng tôi đã phân công viên chức, người lao động kiểm tra việc bố trí các điểm 
chi trả và liên tục có mặt giám sát công tác chi trả. Nhờ tổ chức khoa học và có sự chuẩn bị từ 
trước nên công tác chi trả 2 ngày qua diễn ra an toàn, tốt đẹp. Nhân viên bưu điện không quá 
áp lực và người dân thì rất phấn khởi”. 

Nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi trong quá trình chi trả, BHXH tỉnh cũng đã thành lập 3 đoàn 
kiểm tra công tác chi trả trong khoảng thời gian từ ngày 5/1 đến 9/1 tại 9 huyện, thị: Hương 



Sơn, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân, Thị xã Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh, Can Lộc, Hương Khê và 
Cẩm Xuyên. 

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh - Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính (BHXH Hà Tĩnh) chia sẻ: 
“Trong những ngày qua, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện rất tốt. Sự có mặt của các 
đoàn kiểm tra của BHXH tỉnh và cán bộ giám sát BHXH các huyện, thị xã sẽ giúp các điểm 
chi trả kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh về chế độ, chính sách BHXH cũng như đảm bảo 
an toàn chi trả và phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi đang nỗ lực để đến ngày 9/1, việc chi trả 
2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 71 ngàn đối tượng hoàn thành an toàn”. 

Đến nay, việc chi trả ở 13 huyện, thị, thành phố đã bước sang ngày thứ 3. Dù việc chi trả trực 
tiếp có giảm tải hơn so với những năm trước nhờ hình thức chi trả qua ATM nhưng với hơn 
60.500 đối tượng hưởng chế độ BHXH, các nhân viên bưu điện cũng phải hoạt động hết công 
suất. 

Không chỉ đến sớm, về muộn ở các điểm tri trả, nhân viên bưu điện còn phải tăng ca, chuẩn bị 
sẵn từng khoản lương của từng đối tượng để quá trình chi trả diễn ra nhanh, gọn hơn. Ngoài 
ra, Bưu điện tỉnh cũng bố trí nhân viên đến tận nhà chi trả cho một số đối tượng cao tuổi, bệnh 
tật chưa uỷ quyền cho người khác nhận thay. 

 

 


