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Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, CMCN4.0, chuyển đổi số là con đường đưa Việt 
Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045 

Toàn nhân loại đang bước vào một không gian sống mới, di chuyển từ thế giới thực vào 
thế giới số – một sự di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử. Trong sự chuyển đổi chưa từng 
có này, công nghệ số, chuyển đổi số và báo chí truyền thông có vai trò đặc biệt quan 
trọng. Ngành TT&TT chưa bao giờ có sứ mệnh lớn lao như hiện nay. Đây cũng là cơ 
may hiếm có để ngành TT&TT định vị lại mình. Đó là nhận định của người đứng đầu 
ngành TT&TT - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ TT&TT diễn ra sáng 12/1/2021 tại Hà Nội. 

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị 

Bưu chính - nền tảng giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận thị trường toàn quốc và 
toàn cầu 

Bộ trưởng nhận định, nếu bưu chính là chuyển phát thư và bưu kiện thì bưu chính sẽ vẫn là 
bưu chính. Nhưng nếu bưu chính là đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu, 
nếu bưu chính là nền tảng để hỗ trợ mọi cá nhân, mọi hộ gia đình có thể kinh doanh, có thể 
tiếp cận thị trường toàn quốc và toàn cầu, thì bưu chính là nền tảng giúp người dân kinh 
doanh làm giầu và thoát nghèo. Và vì thế, không gian sống của bưu chính, sứ mệnh mới của 
bưu chính là vô cùng lớn lao. 

Viễn thông với sứ mệnh mới - hạ tầng SXKD của nền kinh tế số 

Người đứng đầu ngành TT&TT cho rằng, nếu viễn thông vẫn tiếp tục là hạ tầng thông tin liên 
lạc thì viễn thông sẽ vẫn là viễn thông. Nhưng nếu viễn thông là hạ tầng của nền kinh tế số, là 
hạ tầng của lưu trữ và xử lý dữ liệu, là hạ tầng cung cấp công nghệ như dịch vụ tới mọi người, 
mọi doanh nghiệp để giúp họ sáng tạo sản phẩm thì viễn thông đã trở thành hạ tầng sản xuất 
kinh doanh (SXKD) của nền kinh tế số. Không gian mới, sứ mệnh mới của viễn thông đã và 
đang dần hình thành. 

Chuyển đổi số - sự phát triển mang tính đột phá của ứng dụng CNTT 



Nếu ứng dụng CNTT vẫn tiếp tục là tự động hoá các hoạt động cũ thì sẽ vẫn là ứng dụng 
CNTT. Nhưng nếu ứng dụng CNTT là sử dụng công nghệ số để chuyển đổi số, để thay đổi 
mô hình vận hành thì CNTT thực sự là một cuộc cách mạng giúp nhân loại di chuyển từ thế 
giới thực vào thế giới số, Bộ trưởng Bộ TT&TT khẳng định. 

Chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo của ứng dụng CNTT, nhưng là sự phát triển mang tính 
đột phá. Đột phá ở chỗ, nó đưa mọi hoạt động lên môi trường số, toàn dân và toàn diện. Đột 
phá ở chỗ, thay vì làm dần dần, làm từng phần thì làm toàn diện, đặt mục tiêu cao và làm 
nhanh. Đột phá ở chỗ, nó thay đổi cách chúng ta vận hành công việc và cuộc sống. Đột phá ở 
chỗ, càng dùng thì càng rẻ, càng dùng thì càng giỏi lên, công nghệ càng phát triển. Đột phá ở 
chỗ, việc dám thay đổi và áp dụng mô hình mới quan trọng hơn việc phát triển công nghệ. Đột 
phá ở chỗ, các nước đi sau thì ứng dụng mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và thành người đi trước. 
Đột phá ở chỗ, nơi nào khó khăn hơn, đói nghèo hơn thì ứng dụng hiệu quả hơn. Đột phá ở 
chỗ, nó làm cho những người nghèo nhất tiếp cận được những dịch vụ tốt nhất, nhưng với giá 
rất rẻ. Đột phá ở chỗ, mỗi người, mỗi hộ dân, mỗi doanh nghiệp nhỏ cũng có thể tiếp cận thị 
trường toàn quốc và toàn cầu, và vì thế thúc đẩy tất cả mọi người kinh doanh làm giầu. Đột 
phá ở chỗ, nó không bắt buộc chúng ta phải đi qua giai đoạn bắt kịp, rồi đến tiến cùng và sau 
đó mới là vượt lên, mà có thể đi đầu ngay từ đầu và qua đó mà bứt phá vươn lên, thay đổi thứ 
hạng, và vì đi đầu thành công mà trở thành dẫn dắt nước khác. Và đó là tương lai của ứng 
dụng CNTT, tức là chuyển đổi số. 

Làm chủ hệ sinh thái sản phẩm ATANM Việt Nam, trở thành cường quốc về ATANM, 
bảo vệ đất nước trên không gian mạng 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sứ mệnh mới, vô cùng lớn lao của ATTT: Bảo vệ 
sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng (KGM), là xây dựng nền công nghiệp an 
toàn, an ninh mạng (ATANM) giống như công nghiệp quốc phòng, là làm chủ hệ sinh thái sản 
phẩm ATANM Việt Nam, là trở thành cường quốc về ATANM để bảo vệ đất nước trên 
không gian mạng. 

Công nghiệp ICT Make in Viet Nam - giải bài toán Việt Nam, nỗi đau Việt Nam, đưa 
Việt Nam trở thành quốc gia công nghệ 

Nếu lĩnh vực công nghiệp ICT vẫn là lắp ráp, gia công, làm thuê thì lĩnh vực này vẫn như cũ. 
Nhưng nếu công nghiệp ICT là Make in Viet Nam, là phát triển các doanh nghiệp công nghệ 
số Việt Nam, là làm chủ công nghệ, là thiết kế, là sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, là giải bài 
toán Việt Nam giúp Việt Nam phát triển và từ đây đi ra chinh phục thế giới, là biến Việt Nam 
thành quốc gia công nghệ, là tăng trưởng gấp 2 - 4 lần tăng trưởng GDP cả nước, là động lực, 
là lời giải đưa Việt Nam thành hùng cường thịnh vượng, trở thành nước phát triển thu nhập 
cao vào năm 2045, thì lĩnh vực công nghiệp ICT đã nhận về mình một sứ mệnh hoàn toàn mới 

Báo chí - lan tỏa sức mạnh tinh thần đến toàn dân, tiến tới hiện thực hóa giấc mơ lớn, 
khát vọng lớn của dân tộc 

Nếu báo chí vẫn tiếp tục đưa tin ai, ở đâu, làm gì, khi nào thì báo chí vẫn như cách đây hàng 
trăm năm. Nhưng nếu báo chí phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, tuyên truyền 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ngấm sâu vào từng người dân, lan toả năng lượng 
tích cực, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh 
vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá vươn lên trở thành nước 
phát triển thu nhập cao, thì báo chí đã nhận về mình một sứ mệnh mới. Bất kỳ quốc gia nào đã 
hoá rồng hoá hổ thì đều là dựa vào sức mạnh tinh thần là chính. Mà sức mạnh này chỉ được 
kích hoạt khi quốc gia có một giấc mơ lớn, một khát vọng lớn. Dự thảo Đại hội XIII của Đảng 
đã đặt ra khát vọng này. Nhiệm vụ của báo chí là khơi dậy khát vọng này ở tất cả mọi người 
dân Việt, và từ khát vọng này thành sức mạnh tinh thần, và từ sức mạnh tinh thần này thành 
hành động phát triển đất nước. 



Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số - con đường đưa đất nước phát 
triển nhanh, bền vững 

Nhận định về con đường phát triển phía trước của Ngành, của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn 
Mạnh Hùng cho rằng, năm 2021 là năm đầu tiên của một giai đoạn mới, không chỉ của Ngành 
mà là của đất nước và của cả thế giới. Năm 2021 không chỉ là một năm mới, mà còn là năm 
đầu của giai đoạn 5 năm (2021-2025) để Việt Nam vượt qua thu nhập trung bình thấp, là năm 
đầu của giai đoạn 10 năm để đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao, 
là năm đầu của giai đoạn 25 năm để Việt Nam năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập 
cao, định hướng XHCN. Và con đường để đạt mục tiêu đó là khoa học công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, CMCN lần thứ 4, chuyển đổi số.  

Thách thức mới, cơ hội mới sẽ tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới. Sứ mệnh mới, không 
gian mới sẽ tạo ra năng lượng mới, cách tiếp cận mới, và đây sẽ là nguồn lực để chúng ta bứt 
phá vươn lên. 

Từ những nhận thức mới và tầm nhìn mới, các đơn vị trong ngành TT&TT sẽ phải cụ thể hoá 
thành các chương trình hành động. Chỉ thị 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT đã chỉ rõ 
những việc mà ngành TT&TT phải làm. Với tinh thần khát vọng hùng cường thịnh vượng, sứ 
mệnh lớn, mục tiêu cao, cách tiếp cận mới, giải pháp đột phá, việc 5 năm làm trong 1 năm, 
đây là con đường, là cách thức đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, Bộ trưởng tin 
tưởng. 

Xuân Lộc - Phạm Giang 

 

  



Nguồn: CTT Thanh Hóa 

Ngày đăng: 11/01/2021 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 

Chiều ngày 11/01/2021, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 
năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Mai Xuân Liêm - Ủy viên BTV Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phúc Vinh – Thành viên Hội đồng Thành viên 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành, đơn vị liên 
quan. 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch công tác 
năm trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19 và thiên tai hoành hành. Cụ thể, Tổng doanh 
thu của đơn vị đạt 543,2 tỷ. Trong đó, dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt 185,6 tỷ đồng, dịch 
vụ tài chính bưu chính đạt 156,9 tỷ đồng, dịch vụ kinh doanh phân phối truyền thông đạt 
200,4 tỷ đồng. Đặc biệt, các hoạt động kinh doanh tại Bưu điện - Văn hoá xã trên địa bàn tỉnh 
có nhiều kết quả tích cực, đạt 114% so với kế hoạch đề ra… 

Bước sang năm 2021, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 565,6 tỷ 
đồng, trong đó dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt 208,5 tỷ đồng, dịch vụ tài chính bưu chính 
đạt 159,7 tỷ đồng, dịch vụ kinh doanh phân phối truyền thông đạt 297,0 tỷ đồng. 

Để đạt được mục tiêu trên, Bưu điện tỉnh đề ra 10 nhóm giải pháp; trong đó sẽ tập trung triển 
khai hàng loạt ứng dụng công nghệ hiện đại; áp dụng công nghệ trong điều tin thu gom, phát; 
đẩy nhanh tốc độ khai thác, lưu thoát hàng hoá tại sàn khai thác đồng thời đẩy mạnh hoạt 
động kinh doanh tại địa bàn xã trên cơ sở triển khai dịch vụ tại Bưu điện - Văn hoá xã trở 
thành cấp quản lý thứ tư. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các dịch vụ hành chính công, chi trả 
hưu trí, chi trả bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội tiến tới chi trả Người có công trên quy mô toàn 
tỉnh; tích cực triển khai các dịch vụ tài chính bưu chính, kinh doanh bán lẻ... 

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Mai Xuân Liêm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh và Nguyễn Phúc Vinh – Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam tỉnh biểu dương Bưu điện tỉnh đã thể hiện vai trò trong khó khăn khi dịch bệnh, 
thiên tai, tinh thần đoàn kết, tiên phong của cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện trong các 
hoạt động an sinh xã hội bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với các 
sở ban, ngành liên quan nhằm tăng cường kinh doanh, cung cấp dịch vụ hành chính công tại 
Bưu điện - Văn hoá xã. 

Trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị: Bưu điện tỉnh cần tham gia sâu rộng hơn nữa vào 
hoạt động dịch vụ hành chính công, làm chủ quá trình trình và đóng vai trò tiên phong đi đầu 
trong kế hoạch công dân số; mở rộng phát triển thêm lĩnh vực logistics. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Mai Xuân Liêm lưu ý, Bưu điện tỉnh cần tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngay từ 
những ngày đầu của năm, xem xét mở rộng thêm hệ thống kho, bãi của đơn vị; tỉnh sẽ cam 
kết hỗ trợ đơn vị phát triển, mở rộng hạ tầng hết sức trong điều kiện của tỉnh. 



 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Bưu điện 
tỉnh. 

 

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh – Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân thuộc Bưu điện tỉnh có 

thành tích xuất sắc. 

Tại hội nghị, thay mặt Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã 
trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Bưu điện tỉnh. Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh – Thành viên 
Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ cho 2 cá nhân thuộc Bưu điện tỉnh có thành tích xuất sắc. Tiếp đó, đã có nhiều cá nhân và 
tập thể có thành tích xuất sắc đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý khác. 

Xuân Nghĩa 

 

 

  



Nguồn: Báo Lạng Sơn 

Ngày đăng: 11/01/2021 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh tổng kết công tác 2020 

Chiều 11/1/2021, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. 

 

Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đón nhận cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Trong năm 2020, Bưu điện tỉnh đã có nhiều đổi mới, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch Covid – 19 và thiên tai để nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh. Theo đó, tổng 
doanh thu năm 2020 của đơn vị đạt hơn 211 tỷ đồng, vượt hơn 9% so với kế hoạch Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam giao, nộp ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng. 

Trong năm, đơn vị tiếp tục mở rộng mạng lưới, điểm phục vụ trên địa bàn các xã, nâng tổng 
số điểm bưu điện văn hóa xã lên 142 điểm, đáp ứng các yêu cầu tiêu chí trong lộ trình xây 
dựng nông thôn mới của tỉnh. Cùng đó, duy trì ổn định hoạt động của mạng bưu chính công 
cộng, đảm bảo an toàn thông tin mạng bưu chính. 

Song song với hoạt động kinh doanh, Bưu điện tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động an 
sinh xã hội, trong năm qua, đơn vị tham gia đóng góp quỹ từ thiện xã hội tại địa phương với 
số tiền hơn 117 triệu đồng; phối hợp với Công ty Bảo hiểm PTI trao tặng phòng học máy tính 
và các phương tiện giảng dạy cho Trường THPT Việt Bắc trị giá 700 triệu đồng. 

Nhân dịp này, tập thể Bưu điện tỉnh và tập thể Bưu điện thành phố Lạng Sơn đón nhận cờ thi 
đua của Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua 
năm 2020; Công đoàn Bưu điện tỉnh, Công đoàn khối quản lý Bưu điện tỉnh và công đoàn 
Bưu điện huyện Bình Gia được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và 
Truyền thông Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và 
xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020. 

CẨM HÀ 

 

 
  



Nguồn: Báo Hà Tĩnh 

Ngày đăng: 11/01/2021 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện Hà Tĩnh bắt nhịp xu thế, phục vụ tốt nhu cầu của người dân 

Năm 2020, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai cùng sự 
cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực bưu chính, Bưu điện Hà Tĩnh vẫn giành được nhiều 
kết quả tích cực. 

Chiều nay (11/1), Bưu điện Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường; lãnh đạo một số đơn vị liên quan. 

Năm 2020, tổng doanh thu của Bưu điện Hà Tĩnh đạt hơn 249 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch). 
Tổng lợi nhuận đạt 4,5 tỷ đồng, tiền lương bình quân của người lao động đạt 8,6 triệu 
đồng/người. 

Đặc biệt, 3 nhóm dịch vụ quan trọng là: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân 
phối truyền thông có nhiều bước phát triển, tốc độ tăng trưởng nhanh;100% các xã, phường 
có điểm phục vụ bưu điện. 

Trong năm qua, đơn vị đã triển khai thành công đề án thí điểm chuyên giao một số nhiệm vụ 
hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 1; hỗ trợ các đơn vị có 
tính cạnh tranh thương mại điện tử. 

Cùng với đó, triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện từ tháng 5/2020 tại 34 địa bàn xã; hoàn thành 
kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với hơn 4.700 người tham gia. 

Bưu điện tỉnh đã thí điểm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh tại 6 sở gồm: Sở VH-TT&DL, Sở 
TT&TT, Sở KH&CN, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở GD&ĐT. Từ tháng 1/2020, nhân viên bưu 
điện thực hiện việc đổi vai công chức hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính 
thay cho các công chức 6 sở trên. 

Ở cấp huyện, đơn vị thí điểm tại 4 địa phương gồm các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà 
và TX Hồng Lĩnh; đã tiếp nhận hơn 18.470 hồ sơ, trả kết quả hơn 16.110 hồ sơ… 

 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường: Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam nói chung và Bưu điện Hà Tĩnh nói riêng sẽ chú trọng xây dựng các dịch vụ 
mới, xây dựng đội ngũ nhân viên bắt kịp được xu thế hiện đại trong giai đoạn 2021 - 2025 . 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục phát triển 5 mảng chiến lược (bưu chính chuyển phát, tài 
chính bưu chính, phân phối truyền thông, bưu điện văn hoá xã, dịch vụ hành chính công), đưa 
doanh thu đạt trên 250 tỷ đồng, lợi nhuận trên 4,6 tỷ đồng. 



Theo đó, đơn vị chủ động mở rộng thí điểm giai đoạn 2 đề án hành chính công của UBND 
tỉnh; tập trung rà soát khách hàng bưu chính chuyển phát tiềm năng, phát triển mới 1.000 
khách hàng mới; triển khai mô hình cửa hàng tiện lợi trên nền điểm văn hoá xã. Cùng với đó, 
thực hiện đổi mới mô hình tổ chức quản lý và quản trị nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ 
thông tin… 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận, biểu dương những 
kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh trong năm 2020. 

Thời gian qua, việc ủy thác dịch vụ hành chính công qua bưu điện ở cấp tỉnh, huyện, xã đã 
phát huy lợi thế, nhất là tiết kiện chi phí đầu tư cho nhà nước, nâng cao chỉ số cải cách hành 
chính, thuận tiện cho người dân, tổ chức. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số điểm bất cập, cần các đơn 
vị có liên quan và Bưu điện tỉnh bổ cứu, theo dõi để rút kinh nghiệm. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị Bưu điện Hà Tĩnh cần xây dựng kế hoạch 
phát triển hạ tầng thương mại, triển khai chuyển đổi số, thương mại điện tử nhanh chóng hơn 
nữa để bắt kịp xu thế, trọng tâm là tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và 
nâng cao doanh thu cho đơn vị. 

 

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông trao cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu cho Bưu điện tỉnh Hà 
Tĩnh... 

 

 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 11/01/2021 
Mục: Tin tức 

Hải Dương: Phát động hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 

Sáng 9/1, Sở TT&TT Hải Dương phối hợp với các sở ngành: Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn Hải 
Dương, Bưu điện tỉnh Hải Dương phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 
năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT 
cùng đại diện các sở, ngành và trên 100 giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS 
trên địa bàn tỉnh. 

 

Các đại biểu cùng giáo viên và học sinh tham gia hưởng ứng Cuộc thi 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 có 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 viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 do Bộ TT&TTg, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên tiền 
phong và Nhi đồng, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Thời 
gian nhận bài dự thi từ ngày 1/12/2020 - 28/2/2021 (theo dấu bưu điện). Tất cả các học sinh 
dưới 15 tuổi đều có thể tham gia và gửi bài về địa chỉ: Báo Thiếu niênTiền phong và Nhi 
đồng, số 5 Hòa Mã, Hà Nội. 

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Huy Thắng, Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Nhiều 
năm qua, Hải Dương luôn là một trong các tỉnh nằm trong top đầu về số lượng học sinh đạt 
giải cấp quốc gia, là địa phương có học sinh đạt giải Nhất quốc tế và giải Ba quốc tế. Tại 
Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 vừa qua, tỉnh ta tiếp tục đạt được nhiều thành tích 
cao với 12 giải thưởng, bao gồm: 1 giải Nhì, 3 giải Khuyến khích, 4 giải Cây bút triển vọng, 4 
giải dành cho học sinh khiếm thị và 1 giải tập thể. Phó Giám đốc Sở TT&TT Phạm Huy 
Thắng đề nghị các đơn vị liên quan đặc biệt là các nhà trường tiếp tục công tác tuyên truyền, 
động viên, khích lệ và phổ biến sâu rộng Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 
đến tất cả các em học sinh có độ tuổi từ 15 trở xuống trên địa bàn toàn tỉnh tích cực tham gia 
nhằm phát huy truyền thống hiếu học, tiếp nối thành công của Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 
lần thứ 49; đề nghị Bộ TT&TT và Ban Giám khảo Cuộc thi quốc gia tiếp tục quan tâm, chia 
sẻ những kinh nghiệm quý báu giúp các em học sinh có cơ hội thể hiện bản thân, nâng cao kỹ 
năng và trình độ trong các kỳ tổ chức tiếp theo. 

Kim Dung (Sở TT&TT Hải Dương) 

  



Nguồn: CTT Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 11/01/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc – một năm nhiều nỗ lực 

Với nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh và phục vụ các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính 
bưu chính, phát hành báo chí, dịch vụ thu hộ, hợp tác kinh doanh và phục vụ các dịch vụ viễn 
thông - công nghệ thông tin, dịch vụ hành chính công trên địa bàn, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, 
nhân viên và người lao động Bưu điện tỉnh đã nỗ lực sáng tạo, năng động, đổi mới tư duy, 
quyết liệt trong thực hiện các giải pháp kinh doanh. Nhờ vậy, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh 
hưởng nặng nề của dịch Covid-19 song năm 2020 vẫn là năm khởi sắc của Bưu điện tỉnh cả 
về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người. 

 

Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh đã đổi mới, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để 
thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó, giao kế hoạch tới tập thể, cá nhân và cụ 
thể đến từng dịch vụ, từng khu vực thị trường trong tỉnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo rà soát 
tổ chức sản xuất trên toàn mạng lưới, bảo đảm chất lượng và tăng năng suất, hiệu quả lao 
động của cán bộ, nhân viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ 
đạo, điều hành của chính quyền các cấp và nhu cầu sử dụng các dịch vụ của nhân dân. Cùng 
với đó, đẩy mạnh hoạt động rà soát khách hàng, đặc biệt là địa bàn xã, các hoạt động kinh 
doanh phục vụ tại điểm bưu điện – văn hóa xã, góp phần xây dựng nông thôn mới, khai thác 
tiềm năng kinh doanh, phục vụ tại các địa bàn nông thôn. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh đã xây dựng 
và sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh các dịch vụ 
và khuyến khích người lao động; tiếp tục triển khai việc phát triển lực lượng cộng tác viên, 
đại lý bán hàng nhằm tăng cường lực lượng bán hàng, mở rộng bao phủ địa bàn, tạo nền tảng 
cho sự phát triển lâu dài của đơn vị. 

Xác định dịch vụ bưu chính chuyển phát là dịch vụ lõi, nòng cốt của Bưu điện tỉnh, trong 
năm, đơn vị đã đẩy mạnh phát triển dịch vụ, phát triển khách hàng mới. Trong đó, kết hợp 
đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng 
để thu hút khách hàng lớn và mới, duy trì khách hàng truyền thống; đẩy mạnh công tác tiếp 
thị, hội thảo, tổ chức ngày vàng bán hàng... Thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích, năm 2020, đơn vị đã chuyển phát gần 160.000 tờ rời sổ Bảo hiểm xã hội đến tay người 
lao động; tham gia luân chuyển hồ sơ cho các sở, ngành và Trung tâm phục vụ hành chính 
công với số lượng hồ sơ ngày càng lớn.  

Năm 2020, tổng doanh thu Bưu điện tỉnh đạt trên 270,9 triệu đồng, tăng 2,6% so với năm 
2019. Năng suất lao động đạt 420 triệu đồng/người/năm, tăng 7,6% so với năm 2019; thu 
nhập bình quân người lao động là 12,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 20,6% so với năm 2019. 
Năm 2020, Bưu điện tỉnh nộp ngân sách nhà nước 10,56 tỷ đồng. Các nhóm dịch vụ đều tăng 



so với năm 2019. Trong đó, doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát tăng trưởng 109%, dịch 
vụ tài chính bưu chính tăng trưởng 112% so với năm 2019; nhóm dịch vụ phân phối truyền 
thông đạt 120% kế hoạch Tổng công ty giao. 

Năm 2020, 9/9 bưu điện huyện, thành phố thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội, bảo trợ xã hội, người có công tại nhà người hưởng trong đại dịch Covid-19 cho 100.000 
đối tượng; triển khai tốt các chế độ chi trả an sinh xã hội trong thời gian dịch bệnh Covid-19. 
Dịch vụ phân phối truyền thông được đẩy mạnh, Bưu điện tỉnh tập trung phát triển kênh bán 
lẻ hàng tiêu dùng, xây dựng cơ chế tạo nguồn của dịch vụ và các chính sách thưởng tạo động 
lực cho lực lượng bán hàng; lựa chọn, triển khai cung cấp các sản phẩm hàng hóa bán lẻ mới, 
đặc thù phù hợp từng địa phương, kết hợp sử dụng các công cụ truyền thông, chính sách bán 
hàng để gia tăng bán lẻ hiệu quả tại điểm. Đồng thời, triển khai các công cụ quản lý hỗ trợ bán 
hàng như MPITs/CAS, phát triển kênh đại lý, cộng tác viên; kiện toàn đội ngũ chuyên quản 
dịch vụ cấp huyện; cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở hạ tầng của mạng lưới; ứng dụng công 
nghệ thông tin vào công tác quản lý hỗ trợ cho việc khai thác hiệu quả dịch vụ. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục thực hiện kịp thời các giải pháp trong quản lý sản xuất kinh 
doanh, nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ, làm tốt công tác chăm sóc tiếp thị 
khách hàng, nâng cao năng suất lao động với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị năm 2021 và những năm tiếp theo. Phấn đấu năm 2021, thực hiện vượt mức kế hoạch Tổng 
Công ty giao từ 1% trở lên, mức tăng trưởng doanh thu từ 5% trở lên; ổn định việc làm, bảo 
đảm thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động. Tiếp tục vận động cán bộ, nhân 
viên, người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để vận dụng 
vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 

Hồng Yến 

  



Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 11/01/2021 
Mục: Tin tức 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Bình Dương đạt doanh thu 592 tỷ đồng 

Chiều 11-01, tại TP. Thủ Dầu Một, Bưu điện tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai Kế 
hoạch năm 2021. 

Tham dự có ông Lai Xuân Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn 
Xuân Lam - Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo 
Bưu điện tỉnh Bình Dương và Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Bưu điện 
tỉnh Bình Dương đã nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm với doanh thu đạt 592 tỷ 
đồng, đạt 101% kế hoạch và tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm 2019; nộp ngân sách 24,4 tỷ 
đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Đồng thời hoàn thành doanh thu các dịch vụ như chuyển phát 
nhanh quốc tế, Bảo hiểm PTI, số dư tiết kiệm Bưu điện đạt mốc 1.004 tỷ đồng. 

Với thế mạnh về cơ sở vật chất, mạng lưới bưu cục rộng khắp và uy tín, năm 2020, Bưu điện 
tỉnh đã chuyển 862.649 thư (chiếm 70% thị phần); trên 4,2 triệu gói, kiện hàng hóa (chiếm 
25% thị phần) và trên 1,5 triệu báo, tạp chí các loại (gần 100% thị phần). 

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong mùa dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh 
đã chuyển phát trên 1,1 triệu hồ sơ hành chính công (tăng 387.315 hồ sơ so với năm 2019). 
Bưu điện tỉnh cũng đã thí điểm bố trí nhân viên hỗ trợ tiếp nhận và trả hồ sơ tại 05 phường 
trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh: Doanh thu đạt 
605,735 tỷ đồng; doanh thu tính lương đạt 217,213 tỷ đồng và 17,237 tỷ đồng chênh lệch thu 
chi. Bưu điện tỉnh sẽ tận dụng cơ hội cả nước triển khai làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp 
điện tử để hoàn thành kế hoạch doanh thu dịch vụ hành chính công năm 2021… 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lai Xuân Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề 
nghị Bưu điện tỉnh cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường năng lực mạng 
lưới, chất lượng lao động, phương tiện vận chuyển, an ninh hàng hóa, bố trí nhân lực đảm bảo 
phục vụ tốt nhu cầu về bưu chính công ích, nhất là các dịch vụ tem thư, nhận và chuyển trả 
thủ tục hành chính… cho người dân khu vực nông thôn. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác của nhân viên tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính 
nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm 
các quy định của pháp luật về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Trước tình 
hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ông Lai Xuân Thành đề nghị Bưu điện tỉnh trang bị 
dụng cụ, thiết bị bảo hộ phòng, chống dịch bệnh cho nhân viên; tăng cường giao dịch gián 
tiếp bằng giải pháp công nghệ. 

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua cho Bưu điện huyện Dầu Tiếng vì có 
thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
tặng Giấy khen cho Bưu điện tỉnh Bình Dương và 03 đơn vị trực thuộc vì có thành tích xuất 
sắc trong năm 2020.  



 

Ông Lai Xuân Thành (bìa trái) - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao Cờ thi đua của 
Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện huyện Dầu Tiếng 

 
 

 

Tặng Giấy khen của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho Bưu điện tỉnh Bình Dương và các 
đơn vị trực thuộc 

 



Nguồn: Báo Quảng Nam 

Ngày đăng: 12/01/2021 
Mục: Xã hội 

Bưu điện Quảng Nam chú trọng hướng phát triển thương mại điện tử 

Sáng nay 12.1, Bưu điện Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. 
Phó Giám đốc Sở TT-TT Phạm Thị Ngọc Quyên cũng lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam đến dự. 

Báo cáo cho hay trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 
bệnh, thiên tai, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Bưu điện Quảng Nam phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức. 

Trước khó khăn đó, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, Bưu 
điện Quảng Nam tiếp tục duy trì ổn định mạng lưới, mở rộng thị trường, phát triển các dịch 
vụ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Theo báo cáo, tổng doanh thu năm 2020 ước đạt hơn 252,3 tỷ đồng (đạt 97,2% kế hoạch tổng 
công ty giao); năng suất lao động bình quân đạt 115 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình 
quân của cán bộ công nhân viên đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước ước 
5,6 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch). 

Năm 2021, Bưu điện Quảng Nam đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 299 tỷ đồng (tăng 17% so 
với năm 2020); thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên đạt 9,7 triệu đồng/người/tháng 
(tăng 36%)... 

Cùng với việc triển khai các giải pháp phát triển kinh doanh của Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam, Bưu điện Quảng Nam sẽ tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các giải pháp đời với 
sự phát triển bền vững của ngành bưu điện; tham gia hiệu quả các đề án, chương trình an sinh 
xã hội quốc gia… 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở TT-TT Phạm Thị Ngọc Quyên đánh giá cao nỗ lực 
và kết quả mà Bưu điện Quảng Nam đạt được trong năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn, thử 
thách do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thiên tai. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 2021, bà Phạm Thị Ngọc Quyên đề nghị Bưu điện Quảng Nam coi 
việc phát triển thương mại điện tử là hướng đi tiềm năng; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng 
cao năng suất lao động, cải tạo thu nhập cho người lao động; quan tâm đầu tư điểm bưu điện 
văn hóa xã trở thành “cánh tay” nối dài của chính quyền đến người dân… Sở TT-TT sẽ tiếp 
tục sát cánh, lắng nghe, bàn bạc, tham mưu cơ chế phát triển ngành bưu điện. 



 

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc  Sở TT-TT tặng cờ thi đua năm 2020 của Bộ TT-
TT cho Bưu điện điện huyện Duy Xuyên.Dịp này, Bộ TT-TT tặng cờ thi đua năm 2020 cho 
Bưu điện Duy Xuyên; tặng giấy khen cho Bưu điện Quảng Nam và 8 đơn vị trực thuộc có 
thành tích nổi bật trong công tác năm 2020. 

VINH ANH 

 

 

 
  



Nguồn: Báo Đà Nẵng 

Ngày đăng: 12/01/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện thành phố đổi mới phương thức hoạt động, góp phần cải cách hành chính 

Ngày 11-1, phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 của Bưu điện thành phố, Chủ 
tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao nỗ lực của đơn vị với những kết quả toàn 
diện đạt được trong bối cảnh khó khăn do Covid-19. Trong đó, tổng doanh thu thực hiện trong 
năm 2020 của Bưu điện thành phố đạt 102% kế hoạch đề ra. 

 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa phải) trao Cờ thi đua năm 2020 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông tặng Bưu điện thành phố. Ảnh: PHONG LAN 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhìn nhận, Bưu điện thành phố đã đổi mới mạnh 
mẽ phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ, bảo đảm đời sống cho cán bộ, 
công nhân viên. Trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, cán bộ, công nhân 
viên ngành bưu điện vẫn bảo đảm hoạt động thông suốt, xung phong đi vào các điểm nóng để 
phát thư từ và tài liệu hỏa tốc, đi vào các khu cách ly để phát chế độ an sinh xã hội của thành 
phố, giúp người dân yên tâm trong thời điểm có dịch bệnh. Năm 2020, Bưu điện thành phố 
thực hiện Đề án thí điểm về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhận 
được sự ủng hộ của người dân và các sở, ban, ngành, góp phần cải cách hành chính, xã hội 
hóa các dịch vụ công của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh mong muốn 
Bưu điện thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và 
hoạt động để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021. 

Năm 2020, Bưu điện thành phố có tổng doanh thu hơn 260 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 
hơn 8 tỷ đồng. Trong năm 2021, đơn vị đặt mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong mọi mặt hoạt động; triển khai chuyển đổi số; triển khai hiệu quả công tác đầu tư, xây 
dựng cơ bản với mục tiêu hiện đại hóa tổ chức sản xuất; sử dụng linh hoạt, hợp lý các nguồn 
lực với mục tiêu tiết kiệm chi phí từ 10% trở lên... Đối với nhóm dịch vụ hành chính công, 
Bưu điện thành phố đặt mục tiêu đạt tối thiểu 30% tổng số thủ tục hành chính do thành phố 
công bố được tiếp nhận tại các điểm phục vụ của đơn vị, tối thiểu 70% thủ tục hành chính 
được trả kết quả qua dịch vụ của đơn vị. 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Cờ thi đua năm 2020 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông tặng Bưu điện thành phố. 

PHONG LAN 


