
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Quảng Bình 

Ngày đăng: 13/01/2021 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh Quảng Bình nộp ngân sách vượt 40% kế hoạch được giao 

Ngày 12-1, Bưu điện tỉnh Quảng Bình tổ chức tổng kết công tác hoạt động bưu chính 
năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ An 
Phong, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Phó Tổng 
giám đốc Công ty Bưu điện Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan 
trong tỉnh. 

Trong năm 2020, việc triển khai thực hiện kế hoạch gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại 
dịch Covid-19. Hai trận lũ lịch sử cũng đã gây thiệt hại lớn về tài sản, gây ngập lụt kéo dài, hư 
hại công cụ, dụng cụ tại 60 bưu cục, bưu điện-văn hoá xã… Bưu điện tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực 
khắc phục, vượt qua khó khăn thực hiện mục tiêu kép, vừa tích cực phòng chống dịch bệnh, 
khắc phục thiên tai vừa triển khai kịp thời các kịch bản kinh doanh mới và các giải pháp đột 
phá nhằm đảm bảo đời sống của người lao động, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh 
doanh. 

Cụ thể, nhóm dịch vụ kinh doanh phân phối truyền thông đạt hơn 103 tỷ đồng, vượt 5% kế 
hoạch; dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt doanh thu 40 tỷ đồng; nhóm dịch vụ tài chính bưu 
chính đạt gần 37 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bưu điện tỉnh 
cũng luôn quan tâm triển khai các dịch vụ tại bưu điện -văn hoá xã, riêng hệ thống này đóng 
góp 26% tỷ trọng doanh thu toàn Bưu điện tỉnh, nhiều nhân viên bưu điện-văn hoá xã đạt thu 
nhập trên 10 triệu đồng. 

Việc tổ chức tốt các hội nghị khách hàng, hội nghị tuyên truyền và các biện pháp tuyên truyền 
mới về chính sách bảo hiểm xã hội đã mang lại kết quả đáng khích lệ với 4.885 đối tượng 
tham gia BHXHTN, vượt 21% kế hoạch; chuyển trả hơn 50.000 hồ sơ hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trên địa bàn tích cực triển khai 
cải cách hành chính, tham gia sâu rộng về xây dựng chính phủ điện tử, các công tác an sinh xã 
hội tại địa phương. Dưới sự quyết liệt chỉ đạo, sự đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên 
toàn đơn vị, năm 2020 Bưu điện tỉnh Quảng Bình đạt doanh thu hơn 179 tỷ đồng, đạt 100% 
kế hoạch đặt ra. 

 



Bưu điện tỉnh Quảng Bình đón nhận Cờ thi đua Bộ Thông tin & Truyền thông 

Năm 2021 được xác định là năm bản lề của kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm tới của Bưu 
điện tỉnh Quảng Bình. Bưu điện tỉnh quyết tâm cải tiến chất lượng dịch vụ; triển khai mạnh 
mẽ các kịch bản kinh doanh mới, các phương thức kinh doanh phù hợp, tổ chức các phong 
trào thi đua sâu rộng nhằm đạt mục tiêu tổng doanh thu 180 tỷ đồng trong năm 2021, tạo tiền 
đề đột phá trong những năm tiếp theo. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cho biết, năm 2020 
Quảng Bình trải qua một năm khắc nghiệt, từ dịch bệnh, hạn hán đến lũ lụt lịch sử và rất 
nhiều khó khăn nhưng Bưu điện tỉnh đã nổi lên như một điểm sáng thực hiện mục tiêu kép 
vừa chống dịch thành công vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, nộp ngân sách vượt chỉ tiêu trên 
40% kế hoạch cùng nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà. 

Năm 2021, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cũng đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống 
của ngành, tích cực đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực mới, khí thế 
mới nắm bắt thời cơ, vượt trên thách thức đón đầu làn sóng đầu tư trong việc phát triển kinh 
tế, các dự án lớn mang tầm quốc tế tại Quảng Bình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 
của Bưu điện tại địa bàn tỉnh. 

 

Công đoàn Bưu điện tỉnh Quảng Bình đón nhận bằng khen Công đoàn Thông tin & Truyền 
thông 

Tại hội nghị, với những kết quả đạt được trong năm 2020, Bưu điện tỉnh Quảng Bình và Bưu 
điện huyện Tuyên Hoá đã nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cờ thi đua của 
Công đoàn Thông tin và Truyền thông; nhiều tập thể, cá nhân được tặng giấy khen của Chủ 
tịch Hội đồng thành viên và Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Hiền Phương 

 

 

 

 

 



Nguồn: Báo Khánh Hòa 

Ngày đăng: 13/01/2021 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh Khánh Hòa triển khai kế hoạch năm 2021 

Ngày 13-1, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Đến dự, 
có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam. 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với 
tổng doanh thu từ các nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối 
truyền thông được hơn 217,6 tỷ đồng (vượt kế hoạch); nộp ngân sách nhà nước 7 tỷ đồng (đạt 
100% kế hoạch); năng suất lao động đạt 151 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân người 
lao động đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục duy trì, cải tạo mạng lưới bưu chính, bưu 
điện với 52 bưu cục, 89 điểm bưu điện văn hóa xã; duy trì tốt hoạt động của 2 bưu điện xã đảo 
ở huyện đảo Trường Sa… 

 

Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao giấy khen cho đại diện các tập thể đạt thành 
tích xuất sắc. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa phấn đấu tổng doanh thu hơn 227,1 tỷ đồng; thu nhập 
bình quân hơn 9,1 triệu đồng/người/tháng; năng suất lao động đạt gần 176 triệu 
đồng/người/năm; tăng trưởng mạnh thị phần bưu chính chuyển phát; mở rộng, đa dạng hóa 
các kênh bán sản phẩm tài chính bưu chính, phân phối truyền thông... 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn biểu dương những kết quả đạt được của Bưu 
điện tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đề nghị doanh nghiệp cần chú trọng công tác đào tạo, nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ tin học, giao dịch viên. Tiếp 
tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác các dịch vụ bưu chính. 
Rút ngắn hơn thời gian chuyển phát báo đến tay độc giả vùng sâu, vùng xa. Đa dạng hóa các 
loại hình dịch vụ, đảm bảo mạng bưu chính thông suốt… 

Nhân dịp này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen cho 6 tập thể trực thuộc Bưu 
điện tỉnh Khánh Hòa đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020. 

N.T 

 



Nguồn: Báo Khánh Hòa 

Ngày đăng: 13/01/2021 
Mục: Nhân sự mới 

Bà Ung Thị Vân giữ chức vụ Giám đốc Bưu điện tỉnh Khánh Hòa 

Sáng 13-1, ông Phan Thảo Nguyên – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam đã trao quyết định của Tổng công ty bổ nhiệm bà Ung Thị Vân - Phó Giám đốc phụ 
trách Bưu điện tỉnh Khánh Hòa giữ chức vụ Giám đốc Bưu điện tỉnh Khánh Hòa. Quyết định 
có hiệu lực từ ngày 1-1-2021. 

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (bìa trái) và ông Phan Thảo 
Nguyên trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Ung Thị Vân. 

N.T 

 

  



Nguồn: Báo Quảng Trị 

Ngày đăng: 13/01/2021 
Mục: Thời sự 

Bưu điện tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Hôm nay 13/1/2021, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển 
khai nhiệm vụ 2021. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy đến dự hội nghị. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
cho Bưu điện tỉnh Quảng Trị-Ảnh: Tiến Nhất 

Năm 2020, doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt hơn 141 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 
đạt 8 triệu đồng/tháng. Nộp ngân sách địa phương 3,2 tỉ đồng, tăng 60% so với năm 2019. 
Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai 
tốt các dịch vụ thu chi công, gồm: chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội, chi trả trợ cấp người có 
công, trợ cấp thất nghiệp... 

Hằng tháng có trên 79.000 lượt người nhận các chế độ an sinh qua bưu điện với tổng số tiền 
chi trả trong năm 1.800 tỉ đồng. Hiện Bưu điện tỉnh có 145 điểm phục vụ trên toàn tỉnh, bán 
kính phục vụ 3 km/điểm; mạng lưới bưu chính công cộng đảm bảo 1 xã có 1 điểm phục vụ. 
Sản lượng bưu chính công ích đạt khoảng 120.000 bưu gửi/năm, chỉ tiêu thời gian đạt 98%, 
độ an toàn đạt 100%. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu vượt 5% doanh thu phát sinh, 3% doanh 
thu tính lương kế hoạch Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao, với tổng doanh thu trên địa 
bàn hơn 151 tỉ đồng, trong đó doanh thu tính lương hơn 78 tỉ đồng, tăng trưởng 20% so với 
năm 2020. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị ngành Bưu 
điện tỉnh  cần hướng tới một nền bưu chính hiện đại, chuyên nghiệp, xây dựng chiến lược sản 
xuất kinh doanh dài hơn. Mở rộng các dịch vụ mới, phát triển hạ tầng theo hướng chuyển đổi 
số, bưu chính số. Chú trọng các dịch vụ liên quan đến logistic, thương mại điện tử. Đầu tư hạ 
tầng thiết yếu, ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, theo dõi hành 
trình bưu gửi, cắt giảm các chi phí không cần thiết. 

Mở rộng mạng lưới, phát triển bưu chính trên nền tảng thương mại điện tử. Phát triển thêm 
lực lượng cộng tác viên bán hàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, bao phủ 
toàn diện trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa. 

Tiến Nhất 



Nguồn: Vietnambiz 

Ngày đăng: 13/01/2021 
Mục: Tài chính 

Lợi nhuận PTI tăng 129% trong năm 2020 

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của PTI ước đạt 303 tỷ đồng, hoàn thành 190% kế hoạch năm 
và tăng trưởng 129% so với 2019. 

 

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (Ảnh: PTI). 

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước đạt 303 tỷ 
đồng, hoàn thành 190% kế hoạch năm và tăng trưởng 129% so với năm 2019. 

Trong năm 2020, tổng doanh thu của PTI ước đạt 6.000 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch và 
tăng trưởng 5% so với năm 2019.  

Trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người đóng góp chủ 
yếu với kết quả lần lượt là 2.650 tỷ đồng (tăng 2%) và 1.752 tỷ đồng (tăng 30%).  

Năm vừa qua, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật của PTI cán mốc 1.000 tỷ đồng lần đầu 
tiên, tăng trưởng 33% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải cũng tăng 
trưởng 12%, tuy nhiên nghiệp vụ này không chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của công ty. 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, PTI đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm đạt 6.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 250 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ 
đầu tư và hoạt động khác dự đạt 109 tỷ đồng. 

  



Nguồn: Công an Bắc Kạn 

Ngày đăng: 14/01/2021 
Mục: Hoạt động 

Công an tỉnh – Bưu điện tỉnh Bắc Kạn: Ký kết quy chế phối hợp chuyển phát CCCD 

Chiều 13/1/2021, Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã ký kết quy chế phối hợp 
trong việc thực hiện chuyển phát trả căn cước công dân qua đường bưu điện, nhằm góp 
phần cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ, giảm chi 
phí thời gian đi lại cho nhân dân. 

 

Lãnh đạo Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn ký kết quy chế phối hợp 

Trong những ngày đầu năm 2021 Công an tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp và sử dụng 
căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn. 

Theo đó, Bưu điện tỉnh sẽ hỗ trợ và tham gia cùng cơ quan Công an các cấp trên địa bàn tỉnh 
trong các chương trình cấp căn cước công dân lưu động, hướng dẫn người dân chuẩn bị và 
nộp hồ sơ cấp căn cước công dân, khi công dân có nhu cầu chuyển phát căn cước công dân 
của mình sau khi hoàn thành thủ tục cấp phát căn cước công dân tại cơ quan công an, Bưu 
điện tỉnh sẽ thực hiện chuyển phát đến tận tay cho công dân khi có yêu cầu. 

Việc phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc chủ động, kịp thời, hiệu quả và tuân thủ theo 
quy định của pháp luật. 

Tác giả bài viết: Ngọc Ánh 

 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Lao động 

Ngày đăng: 14/01/2021 
Mục: Xã hội 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Trọng tâm cải cách thủ tục hành chính 

 

BHXH Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: BHXH VN cung 
cấp 

Bộ thủ tục hành chính (TTHC) của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) được cắt giảm từ 
114 thủ tục xuống còn 27 thủ tục, số giờ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và 
doanh nghiệp giảm từ 335 giờ/nămxuống còn 147 giờ… Những kết quả cải cách TTHC 
này đã góp phần giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại nộp hồ sơ và nhận kết quả cho 
doanh nghiệp và người dân. 

Kết quả nổi bật 

BHXH Việt Nam cho hay, trọng tâm của ngành là cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT) được tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ 
quan BHXH. Bộ TTHC của ngành BHXH được cắt giảm từ 114 thủ tục xuống còn 27 thủ tục 
(từ năm 2015 đến nay). Số giờ thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp giảm từ 335 
giờ/năm xuống còn 147 giờ (từ năm 2015 đến năm 2019). Hiện, BHXH Việt Nam đã hoàn 
thiện các thủ tục báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) để công nhận còn 129 giờ/năm. 

Công tác ứng dụng CNTT trong quản lý đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần đổi mới 
phương thức hoạt động và hiện đại hóa ngành BHXH Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng 
Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. 

Hết năm 2020, BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện 19 dịch vụ công (DVC) trực tuyến 
cấp độ 3, 4 trên Cổng DVC của ngành (13 DVC mức độ 4 và 6 DVC mức độ 3). Dự kiến năm 
2021, 100% DVC của ngành được thực hiện ở mức độ 4. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng 
đã chủ động tích hợp, cung cấp 15 DVC mức độ 4 của ngành, DVC liên thông với các bộ, 
ngành trên Cổng DVC Quốc gia. 

Nhằm tiếp tục cung cấp những dịch vụ tiện ích phục vụ người dân, BHXH Việt Nam đã 
nghiên cứu, xây dựng và đưa vào triển khai thành công ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội 
số” trên nền tảng thiết bị di động, qua đó cung cấp các chức năng, tiện ích để tìm kiếm, tra 
cứu các thông tin đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); lịch sử thụ hưởng các chế độ, 
chính sách BHXH, BHYT; cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT; các điểm thu, đại lý thu... 



Hiện đã triển khai thí điểm việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế 
cho thẻ BHYT bằng giấy (bị hỏng, mất do bão lũ) để đi KCB tại 10 tỉnh khu vực miền Trung 
- Tây Nguyên bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão lũ. 

Tăng cường cải cách TTHC 

Thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng, Nhà nước, phạm vi phục vụ của ngành 
BHXH Việt Nam sẽ ngày càng mở rộng, hướng tới phục vụ toàn thể nhân dân. Với quyết tâm 
cao nhất trong thực thi nhiệm vụ, gắn chặt với phương châm hành động: “Kỷ cương, đoàn kết, 
trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, trong năm 2021, toàn ngành BHXH Việt Nam sẽ tập trung 
triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, ngành tiếp tục tăng cường cải cách hành 
chính, trọng tâm là cải cách TTHC với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung 
tâm phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; liên 
thông dữ liệu với các bộ, ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; khuyến 
khích, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VssID. 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của 
BHXH Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: “BHXH Việt Nam là 
đơn vị đầu tiên làm thật, làm thiết thực, đó là làm đổi mới bộ máy hệ thống cải cách hành 
chính, hiện đại hóa bộ máy hành chính, trực tiếp tinh giản bộ máy, phân công trách nhiệm rõ 
ràng”. 

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, BHXH Việt Nam có thể tự hào là một trong 
các cơ quan của Chính phủ làm việc này một cách hiệu quả và thiết thực nhất và không chỉ 
phục vụ cho công tác của chỉ ngành BHXH mà trở thành một trong những nút rất quan trọng 
của mạng lưới hệ thống CNTT để quản trị đất nước. 

“Chỉ hơn nửa năm, BHXH cùng với Bưu điện Việt Nam lấy được dữ liệu của hơn 90 triệu 
người dân, hình thành cơ sở dữ liệu đầu tiên, thực hiện làm mã có tính nền tảng lan tỏa ra các 
ngành” - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nói. 

ANH THƯ 

 

 


