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Bưu điện tỉnh Nghệ An phấn đấu doanh thu năm 2022 đạt hơn 740 tỷ 

Phát huy thành quả của năm 2021, cùng với các giải pháp cụ thể, năm 2022, Bưu điện 
tỉnh Nghệ An phấn đấu đạt doanh thu hơn 740 tỷ đồng. 

Ngày 7/1, Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự hội 
nghị có ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, 
đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

 

Bà Bùi Thị Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Đức Anh 

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An 
khẳng định, năm 2021, nền kinh tế cả nước trải qua một năm đầy biến động, khó khăn và 
thách thức bởi sức ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng Bưu điện tỉnh Nghệ An 
đã tập trung triển khai các giải pháp tổ chức lại sản xuất để thích ứng với điều kiện mới, linh 
hoạt thay đổi phương thức kinh doanh. Bên cạnh đó kịp thời ứng dụng công nghệ vào các 
công đoạn SXKD, chú trọng các phong trào thi đua, đẩy mạnh kinh doanh các nhóm dịch vụ 
để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, khẳng định được 
vai trò trong thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng, vị trí của Bưu điện trên lĩnh vực kinh 
doanh và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An. 



 

Chia chọn bưu phẩm tại Trung tâm Khai thác Bưu điện tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng 

Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 ước đạt 576,5 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch TCT 
giao, tăng 2% so với năm 2020. Năng suất lao động: đạt 185 triệu đồng/người/năm, tăng 11% 
so với năm 2020. 

Một số kết quả nổi bật trong năm 2021 như: Hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2021; Đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cấp cơ sở hạ tầng, ứng dụng Công nghệ 
thông tin phục vụ sản xuất tạo sự phát triển bứt phá trong đại dịch; Triển khai tốt các dịch vụ 
Hành chính công và chuyển phát hơn 1,6 triệu thẻ Căn cước công dân; Triển khai dịch vụ thu 
hộ tiền điện qua hệ thống Bưu điện tại 166 xã/phường. Dự kiến trong năm 2022, Bưu điện 
tỉnh Nghệ An và Điện lực Nghệ An tiếp tục mở rộng các địa bàn thu trong toàn tỉnh. Cùng 
đó, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã hoàn thành chỉ tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có 
người phục vụ. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh đã xét và công nhận cho 77 sáng kiến, giải pháp của 212 người 
tham gia, trong đó có 70 sáng kiến, giải pháp được công nhận cấp Bưu điện tỉnh. Các sáng 
kiến, giải pháp được triển khai áp dụng hiệu quả tại các đơn vị, thể hiện sự tâm huyết, sáng 
tạo trong công việc của người lao động. 

 

Đội ngũ bưu tá của Bưu điện thành phố Vinh chuẩn bị xuất phát giao hàng. Ảnh: Lâm Tùng 



Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm 2021 Bưu điện tỉnh đã thực hiện 
nghiêm túc, tuân thủ các văn bản chỉ đạo của chính quyền địa phương về công tác phòng 
chống dịch bệnh; Tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; Tăng cường sử dụng các công cụ trực 
tuyến để trao đổi công việc, hạn chế tập trung đông người. 

 

Đội ngũ bưu tá Bưu điện TP Vinh thực hiện nghiêm 5K, đảm bảo giao hàng an toàn cho 
khách. Ảnh: Lâm Tùng 

Phát huy truyền thống, năm 2021, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã thực hiện các hoạt động cộng 
đồng, an sinh xã hội như: Phong trào ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 với số tiền 426 triệu 
đồng; Chương trình kêu gọi ủng hộ “Sóng và máy tính cho em” của Thủ tướng Chính phủ với 
số tiền 230 triệu đồng; Tham gia các chương trình đóng góp từ thiện như Tết vì người nghèo; 
Quỹ Bảo trợ trẻ em; Quỹ vì người nghèo, tặng quà xã nghèo Châu Thuận,…với tổng số tiền 
360 triệu đồng; Tổ chức phong trào hiến máu nhân đạo thành công với 114 đơn vị máu. 

Năm 2022, phát huy các kết quả đạt được, Bưu điện tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục triển khai 
các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 
của Tổng công ty đề ra, bên cạnh đó tiếp tục duy trì và ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt 
động của mạng bưu chính công cộng; thực hiện mục tiêu đảm bảo ổn định đời sống, thu nhập 
của người lao động.  

Trên cơ sở kế hoạch SXKD Tổng công ty giao, năm 2022 Bưu điện tỉnh đặt ra mục tiêu phấn 
đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu đạt hơn 740 tỷ đồng. Đơn vị cũng 
đã đề ra các giải pháp cụ thể cho các nhóm dịch vụ Bưu chính chuyển phát; nhóm dịch vụ Tài 
chính Bưu chính; nhóm dịch vụ Phân phối truyền thông; Kinh doanh tại điểm BĐ-VHX; tổ 
chức sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin; Quản lý chất lượng; Chăm sóc khách hàng… 



 

Ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu 
chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của Bưu điện Nghệ An trong 1 năm đầy khó 
khăn. Định hướng triển khai nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí mong muốn Bưu điện tỉnh 
Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế trong công cuộc chuyển đổi số của cả nước; tiếp tục nâng 
cao vị thế, tích cực đẩy mạnh các nền tảng Mpits, góp phần thực hiện đề án một cửa hành 
chính công...Cùng đó, Bưu điện tỉnh Nghệ An cần quan tâm làm tốt hơn nữa việc thu thập 
thông tin khách hàng, chủ động trong cung ứng sản phẩm dịch vụ. 

 

Bưu điện tỉnh Nghệ An vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: 
Đức Anh 



 

Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam. Ảnh: Đức Anh 

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2021, tại hội nghị, Bưu điện tỉnh Nghệ An vinh dự 
được tặng thưởng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Bưu điện thành phố Vinh được tặng 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích 
xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến 2021; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ 
thi đua cho Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An; Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi 
đua cho 2 tập thể là Bưu điện TP Vinh và Bưu điện huyện Yên Thành; Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam tặng Giấy khen cho 11 đơn vị, vinh danh 9 cá nhân xuất sắc và 3 bưu tá xuất 
sắc năm 2021; Báo Nghệ An tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất 
sắc trong việc chỉ đạo mua và sử dụng báo Đảng. 

Hà Chi - Đức Anh 

 



 

Nguồn: Hà Nội Mới 

Ngày đăng: 08/01/2022 
Mục: Tin tức 

Hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử 

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UB ngày 7-1-2022 về việc hỗ 
trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế 
số nông nghiệp, nông thôn của thành phố Hà Nội. 

Theo đó, sản phẩm nông nghiệp sẽ được quảng bá, giới thiệu lên các sàn thương mại điện tử 
Postmart.vn (thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) và Voso.vn (thuộc Tổng công ty cổ 
phần Bưu chính Viettel). 

Sở NN&PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bên liên quan và các sàn 
thương mại điện tử sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng trên sàn cho các hộ 
sản xuất. Các sàn thương mại điện tử xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận để hỗ 
trợ kỹ thuật cho các hộ sản xuất trong quy trình giao dịch trên sàn thương mại điện tử; đồng 
thời triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên sàn thương mại điện tử để bảo 
đảm chất lượng sản phẩm… Sở NN&PTNT hỗ trợ kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng 
sản phẩm nông nghiệp tham gia tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử; kiểm tra, giám sát bảo 
đảm an toàn thực phẩm các sản phẩm nông sản. Sở Công Thương hỗ trợ các sàn thương mại 
điện tử thủ tục xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu… 

 

 



 

Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 06/01/2022 
Mục: BHXH 

Chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp cho người thụ hưởng 

Những ngày đầu tháng 1/2022, Bưu điện Hà Nội phối hợp với các phường, xã trên địa 
bàn thành phố Hà Nội bố trí chi trả kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội 
(BHXH) cho các đối tượng thụ hưởng. 

 

Tại điểm chi trả lương ở phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), việc chi trả được thực 
hiện trong 2 ngày mùng 5 và 6/1 tại hội trường UBND phường. Theo đó, 5 tổ hưu được phân 
chia các khung giờ khác nhau để đảm bảo công tác phòng dịch. 

Điểm mới của đợt chi trả lần này là lương hưu được tăng 7,4% so với cùng kỳ tháng 12/2021. 
Đáng chú ý, sau khi tăng 7,4% mà mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng 
của người nghỉ hưu trước năm 1995 vẫn thấp hơn 2,5 triệu đồng thì họ còn được tăng thêm 
với mức như sau:  Tăng 200.000 đồng/người/tháng với người có mức hưởng từ 2,3 triệu 
đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng với người có mức 
hưởng từ 2,3 - dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng. 

Xuân Minh - Lê Phú/Báo Tin tức 



 

Nguồn: Báo Dân Trí 

Ngày đăng: 06/01/2022 
Mục: Xã hội 

https://dantri.com.vn/xa-hoi/the-can-cuoc-cong-dan-se-thay-bang-lai-xe-bao-hiem-y-te-the-
can-bo-20220107160105637.htm 

Thẻ căn cước công dân sẽ thay bằng lái xe, bảo hiểm y tế, thẻ cán bộ 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh được Thủ tướng phê duyệt đặt 
mục tiêu thẻ căn cước công dân sẽ thay thế một số giấy tờ như bảo hiểm y tế, bằng lái xe, 
thẻ cán bộ, công chức... 

Thủ tướng vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 
danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 
năm 2030. 

Đề án đặt mục tiêu trong năm 2022 hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin 
về số chứng minh nhân dân (9 số) với căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia để 
100% tài khoản định danh điện tử của cá nhân đã được tạo lập bởi Cổng Dịch vụ công quốc 
gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện việc xác thực với danh tính điện tử do Bộ 
Công an cung cấp. 

 

Đề án đặt ra mục tiêu thẻ căn cước công dân sẽ thay bằng phép lái xe, bảo hiểm y tế, thẻ cán 
bộ (Ảnh: P.S). 

Đáng chú ý, đề án đặt ra mục tiêu trong năm 2022, bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá 
nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia 
(VNEID). 

Trong đó, tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy 
phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy bảo hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, 
công chức, viên chức… 

Theo đề án, trong năm 2022 sẽ cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự, bị 
can, bị cáo, người tham gia tố tụng… trên Cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân để phục vụ triển 
khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến.  

Đề án cũng đặt ra mục tiêu 100% công dân không phải xuất trình hồ sơ chứng minh thông tin 
của bản thân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa đã có hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 



Ngoài ra, đề án đặt mục tiêu hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu thuế để phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong 
giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giúp 100% người nộp thuế không phải khai báo 
lại các thông tin thay đổi đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Theo đề án, trong giai đoạn 2022 - 2023, sẽ tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ 
thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi (ví điện tử, thanh toán không 
dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước...) lên ứng dụng VNEID, mã QR của thẻ căn cước 
công dân gắn chip điện tử.  

Giai đoạn 2024-2025, hoàn thiện hệ sinh thái các ứng dụng số, tiện ích cung cấp cho các bộ, 
ngành, địa phương, tổ chức doanh nghiệp bảo đảm dữ liệu dân cư được xác thực thông qua 
việc định danh và xác thực thông tin dân cư mức độ định danh có đảm bảo yếu tố sinh trắc 
học khi thực hiện các giao dịch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục duy trì vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử; 
mô hình định danh xác thực điện tử bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chuỗi giá 
trị ký số điện tử, hợp đồng điện tử, định danh điện tử tạo nền tảng chính phủ số với giá trị mới 
được tạo ra phục vụ công dân số. 

Quang Phong 


