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Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II 

Sáng 02/7, Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức khai mạc Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và phát biểu chỉ 
đạo tại Đại hội có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ 
TT&TT; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. 
Cùng dự còn có gần 200 đảng viên đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của Đảng bộ Tổng 
Công ty. 

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, giai đoạn 2015 - 2020 mặc dù còn rất 
nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phát huy vai 
trò là hạt nhân lãnh đạo, đảm bảo thống nhất trong quản lý, điều hành giữa công tác Đảng và 
chuyên môn nhằm thực hiện lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của Tổng Công ty, hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội lần thứ I đề ra. 

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, nếu như năm 2015 doanh thu toàn Tổng Công ty đạt 8.770 
tỷ đồng, thì năm 2019 con số này lên tới 25.211 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 
trên 30%/năm. Bên cạnh đó, lợi nhuận toàn Tổng Công ty cũng tăng gần 3,5 lần, từ 154 tỷ 
đồng (năm 2015) lên 535 tỷ đồng (năm 2019); đạt mức tăng trưởng trên 36%. 

Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngay từ năm 2018, 
doanh thu của Vietnam Post đã về đích sớm trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng Công ty đến 
năm 2020. Điều đặc biệt là kết quả này đạt được trong điều kiện Vietnam Post vừa phải đảm 
bảo các nhiệm vụ chính trị, cung ứng, phục vụ tốt các dịch vụ bưu chính công ích trong khi 
không còn được nhận sự hỗ trợ bằng tiền của Nhà nước vừa phải đảm bảo phát triển hoạt 
động sản xuất, kinh doanh có lãi. 

  



Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra các phương hướng hoạt 
động cụ thể nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 2030. 

Theo đó, Vietnam Post sẽ chuyển đổi nền tảng kinh doanh, từ dựa trên thế mạnh về quy mô 
mạng lưới và lao động sang dựa trên sức mạnh của ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học 
công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số. Khai thác tối đa những ưu thế về 
mạng bưu chính công cộng, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
của mọi người dân. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái đa dạng để phục vụ nhu cầu kết nối 
giữa cá nhân và tổ chức; phát triển nền tảng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công, kết nối các 
cơ quan, chính quyền với công dân và tổ chức, doanh nghiệp. Phát triển mô hình logistics và 
chuỗi cung ứng đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, chuỗi đô thị thông 
minh. Đồng thời, xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu lớn phục vụ nhu cầu sản xuất, 
kinh doanh và các nhiệm vụ đặc thù khi tham gia triển khai các Chương trình mục tiêu quốc 
gia của Chính phủ, với yêu cầu cao về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật. 

 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu chỉ 
đạo tại Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT đánh giá cao 
sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, cán bộ, công nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới 
thời gian qua đã không ngừng nỗ lực, góp phần vào sự thành công của Vietnam Post. 

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những áp lực về sản 
xuất kinh doanh, Vietnam Post còn có sự biến động lớn về nhân sự. Trong 5 năm qua đã 3 lần 
thay đổi nhân sự tại vị trí Bí thư Đảng ủy, 3 lần thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên và 2 
lần thay đổi Tổng Giám đốc. Nếu không có tinh thần đoàn kết, không tạo được sự thống nhất 
trong chuyển giao nhiệm vụ và hoạt động thì chắc chắn Vietnam Post không thể đạt được 
những kết quả nổi bật nêu trên. Điều này cũng thể hiện sự vượt khó vươn lên, trong đó có sự 
dẫn dắt của Đảng bộ Tổng Công ty trong 5 năm qua. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Đại hội Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam diễn ra 
trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang dần chuyển đổi số, từ chính phủ số, kinh tế số đến 
xã hội số, điều này đòi hỏi Vietnam Post phải có sự đổi mới để tạo thêm bước ngoặt lớn trong 
sự phát triển. Bưu điện Việt Nam phải chuyển đổi số thành công, phục vụ cho nền kinh tế số, 
chính phủ số và xã hội số. Tuy nhiên sự chuyển đổi của Vietnam Post sẽ có sự khác biệt so 
với các doanh nghiệp khác. Dòng chảy vật lý (bưu gửi, hàng hóa, các dịch vụ bưu chính…) 



vẫn tồn tại, mạng lưới và quy mô lao động vẫn luôn tồn tại và là thế mạnh của Vietnam Post 
nhưng Tổng Công ty phải tập trung và đẩy nhanh hơn nữa quá trình ứng dụng công nghệ 
thông tin, số hóa bưu chính để làm tốt dòng chảy vật lý. Bởi vậy, Thứ trưởng cũng lưu ý, vấn 
đề đầu tiên của chuyển đổi số là vấn đề thay đổi tư duy, nhận thức của người đứng đầu, tiếp 
đến là thay đổi căn bản mô hình quản lý; tập trung ứng dụng CNTT, đổi mới mô hình kinh 
doanh. 

Thứ trưởng cũng chia sẻ thêm, việc cạnh tranh khốc liệt ở thị trường bưu chính đòi hỏi sự 
thích nghi cao của các doanh nghiệp. Hiện nay tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử là 
30-40%. Với sự bùng nổ của thương mại điện tử và tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều 
phức tạp như hiện nay, người tiêu dùng đang dần thay đổi thói quen mua hàng, nên sắp tới 
thương mại điện tử sẽ tiếp tục có sự bùng nổ. Do đó Vietnam Post phải đẩy mạnh phát triển 
lĩnh vực thương mại điện tử để hàng hóa từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng trải qua ít 
khâu trung gian, góp phần hạ giá thành, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng. Đồng thời, Tổng 
Công ty cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ phục vụ, đào tạo lực lượng có 
trình độ cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước yêu cầu mới. 

 

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại 
hội 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung 
ương nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, 
các bộ, ngành Trung ương cùng sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các địa phương, Đảng 
bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc và các đơn vị trong toàn hệ thống, có nhiều cố gắng vượt 
qua khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thống nhất ý chí và hành động, nỗ 
lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I đề ra. 

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã triển khai kịp thời và đồng bộ các mặt công tác, 
khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với doanh nghiệp. Đảng ủy đã lãnh đạo, 
chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, 
sự điều hành của Chính phủ, Bộ TT&TT, trên cơ sở đó đã đề ra các giải pháp, tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả trong phát triển bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và 
phân phối truyền thông, phát triển dịch vụ bưu chính công ích, thương mại điện tử, phục vụ 



nhu cầu kết nối giữa người dân với các cơ quan nhà nước, hành chính công, tham gia sâu vào 
cải cách hành chính, chính phủ điện tử, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc học 
tập, quán triệt và cụ thể hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể, cá nhân 
người đứng đầu, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh 
đạo bằng chỉ thị, nghị quyết, bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công 
tác kiểm tra, giám sát và bằng chính sự gương mẫu của các đồng chí bí thư cấp ủy, người 
đứng đầu của các đơn vị, các cấp ủy Đảng đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh 
hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nên đã đem lại hiệu quả tích cực.  

Theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương: Để thực hiện thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng Công ty cần tập trung làm tốt công tác 
xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, không 
ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo 
đức cách mạng, công tác tổ chức kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường 
đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chăm lo công tác 
phát triển đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát 
đối với đảng bộ và đảng viên, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng lãng 
phí gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa 
doanh nghiệp; 

Đảng bộ Tổng Công ty cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động 
quản trị của tổng công ty, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Trung ương 
về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, 
đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ 
máy, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, tích cực 
nghiên cứu ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4, 
lấy khoa học công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển, gắn với 
làm tốt công tác tổ chức cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của 
tổng công ty; 

Đồng thời tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ quản trị cấp cao, vai trò 
trách nhiệm của người đứng đầu; Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt và thực hiện quyết liệt hiệu 
quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo thu 
nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, 
đẩy mạnh chủ trương sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị trong Khối; 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng Công 
ty trong giai đoạn mới, cụ thể hóa sự lãnh đạo công tác các nghị quyết, chuyên đề, về lãnh đạo 
thực hiện chủ trương lớn, quan trọng về kinh doanh, tái cơ cấu bộ máy, về công tác cán bộ. 
Bổ sung hoàn thiện và thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng mối quan 
hệ công tác giữa hội đồng thành viên, ban điều hành, phát hiện, tổng hợp và đề xuất tháo gỡ, 
giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Tổng công ty. 

  



 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tại Đại hội 



 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025  gồm 29 
đồng chí ra mắt Đại hội 

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025  gồm 29 đồng chí. Ngay sau đó, Ban chấp 
hành Đảng bộ đã họp phiên thứ Nhất và bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty. 

PV 
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Trả lương hưu, trợ cấp qua thẻ ATM: Cần lộ trình phủ khắp các địa phương 

 

Người dân được tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội. Ảnh: BHXH TPHCM 

Kế hoạch đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua thẻ 
ATM của BHXH Việt Nam vừa ban hành đang thu hút sự quan tâm của người nhận 
lương hưu cả nước. Câu hỏi đặt ra là dùng thẻ ATM thuận lợi hay phiền toái hơn? 

Nhanh gọn, tiết kiệm thời gian 

Trước đây, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng ở nước ta được chi trả tại 
UBND phường, xã. Từ năm 2018 đến nay, việc này được thực hiện theo 2 hình thức: Chi trả 
qua hệ thống bưu điện, phường, xã hoặc qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM). 

TPHCM hiện có khoảng 235.000 người hưởng lương hưu, trong đó 120.000 người lĩnh lương 
qua thẻ ATM, còn lại là lĩnh lương hưu qua bưu điện. Ngoài ra, còn khoảng 45.000 người 
hưởng chính sách có công với cách mạng và 50.000 người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng 
tháng. Tính đến tháng 5.2020, gần 70% đối tượng về hưu và trợ cấp BHXH nhận qua tài 
khoản cá nhân. Số lượng người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM ngày càng tăng 
bởi hình thức này đem đến rất nhiều tiện ích cho đối tượng thụ hưởng. 

Ông Nguyễn Văn Thuyết (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ: “Phường 17 là một trong 
những phường có số lượng người nhận lương hưu nhiều. Nếu lĩnh lương hưu bằng tiền mặt, 
đến ngày nhận lương, tôi phải dậy từ rất sớm, ra nộp sổ rồi chờ đợi đến lượt mình, rất mất thời 
gian. Khi nhận lương hưu qua thẻ ATM, mỗi tháng, tôi chỉ cần mang thẻ ra trụ ATM ở gần 
nhà để rút tiền mà không cần phải chờ đợi, muốn chuyển tiền cho người thân cũng dễ dàng”. 

Chi trả qua thẻ ATM cần có lộ trình 

Việc chi trả lương và trợ cấp qua thẻ ATM chủ yếu hiện nay vẫn ở khu vực đô thị. Nhưng 
theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, BHXH Việt Nam sẽ triển khai mạnh mẽ hơn đến các địa 
bàn dân cư trong cả nước. Trong đó, đến năm 2021, khu vực đô thị sẽ có trên 50% số người 
nhận lương hưu và trợ cấp xã hội sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 



Theo bà Đàm Phương Trang (ngụ quận 8, TPHCM), việc nhận lương hưu qua thẻ ATM có 
thuận lợi riêng nhưng cũng kích rích. “Trước đây, tôi đăng ký nhận lương qua thẻ ATM 
nhưng nay lại chuyển sang nhận ở bưu điện vì cây ATM khá xa nhà, đi lại khó khăn” - bà 
Trang chia sẻ. 

Cả nước ta hiện có khoảng 3,1 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. 
Thời gian vừa qua, để tránh tụ tập đông người do dịch bệnh COVID-19, ngành BHXH và Bưu 
điện đã tổ chức chi trả lương cho người về hưu khu vực đô thị tại nhà. Đợt chi trả cho thấy sự 
cần thiết phải đẩy mạnh việc trả lương hưu bằng thẻ ATM. 

Đồng thời, nó bộc lộ rõ hơn sự bất cập phát sinh nếu như không được các cơ quan liên quan 
phối hợp một cách đồng bộ. Bởi ở các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng… trụ ATM 
được bố trí ở khắp nơi, người nhận lương dễ dàng sử dụng khi có nhu cầu rút tiền. Tuy nhiên, 
với các địa phương khác, nhất là các địa phương vùng sâu vùng xa, việc đẩy mạnh chi trả 
lương hưu qua thẻ ATM chưa hẳn là lựa chọn tối ưu và phù hợp nhất, vì thiếu các trụ ATM và 
người dân chưa biết sử dụng. Do vậy, việc đẩy mạnh chi trả lương qua thẻ ATM tới các địa 
phương cần phải có một lộ trình. 

NGỌC LÊ 

 

 


