




Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về thông tin liên lạc thực sự
đã trở thành kim chỉ nam, thành
sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình
hình thành, chiến đấu và trưởng
thành của công tác thông tin liên
lạc cách mạng nước ta, cả thông
tin liên lạc quân sự và ngành
thông tin bưu điện. 

Sau khi Đảng ta ra đời cho đến
năm 1941, do các điều kiện lịch
sử, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vẫn
hoạt động ở nước ngoài và chỉ
đạo phong trào cách mạng cũng
như các hoạt động của Đảng
thông qua các đường dây liên lạc
bí mật. Trong các Chỉ thị gửi về
cho Trung ương Đảng trong thời
kỳ này, Người thường xuyên căn
dặn phải coi trọng công tác giao
thông liên lạc, phải thiết lập các
đường dây liên lạc chặt chẽ giữa
các cấp uỷ Đảng từ chi bộ tới
Trung ương và với quần chúng,
đồng thời duy trì liên lạc với các
Đảng Cộng sản anh em và Quốc
tế Cộng sản. Cũng trong giai đoạn
này, do bị giam cầm trong nhà tù
đế quốc (thời kỳ ở Hương Cảng
năm 1932 - 1933), do những ngăn
trở của điều kiện khách quan, có
những thời điểm lãnh tụ Nguyễn
Ái Quốc bị mất liên lạc với phong

trào cách mạng trong nước. Đối
với Người thì đó là thời kỳ đau
khổ nhất, bức bối nhất vì bị mất
liên lạc có nghĩa là bị cắt rời, bị cô
lập với phong trào cách mạng của
Đảng và nhân dân - lý tưởng và lẽ
sống duy nhất của Người. 

Nhìn lại phong trào cách mạng
do Đảng ta lãnh đạo trong những
năm trước khi lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc về nước, có thể nhận thấy,
công tác giao thông liên lạc luôn
luôn được quan tâm đặc biệt. Các
Nghị quyết của Đảng trong thời kỳ
này đều đề cập đến công tác giao
thông với những hướng dẫn và
nhiệm vụ cụ thể về tổ chức mạng
lưới giao thông. Thực tiễn phong
trào cách mạng trong thời kỳ này
cho thấy, mọi bước tiến của
phong trào đều gắn liền với công
tác giao thông như một nhân tố có
tính quyết định. Hoạt động trong
điều kiện bí mật, việc gây dựng,
phát triển phong trào cách mạng
trong quần chúng nhân dân luôn
đi liền với việc phát triển mạng
lưới giao thông liên lạc. Ngược
lại, thực dân Pháp và tay sai cũng
luôn luôn ý thức được điều đó nên
đã không từ một thủ đoạn lùng
sục, khủng bố nào để phá mạng
lưới giao thông liên lạc của ta, coi

đó là cách thức hữu hiệu nhất để
phá hoại phong trào cách mạng,
ngăn trở sự phát triển và lớn
mạnh của phong trào. 

Vì vậy, có thể khẳng định
rằng, công tác giao thông liên lạc
trong những năm Đảng ta hoạt
động bí mật luôn là một mặt trận
quan trọng hàng đầu, đồng thời
cũng là mặt trận nóng bỏng,
nhiều hiểm nguy nhất. Người
được phân công phụ trách công
tác này đều là những cán bộ cốt
cán, trung kiên và dũng cảm nhất.

Chính những năm tháng gian
truân đi tìm đường cứu nước, tìm
cách truyền bá Chủ nghĩa Mác -
Lênin vào Việt Nam, gây dựng
phong trào cách mạng và sáng lập
Đảng Cộng sản Việt Nam cùng
thực tiễn phong trào cách mạng
do Đảng lãnh đạo đã hình thành
nên trong Chủ tịch Hồ Chí Minh tư
duy hết sức chiến lược về vai trò,
vị trí của thông tin liên lạc trong
công tác cách mạng ngay khi trở
về Tổ quốc năm 1941. Dưới sự
lãnh đạo trực tiếp của Người,
cùng với sự ra đời của Mặt trận
Việt Minh, phong trào cách mạng
nước ta bước sang một trang mới
với khí thế “đánh Pháp đuổi Nhật”
sục sôi hướng tới Tổng khởi nghĩa
Tháng Tám - 1945. Cũng từ đó,
theo Chỉ thị của Người, bắt đầu từ
phong trào “Nam tiến” năm 1942,
mạng lưới giao thông liên lạc đã
được thiết lập một cách vững
chắc xuất phát từ đầu não Pác Bó
(Cao Bằng) như những sợi dây
thần kinh vươn xuống các tỉnh
đồng bằng, nối liền với miền
Trung và miền Nam, gắn kết
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác bảo đảm
thông tin liên lạc, Người nói: “Việc liên lạc là một việc quan trọng
nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất
chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi”. Nhân
dịp Kỷ niệm 70 năm Truyền thống Ngành Bưu điện Việt Nam
(15/8/1945 - 15/8/2015), Đặc san Thông tin và Truyền thông xin giới
thiệu bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đỗ Trung Tá, Nguyên Bộ
trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ngành Bưu điện thực hiện
lời dạy của Bác bảo đảm thông tin, liên lạc trong mọi tình huống.
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phong trào cách mạng cả nước
vào một trung tâm thống nhất
không bao giờ gián đoạn cho đến
Cách mạng Tháng Tám năm
1945. Ngay trong những ngày
Tháng Tám sục sôi đó, Hội nghị
toàn quốc của Đảng họp tại Tân
Trào (Tuyên Quang) trong 2 ngày
14 và 15/8/1945 dưới sự chủ trì
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng
với việc đưa ra quyết định lịch sử
phát động Tổng khởi nghĩa giành
chính quyền trong cả nước, đã
quyết định thành lập Ban Giao
thông chuyên môn (tiền thân của
ngành Bưu điện ngày nay) để chịu
trách nhiệm tổ chức công tác giao
thông liên lạc phục vụ cách mạng.
Từ đó, ngày 15/8 hàng năm trở
thành Ngày Truyền thống của
ngành Bưu điện.

Trong suốt 2 cuộc chiến tranh
giải phóng dân tộc chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm
lược, trong hoàn cảnh khốc liệt
của chiến tranh, dù bận trăm
công nghìn việc, với cương vị
lãnh tụ tối cao của dân tộc, Chủ
tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành
sự quan tâm thích đáng đến công
tác thông tin liên lạc. Ngày
17/01/1946, trong hoàn cảnh
“nước sôi lửa bỏng” của những
ngày đầu xây dựng và bảo vệ
chính quyền cách mạng non trẻ,
Người vẫn dành thời gian đến
thăm Bưu điện Trung ương Bờ
Hồ để động viên cán bộ viên
chức ở đây dốc lòng phục vụ chế
độ mới. Ngày 5/01/1946, trong
Chỉ thị “Công việc khẩn cấp bây
giờ” cho công cuộc kháng chiến
kiến quốc, đề cập công tác giao
thông, Người viết: “Phải đặc biệt
chú ý vì giao thông là mạch máu
của tổ chức. Giao thông tốt thì
các việc đều dễ dàng. Giao thông
xấu thì các việc đình trệ”. Cho
đến những năm cuối đời, Chủ tịch

Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan
tâm hết sức quý báu đối với công
tác thông tin liên lạc. Năm 1966,
trong chuyến thăm Đoàn Sóng
điện thuộc Bộ đội thông tin liên
lạc, Bác nói: “Thông tin liên lạc là
dây thần kinh, là mạch máu con
người”. Ngày 28/01/1969, không
lâu trước khi vĩnh biệt chúng ta,
trong thư khen gửi cán bộ chiến
sĩ thông tin liên lạc, Bác đã đề ra
4 yêu cầu có tính nguyên tắc đối
với thông tin liên lạc là: “Kịp thời,
chính xác, bí mật, an toàn”. 

Một điều đáng chú ý nữa là,
sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đối với công tác giao thông
liên lạc không chỉ dừng ở những
ý kiến chỉ đạo mang tầm chiến
lược mà còn hết sức sâu sát cụ
thể theo đúng tác phong của một
nhà lãnh đạo và tổ chức tài ba.
Ngày nay, đọc lại những di huấn
của Người về thông tin liên lạc
chúng ta không khỏi kinh ngạc về
những hiểu biết sâu sắc, tỷ mỉ
cùng sự quan tâm sâu sát của
Người. Ngay từ năm 1941, trong
tác phẩm “Cách đánh du kích”,
Người viết: “Đánh du kích cần
xếp đặt thông tin liên lạc cho
nhanh chóng, chắc chắn và chu
đáo. Không có thông tin và liên
lạc với các nơi thì đội du kích
đứng chơ vơ giữa trời, không làm
gì được. Thông tin liên lạc của du
kích phần lớn nhờ vào dân
chúng. Người phụ trách thông tin
phải chọn người nhanh nhẹn,
chắc chắn và khôn khéo, dùng lối
đi bộ, đi ngựa, đi xe, đi thuyền để
đưa tin tức. Lúc cần phải dùng
nhiều người, đi nhiều đường,
phòng khi người này bị trắc trở thì
còn người khác, đường khác”. 

Tư tưởng thông tin liên lạc
phải dựa vào dân, gắn bó với
nhân dân chính là một phần của
tư tưởng chiến tranh nhân dân và

cao hơn là tư tưởng đại đoàn kết
toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Đảng ta. Đó chính là sự
kết tinh của trí tuệ và lòng yêu
nước nồng nàn, của ý chí kiên
cường đấu tranh cho độc lập tự
do của dân tộc, cho hạnh phúc
của nhân dân. 

Ra đời trong khí thế sục sôi
cách mạng của những ngày
Tháng Tám lịch sử năm 1945, 70
năm qua, ngành Bưu điện Việt
Nam cùng đội ngũ những người
làm công tác thông tin liên lạc nói
chung luôn luôn thấm nhuần lời
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
đem tất cả sức lực trí tuệ và cả
xương máu của mình để phục vụ
sự nghiệp cách mạng của Đảng
và dân tộc, phục vụ nhu cầu
thông tin liên lạc của nhân dân,
góp phần xứng đáng vào thắng
lợi vĩ đại của 2 cuộc kháng chiến
chống ngoại xâm, giành độc lập,
thống nhất cho Tổ quốc, cũng
như công cuộc xây dựng, bảo vệ
và phát triển đất nước hiện nay.

Trong 2 cuộc kháng chiến
chống Pháp và chống Mỹ, cùng
với lực lượng thông tin quân sự,
ngành Bưu điện đã vượt qua mọi
khó khăn, thiếu thốn hiểm nguy
trong hoàn cảnh chiến tranh ác
liệt, xây dựng và giữ vững huyết
mạch thông tin phục vụ chiến
đấu, góp phần đắc lực vào thắng
lợi của sự nghiệp giải phóng dân
tộc, thống nhất Tổ quốc. Gần 1
vạn người con ưu tú của ngành
Bưu điện đã ngã xuống trên khắp
các chiến trường cho độc lập tự
do của Tổ quốc. 

Bước vào thời kỳ mới của đất
nước với việc thực hiện 2 nhiệm
vụ chiến lược: xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa, vượt qua muôn
vàn khó khăn thiếu thốn của đất
nước sau chiến tranh, phát huy
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truyền thống trung thành, dũng
cảm trong chiến đấu, ngành Bưu
điện lại cùng toàn Đảng toàn dân
viết nên những trang sử mới với
những kỳ tích sáng tạo. 

Đặc biệt, trong giai đoạn 30
năm đổi mới, tăng tốc, hội nhập và
phát triển vừa qua, quán triệt sâu
sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và đường lối đổi mới được
Đảng khởi xướng từ Đại hội VI
(năm 1986), toàn ngành đã thực
hiện những chiến lược, giải pháp
phát triển mang tính đột phá, táo
bạo, từ đó tạo nên sự phát triển có
tính bùng nổ của bưu chính, viễn
thông và công nghệ thông tin với
một số kết quả tiêu biểu: xây dựng
hệ thống hạ tầng thông tin băng
rộng quốc gia hiện đại, đồng bộ,
công nghệ ngang tầm quốc tế;
cung cấp tích hợp hệ thống các
dịch vụ Bưu chính, Viễn thông,
Internet và phát thanh - truyền
hình số phong phú, đa dạng; cập
nhật công nghệ mới nhất của thế
giới với những tiện ích ngày càng
cao, khả năng tương tác ngày
càng rộng và giá cước ngày càng
hạ; xác lập thị trường bưu chính,
viễn thông cạnh tranh; đổi mới
doanh nghiệp; thành lập Tập đoàn
Bưu chính - Viễn thông Việt Nam,
Tập đoàn Viễn thông Quân đội,
Tổng Công ty Bưu điện Việt
Nam… và tiến hành lộ trình hội
nhập, cạnh tranh quốc tế. Hệ
thống quản lý nhà nước về Bưu
chính, Viễn thông và công nghệ
thông tin ngày càng được kiện
toàn đi lên từ Tổng cục Bưu điện
đến Bộ Bưu chính, Viễn thông và
nay là Bộ Thông tin và Truyền
thông để liên tục đổi mới công tác
quản lý nhà nước có nền tảng
pháp lý đồng bộ, tương thích sự
biến đổi nhanh của công nghệ,
nhằm tạo ra những đột phá mới
trong ứng dụng và phát triển công

nghệ thông tin và truyền thông ở
nước ta. Những thành tựu của
ngành trong thời kỳ đổi mới đã
được Đảng và Nhà nước ghi
nhận, đánh giá cao với nhiều phần
thưởng cao quý, đặc biệt là ngành
kinh tế kỹ thuật đầu tiên được tặng
thưởng Huân chương Sao vàng
với thành tích là ngành tiên phong,
đi đầu trong đổi mới với những
tiến bộ vượt bậc về công nghệ,
dịch vụ và đóng góp không nhỏ
cho sự phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam Xã hội Chủ nghĩa. 

Riêng đối với Tổng Công ty
Bưu điện Việt Nam, mặc dù tách
ra khỏi Tập đoàn VNPT để hoạt
động độc lập từ ngày 1/1/2013
song đã có những bước đột phá
cả về tốc độ tăng trưởng doanh
thu và lợi nhuận. Riêng năm 2014,
mặc dù không còn nhận được sự
hỗ trợ bằng tiền của Nhà nước
nhưng vẫn đảm bảo các dịch vụ
bưu chính công ích, song Tổng
Công ty vẫn phấn đấu thực hiện
tốt và bảo toàn, phát triển vốn nhà
nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ
cung ứng các dịch vụ bưu chính,
kinh doanh có lãi cao hơn năm
2013. Tổng doanh thu của Bưu
điện Việt Nam vẫn đạt hơn 6.350
tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 100 tỷ
đồng, tăng 20% so với năm trước.
Điều này chứng tỏ Bưu điện Việt
Nam đã đi đúng hướng, nhiều giải
pháp chỉ đạo điều hành sản xuất,
kinh doanh phù hợp. Điểm nổi bật
là với 3 mảng dịch vụ chính là bưu
chính chuyển phát, tài chính bưu
chính và phân phối truyền thông,
hiện Tổng Công ty đã tích cực chủ
động khai thác nhiều dịch vụ mới
như: thu hộ chi hộ, đại lý bảo
hiểm, đại lý bán vé, dịch vụ ngân
hàng, chi trả lương hưu và bảo
hiểm xã hội... nhằm tạo nguồn thu
mới ổn định về lâu dài. 

Ngày nay, dù tình hình trong
nước và thế giới có nhiều biến
đổi cả về thời cơ và thách thức,
nhưng lĩnh vực thông tin liên lạc
nước ta, trong đó có bưu chính
vẫn duy trì những bước tiến vững
chắc cả về vai trò, vị trí, trình độ
khoa học công nghệ và đang dần
trở thành động lực chủ yếu cho
sự phát triển của đất nước,
hướng tới nền kinh tế tri thức thì
lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh về “tính quan trọng
bậc nhất” của thông tin liên lạc
càng có giá trị khích lệ cao đối với
sự nghiệp của chúng ta.

Ghi nhớ công ơn và lời dạy
của Người, mỗi cán bộ, đảng
viên, công nhân viên chức ngành
Thông tin và Truyền thông nguyện
phát huy cao nhất truyền thống:
“Trung thành - Dũng cảm - Tận
tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” của
ngành; ra sức học tập tư tưởng
Hồ Chí Minh, học tập tác phong
và đạo đức cách mạng: cần,
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư
của Người để thấm nhuần sâu
sắc tinh thần phục vụ đất nước,
phục vụ nhân dân trên cương vị
công tác của mình với phương
châm “nhanh chóng, chính xác,
an toàn, tiện lợi, văn minh”. Qua
đó góp sức đưa ngành Thông tin
và Truyền thông tiếp tục phát
triển; hoàn thành xuất sắc các chỉ
tiêu mà Đại hội XI của Đảng đã đề
ra cho ngành: “Đưa Việt Nam
sớm trở thành nước mạnh về
công nghệ thông tin và truyền
thông; thực hiện thành công Nghị
quyết số 36 của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh ứng dụng và phát triển
công nghệ thông tin đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững và hội
nhập quốc tế và tiến xa hơn nữa”,
sánh vai với các cường quốc như
Bác Hồ mong muốn q

Nguồn: vnpost.vn
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T
RoNG chiến tranh
cũng như trong hòa
bình, đội ngũ lao

động Bưu điện Việt Nam luôn thể
hiện lòng “trung thành” vô hạn với
Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân;
“Dũng cảm” trong chiến đấu với
kẻ thù xâm lược, vượt qua hiểm
nguy của thiên tai, vượt lên
những khó khăn thử thách và
dũng cảm ngay với chính bản
thân mình; “Tận tụy”, trách nhiệm
với công việc được tổ chức phân
công; “Sáng tạo” trong lao động,
sản xuất, kinh doanh; “Nghĩa tình”
với các thế hệ đi trước, với đồng
chí, đồng nghiệp.

Trân trọng, tự hào với lịch
sử truyền thống... 

Từ cuối thế kỷ 19 đến trước
tháng 8/1945, hệ thống thông tin
liên lạc của nước ta do người
Pháp quản lý. Hai chữ “Bưu điện”
cũng xuất hiện từ thời kỳ này, khi
có những người phu chạy bộ đưa
thư (bưu chính) và những nhà
dây thép đầu tiên (điện tín) ra đời. 

Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng
sản Đông Dương ra đời. Hệ

thống thông tin liên lạc phục vụ
cách mạng còn nghèo nàn và
phải hoạt động trong bí mật.   

Tại căn cứ địa cách mạng ở
Pác Bó (Cao Bằng), tháng
5/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung
ương Đảng lần thứ 8. Cũng trong
thời điểm lịch sử trọng đại này,
Bác Hồ đã đưa ra lời dạy bất hủ
về công tác thông tin liên lạc của
cách mạng: “Việc liên lạc là một
việc quan trọng nhất trong công
tác cách mạng, vì chính nó quyết
định sự thống nhất chỉ huy, sự
phân phối lực lượng và do đó bảo
đảm thắng lợi”. 

Ngày 14-15/8/1945, Hội nghị
toàn quốc của Đảng họp tại Tân
Trào (tỉnh Tuyên Quang) đã quyết
định phát động tổng khởi nghĩa
giành chính quyền trong cả nước.
Về công tác giao thông, Nghị
quyết Hội nghị nêu rõ: “1. Phải
đặc biệt chú trọng củng cố giữa
các Xứ và các cấp đảng bộ; 2.
Tích cực tổ chức giao thông trong
các ngành vận tải; 3. Lập Ban
giao thông chuyên môn và giúp

đỡ đầy đủ cho họ làm tròn nhiệm
vụ” (tiền thân của ngành Bưu
điện ngày nay). Thể theo nguyện
vọng của cán bộ công nhân viên,
năm 1980 Ban Cán sự Đảng
Tổng cục Bưu điện đã quyết định
lấy ngày 15/8 là Ngày Truyền
thống ngành Bưu điện.

Ngày 17/01/1946, trong hoàn
cảnh “nước sôi lửa bỏng” của
những ngày đầu xây dựng và bảo
vệ chính quyền cách mạng non
trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn
dành thời gian đến thăm Bưu
điện Trung ương Bờ Hồ để động
viên cán bộ viên chức ở đây dốc
lòng phục vụ chế độ mới. Ngày
05/01/1946, trong Chỉ thị “Công
việc khẩn cấp bây giờ” cho công
cuộc kháng chiến kiến quốc, đề
cập công tác giao thông, Người
viết: “Phải đặc biệt chú ý vì giao
thông là mạch máu của tổ chức.
Giao thông tốt thì các việc đều dễ
dàng. Giao thông xấu thì các việc
đình trệ”. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu,
nhân dân ta đã dũng cảm đứng
lên đấu tranh giành lại độc lập, tự
do cho dân tộc. Trong suốt chặng
đường lịch sử đầy khó khăn, gian
khổ nhưng vinh quang đó, ngành
Bưu điện đã được Đảng và Nhân
dân tin yêu, giáo dục và xây dựng
để từng bước trưởng thành, hoàn
thành mọi nhiệm vụ được giao.  

Qua các cuộc chiến tranh giữ
nước, các thế hệ cán bộ công
nhân viên giao bưu, thông tin đã

LÒCH SÖÛ TRUYEÀN THOÁNG NGAØNH BÖU ÑIEÄN - 
ÑIEÅM TÖÏA CUÛA CHIEÁN LÖÔÏC ÑOÅI MÔÙI VAØ PHAÙT TRIEÅN

NGÔ HOÀI THANH

Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng Công ty Bưu điện
Việt Nam gắn với tên tuổi ngành Bưu điện và gắn liền với lịch
sử cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ
quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Các giá trị truyền thống của
ngành Bưu điện được tạo dựng và vun đắp bởi sự hy sinh của
hàng vạn liệt sỹ, những mất mát của hàng vạn thương binh,
bệnh binh, công lao của lớp lớp các thế hệ đi trước, đã và đang
được thế hệ hôm nay kế tục xứng đáng, xây dựng và phát triển
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ngày càng lớn mạnh, giữ vững
vai trò doanh nghiệp chủ lực, góp phần trong sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



đem tất cả sức lực, trí tuệ và cả
xương máu của mình, vượt qua
mọi khó khăn, thiếu thốn hiểm
nguy trong hoàn cảnh chiến tranh
ác liệt, xây dựng và giữ vững
huyết mạch thông tin phục vụ sự
nghiệp cách mạng của Đảng và
dân tộc, góp phần đắc lực vào
thắng lợi của sự nghiệp giải
phóng dân tộc, thống nhất đất
nước. Gần 1 vạn người con ưu tú
của ngành Bưu điện đã ngã
xuống trên khắp các chiến trường
vì độc lập, tự do, thống nhất của
Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ mới của đất
nước với việc thực hiện 2 nhiệm
vụ chiến lược: xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa, vượt qua muôn
vàn khó khăn thiếu thốn của đất
nước sau chiến tranh, vượt qua
khó khăn của cơ chế bao cấp,
phá thế bao vây cấm vận của
phương Tây, phát huy truyền
thống trung thành, dũng cảm
trong chiến đấu, Bưu điện Việt
Nam lại cùng toàn Đảng toàn dân
viết nên những trang sử mới.

Thực hiện đường lối đổi mới
do Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ VI đề ra, thấm nhuần sâu sắc
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
toàn Ngành đã thực sự đổi mới tư
duy và hành động để hoạch định
chiến lược và đề ra những giải
pháp thực hiện nhằm đổi mới,
phát triển ngành Bưu điện với
mục tiêu: Đi thẳng lên hiện đại,
phát triển nhanh mạng lưới và
dịch vụ, tăng nhanh lưu lượng và
doanh thu, đáp ứng ngày càng
cao nhu cầu thông tin của xã hội.

Sau gần 30 năm đổi mới,
những thành công của hai giai
đoạn tăng tốc độ phát triển đã tạo
nên sự phát triển có tính bùng nổ
của bưu chính, viễn thông, công
nghệ thông tin đất nước. Sự phát

triển vượt bậc của Bưu chính,
Viễn thông; xu hướng phát triển
của thị trường, công nghệ và dịch
vụ đã đặt ra yêu cầu bưu chính,
viễn thông cần được tách ra độc
lập, để hai lĩnh vực có cơ hội và
điều kiện phát triển trong tình
hình mới.

Năm 2001, Lãnh đạo Ngành
quyết định triển khai phương án
thí điểm đổi mới quản lý, khai
thác, kinh doanh bưu chính, viễn
thông trên địa bàn các tỉnh.

Năm 2008, thực hiện Quyết
định của Chính phủ và Bộ Bưu
chính Viễn thông (nay là Bộ
Thông tin và Truyền thông) Bưu
chính tách ra hình thành nên
Tổng Công ty Bưu chính Việt
Nam là doanh nghiệp độc lập
thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam.

Năm 2013, triển khai quyết
định 1746/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, quyền đại diện
chủ sở hữu tại Tổng Công ty Bưu
chính Việt Nam chuyển về Bộ
Thông tin và Truyền thông và đổi
tên là Tổng Công ty Bưu điện Việt
Nam.

... Kế thừa, phát huy trong
thời kỳ đổi mới và phát triển

Vinh dự được kế thừa và
mang tên Bưu điện Việt Nam, 7
năm tách ra hoạt động độc lập,
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
đã tranh thủ thời cơ, vận hội, khắc
phục tồn tại, hạn chế của chủ
quan, vượt qua những khó khăn
của môi trường sản xuất kinh
doanh. Đã tập trung sắp xếp lại tổ
chức, lao động; Cấu trúc lại mạng
lưới điểm phục vụ, hệ thống vận
chuyển; Mở ra nhiều dịch vụ mới,
đặc biệt là việc tham gia vào các
dịch vụ hành chính công, các dịch
vụ thu hộ, chi hộ, các dịch vụ tài
chính ngân hàng, bảo hiểm...; Tổ
chức lại các dịch vụ truyền thống

phù hợp với môi trường kinh
doanh hiện đại; Phát triển mạnh
các ứng dụng công nghệ thông tin
trong cung cấp dịch vụ, quản trị
doanh nghiệp; Chú trọng công tác
đào tạo, phát triển đội ngũ; Điều
chỉnh các giải pháp điều hành
kinh doanh, kết hợp quản lý tập
trung với tăng cường tính độc lập
tự chủ của các đơn vị thành viên;
Ổn định việc làm và thu nhập của
người lao động; Các dịch vụ kinh
doanh đã đạt được lợi nhuận;
Thực hiện đúng lộ trình cân bằng
thu chi do Chính phủ đề ra; Năng
suất lao động toàn Tổng Công ty
đã được cải thiện rõ rệt; Năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp
được nâng lên; Uy tín, vai trò chủ
lực của Bưu điện Việt Nam trong
lĩnh vực bưu chính, chuyển phát
của đất nước ngày càng được
khẳng định. 

Bên cạnh việc thực hiện đổi
mới toàn diện để sớm tạo ra năng
lực và sức phát triển mới, Tổng
công ty đặc biệt chú trọng tới các
chương trình an sinh xã hội, vì
cộng đồng, công tác lịch sử
truyền thống. Đội ngũ lao động
toàn Tổng Công ty đã dành
những ngày lương của mình để
ủng hộ các chương trình xóa đói,
giảm nghèo; các đối tượng chính
sách, các chương trình nghĩa tình
biển đảo, vì Hoàng Sa, Trường
Sa của Tổ quốc; phối hợp tổ chức
các buổi gặp mặt lực lượng giao
bưu thông tin các vùng chiến khu;
phối hợp tổ chức sinh hoạt của
câu lạc bộ hưu trí... tạo nên sự
gần gũi, ấm áp nghĩa tình giữa
các thế hệ.   

Chỉ tính riêng trong năm
2014, năm bản lề của kế hoạch
phát triển giai đoạn 2011-2015
của Bưu điện Việt Nam, đến thời
điểm hiện tại, năm kế hoạch đã đi
qua được hơn nửa thời gian, các

7KYÛ NIEÄM 70 NAÊM TRUYEÀN THOÁNG NGAØNH BÖU ÑIEÄN VIEÄT NAM (15/8/1945 - 15/8/2015)

F



8 ÑAËC SAN THOÂNG TIN VAØ TRUYEÀN THOÂNG

THựC hiện Quyết định số 1086/QĐ-BTTTT
ngày 30/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền
thông (TTTT) về việc phê duyệt Kế hoạch tổ

chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Truyền thống
Ngành Bưu điện Việt Nam (15/8/1945-15/8/2015),
ngày 13/7/2015, Sở TTTT đã ban hành Kế hoạch số
475/KH-STTTT về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm
70 năm Truyền thống Ngành Bưu điện Việt Nam. 

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm
Truyền thống Ngành Bưu điện Việt Nam tạo nên một
đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, sâu rộng trong cán bộ
công chức, viên chức và người lao động nhằm ôn lại
truyền thống của ngành. Qua đó động viên, khích lệ
tinh thần cán bộ công chức, viên chức, người lao
động thi đua hăng say lao động, sáng tạo, đoàn kết,
phát huy năng lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi

nhiệm vụ chính trị và vượt mức kế hoạch công tác
năm, xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông
phát triển bền vững.

Về công tác thông tin, tuyên truyền:
Sở TTTT đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan

thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác thông
tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Truyền thống
Ngành Bưu điện Việt Nam; xây dựng các chuyên
mục, chuyên đề và tăng cường số lượng tin, bài
phản ánh về hoạt động kỷ niệm 70 năm Truyền
thống Ngành Bưu điện Việt Nam trên Báo Hải
Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trên
Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử
của các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện. Chỉ
đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Phát thanh
các huyện, thị xã, thành phố hưởng ứng viết bài,

chỉ số kinh tế của Tổng Công ty
đạt được khá tích cực: tổng
doanh thu: trên 3.000 tỷ đồng,
tăng 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận
đạt 26,5 tỷ đồng. Duy trì ổn định
hệ thống 12.655 điểm phục vụ
(trong đó có 8.099 điểm Bưu điện
- Văn hóa xã), gần 3.800 tuyến
vận chuyển các cấp và bằng các
loại hình vận chuyển khác nhau.

Định hướng phát triển trong
những năm tới, Bưu điện Việt
Nam tiếp tục chú trọng 5 yếu tố:
hạ tầng mạng lưới vật lý và công
nghệ thông tin; nhóm bưu chính
chuyển phát, nhóm tài chính bưu
chính, nhóm phân phối truyền
thông và phát triển thương hiệu.
Với mục tiêu đến năm 2015:
doanh thu đạt 12.000 - 13.500 tỷ
đồng, lợi nhuận 100 - 200 tỷ đồng;
và đến năm 2020: doanh thu đạt

28.000 - 30.000 tỷ đồng, lợi
nhuận 600 - 800 tỷ đồng. 

Sau 7 năm hoạt động độc lập,
đặc biệt là sau 2 năm tách hoàn
toàn với Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam, những kết quả
đạt được của Bưu điện Việt Nam
đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực
vượt bậc của toàn thể đội ngũ lao
động của toàn Tổng công ty. Đó là
sự kế thừa và phát huy xứng
đáng lịch sử, truyền thống 70 năm
của các thế hệ ngành Bưu điện. 

Hoà chung khí thế của toàn
Đảng, toàn dân ta kỷ niệm 70 năm
Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 02/9, cùng với niềm tự hào
của đội ngũ lao động Bưu điện
Việt Nam kỷ niệm 70 năm Truyền
thống Ngành Bưu điện đã và
đang khơi dậy ý chí quyết tâm
trong mỗi người lao động. Sức

mạnh của các giá trị lịch sử,
truyền thống luôn là điểm tựa
vững chắc, thôi thúc đội ngũ lao
động Bưu điện Việt Nam vượt lên
mọi khó khăn, lao động quên
mình, quyết tâm thực hiện thành
công công cuộc đổi mới, phát
triển Tổng Công ty, đóng góp có
hiệu quả cho sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mọi sự kiện, sự việc sẽ qua đi
theo thời gian, chỉ để lại qua các
thế hệ là các giá trị truyền thống -
đó chính là nền tảng của sự phát
triển. Trân trọng, giữ gìn, phát huy
lịch sử, truyền thống, đó là trách
nhiệm, nghĩa vụ và là niềm tự hào
của mỗi người lao động Bưu điện
Việt Nam q

(Nguồn: vnpost.vn)
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đưa tin về hoạt động kỷ niệm 70 năm Truyền thống
Ngành Bưu điện Việt Nam, đồng thời tăng cường
tuyên truyền trên hệ thống Đài Phát thanh cấp
huyện, Đài Truyền thanh cấp xã. 

Chỉ đạo Bưu điện tỉnh, Viễn thông Hải Dương
tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức
lao động hiện đang công tác hoặc đã nghỉ hưu trong
ngành tham gia cuộc thi “Viết về 70 năm Truyền
thống Ngành Bưu điện” do Công đoàn TTTT Việt
Nam tổ chức với chủ đề: Ca ngợi truyền thống
“Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo -
Nghĩa tình”; những đóng góp của ngành Bưu điện
với đất nước, mang lại cho xã hội những giá trị tốt
đẹp của cuộc sống, tất cả nhằm mục tiêu vì con
người, vì sự phát triển của xã hội; những tấm gương
điển hình của ngành Bưu điện trong các cuộc kháng
chiến cứu nước, trong công cuộc đổi mới và xây
dựng đất nước 70 năm qua.

Ngoài ra, để công tác thông tin, tuyên truyền sâu
rộng, Sở TTTT đã vận động cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động toàn Sở đẩy mạnh phong trào
thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm
Truyền thống Ngành Bưu điện Việt Nam; Phối hợp
với Viễn thông Hải Dương, Bưu điện tỉnh, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự kỷ niệm
70 năm Truyền thống Ngành Bưu điện Việt Nam để
phát trên Truyền hình; xuất bản Đặc san Thông tin và
Truyền thông số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm
Truyền thống Ngành Bưu điện Việt Nam.

Về tổ chức các hoạt động giao lưu, hội nghị
giao ban, gặp mặt:

Sở TTTT đã chỉ đạo Chi đoàn Thanh niên Sở

TTTT phối hợp với các Chi đoàn Thanh niên Bưu
điện tỉnh, Viễn thông Hải Dương, Chi nhánh
Mobifone tại Hải Dương tổ chức giao lưu bóng đá
giữa Sở TTTT, Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Chi
nhánh Mobifone tại Hải Dương.

Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, Viễn thông
Hải Dương tổ chức hội nghị giao ban với Trưởng
phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh các
huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các doanh
nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn để tuyên
truyền, giới thiệu và ôn lại Truyền thống Ngành Bưu
điện Việt Nam.

Ngoài ra, Sở TTTT cũng phối hợp với Bưu điện
tỉnh và Viễn thông Hải Dương tổ chức gặp mặt và
tặng quà cho Ban liên lạc hưu trí ngành Bưu điện.

Về tổ chức kỷ niệm 70 năm Truyền thống
Ngành Bưu điện Việt Nam:

Sở TTTT phối hợp với Bưu điện tỉnh và Viễn thông
Hải Dương tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Truyền thống
Ngành Bưu điện Việt Nam (15/8/1945-15/8/2015).
Đây là dịp để ôn lại Truyền thống Ngành Bưu điện
Việt Nam 70 năm qua và điểm lại những dấu ấn lịch
sử của Bưu điện tỉnh Hải Dương trong quá trình xây
dựng và phát triển từ khi thành lập đến nay.

Thông qua việc chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch và
hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm
70 năm Truyền thống Ngành Bưu điện Việt Nam của
Sở TTTT đã góp phần quan trọng nâng cao nhận
thức cho các tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ
công nhân viên Ngành Bưu điện trên địa bàn tỉnh về
Truyền thống của Ngành Bưu điện Việt Nam nói
chung và của Bưu điện tỉnh Hải Dương nói riêng q

9KYÛ NIEÄM 70 NAÊM TRUYEÀN THOÁNG NGAØNH BÖU ÑIEÄN VIEÄT NAM (15/8/1945 - 15/8/2015)

đua Bưu điện tỉnh xét công nhận
và tặng thưởng qua các đợt sơ
kết, tổng kết.

Là một đơn vị của Trung ương
đóng trên địa bàn huyện, đơn vị
đã thực hiện tốt chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước. Ngoài
việc thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn được giao, Bưu điện huyện
còn thực hiện nhiệm vụ chính trị
trong việc giữ vững thông tin liên
lạc, phục vụ nhiệm vụ chính trị của

địa phương và của đất nước như
công tác phòng chống lụt bão, tìm
kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên
tai hàng năm, các kỳ thi tuyển
sinh, kỳ thi tốt nghiệp hàng năm.
Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham
gia các phong trào xã hội tại địa
phương và làm tốt công tác từ
thiện tại địa phương như ủng hộ
quỹ “Vì người nghèo, chất độc
màu da cam”…

Phát huy truyền thống là đơn
vị nhiều năm liền đạt thành tích

xuất sắc trong sản xuất, kinh
doanh, trong năm 2015 và những
năm tiếp theo, với tinh thần đoàn
kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển,
Bưu điện huyện Cẩm Giàng quyết
tâm khắc phục những hạn chế,
vượt qua mọi khó khăn, thách
thức, đẩy mạnh phong trào thi
đua xây dựng Bưu điện huyện
ngày càng vững mạnh, góp phần
cùng Bưu điện tỉnh Hải Dương
khẳng định là doanh nghiệp chủ
đạo cung cấp các dịch vụ Bưu
chính, tài chính Bưu chính, phân
phối bán lẻ chủ đạo trên địa bàn
tỉnh q

Bưu đIệN HuyệN Cẩm GIÀNG...
(Tiếp theo trang 29)



10 ÑAËC SAN THOÂNG TIN VAØ TRUYEÀN THOÂNG

B
ưU điện tỉnh Hải Dương
ra đời ngay trong quá
trình vận động cách

mạng, những năm trước Tổng
khởi nghĩa giành chính quyền,
tháng 8-1945, lực lượng Giao
thông liên lạc Hải Dương đã lớn
lên, trưởng thành cùng Cách
mạng và đã có những đóng góp
to lớn vào sự nghiệp giải phóng
quê hương, xây dựng đất nước
ngày thêm giàu mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng,
trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Hải
Dương và ngành Bưu điện Việt
Nam, lực lượng Giao thông liên lạc
Hải Dương những năm trước
Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đã
vượt qua muôn vàn gian khổ hy
sinh, vượt qua mưa bom bão đạn
để chuyển chủ trương chính sách,
tài liệu của Đảng đến tận cơ sở,
đến tận tay đồng chí, đồng bào,
đưa đón, nuôi giấu cán bộ, bộ đội,
xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng
phong trào và đáp ứng nhu cầu
giao lưu tình cảm ngày một phong
phú, đa dạng của nhân dân.

Cách đây 70 năm, vào ngày
15/8/1945, Hội nghị toàn quốc
Đảng Cộng sản Đông Dương họp
tại Tân Trào (Tuyên Quang) đã
thông qua nhiều nghị quyết quan
trọng, trong đó có Nghị quyết về
thông tin liên lạc. Nghị quyết nêu
rõ: “Lập Ban giao thông chuyên
môn và giúp đỡ đầy đủ họ làm

nhiệm vụ”. Đây là dấu mốc lịch sử
khởi nguồn cho sự ra đời của Bưu
điện Việt Nam. Trải qua 70 năm
xây dựng và trưởng thành, nhìn lại
một chặng đường lịch sử đã qua,
chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc
động trước những hy sinh của lớp
người đi trước, những đóng góp
lớn lao mà thầm lặng của hàng
triệu lượt người làm công tác
thông tin liên lạc. Những dấu mốc
lịch sử không thể nào quên của
Bưu điện tỉnh Hải Dương, đó là:

Bưu điện tỉnh Hải Dương
trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp (1946-1954): Tổ
chức Ban giao thông liên lạc đặt
dưới sự lãnh đạo, điều hành trực
tiếp của Tỉnh ủy Hải Dương để
làm nhiệm vụ chuyển công văn
tài liệu, đưa đón cán bộ, bộ đội,
dân công trong nội bộ tỉnh, với
các tỉnh khác và Trung ương.
Người làm công tác giao thông
liên lạc thời điểm này nhất thiết
phải được lựa chọn kỹ càng, phải
là đảng viên hoặc thuộc Đoàn
Thanh niên cứu quốc, có tinh
thần trách nhiệm, sẵn sàng chịu
mọi gian khổ, thiếu thốn, dũng
cảm, mưu trí, thà hy sinh tính
mạng để bảo vệ bí mật thông tin
của Đảng, của kháng chiến.

Bưu điện tỉnh Hải Dương
trong những năm đầu xây dựng
chủ nghĩa xã hội (1954-1965):
Cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp thắng lợi đã mở ra thời kỳ
mới trong lịch sử cách mạng Việt
Nam. Ty Bưu điện tỉnh Hải Dương
có 90 người, toàn tỉnh lúc này có
12 phòng và 256 trạm thông tin.
Đường thư báo chạy bằng xe đạp,
ô tô, xe lửa từ thị xã Hải Dương đi
các huyện và đi tỉnh bạn.

Bưu điện tỉnh Hải Dương
trong những năm vừa chống
Mỹ cứu nước, vừa xây dựng
Chủ nghĩa xã hội (1965-1975):
Thắng lợi có tính chất quyết định
của giai đoạn này là Bưu điện tỉnh
Hải Dương đã tích cực chủ động
tổ chức lại bộ máy, chuyển mạng
lưới và các cơ sở thông tin từ thời
bình sang thời chiến, vượt qua
mọi khó khăn, giữ vững thông tin
liên lạc thông suốt, cán bộ công
nhân viên Bưu điện đã bám máy,
bám đường, phục vụ đắc lực cho
công tác lãnh đạo, sản xuất,
chiến đấu.

Bưu điện tỉnh Hải Dương
cùng cả nước xây dựng Chủ
nghĩa xã hội, thực hiện đường
lối đổi mới của Đảng (1976-
1996): Trải qua 20 năm xây dựng
và phát triển, Bưu điện tỉnh Hải
Dương đã có đóng góp xứng đáng
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Tuy nhiên, Bưu điện Việt
Nam nói chung, Bưu điện Hải
Dương nói riêng vẫn còn trong
tình trạng lạc hậu, yếu kém về cả
cơ sở vật chất - kỹ thuật lẫn

Böu ñieän tænh Haûi Döông
Nhìn laïi moät chaëng ñöôøng

đÀO VĂN TưỞNG
Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương



phương thức kinh doanh, yếu kém
cả về trình độ quản lý và trình độ
của con người bưu điện. Có thể
nói tình trạng yếu kém là hậu quả
của chiến tranh kéo dài và sự duy
trình quá lâu của cơ chế tập trung
quan liêu bao cấp, của những tác
động tiêu cực từ bên ngoài.

Bưu điện tỉnh Hải Dương
trong thời kỳ đổi mới (1997-
2007): Chặng đường 10 năm xây
dựng và trưởng thành của Bưu
điện tỉnh Hải Dương đã có một
bước tiến dài. Trải qua 10 năm đổi
mới, đã có những sự đột phá mới
vượt qua mọi khó khăn, khẳng
định thương hiệu, vươn lên ổn
định và phát triển vững chắc. Đến
năm 2007, Bưu điện tỉnh Hải
Dương đã phát triển toàn diện,
cung cấp một hệ thống các dịch vụ
đa dạng, tiên tiến, văn minh, tiện
lợi. Đảm bảo phục vụ thông tin liên
lạc của các cấp ủy Đảng, chính
quyền và nhân dân địa phương
một cách chính xác, kịp thời, an
toàn, bí mật trong mọi tình huống.
Chất lượng dịch vụ ngày một nâng
cao nhờ ứng dụng khoa học kỹ
thuật một cách nhanh chóng và
mạnh mẽ. Bưu điện tỉnh Hải
Dương đã có công nghệ vượt trội,
tiên tiến nhờ thiết bị tin học, điện
tử viễn thông hiện đại.

Năm 2008, thực hiện phương

án đổi mới tổ chức sản xuất kinh
doanh, tách lĩnh vực Bưu chính
và Viễn thông, lĩnh vực Bưu chính
lấy tên là Bưu điện tỉnh Hải
Dương, lĩnh vực viễn thông lấy
tên là Viễn thông Hải Dương.

Đối với Bưu điện tỉnh, giai
đoạn này là một giai đoạn vô
cùng khó khăn do sự  bùng nổ về
công nghệ thông tin, cách truyền
tin mới đã cơ bản thay thế
phương thức đưa tin truyền thống
bằng thư từ. Nhưng ngành Bưu
điện vẫn phải tồn tại với hai
nhiệm vụ: Vừa mang tính phục vụ
nhiệm vụ chính trị như đưa công
văn giấy tờ của các cấp ủy đảng,
chính quyền và nhân dân trong
tỉnh, đưa thư công của các doanh
nghiệp, đưa báo chí tới vùng sâu,
vùng xa, công văn hỏa tốc đảm
bảo an ninh quốc phòng và
phòng chống thiên tai... vừa phải
kinh doanh để tiến tới không phải
nhờ tới sự hỗ trợ của ngân sách. 

Trên thế giới, mặc dù công
nghệ thông tin phát triển đến đỉnh
cao nhưng cũng không một nước
nào giải thể ngành Bưu chính, vì
vai trò của Bưu chính với nhà
nước, với nhân dân vẫn còn và
không thể không có. Nhưng đây
thực sự là một bài toán khó. 

Thực hiện chủ trương của
ngành, của Tổng Công ty Bưu

điện Việt Nam và của Lãnh đạo
tỉnh, Bưu điện tỉnh đã đổi mới
toàn diện ở tất cả các khâu: Bộ
máy tổ chức lao động, tư tưởng
nhận thức, trình độ quản lý,
chuyên môn nghiệp vụ của cán
bộ công nhân viên. Đặc biệt là
việc nâng cao chất lượng sản
phẩm, làm tốt dịch vụ công ích.

Sau 7 năm vượt khó, đến nay
Bưu điện tỉnh Hải Dương đã cơ
bản ổn định. Chất lượng dịch vụ,
số lượng dịch vụ đều tăng và thu
nhập của cán bộ công nhân viên
bước đầu đã khởi sắc.

Trong năm 2015 và những
năm tiếp theo, cán bộ công nhân
viên Bưu điện tỉnh Hải Dương sẽ
tiếp tục phát huy truyền thống vẻ
vang của ngành, truyền thống Anh
hùng của Cô gái giao liên, của
Anh lính quân bưu để thực hiện
tốt đồng thời hai nhiệm vụ là phục
vụ và kinh doanh có hiệu quả.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm
truyền thống của ngành, cán bộ
công nhân viên Bưu điện tỉnh Hải
Dương trân trọng cám ơn sự
quan tâm, tạo điều kiện của Bưu
điện Việt Nam, của Lãnh đạo các
cấp, các ngành và nhân dân
trong tỉnh. Bưu điện tỉnh Hải
Dương luôn mong nhận được sự
quan tâm chia sẻ đó vào những
năm tiếp theo q
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100% số xã có báo Đảng đến trong ngày.
6. Lĩnh vực Viễn thông, Internet:
- Cả nước: hơn 100.000 trạm BTS, trong đó hơn

60.000 trạm BTS 3G. Tổng số máy điện thoại hơn
143 triệu, trong đó có 6,15 triệu thuê bao cố định;
11.923.000 thuê bao internet băng rộng.

- Tỉnh Hải Dương: 1.190 trạm BTS 2G, 789 trạm
BTS 3G; 5.362 km cáp quang; tổng số thuê bao di

động trả sau 136.566; tổng số thuê bao di động trả
trước 1.551.849; tổng số thuê bao cố định 162.954;
tổng số thuê bao internet băng rộng 473.150; tổng
số đại lý internet công cộng 719.

7. Nhân lực hoạt động trong lĩnh vực báo chí
- Cả nước: 18.500 nhà báo được cấp Thẻ Nhà

báo, 5.000 phóng viên đang hoạt động chưa được
cấp Thẻ Nhà báo.

- Tỉnh Hải Dương: 120 nhà báo được cấp Thẻ
Nhà báo, 80 phóng viên đang hoạt động chưa được
cấp Thẻ Nhà báo (Trong tổng số phóng viên, nhà
báo đang hoạt động, có 190 người đã được cấp thẻ
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam) q

Moät vaøi soá lieäu...
(Tieáp theo trang 15)
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Kể từ khi Sở Bưu chính,
Viễn thông (nay là Sở
Thông tin và Truyền thông

(TTTT)) được thành lập đến nay
đã có mối quan hệ gắn bó và tạo
rất nhiều điều kiện cho sự phát
triển của Viễn thông Hải Dương
trong việc phát triển các dịch vụ
viễn thông và công nghệ thông
tin trên địa bàn tỉnh. Điều đó
được thể hiện qua nhiều lĩnh vực
quan trọng.

Với chức năng quản lý nhà
nước về lĩnh vực bưu chính, viễn
thông, Sở TTTT đã ban hành
nhiều văn bản, cơ chế, chính
sách, là cầu nối giữa UBND tỉnh
với doanh nghiệp, hỗ trợ và giúp
đỡ hiệu quả cho Viễn thông Hải
Dương trong việc phát triển cơ sở
hạ tầng di động, mạng lưới viễn
thông đảm bảo phục vụ tốt nhất

cho Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND-
UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành,
đoàn thể, địa phương và người
dân trên địa bàn.

Trong quy hoạch và phát triển
mạng lưới viễn thông, công nghệ
thông tin giai đoạn 2015-2020,
đặc biệt là việc xây dựng và hoàn
thiện Mạng chuyên dùng phục vụ
các cơ quan Đảng, Sở TTTT đã
sát sao trong công tác chỉ đạo và
hỗ trợ toàn diện trên mọi mặt,
giúp Viễn thông Hải Dương hoàn
thành nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, Sở TTTT đã phối
hợp chặt chẽ cùng Viễn thông Hải
Dương trong việc thực hiện tốt
công tác phòng chống lụt bão và
giảm nhẹ thiên tai. Việc đưa ra
các kế hoạch sát với tình hình
thực tế giúp đơn vị có phương án
chuẩn bị đầy đủ, sẵng sàng ứng
phó trong mọi tình huống.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ toàn
diện trên mọi lĩnh vực của Sở
TTTT, hiện nay Viễn thông Hải
Dương đã có một hệ thống cơ sở
hạ tầng đồng bộ, hiện đại, rộng
khắp tới từng thôn, xã. Việc lắp
đặt thiết bị, trạm BTS được triển
khai thuận lợi, giúp cho việc cung
cấp dịch vụ di động Vinaphone,
băng rộng Internet (MegaVNN-
FiberVNN) và các dịch vụ khác
đến khách hàng được nhanh
chóng, kịp thời, tạo sự khác biệt

đối với các doanh nghiệp khác. 
Kết quả đạt được trong những

năm vừa qua, bên cạnh những
yếu tố thuận lợi, nhiều vấn đề
mới, khó khăn, phức tạp nảy sinh
nhưng kết quả sản xuất, kinh
doanh của Viễn thông Hải Dương
đạt được là rất đáng khích lệ.
Mức tăng trưởng doanh thu năm
sau cao hơn năm trước, tiền
lương của người lao động được
đảm bảo, chỉ số chênh lệnh thu
chi đứng trong tốp đầu của Tập
đoàn. Liên tục hàng năm Viễn
thông Hải Dương được nhận Cờ
thi đua xuất sắc của Bộ TTTT;
được Chủ tịch nước tặng thưởng
Huân chương Lao động hạng
Nhì; hàng trăm tập thể, cá nhân
được tặng thưởng các danh hiệu
thi đua cao quý của Nhà nước,
Chính phủ, Bộ TTTT, UBND tỉnh
Hải Dương...

Viễn thông Hải Dương xin trân
trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của
Sở TTTT trong việc hỗ trợ mọi
mặt trên nhiều lĩnh vực, giúp đơn
vị triển khai tốt nhiệm vụ được
tỉnh, Tập đoàn giao. Viễn thông
Hải Dương mong muốn tiếp tục
nhận được sự quan tâm, tạo điều
kiện giúp đỡ hết sức quý báu đó
đối với hoạt động của đơn vị
trong thời gian tới q

Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng
GOùp pHAÀN NAÂNG CAO CHAÁT lÖÔïNG, HIEÄU qUAÛ

HOAïT ÑOÄNG CUÛA VIEãN THOÂNG HAÛI DÖÔNG
NGuyỄN TRuNG KIÊN

Giám đốc Viễn thông Hải Dương



HộI thi Sáng tạo kỹ thuật
tỉnh Hải Dương được tổ
chức 2 năm một lần với

quy mô toàn tỉnh nhằm đẩy mạnh
phong trào lao động sáng tạo,
phát hiện và khai thác các tiềm
năng sáng tạo to lớn của quần
chúng, áp dụng có hiệu quả các
giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào
sản xuất và đời sống trong tỉnh,
góp phần thực hiện công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước; đồng
thời tuyển chọn các giải pháp
tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ
thuật toàn quốc. Đến nay, tỉnh đã
tổ chức được 08 Hội thi. Hội thi
lần đầu tiên được tổ chức năm
1998-1999 và đang triển khai Hội
thi lần thứ IX (2014-2015). Lĩnh
vực dự thi gồm tất cả các giải
pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ
sản xuất, đời sống, kinh tế, xã
hội, an ninh và quốc phòng.

Ban Tổ chức Hội thi được
UBND tỉnh thành lập gồm đại diện
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật (KHKT) tỉnh, Sở Khoa học và
Công nghệ, Liên đoàn Lao động
tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, một số Sở, Ngành liên quan,
Báo Hải Dương, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh. Hội thi được
hướng dẫn, tuyên truyền trên tất
cả các phương tiện thông tin đại
chúng và tuyên truyền bằng tờ rơi,
pa-nô, áp phích lớn nơi công
cộng... giúp đông đảo quần chúng
nhân dân trong tỉnh nắm được
mục đích, nội dung, thể lệ, các văn

bản hướng dẫn của Hội thi và tích
cực hưởng ứng, tham gia.

Ở một số ngành của tỉnh và
một số huyện đã thành lập Ban
Tổ chức Hội thi, đồng thời có
nhiều hình thức phong phú để
tuyên truyền, vận động cơ sở
tham gia. Các hoạt động đó đã
tạo nên một phong trào lao động
sáng tạo ở nhiều cơ quan, doanh
nghiệp, trường học trong tỉnh.

Trong suốt thời gian tổ chức
các Hội thi, Liên hiệp các Hội
KHKT tỉnh đã nhiều lần cùng với
các Sở, Ngành tới các cơ sở kịp
thời động viên, giúp các tổ chức,
cá nhân hoàn thiện các giải pháp
kỹ thuật và hồ sơ để tham dự Hội
thi đảm bảo tiến độ.

Cùng với phong trào lao động
sáng tạo, Hội thi các năm toàn
tỉnh có nhiều giải pháp tham gia.
Đến nay, qua 08 Hội thi đã có 419
giải pháp (Hội thi lần thứ IX đang
triển khai dự kiến có 100 giải
pháp tham gia). Trong đó có 260
giải pháp đạt giải cấp tỉnh (01 giải
Đặc biệt; 21 giải Nhất; 37 giải
Nhì; 70 giải Ba; 131 giải Khuyến
khích); 24 giải pháp đạt giải cấp
toàn quốc (02 giải Nhì; 06 giải Ba;
16 giải Khuyến khích). Các giải
pháp tập trung ở các lĩnh vực: cơ
khí, vật liệu xây dựng, nông
nghiệp, công nghiệp, giao thông,
điện, xử lý nước thải, y tế, giáo
dục, bưu chính, viễn thông, công
nghệ thông tin, điện tử, thủ công
mỹ nghệ, chế biến thực phẩm,

môi trường, tài chính, tư pháp,
thuế, nuôi trồng thủy sản...

Trong số những giải pháp
tham dự Hội thi có các giải pháp
của cá nhân, tập thể, đặc biệt có
nhiều giải pháp của Thủ trưởng
đơn vị, các em thiếu nhi, phụ nữ
và một cá nhân có nhiều giải
pháp tham gia Hội thi, nhiều giải
pháp có giá trị kinh tế, xã hội lớn.
Mỗi giải pháp, sáng kiến cải tiến
kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực
khác nhau, đã góp phần tháo gỡ
những khó khăn, bức xúc mà
cuộc sống đặt ra, tạo việc làm,
giảm bớt khó khăn, vất vả, tăng
thu nhập cho người lao động.

Hưởng ứng phong trào thi đua,
cán bộ, nhân viên ngành Bưu
chính, Viễn thông Hải Dương đã
tích cực nghiên cứu các giải pháp,
sáng kiến tham gia Hội thi và đã
đạt được những giải thưởng đáng
khích lệ; đồng thời đã áp dụng hiệu
quả các giải pháp, sáng kiến vào
trong quản lý, sản xuất, kinh doanh
mang lại lợi ích kinh tế to lớn.

Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật
tỉnh Hải Dương lần thứ II (2000-
2001), giải pháp “Phần mềm phát
hành báo chí” của tác giả Nguyễn
Cao Thắng - Bưu điện tỉnh đạt
giải Ba. 

Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật
tỉnh Hải Dương lần thứ VI (2008-
2009), “Giải pháp giám sát, quản
lý, vận hành, khai thác và bảo vệ
các trạm viễn thông từ xa” của tác
giả Trần Văn Tụ - Viễn thông Bình
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CAÙN BOÄ COÂNG NHAÂN VIEÂN NGAØNH BÖU CHÍNH, VIEÃN THOÂNG HAÛI DÖÔNG
TÍCH CÖÏC THAM GIA CAÙC HOÄI THI SAÙNG TAÏO KYÕ THUAÄT

Lưu xuâN Lâm
Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

F
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Giang đạt giải Nhất cấp tỉnh, đồng
thời đạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo
kỹ thuật toàn quốc lần thứ X
(2008-2009); giải pháp “Áp dụng
công nghệ WEB 2.0 xây dựng
WEBSITE và bộ chương trình
quản lý công văn, giấy tờ” của
nhóm tác giả Đinh Bảo Ngọc, Hà
Tuấn Giang, Trịnh Khuyến - Sở
Thông tin và Truyền thông và giải
pháp “Xây dựng cấu hình trạm
truy nhập MSAN có 02 ID giao
tiếp với 02 tổng đài HoST
STAREX-VK” của tác giả Lê Hồng
Việt - Viễn thông Hải Dương đạt
giải Nhì cấp tỉnh; giải pháp “Kết
nối các trạm DSLAM HyunDai và
Huawei qua giao tiếp quang
STM1” của tác giả Hoàng Văn
Dũng - Viễn thông Hải Dương đạt
giải Khuyến khích cấp tỉnh; giải
pháp “Xây dựng hệ thống quan
trắc theo dõi lưu lượng mạng IP”
của các tác giả Trần Quốc Khánh
và Vũ Trọng Biên - Viễn thông Hải
Dương đạt giải Khuyến khích cấp
tỉnh, đồng thời đạt giải Khuyến
khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
toàn quốc lần thứ X (2008-2009).

Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật
tỉnh Hải Dương lần thứ VIII (2012-
2013), Viễn thông Hải Dương có:
giải pháp “Phần mềm quản lý hạ
tầng mạng viễn thông” của nhóm
tác giả Nguyễn Đức Linh, Nguyễn
Trung Kiên, Đỗ Văn Phát đạt giải
Nhì; giải pháp “Hệ thống phần
mềm giám sát mạng IP bằng giao
thức SNMP” của các tác giả Tô
Viết Sơn, Đỗ Quốc Quân và giải
pháp “Mạch chống sét, chống quá
áp trên đường Line cho các thiết
bị đầu cuối” của tác giả Nguyễn
Trung Kiên đạt giải Ba; giải pháp
“Hệ thống đo test, điều phối báo
máy hỏng, điều hành sản xuất
kinh doanh SMS” của các tác giả
Đỗ Văn Phát, Phạm Vũ Văn và

giải pháp “Bộ tải giả đánh giá chất
lượng acquy, máy nắn 48v DC”
của nhóm tác giả Nguyễn Huy
Nam, Nguyễn Đức Tá, Bùi Thanh
Sơn đạt giải Khuyến khích.

Tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ
thuật toàn quốc, Hải Dương cũng
thu được nhiều thành tích. Qua 08
Hội thi, Hải Dương đã giành được
24 giải thưởng (02 giải Nhì; 06
giải Ba; 16 giải Khuyến khích); tại
Hội thi lần thứ II, tỉnh ta có số giải
pháp tham gia và đạt giải thưởng
đứng thứ ba toàn quốc, sau TP
Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng; tại

Hội thi lần III, tỉnh ta có số giải
pháp đứng thứ  ba toàn quốc, sau
TP Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tây (cũ),
nhưng có số giải pháp đạt giải
thưởng đứng thứ hai toàn quốc,
sau TP Hồ Chí Minh; nhiều năm
Ban Tổ chức Hội thi tỉnh được
Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam
tặng Bằng khen vì có thành tích
xuất sắc trong việc tổ chức Hội thi.

Qua các lần tổ chức Hội thi
Sáng tạo kỹ thuật, các cán bộ khoa
học, cán bộ quản lý, các nhà doanh

nghiệp và quần chúng lao động rất
nhiệt tình tham gia, hưởng ứng.
Các giải pháp và công trình tham
gia đã và đang được áp dụng vào
đời sống, sản xuất, mang lại lợi ích
kinh tế, xã hội to lớn.

Được sự quan tâm chỉ đạo
của UBND tỉnh, sự hợp tác có
trách nhiệm của các cơ quan hữu
quan trong tỉnh; sự nỗ lực, nhiệt
tình của các tác giả đã góp phần
quan trọng tạo nên thành công
của các lần tổ chức Hội thi Sáng
tạo kỹ thuật của tỉnh. Thông qua
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn

quốc và toàn tỉnh đã phát hiện,
khai thác và khơi dậy được tiềm
năng sáng tạo kỹ thuật của đông
đảo quần chúng, của các cán bộ,
nhân viên ngành Bưu chính, Viễn
thông Hải Dương, tăng cường áp
dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ
thuật tiên tiến vào sản xuất và đời
sống trong tỉnh, góp phần thực
hiện công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước, đúng như mục tiêu
của các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
của tỉnh và toàn quốc đã đề ra q

Ngaøy 18/01/2013, Vieãn thoâng Haûi Döông vaø Böu ñieän tænh toå chöùc Leã ñoùn
nhaän Huaân chöông Lao ñoäng haïng Nhì vaø trieån khai keá hoaïch naêm 2013.
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1. Lĩnh vực Báo chí in:
- Cả nước: có 850 cơ quan báo chí in, trong đó

có 86 cơ quan Báo in Trung ương, 113 cơ quan Báo
in địa phương, 518 Tạp chí Trung ương và 133 Tạp
chí địa phương.

- Tỉnh Hải Dương: có 7 cơ quan báo chí in, gồm
Báo Hải Dương và 6 Tạp chí: Văn hoá, Thể thao và
Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Văn nghệ Hải
Dương; Lao động và Công đoàn; Nghiên cứu khoa
học - Đại học Sao Đỏ và Tạp chí Đại học Hải
Dương. Ngoài ra còn có 3 Đặc san: Thông tin và
Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Dương,
Người làm báo xứ Đông và 18 Bản tin.

2. Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình:
- Cả nước: có 105 kênh truyền hình quảng bá,

76 kênh phát thanh quảng bá, 40 kênh truyền hình
nước ngoài được cấp phép hoạt động. 2 Đài Truyền
hình Trung ương, 1 Đài Tiếng nói Việt Nam, 62 Đài
Phát thanh và Truyền hình địa phương, 1 Đài tiếng
nói địa phương, 1 Đài Truyền hình địa phương; 33
đơn vị cung cấp dịch vụ Truyền hình trả tiền. Ngoài
ra, 100% huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc
tỉnh có Đài Phát thanh; 100% cấp xã có Đài Truyền
thanh. Toàn quốc hiện có gần 10 triệu thuê bao
Truyền hình trả tiền, cụ thể: 1,4 triệu thuê bao
Truyền hình vệ tinh (DTH); 5,99 triệu thuê bao
Truyền hình cáp analog, 778.000 thuê bao Truyền
hình cáp số (DVB-C, Docsis); 300.000 thuê bao
Truyền hình kỹ thuật số; 1,15 triệu thuê bao Truyền
hình giao thức Internet (IPTV) và 220.000 thuê bao
Truyền hình di động (Mobile TV).

- Tỉnh Hải Dương: có 1 Đài Truyền hình, 1 Đài
Phát thanh (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh), 12
Đài Phát thanh cấp huyện, 265 Đài Truyền thanh
cấp xã, 2 đơn vị cung cấp dịch vụ Truyền hình trả
tiền cáp, 1 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình kỹ
thuật số và 4 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả
tiền giao thức Internet. Tổng số thuê bao Truyền
hình trả tiền gần 150.000.

3. Lĩnh vực Thông tin điện tử:
- Cả nước: Tổng số tiền miền “.vn” là 594.598;

đang duy trì hệ thống: 311.272; tổng số tên miền
tiếng Việt đăng ký trên hệ thống là 1.071.163; trong
đó số lượng tên miền đã được đưa vào sử dụng
thực tế trên các loại dịch vụ là 187.350, chiếm
17,49% tổng số đăng ký.

- Tỉnh Hải Dương: Tổng số tên miền “.vn” là
1.289, trong đó 785 tên miền được sử dụng vào việc
thiết lập Trang thông tin điện tử và mạng xã hội, 504
tên miền đăng ký nhưng không sử dụng hoặc không
truy cập được; 8 Trang thông tin điện tử đã được
cấp phép (3 trang được Bộ Thông tin và Truyền
thông cấp phép; 5 trang được Sở Thông tin và
Truyền thông cấp phép).

4. Lĩnh vực in, xuất bản, phát hành:
- Cả nước: có 63 Nhà Xuất bản; khoảng 1.500

cơ sở in công nghiệp, trong đó có 145 cơ sở in thuộc
khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hơn
13.700 cơ sở phát hành xuất bản phẩm.

- Tỉnh Hải Dương: Chưa có Nhà Xuất bản, hiện
có 9 cơ sở in lớn được cấp giấy phép hoạt động in,
khoảng 463 cơ sở in, photocopy tư nhân và 100 cơ
sở phát hành. 

5. Lĩnh vực Bưu chính:
- Cả nước: 12.738 điểm phục vụ Bưu điện, cụ

thể: 64 bưu cục cấp I, 760 bưu cục cấp II, 1.793 bưu
cục cấp III, 8.184 điểm Bưu điện - Văn hoá xã, 434
đại lý bưu điện, 43 ki-ốt, 1.460 thùng thư độc lập;
Bán kính phục vụ bình quân đạt 2,93 km/điểm, số
dân phục vụ bình quân đạt 7.164 người/điểm;
91,7% số xã có báo Đảng đến trong ngày.

- Tỉnh Hải Dương: 273 điểm phục vụ, trong đó:
01 bưu cục cấp I; 11 bưu cục cấp II; 31 bưu cục cấp
II; 12 đại lý, kiốt; 185 điểm bưu điện văn hóa xã; 22
thùng thư công cộng; 11 điểm phục vụ khác. Bán
kính phục vụ bình quân 1,44 km/điểm phục vụ, số
dân phục vụ bình quân 6.767 người/điểm phục vụ;
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phaùt trieån Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng hieän nay
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(Xem tieáp trang 11)
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- Từ cuối thế kỷ 19 đến
trước tháng 8/1945, hệ thống
thông tin liên lạc do người Pháp
quản lý. Hai chữ Bưu điện cũng
xuất hiện từ thời kỳ này, khi có
những người phu chạy bộ đưa
thư (bưu chính) và những nhà
dây thép đầu tiên (điện tín) ra đời. 

- Ngày 03/02/1930 Đảng
Cộng sản Đông Dương ra đời. Hệ
thống thông tin liên lạc phục vụ
cách mạng còn nghèo nàn và
phải hoạt động trong bí mật.  

- Ngày 14-15/8/1945, Hội nghị
toàn quốc của Đảng họp tại Tân
Trào (tỉnh Tuyên Quang) đã ra
Nghị quyết “Lập Ban giao thông
chuyên môn” (Tiền thân của
Ngành Bưu điện ngày nay).

- Ngày 28/6/1947, Bộ Giao
thông Công chính ban hành Nghị
định số 335/NĐ tổ chức lại ngành
Bưu điện: ở Trung ương có Nha
Tổng giám đốc, 3 miền có 3 Nha
Bưu điện: Nha Bưu điện  Bắc Bộ;
Nha Bưu điện Trung Bộ và  Nha
Bưu điện miền Nam.

- Ngày 12/6/1951, Chủ tịch Hồ
Chí Minh ký Sắc lệnh số 31/SL
đổi tên Nha Bưu điện Việt Nam
thành Nha Bưu điện - Vô tuyến
điện. 

- Ngày 08/3/1955, Thủ tướng
Chính phủ ban hành Nghị định số
480-TTg đổi tên Nha Bưu điện -
Vô tuyến điện thành Tổng cục
Bưu điện. 

- Ngày 09/02/1962, Hội đồng
Chính phủ ban hành Quyết định
giao cho Tổng cục Bưu điện
nhiệm vụ quản lý phát triển mạng
lưới truyền thanh và đổi tên Tổng
cục Bưu điện thành Tổng cục
Bưu điện và Truyền thanh. 

- Ngày 24/01/1968, Hội đồng
Chính phủ ban hành Nghị định
đổi tên Tổng cục Bưu điện và
Truyền thanh thành Tổng cục
Bưu điện. 

- Ngày 31/3/1990, Hội đồng
Nhà nước ra Nghị quyết số
224/NQ-HĐNN giao cho Bộ Giao
thông Vận tải và Bưu điện đảm
nhận chức năng quản lý nhà
nước đối với ngành Bưu điện.

- Ngày 07/4/1990, Hội đồng
Bộ trưởng ra Nghị định số
115/HĐBT chuyển Tổng cục Bưu
điện thành Tổng Công ty Bưu
chính Viễn thông Việt Nam.

- Ngày 26/10/1992, Chính phủ
ra Nghị định số 03/CP về việc
thành lập Tổng cục Bưu điện là
cơ quan trực thuộc Chính phủ, có
chức năng quản lý nhà nước về
Bưu chính, Viễn thông, kỹ thuật
truyền dẫn tín hiệu Phát thanh,
Truyền hình và công nghiệp Bưu
điện trong cả nước. 

- Ngày 29/4/1995, Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quyết định
số 294/TTg thành lập Tổng Công
ty Bưu chính, Viễn thông Việt
Nam.

- Năm 1997, Việt Nam hoà
mạng Internet quốc tế.

- Năm 2001, thực hiện chia
tách Bưu chính, Viễn thông trên
địa bàn huyện.

- Tháng 11/2002, Bộ Bưu
chính, Viễn thông được thành
lập; là cơ quan của Chính phủ
thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về bưu chính, viễn thông,
công nghệ thông tin, điện tử,
Internet, truyền dẫn phát sóng,
tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ

tầng thông tin quốc gia trong
phạm vi cả nước.

- Ngày 09/01/2006, Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quyết
định số 06/2006/QĐ-TTg thành
lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu
chính Viễn thông Việt Nam.

- Tháng 8/2007, Bộ Thông tin
và Truyền thông được thành lập
trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ
của Bộ Bưu chính, Viễn thông và
tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm
vụ quản lý nhà nước về báo chí,
xuất bản từ Bộ Văn hóa - Thông
tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao
và Du lịch).

- Năm 2008, Bưu chính, Viễn
thông chính thức chia tách trên
phạm vi toàn quốc. Tổng Công ty
Bưu chính Việt Nam được thành
lập, là đơn vị thành viên hạch toán
độc lập thuộc Tập đoàn VNPT.
Phóng thành công vệ tinh đầu tiên
của Việt Nam VINASAT-1.

- Năm 2009, Hoàn thiện mạng
truyền số liệu chuyên dùng phục
vụ các cơ quan Đảng, chính
quyền toàn quốc. VNPT đi đầu
trong triển khai dịch vụ 3G.

- Năm 2010, Thủ tướng Chính
phủ giao điều tra thống kê hiện
trạng phổ cập điện thoại, internet
và nghe - nhìn toàn quốc.

- Năm 2012, phóng thành
công vệ tinh VINASAT-2.

- Năm 2013, quyền đại diện
chủ sở hữu tại Tổng Công ty

NgaøNh böu ñieäN VieäT Nam

Nhöõng naêm thaùng khoâng theå naøo queân
NGuyỄN đẠI DâN
(Sưu tầm và tổng hợp)

(Xem tieáp trang 21)



1. Ngay sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945, Bưu điện
Hải Dương được hình thành trên
cơ sở của hai bộ phận: Tổ chức
giao thông liên lạc của Tỉnh ủy có
từ trước Cách mạng Tháng Tám
và Sở dây thép Hải Dương do
chính quyền cũ để lại.

2. Năm 1950 thành lập Ty Bưu
điện Hải Dương. Trưởng Ty Bưu
điện Hải Dương là đồng chí Bùi
Công Chất. Tháng 6/1951, Ty
Bưu điện Hải Dương đổi thành Ty
Bưu điện - Vô tuyến điện Hải
Dương. Tính đến tháng 5/1952,
toàn ngành Bưu điện - Vô tuyến
điện Hải Dương đã có 497 người.

3. Trong kháng chiến chống
thực dân Pháp, Bưu điện Hải
Dương đã thiết lập được các
đường dây liên tỉnh:

- Đường Hải - Bắc từ Bưu
điện Hải Dương đặt ở Bình Giang
đi Lương Tài - Bắc Ninh: Gọi tắt
là trạm A19.

- Đường Hải - Quảng từ Kim
Thành đến Quảng Yên gọi tắt là

B26.
- Đường Hải - Thái từ Hải

Dương đi Thái Bình.
- Đường Hải - Hưng từ Hải

Dương đi Hưng Yên.
- Đường Hải - Kiến qua Tứ Kỳ,

Vĩnh Bảo. Đây là đường dự
phòng khi bị đứt tuyến Kiến An -
Hải Dương.

4. Vào hồi 6 giờ sáng ngày
30/10/1954, cán bộ công nhân
viên Bưu điện Hải Dương đã tiếp
quản cơ sở Bưu điện của địch ở
phố Quang Trung một cách
nhanh gọn, an toàn. Mạng lưới
Bưu điện được thành lập gồm 12
phòng và 256 trạm; toàn tỉnh có 3
tổng đài, 205 km đường dây. Ty
Bưu điện có Bưu chính, Điện
Chính, Phát hành báo chí, 13
máy điện thoại (máy để bàn), 2
máy đi đường, 3 máy treo tường,
157 cán bộ nhân viên; Chi bộ
gồm 30 đảng viên, đồng chí
Nguyễn Hữu Lục là Bí thư, đồng
chí Giám đốc Nguyễn Văn
Hướng là Phó Bí thư. 

5. Thực hiện Nghị quyết số
63/CP của Chính phủ, Ty Bưu
điện Hải Dương được giao hiệm
vụ quản lý mạng lưới thông tin
liên lạc phục vụ cho sự chỉ đạo
của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân
tỉnh. Dưới Ty là Phòng và Bưu
cục, ở xã vẫn là Trạm Bưu điện
xã. Năm 1962, Ty Bưu điện được
đổi thành Ty Bưu điện - Truyền
thanh Hải Dương. Đến cuối năm
1965, trên địa bàn toàn tỉnh đã có
28 tổng đài. Ngoài hệ thống mạng
điện thoại phục vụ cho Phòng
Bưu điện đặc biệt của tỉnh, Ty còn
triển khai xây dựng thêm ba
mạng lưới phục vụ cho các Ban,
Ngành và các cơ quan của tỉnh ở
ba trạm khu vực. Trạm 191 đặt tại
Bỉnh Di (Tứ Kỳ) phục vụ cho 12
cơ quan. Trạm 193 đặt tại chợ
Hui (Gia Lộc) phục vụ cho 25 cơ
quan. Trạm 195 đặt tại Cao Xá
(Cẩm Giàng) phục vụ cho 10 cơ
quan. 5 hệ thống truyền thanh với
19.317 loa, 3.496 máy thu thanh.

6. Năm 1968, Ty Bưu điện Hải
Hưng được thành lập trên cơ sở
sáp nhập Ty Bưu điện Hải Dương
và Ty Bưu điện Hưng Yên, đồng
chí Bùi Đức Liêm làm Trưởng Ty
kiêm Bí thư Đảng ủy. 

7. Năm 1979, Tổng cục Bưu
điện xây dựng đường cáp đồng
trục Hà Nội -  Hải Phòng, đi qua
các huyện Cẩm Bình, Nam
Thanh, Kim Môn và hai huyện
khác thuộc Hưng Yên. Năm
1982, khi đường cáp đồng trục
Hà Nội - Hải Hưng - Hải Phòng
chính thức hoạt động, mạng điện
báo điện thoại của Bưu điện Hải
Hưng được tăng cường thêm. Từ
Hải Dương qua mạng Gentex có
thể liên hệ trực tiếp với 10 tỉnh, có
hai đường Vô tuyến điện với Hà
Nội, Quảng Ninh, 13 đường điện
thoại lên Trung ương, 6 đường
điện thoại liên tỉnh.
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DâN QuANG
(Sưu tầm và tổng hợp)
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8. Năm 1993, mạng cáp thị xã
Hải Dương, Chí Linh, Kim Môn
tiếp tục được nâng cấp. Số máy
thuê bao ở thị xã Hải Dương năm
1993 tăng 650 máy so với năm
1992. Từ tháng 4/1993 Bưu điện
tỉnh mở dịch vụ 108, đáp ứng yêu
cầu đòi hỏi của nhân dân. Năm
1994, Bưu điện tỉnh lắp đặt mới
11 cặp vi ba số, đảm bảo 100%
huyện thị xã có vi ba số, mạng
dây trần đã được xóa bỏ về cơ
bản. Năm 1994 toàn tỉnh lắp đặt
được 3.400 máy, tăng gấp đôi so
với năm 1993. Thị xã Hải Dương
và Kim Môn là 2 trong 4 địa bàn
của tỉnh phát triển máy thuê bao
với tốc độ nhanh. Năm 1994, Hải
Hưng là tỉnh có số máy phát triển
mới đứng thứ 3 trong các tỉnh
phía Bắc. Năm 1995, trên địa bàn
toàn tỉnh có 82 bưu cục và 43 ki-
ốt bưu điện, bình quân 33.000
dân có một bưu cục và 22.000
dân có một điểm bưu điện phục
vụ. Ngày 25/3/1996 là một ngày
lịch sử trong tiến trình phát triển
của Bưu điện tỉnh: 100% xã
phường, 37,7% thôn trong toàn
tỉnh đã có máy điện thoại hòa
mạng quốc gia, quốc tế.

9. Từ ngày 01/7/1997, Bưu
điện Hải Dương chính thức hoạt
động. Đồng chí Vũ Thượng Đỉnh
là Giám đốc Bưu điện Hải
Dương, các đồng chí Nguyễn
Trọng Xô, Nguyễn Trung Kiên là
Phó Giám đốc.

Năm 1997, trên toàn tỉnh, một
bưu cục phục vụ trung bình
29.000 dân và 11.600 dân có một
điểm bưu điện. 100% xã và
68,18% thôn đã có máy điện thoại.
Tại thị xã Hải Dương và các huyện
lỵ dọc Quốc lộ 5 đã có báo đọc

trước giờ làm việc. Các xã trong
toàn tỉnh đã có báo đọc hàng
ngày. Từ năm 1998, Bưu điện Hải
Dương đã đầu tư cho việc ứng
dụng tin học vào quản lý mạng
lưới. Bưu điện Hải Dương là đơn
vị sớm triển khai xây dựng điểm
Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX).
Năm 1998-1999 đã xây dựng và
đưa vào sử dụng 91 điểm BĐ-
VHX. Mô hình điểm BĐ-VHX đã
tạo điều kiện cho người dân địa
phương các vùng sâu, vùng xa,
được tiếp cận và sử dụng các dịch
vụ bưu chính, viễn thông.

10. Tháng 4/2000 Bưu điện
tỉnh đã đưa vào hoạt động mạng
vô tuyến nội hạt công nghệ
CDMA, thiết bị hoạt động ổn định.
Đây là một hướng đi mới trong sự
phát triển của kỹ thuật viễn thông
ở khu vực Hải Dương.

11. Ngày 05/06/2001, Hãng
Truyền hình cáp Việt Nam hợp
tác với Đài Phát thanh và Truyền
hình Hải Dương xây dựng Trung
tâm Truyền hình cáp Hải Dương.

12. Từ 01/8/2002: Thực hiện
mô hình tổ chức mới tại cơ sở:
Chia tách Bưu chính - Viễn thông
ở 11 huyện.

13. Thử nghiệm và đưa vào
cung cấp dịch vụ Internet ADSL
trên địa bàn tỉnh.

14. Thành lập Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Hải Dương là
cơ quan chuyên môn thuộc
UBND tỉnh thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về bưu chính,
viễn thông, công nghệ thông tin,
điện tử, Internet, truyền dẫn phát
sóng, tần số vô tuyến điện và cơ
sở hạ tầng thông tin. Chi nhánh
Viettel đi vào hoạt động và kinh
doanh trên địa bàn tỉnh Hải

Dương.
15. Năm  2005, EVN tham gia

thị trường viễn thông tỉnh và cung
cấp loại hình dịch vụ cố định
không dây.

16. Năm 2008, Sở Thông tin
và Truyền thông được thành lập
trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ
của Sở Bưu chính, Viễn thông và
tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm
vụ quản lý nhà nước về báo chí,
xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông
tin. Cuối năm 2007 - đầu 2008
chia tách VNPT Hải Dương và
Bưu điện tỉnh. Tháng 8/2008,
thành lập Chi nhánh FPT Hải
Dương.

17. Năm 2009, Gtel kinh
doanh cung cấp dịch vụ trên địa
bàn tỉnh; Các doanh nghiệp viễn
thông thử nghiệm và cung cấp
truy cập Internet cáp quang
(FTTH).

18. Năm 2010, các doanh
nghiệp viễn thông thử nghiệm
cung cấp dịch vụ 3G; Công ty
Truyền hình cáp Saigontourist
Chi nhánh Hải Dương cung cấp
dịch vụ truyền hình trả tiền cáp
trên địa bàn tỉnh.

19. Triển khai dịch vụ mới
Truyền hình An Viên (AVG) trên
địa bàn tỉnh.

20. Năm 2012, sáp nhập Viễn
thông điện lực vào Viettel.

21. Từ 01/6/2013: Đưa dịch
vụ mới Chi trả lương hưu tại địa
bàn Bưu điện tỉnh Hải Dương;
Triển khai dịch vụ thu hộ Công ty
Trách nhiệm hữu hạn Một thành
viên Điện lực Hải Dương.

22. Công ty Truyền hình cáp
Saigontourist Chi nhánh Hải
Dương cung cấp dịch vụ  Internet
trên truyền hình cáp q

F
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P
HÁT triển điểm Bưu điện
- Văn hoá xã (BĐ-VHX) là
một chủ trương lớn của

Đảng và Nhà nước ta, với mục
đích đưa khoa học kỹ thuật, công
nghệ thông tin đến với người dân
vùng nông thôn, vùng sâu vùng
xa, miền núi biên giới và hải đảo,
với quan điểm “Văn hóa vừa là
mục tiêu vừa là động lực của
phát triển”. 

Vị trí xây dựng điểm BĐ-VHX
được ưu tiên các xã chưa có đủ
điều kiện thành lập Bưu cục 3,
hoạt động theo phương thức đại
lý nhằm đưa các dịch vụ bưu
chính, viễn thông tiếp cận với với
người nông dân, kích thích nhu
cầu sử dụng thông tin của người
dân để phát triển kinh tế hàng
hoá ở nông thôn, đón bắt cơ hội
mở rộng thị trường nông thôn
rộng lớn giàu tiềm năng, đồng
thời phục vụ thông tin liên lạc cho
các cấp uỷ Đảng, chính quyền và
nhân dân địa phương.

Hải Dương hiện có 185 điểm
BĐ-VHX, các điểm này hầu hết
đều được xây dựng theo mẫu
thiết kế chung, đất do chính
quyền địa phương cấp, được
trang bị cơ sở hạ tầng cho hoạt
động tương đối đầy đủ, được
cung cấp các dịch vụ đủ để phục
vụ nhu cầu tối thiểu về thông tin
liên lạc của người dân. 

Thực tế hiện nay, sau 15 năm

hoạt động, các điểm BĐ-VHX
cũng bộc lộ những hạn chế, bất
cập như: cơ sở hạ tầng của các
điểm BÐ-VHX ngày một xuống
cấp, thiết bị lạc hậu và hư hỏng
nhiều; hệ thống tủ sách tại điểm
BÐ-VHX hoạt động còn kém hiệu
quả hoặc mang tính hình thức, số
đầu sách không nhiều, chưa đa
dạng về số lượng, nhiều sách đã
cũ nát; các dịch vụ Bưu điện
chưa phát triển như mong đợi,
doanh thu các dịch vụ tại các
điểm BĐ-VHX thấp, chủ yếu là
doanh thu các dịch vụ đại lý như
bán thẻ, thu nợ cước Viễn thông,

bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm
nhân thọ, gần đây là bảo hiểm y
tế tự nguyện, trả lương hưu... có
nhiều điểm không có doanh thu
các dịch vụ bưu chính. 

Tuy nhiên, cũng cần phải
khẳng định rằng, sau 15 năm
hoạt động, mô hình điểm BĐ-
VHX đã thực sự mang lại nhiều
kết quả to lớn. Thành công lớn
nhất của hệ thống điểm BĐ-VHX
là đã góp phần giúp cho ngành
Thông tin và Truyền thông thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phổ cập
các dịch vụ bưu chính, viễn thông
cho người dân. Điểm BĐ-VHX đã

Gaén hoaït ñoäng cuûa ñieåm Böu ñieän - Vaên hoùa xaõ
vôùi thieát cheá vaên hoùa ôû noâng thoân vaø taêng cöôøng

ñöa thoâng tin veà cô sôû
LÊ THÁI SƠN

Trưởng phòng Bưu chính, Sở TTTT

Giám đốc Sở TTTT Nguyễn Quang Hảo và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch Lương Văn Cầu ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc
tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐ-VHX tỉnh 

Hải Dương giai đoạn 2013-2020.



trở thành hệ thống điểm phục vụ
quan trọng trong việc thực hiện
chiến lược phát triển Thông tin và
Truyền thông. Đặc biệt, khi chúng
ta thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ
sở, xây dựng nông thôn mới, hệ
thống điểm BĐ-VHX sẽ đóng vai
trò làm “điểm tựa” để có thể thực
hiện thành công các chương trình
mục tiêu quốc gia này.

Hiện nay, có 2 vấn đề cơ bản
của điểm BĐ-VHX cần phải được
xem xét, thay đổi cho phù hợp với
điều kiện mới, đó là: 

Thứ nhất: Cần phải xem xét,
cơ cấu lại các điểm BĐ-VHX như
thế nào cho phù hợp. Thực tế hiện
nay, nhiều điểm BĐ-VHX được
xây dựng ở những vùng điều kiện
kinh tế - xã hội đã phát triển, đời
sống người dân đã được nâng cao
so với trước, do đó việc triển khai
cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn
thông cơ bản ở những vùng này
có còn cần thiết nữa hay không
cũng là một vấn đề mà chúng ta
phải tính toán và xem xét.

Thứ hai: Cần thiết phải có sự
thay đổi và tính toán lại phương
thức, cách thức cung cấp thông
tin cho người dân tại các điểm
BĐ-VHX. Cụ thể, ở đây muốn đề
cập đến việc triển khai cung cấp
dịch vụ Internet băng rộng tại các
điểm BĐ-VHX nhằm đáp ứng nhu

cầu của người dân, phù hợp với
xu thế phát triển của viễn thông -
công nghệ thông tin thời gian tới. 

Ngoài 2 vấn đề nêu trên, còn
một số vấn đề khác nữa cũng cần
phải được quan tâm đến như: vấn
đề phối kết hợp giữa các Bộ ngành
trung ương, các địa phương và
doanh nghiệp; sự nỗ lực của
VietnamPost - Doanh nghiệp được
giao quản lý, vận hành hệ thống
điểm BĐ-VHX; hay vấn đề phải
làm sao để đổi mới được các cơ
chế, chính sách liên quan đến vấn
đề đãi ngộ đối người lao động làm
việc tại điểm BĐ-VHX…

Để điểm BĐ-VHX là một trong
những nơi cung cấp các dịch vụ
bưu chính, viễn thông cơ bản cho
người dân, là nơi người dân đến
tìm hiểu thông tin qua sách, báo
tại đây, rất cần phải gắn điểm BĐ-
VHX với các thiết chế văn hóa ở
nông thôn cũng như trong việc
tăng cường đưa thông tin về cơ
sở, trong thời gian tới những nội
dung cần phải xây dựng và hoàn
thiện, đó là:

Tiếp tục duy trì cung cấp các
dịch vụ bưu chính công ích, tổ
chức phục vụ đọc sách báo miễn
phí tại các điểm BĐ-VHX, triển
khai kinh doanh các dịch vụ mới,
sử dụng điểm BĐ-VHX để cung
cấp các dịch vụ hành chính công.

Tiếp tục lồng ghép công việc

tại điểm BĐ-VHX với công tác
phát xã để tăng thu nhập cho lao
động xã.

Đào tạo nhân viên điểm BĐ-
VHX các nội dung quan trọng và
cần thiết từ thực tế sản xuất, kinh
doanh tại các đơn vị và thực
trạng hoạt động kinh doanh tại
điểm BĐ-VHX để đảm bảo triển
khai các yêu cầu của Bưu điện
tỉnh cũng như yêu cầu của cơ sở.

Cần thực hiện chi trả thù lao
và các cơ chế chính sách khác
cho nhân viên trên tình thần
khuyến khích nâng cao năng suất,
sản lượng và chất lượng phục vụ. 

Thực hiện quy định giờ mở
cửa phục vụ tối thiểu 4h/ngày theo
quy định (QCVN 1:2008/BTTTT),
niêm yết công khai thời gian mở
cửa tại điểm BĐ-VHX để người
dân biết và giao dịch.

Kết hợp với chính quyền địa
phương các cấp và các doanh
nghiệp triển khai các dịch vụ các
chương trình, dự án của nhà
nước về nông thôn.

Đưa các dịch vụ Internet và
các dịch vụ viễn thông khác vào
các điểm BĐ-VHX; tổ chức tập
huấn nghiệp vụ về bưu chính,
viễn thông, internet, nghiệp vụ
thư viện… cho người làm tại các
điểm BĐ-VHX để họ có khả năng
hướng dẫn người sử dụng thông
tin có hiệu quả hơn q
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Bưu chính Việt Nam chuyển về
Bộ Thông tin và Truyền thông và
đổi tên là Tổng Công ty Bưu điện
Việt Nam.

- Năm 2014, thực hiện tái cơ
cấu VNPT, tách Mobifone thành
Tổng Công ty, Học viện Bưu

chính, Viễn
thông và
Cục Bưu
điện Trung

ương được chuyển về trực thuộc
Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Năm 2015, thành lập Công
đoàn Thông tin và Truyền thông
Việt Nam trên cơ sở Công đoàn
Bộ Thông tin và Truyền thông
sáp nhập Công đoàn Bưu điện

Việt Nam. VNPT thành lập 3
Tổng Công ty trực thuộc là
VNPT-Net, VNPT-Vinaphone và
VNPT-Media; bàn giao Bệnh viện
Bưu điện về Bộ Y tế; Trường
Trung học Bưu chính, Viễn thông
và Công nghệ thông tin miền núi
về tỉnh Thái Nguyên; Trường
Trung học Bưu chính, Viễn thông
và Công nghệ thông tin về tỉnh
Hà Nam q

NGAØNH BÖU ÑIEÄN VIEÄT NAM...
(Tieáp theo trang 16)
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NGàY 06/5/1840, Bưu điện
nước Anh phát hành con
tem Bưu chính đầu tiên

trên thế giới, in hình Nữ hoàng
Anh Victoria. Ngành Bưu điện
phải biết ơn phát minh này của
ông Rowland Hill cách đây ngót
hai thế kỷ. Năm 1843, Bra-xin;
năm 1847, Mỹ; năm 1849, Pháp,
Bỉ… học tập và làm theo. Sang
thế kỷ XX, việc dùng tem trên thư
tín thành thông lệ của toàn cầu. 

Ở Việt Nam, sau khi chiếm
được Nam Kỳ, thực dân Pháp đã
thiết lập tổ chức Bưu chính. Năm
1863, con tem đầu tiên của Pháp
mang hình con Đại bàng (Aigle
Imperian) được lưu hành tại Nam
Kỳ. Đây là con tem dùng chung
cho các nước thuộc địa của
Pháp. Phải đến năm 1886, Pháp
mới phát hành con tem đầu tiên
dùng riêng cho Nam Kỳ; đến năm
1888, thì dùng chung cho cả
Trung và Bắc Kỳ, nhưng có chữ A
và T cùng với mệnh giá in đè để
chỉ rõ nó được dùng riêng cho
các kỳ của Việt Nam. Năm 1889,
Pháp phát hành tem dùng chung
cho cả Đông Dương (Indochine).
Từ năm 1941 đến tháng 8/1945,
các mẫu tem do người Việt vẽ và
in ở Việt Nam. Sau Cách mạng
tháng Tám năm 1945, do chưa có
điều kiện in tem mới, nhà nước ta
cho đóng đè các chữ Việt Nam
dân chủ cộng hòa, Độc lập, Tự
do, Hạnh phúc, Bưu chính, Quốc

phòng, Cứu đói, Dân sinh lên tem
Đông Dương của Pháp để lưu
hành. 

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ
niệm năm đầu Quốc khánh, nhà
nước ta cho phát hành bộ tem
đầu tiên mang chân dung Chủ
tịch Hồ Chí Minh, gồm 5 mẫu.
Bưu chính Việt Nam sau 70  năm
tồn tại và phát triển đến nay đã có
trên 3.000 mẫu tem. Tem Bưu
chính Việt Nam theo sát những
vấn đề trọng yếu và thời sự của
đất nước, vừa mang nội dung lịch
sử, khoa học, văn hóa, xã hội vừa
tuyên truyền rất kịp thời. Hình ảnh
được thể hiện trên tem Bưu chính
nói chung của các nước là một
vinh dự và được tuyển chọn rất
kỹ, tiêu chí cụ thể tùy thuộc vào
quy định của từng nước. Ở nước
Mỹ, Tổng thống chỉ được lên tem
Bưu chính có một lần, nhưng
phải là sau khi đã qua đời, thế
nhưng, Gốm Chu Đậu Hải Dương
đã được in trên tem Bưu chính
Hoa Kỳ 3 lần, tất nhiên là với 3
mẫu khác nhau.  

Hình ảnh Hải Dương đầu tiên
được in trên tem là Nữ Anh hùng
liệt sĩ Mạc Thị Bưởi, gồm 4 mẫu,
thuộc bộ thứ 19, phát hành ngày
03/11/1956. Đây là hình ảnh
người phụ nữ Việt Nam đầu tiên
được in trên tem Bưu chính của
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.  

Sau khi con tem đầu tiên ra
đời không lâu đã có người sưu

tập, coi con tem như một tác
phẩm mỹ thuật, thể hiện muôn
mầu của cuộc sống. Sau một thế
kỷ, tem bưu chính như bộ Đại
bách khoa toàn thư bằng tranh,
thể hiện những sự kiện lịch sử,
khoa học và thiên nhiên điển hình
nhất trên thế giới cũng như mỗi
quốc gia.

Tại Việt Nam, từ trước Cách
mạng đã có nhiều người sưu tập
tem bưu chính, nhưng phải sau
ngày miền Bắc giải phóng phong
trào sưu tập tem mới từng bước
được quan tâm và phát triển.

Ở Hải Dương, đã xuất hiện
những người sưu tập tem khá
sớm từ trước cách mạng, trong
những bộ tem sưu tập được phần
lớn là tem nước ngoài vì tem Việt
Nam khi đó còn rất hiếm. Đến
thập niên 80 của thế kỷ trước đã
đủ điều kiện thành lập một hội
sưu tập tem bưu chính trên phạm
vi một tỉnh. Được sự nhất trí của
UBND tỉnh, ngày 16/12/1988, Đại
hội lần thứ nhất thành lập Hội sưu
tập Tem Bưu chính Hải Hưng, gọi
tắt là Hội Tem được tiến hành
gồm các nhà sưu tập lão thành và
một số cán bộ ngành Bưu điện và
Văn hóa... Đây là một trong ba
Hội tem địa phương được thành
lập sớm nhất ở Việt Nam. Chúng
ta biết rằng, vào những năm 80
của thế kỷ trước, điều kiện tài
chính còn vô cùng khó khăn,
đồng tiền mất giá từng ngày, tuy

HOÄI SÖU TAÄP TEM BÖU CHÍNH HAÛI DÖÔNG

QUAÙ TRÌNH XAÂY DÖÏNG VAØ PHAÙT TRIEÅN
TĂNG BÁ HOÀNH

Phó Chủ tịch Hội tem Hải Dương



thế Hội Tem Hải Hưng đã quyết
tâm ra số Tạp chí đầu tiên vào
đầu tháng 2/1989, có tên là
Người sưu tập tem Hải Hưng, vì
khi đó còn là tỉnh hợp nhất, kịp
chào mừng ngày thành lập Đảng
lần thứ 59 (03/02/1989). Đây là
Tạp chí chuyên đề về tem Bưu
chính đầu tiên của cả nước,

trước Tạp chí của Trung ương
Hội 4 năm. Do điều kiện kinh phí,
Tạp chí Người sưu tập tem Hải
Hưng mỗi năm chỉ ra một số, 32
trang, khổ 19x27cm. Tuy vậy, các
bài viết đều có chất lượng cao,
biên tập thận trọng, nội dung
phong phú, in trang trọng trên
giấy tốt. 

Cùng với việc ra Tạp chí là
củng cố tổ chức và phát triển hội
viên. Trong các thành viên của
Hội, có người tích lũy được hàng
vạn con tem trong và ngoài nước,
có khả năng trưng bày riêng một
triển lãm với 50 khung tiêu chuẩn
quốc tế. Đây là điều không dễ, vì

muốn có một tem, dù đã qua sử
dụng cũng không phải ít tiền, nhất
là những bộ tem quý. 

Về phương diện tổ chức, nhiều
Câu lạc bộ ra đời ở các huyện, thị
xã, thành phố, trường học, thu hút
hàng trăm giáo viên và học sinh
tham gia. Câu lạc bộ Sưu tập tem
Nam Sách ra đời ngay sau khi

thành lập Hội, hoạt động có hiệu
quả cho đến nay. Nếu nhận thức
được việc sưu tập và giải mã các
con tem là một kênh học tập bổ
ích thì phong trào sưu tập tem
chắc chắn sẽ phát triển ở một
miền quê hiếu học. 

Trưng bày tem là một hoạt
động căn bản của giới sưu tập
tem. Hội Sưu tập tem Bưu chính
của Hải Hưng trước đây, cũng
như Hải Dương hiện nay đã tổ
chức nhiều cuộc trưng bày lớn.
Nhân kỷ niệm 50 năm, Hội Sưu
tập tem Hải Dương phối hợp
cùng Bảo tàng tỉnh đã tổ chức
một cuộc trưng bày lớn về Tem
Bưu chính và tiền Việt Nam kéo

dài một tháng tại Bảo tàng Hải
Dương vào tháng 8/1996.

Hội Sưu tập tem Bưu chính
Hải Dương còn tham gia nhiều
cuộc trưng bày tem lớn trong
nước và nước ngoài từ 10 đến
trên 100 khung và từng được
nhiều giải lớn. Câu lạc bộ Tem
Nam Sách năm nào cũng tổ chức
trưng bày, được Trung ương Hội
và Bưu điện tỉnh quan tâm tài trợ
kinh phí và phương tiện. Gần đây,
nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
Câu lạc bộ Tem Nam Sách tổ
chức trưng bày tại Trường THCS
thị trấn Nam Sách tới 50 khung,
có nội dung phong phú, trưng bày
đẹp, trong đó có bộ tem từng
tham dự trưng bày tại triển lãm
tem quốc tế tại Trung Quốc. Tác
giả của các bộ tem từ 1-5 khung
là học sinh THCS đến giáo viên,
doanh nhân, cán bộ hưu trí ngoài
80 tuổi. Có được kết quả đó là cả
một quá trình dài ngót 30 năm
vừa tổ chức, vừa xây dựng. Vì
vậy được Trung ương Hội khen
ngợi, Tỉnh Hội cấp giấy chứng
nhận và trao giải thưởng.

Trong 27 năm tồn tại và hoạt
động, thành tựu của Hội Sưu tập
Tem Bưu chính Hải Dương không
thể phai mờ trong lịch sử sưu tập
tem Hải Dương cũng như của
Việt Nam. Hội Sưu tập tem Hải
Dương do ngành Bưu điện bảo
trợ chính, gần đây, ngành có
nhiều khó khăn do chia tách với
Viễn thông, ảnh hưởng không
nhỏ đến hoạt động của Hội. Hy
vọng trong thời gian tới, Hội có
điều kiện hoạt động tốt hơn, xứng
đáng với truyền thống của ngành
Bưu chính và lịch sử của một
miền quê văn hiến q

23KYÛ NIEÄM 70 NAÊM TRUYEÀN THOÁNG NGAØNH BÖU ÑIEÄN VIEÄT NAM (15/8/1945 - 15/8/2015)

Đại diện lãnh đạo Hội tem Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho các hội viên có
những đóng góp tích cực cho Hội tem tỉnh Hải Dương.
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ụC tiêu của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
(BĐ-VHX) là đưa các dịch vụ bưu chính,
viễn thông tiếp cận với người nông dân,

đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân
tộc thiểu số. Bên cạnh đó, điểm BĐ-VHX còn là nơi
phục vụ nhân dân đến đọc miễn phí nhiều loại sách,
báo nhằm giúp người dân nông thôn có điều kiện
tiếp cận thông tin, tri thức, nắm bắt chủ trương của
Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao dân trí và
đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BĐVN ngày
08/3/2014 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về
“Chiến dịch đổi mới hoạt động điểm BĐ-VHX”, Bưu
điện tỉnh Hải Dương đã tích cực tham gia hưởng
ứng Chiến dịch bằng nhiều hình thức và hoạt động
thiết thực như: phổ biến tới toàn thể cán bộ, công
nhân viên trong ngành, sửa sang lại toàn bộ các
điểm BĐ-VHX, xây dựng hình ảnh mới về điểm BĐ-
VHX… với mục tiêu cụ thể: Doanh thu tính lương
đạt 103% - 105%; Doanh thu phát sinh phấn đấu đạt
100%; Chênh lệch thu chi phấn đấu đạt (dương) 7,1
tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; Thu nhập của cán bộ
công nhân viên tăng từ 7% - 10%.

Để thực hiện mục tiêu trên, lãnh đạo Bưu điện
tỉnh Hải Dương đã đưa ra một số giải pháp, đó là:
Xây dựng kế hoạch để từng bước khang trang cơ
sở vật chất các điểm BĐ-VHX đảm bảo đủ điều kiện
cung cấp các dịch vụ hành chính công và kinh
doanh các dịch vụ khác. Bằng nguồn vốn của Tổng
Công ty, sẽ tận dụng nguồn kinh phí của đơn vị để
khắc phục các hạng mục đã xuống cấp, đảm bảo
điểm BĐ-VHX luôn khang trang, sạch sẽ, hạn chế
thấp nhất tình trạng điểm bị bỏ hoang, không người
phục vụ; Tiếp tục lồng ghép công việc tại điểm BĐ-
VHX với công tác phát xã để tăng thu nhập cho lao
động xã, phấn đấu đạt 100% số xã được lồng ghép
trong năm 2015; Đào tạo cho nhân viên điểm BĐ-
VHX về các nội dung quan trọng, cần thiết từ thực
tế sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và thực trạng
hoạt động kinh doanh tại điểm BĐ-VHX, để đảm bảo

triển khai các yêu cầu của Tổng Công ty và đơn vị;
Trên cơ sở sản lượng, doanh thu và chất lượng
phục vụ tại các điểm BĐ-VHX, thực hiện chi trả thù
lao và các cơ chế chính sách khác cho nhân viên
trên tình thần khuyến khích nâng cao năng suất, sản
lượng và chất lượng phục vụ; Thực hiện quy định
giờ mở cửa phục vụ tối thiểu 4h/ngày theo quy định
(QCVN 1:2008/BTTTT), niêm yết công khai thời
gian mở cửa tại điểm BĐ-VHX để người dân biết và
giao dịch; Phát động và triển khai đến toàn thể cán
bộ công nhân viên trong ngành và nhân viên chiến
dịch đổi mới hoạt động điểm BĐ-VHX trong đó tập
trung vào việc đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ, tham
gia chỉnh trang lại điểm BĐ-VHX đảm bảo vệ sinh
sạch sẽ, sắp xếp bố trí mặt bằng hợp lý, loại bỏ các
công cụ đã hỏng, hướng dẫn nhân viên điểm BĐ-
VHX cách thức tiếp thị, quảng bá dịch vụ tới người
dân nông thôn, nâng cao chất lượng phục vụ. Khen
thưởng kịp thời đối với nhân viên điểm BĐ-VHX kinh
doanh tốt, duy trì mức tăng trưởng, có tinh thần
trách nhiệm và tâm huyết với ngành

Chiến dịch đổi mới tại điểm BĐ-VHX bước đầu
đã có sự khởi sắc, đặc biệt là về doanh thu. Theo số
liệu báo cáo doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 của
Bưu điện tỉnh: Số điểm có doanh thu dưới 850.000
đồng/tháng là 1 điểm, giảm 9% so với cùng kỳ năm
2014; Số điểm có doanh thu từ 850.000 - 1.500.000
đồng/tháng là 8 điểm, giảm 5,3 % so với cùng kỳ
năm 2014; Số điểm có doanh thu từ 1.500.000 -
2.500.000 đồng/tháng là 37 điểm, giảm 2,5% so với
cùng kỳ năm 2014; Số điểm có doanh thu từ
2.500.000 - 5.000.000 đồng/tháng là 152 điểm, tăng
0,88% so với cùng kỳ năm 2014; Số điểm có doanh
thu từ 5.000.000 - 10.0000.000 đồng/tháng là 149
điểm, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014; Số điểm
có doanh thu từ 10.000.000 đồng/tháng trở lên là 23
điểm, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Ngoài ra, Chương trình phối hợp liên ngành
giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Thông tin
và Truyền thông bước đầu đã phát huy hiệu quả.
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NTERNET ra đời là một dấu
mốc quan trọng, một cuộc
cách mạng vĩ đại. Internet

đã mang lại cho chúng ta một kho
kiến thức khổng lồ mà không một
thư viện, một bộ bách khoa toàn
thư hay một hệ thống thư viện nào
khác có thể so sánh được. Hiện
nay, Internet đã có mặt ở 100%
các Viện nghiên cứu, các trường
Đại học và Cao đẳng, các Tập
đoàn và Tổng Công ty nhà nước…
Và Internet cũng đã trở thành một
phần không thể thiếu được của
các cơ quan, tổ chức. Internet đã
trở nên quen thuộc tại các thành
phố lớn, thị trấn, thị xã. Thậm chí
tại một số vùng quê, nhiều gia
đình nông dân đã biết sử dụng
Internet để lấy thông tin về khoa
học nông nghiệp, giá cả nông
sản… phục vụ cho công việc của
mình. Số người có nhu cầu sử

dụng Internet ngày càng tăng,
mạng Internet đã được mở rộng
tới tận cấp huyện, cấp xã, các nhà
cung cấp dịch vụ ngày càng đầu
tư thêm nhiều công nghệ, thiết bị
hiện đại và tiên tiến. Đó là những
nhân tố góp phần thúc đẩy
Internet Việt Nam phát triển thực
sự sánh vai với các nước tiên tiến
trên thế giới.

Ở tỉnh ta, Internet được đưa
vào sử dụng từ năm 1997 bằng
phương pháp truy cập quay số
Dial up, tuy nhiên Internet thực sự
phát triển mạnh từ năm 2003 khi
công nghệ truyền dẫn băng thông
rộng được đưa vào. Năm 2005, từ
duy nhất một nhà cung cấp là
VNPT theo phương thức truyền
dẫn hữu tuyến trên nền tảng qua
mạng cố định với gần 2000 thuê
bao Internet, đạt mật độ 0,1 thuê
bao/100 dân. Đến năm 2015, trên

địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp
cung cấp Internet như Viettel,
VNPT, FPT, SaigonTourist… bằng
nhiều phương thức kết nối khác
nhau như qua mạng cố định hữu
tuyến, qua mạng di động 3G, kết
nối qua mạng truyền hình cáp
(CATV) với  khoảng hơn 500.000
thuê bao Internet, đạt mật độ 28,5
thuê bao/100 dân. Như vậy, chỉ
sau 10 năm, số lượng thuê bao
Internet ở tỉnh ta đã tăng lên 250
lần. Internet phát triển không chỉ
về số lượng mà phát triển cả quy
mô mạng lưới, tốc độ phát triển
dịch vụ tới những ứng dụng về
công nghệ của các doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ Internet ở tỉnh ta
cũng đã được cập nhật thường
xuyên, không hề chậm muộn. Giá
cước dịch vụ Internet tại cũng đã
có bước đột phá đáng kể. Ngay từ
năm 2004, giá cước Internet truy
nhập gián tiếp vào khoảng 40
đồng/phút cộng với cước thoại 40
đồng/phút, ngày nay giá cước
ADSL, truy cập qua mạng 3G vô
cùng rẻ.

Dịch vụ Internet phát triển
mạnh mang lại lợi ích vô cùng to
lớn, nhiều dịch vụ được ứng dụng
trên Internet như giao dịch điện
tử; đào tạo từ xa; Chính phủ điện
tử; thư điện tử; các hình thức giải
trí qua internet cũng không ngừng
phát triển đa dạng cả về số lượng
và nội dung đã mang lại nhiều lợi
ích về kinh tế, nâng cao chất
lượng cuộc sống, đồng thời góp
phần to lớn vào việc tuyên truyền
chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước.

Nhưng song song với những
tiện ích mà Internet mang lại, thực
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Quaù trình phaùt trieån internet taïi tænh haûi döông
TRẦN THỊ HưƠNG

Sách, báo tại các điểm BĐ-VHX được trang bị thêm, chất lượng phù
hợp với nhu cầu, trình độ của nhân dân, góp phần tuyên truyền
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao
dân trí, cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá của nhân dân. Trong 6
tháng đầu năm 2015, có 19 điểm BĐ-VHX như Ninh Giang (6 điểm),
Nam Sách (3 điểm), Thanh Hà (2 điểm), Kinh Môn (2 điểm), Tứ Kỳ
(6 điểm) với khoảng 22.800 lượt sách, báo được luân chuyển. Thư
viện tỉnh đã tổ chức 1 lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức
cơ bản về nghiệp vụ thư viện, quản lý sách và phục vụ bạn đọc…
cho 24 cán bộ thuộc các điểm BĐ-VHX nằm trong Chương trình xây
dựng nông thôn mới.

Chiến dịch đổi mới hoạt động điểm BĐ-VHX là nhiệm vụ trọng
tâm, xuyên suốt quá trình hoạt động, vừa phục vụ nhu cầu sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp, vừa thực hiện nhiệm vụ công ích và
là nơi thực hiện các chương trình đưa thông tin về cơ sở, góp phần
xây dựng nông thôn mới. Do vậy cần phải tiếp tục thực hiện rà soát
xây dựng kế hoạch, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới về
con người trong hoạt động để đảm bảo điều kiện cung cấp dịch vụ
hành chính công và triển khai các dịch vụ khác q
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tế cũng đang đặt ra câu hỏi: “Liệu
Internet có thật sự là một “người
bạn” khi mà ngày càng xuất hiện
nhiều những ảnh hưởng tiêu cực,
những mặt trái, triệu chứng nguy
hiểm cả về sức khỏe thể chất lẫn
sức khỏe tinh thần ở những người
thường xuyên sử dụng Internet.
Tình trạng truy cập vào các trang
web xấu, đồi trụy của một bộ phận
không nhỏ người sử dụng gây
ảnh hưởng đến hành vi, nhân
cách và ảnh hưởng đến thuần
phong mỹ tục, nhất là đối với lứa
tuổi thanh thiếu niên đang độ tuổi
phát triển về thể chất, tinh thần.
Nghiện Game online dẫn đến việc
học sinh trốn học, nói dối bố mẹ,
trộm cắp để lấy tiền chơi Game,
nghiệm Game dẫn đến sống ảo,
hoang tưởng, rối loạn cảm xúc, rối
loại hành vi, gây phạm pháp, nguy
hiểm cho xã hội. Các trang Web
có nội dung phản động, tuyên
truyền chống phá Cách mạng,
xuyên tạc sự thật, đi ngược lại
chủ trương của Đảng, Nhà nước,
gây tâm lý hoang mang, mất niềm
tin vào Đảng và Nhà nước trong
người dân. Lợi dụng Internet để
trộm cắp mật khẩu, tài sản cá
nhân, mạo danh, xâm nhập bất
hợp pháp các kho cơ sở dữ liệu...

Để hạn chế những ảnh hưởng
tiêu cực của Internet trên địa bàn
tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông
với chức năng là cơ quan quản lý
nhà nước về thông tin điện tử và
Internet trên địa bàn tỉnh đã
thường xuyên phối hợp với các cơ
quan thông tin, báo chí và các cơ
quan chức năng liên quan, đặc
biệt là Báo Hải Dương, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh… tuyên
truyền những mặt lợi, mặt hại của
Internet bằng nhiều hình thức
khác nhau như tăng cường đăng,
phát tin, bài, tổ chức tọa đàm, hội
thảo, nói chuyện chuyên đề…
nhằm nâng cao ý thức cho những

người sử dụng thông tin trên
Internet, đặc biệt là thế hệ trẻ;
đồng thời phối hợp tổ chức các
đợt thanh, kiểm tra việc thực hiện
các quy định của pháp luật tới các
điểm truy nhập Internet công cộng
và các doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ Internet.

Căn cứ tình hình thực tế phát
triển Internet trên địa bàn tỉnh và
các văn bản chỉ đạo của Trung
ương, Sở Thông tin và Truyền
thông đã tham mưu cho UBND
tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UB
ngày 05/01/2005 về tăng cường
quản lý dịch vụ Internet trên địa
bàn tỉnh, Chỉ thị số 22/CT-UBND
ngày 15/10/2009 về tăng cường
quản lý, sử dụng dịch vụ Internet
và thông tin điện tử trên Internet,
Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND
ngày 22/4/2011 Quy định vê ̀quản
lý, cung câṕ, sử dụng dịch vụ̣
Internet và dịch vụ ̣ trò chơi trưc̣
tuyêń trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Cùng với đó, hàng năm Sở
Thông tin Truyền thông đều tổ
chức các đợt tập huấn, hướng dẫn
các văn bản của nhà nước về
quản lý Internet, hướng dẫn kỹ
thuật và cài đặt phần mềm ngăn
chặn website có nội dung không
lành mạnh tới các chủ điểm cung
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công
cộng, chủ điểm truy nhập Internet
công cộng. Đồng thời phối hợp liên
ngành tổ chức các đợt thanh, kiểm
tra; hướng dẫn Phòng Văn hóa và
Thông tin cấp huyện tăng cường
thanh tra, kiểm tra việc cung cấp
và sử dụng dịch vụ Internet tại các
điểm truy nhập Internet công cộng
và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi
điện tử công cộng.

Để bổ sung quy định quản lý
theo sự phát triển của Internet,
Game online và thông tin điện tử,
đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra,
trong thời gian tới Sở Thông tin và
Truyền thông sẽ tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành “Quyết định
về việc cụ thể hóa một số nội
dung thuộc thẩm quyền về quản
lý điểm truy nhập Internet công
cộng và  điểm cung cấp dịch vụ
trò chơi điện tử công cộng trên địa
bàn tỉnh Hải Dương theo Thông
tư số 23/TT-BTTTT ngày
24/12/2013 của Bộ Thông tin và
Truyền thông” thay thế Quyết định
số 12/2011/QĐ-UBND ngày
22/4/2011 của UBND tỉnh; “Chỉ thị
về việc tăng cường quản lý hoạt
động điểm truy nhập Internet công
cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò
chơi điện tử công cộng”. Ngay khi
Quyết định mới thay thế Quyết
định số 12/20011/QĐ-UBND tỉnh
được ban hành, Sở Thông tin và
Truyền thông sẽ tiến hành cấp
đồng loạt Giấy chứng nhận đủ
điều kiện hoạt động điểm cung
cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho
các điểm cung cấp dịch vụ trò
chơi điện tử công cộng, đáp ứng
đầy đủ các yêu cầu về điều kiện
trên phạm vi toàn tỉnh.

Để Internet thật sự là người
bạn thân thiết, công cụ hữu ích
cho mỗi người, thiết nghĩ đó là
trách nhiệm không chỉ riêng ai,
riêng cơ quan chức năng nào mà
cần sự chung tay của toàn thể
các cấp, các ngành và toàn xã
hội. Mỗi cá nhân chúng ta cần
nhận thức rõ lợi ích và tác hại của
Inetrent và cùng tuyên truyền đến
mọi người xung quanh. Các cơ
quan chức năng cần đẩy mạnh
tuyên truyền các văn bản pháp
quy về Internet dưới nhiều hình
thức; Tăng cường kiểm tra, đôn
đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá
nhân cung cấp và sử dụng dịch
vụ Internet thực hiện tốt chức
trách, nhiệm vụ của mình; đồng
thời xử phạt nghiêm minh những
hành vi cố ý làm trái với quy định
pháp luật q
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IệC triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một
cửa liên thông tạo ra bước đột phá trong
công tác cải cách thủ tục hành chính và

tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân khi
đến giao dịch được phục vụ tốt nhất, không gây
phiền hà, nhũng nhiễu; tạo ra bước chuyển biến căn
bản về cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết
công việc của tổ chức và công dân, góp phần nâng
cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà
nước, hạn chế thiếu sót, tiêu cực. Từ đó đưa ra
những biện pháp để tiếp tục phát huy và nâng cao
hơn nữa hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng
cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và năng
lực của cán bộ công chức trong việc giải quyết các
thủ tục hành chính; đơn giản hóa các thủ tục hành
chính trong việc giải quyết công việc của công dân
và tổ chức; giảm bớt phiền hà ách tắc bằng biện
pháp công khai các quy trình, thủ tục, thời gian giải
quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân, tổ
chức khi có nhu cầu giải quyết công việc hành chính.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ
chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được triển
khai sâu rộng, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo tổ chức triển
khai, quán triệt nội dung Kế hoạch số 1389/KH-
UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh đến toàn thể
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao
nhận thức và trách nhiệm. Giám đốc Sở đã ban
hành Kế hoạch chi tiết số 464/KH-STTTT triển khai
và phân công nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa,
cơ chế một cửa liên thông tại Sở Thông tin và
Truyền thông đến từng cán bộ công chức để triển
khai hiệu quả nhất Kế hoạch của UBND tỉnh. Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ
thông tin trong cải cách thủ tục hành chính. Sửa
chữa, sắp xếp lại phòng làm việc cho Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả. Tiến hành rà soát quy hoạch và
bổ nhiệm một đồng chí Phó Chánh Văn phòng trực
tiếp điều hành, quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bố trí

trang thiết bị hiện đại gồm máy vi tính, máy in, máy
photocopy, điện thoại cố định, bàn ghế làm việc, tủ,
giá đựng tài liệu và màn hình điện tử tra cứu thủ tục
hành chính. 

Hiện nay, việc thực hiện cải cách hành chính theo
cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Thông
tin và Truyền thông được triển khai trên các lĩnh vực
như: Báo chí - Xuất bản; Bưu chính; Viễn thông,
Internet; Công nghệ thông tin; Thông tin điện tử.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Kế hoạch số
1389/KH-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về
thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên
thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả cần làm tốt một số
công việc trọng tâm sau:

Một là: Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên
truyền cải cách thủ tục hành chính, áp dụng phần
mềm công sở điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trên Trang
thông tin điện tử của Sở và các phương tiện thông
tin đại chúng khác.

Hai là: Định kỳ phối hợp với các phòng chuyên
môn rà soát, hoàn thiện các thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở trình UBND tỉnh
công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở. Thực hiện niêm yết công khai các
thủ tục hành chính theo quy định.

Ba là: Áp dụng triển khai quy trình thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông như: Tiếp nhận,
chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ, trả kết quả đảm
bảo nhanh nhất, thuận lợi nhất các cho tổ chức,
công dân.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin đã
tạo nên những chuyển biến căn bản trong giải quyết
thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian, chi
phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và
doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác
quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền
thông trên địa bàn tỉnh q
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B
ưU điện huyện Cẩm
Giàng hoạt động theo
mô hình sản xuất, kinh

doanh mới từ ngày 01/01/2008
theo Quyết định số 87/QĐ-TCCB
ngày 18/01/2008 của Tổng Giám
đốc Tổng Công ty Bưu chính Việt
Nam, là đơn vị sản xuất trực
thuộc, hạch toán phụ thuộc Bưu
điện tỉnh Hải Dương.

Bưu điện huyện Cẩm Giàng
hiện có 04 bưu cục, trong đó có
01 bưu cục trung tâm đặt tại thị
trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng;
03 bưu cục cấp 3 là bưu cục Cầu
Ghẽ, bưu cục Cẩm Giàng Ga và
bưu cục Văn Thai; 14 điểm Bưu
điện - Văn hóa xã và 01 đại lý đa
dịch vụ, tất cả đều được đầu tư
xây dựng khang trang và hiện
đại. Tổng số cán bộ công nhân
viên là 16 người (14 nữ, 02 nam),
trong đó số người có trình độ Đại
học là 03, Cao đẳng 03, Trung
cấp 03 và Sơ cấp 7.

Trong những năm qua, Bưu
điện huyện Cẩm Giàng thường

xuyên nhận được sự quan tâm
chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo
chuyên môn, Công đoàn Bưu
điện tỉnh Hải Dương; Sự giúp đỡ
tạo điều kiện của Huyện ủy,
UBND cùng các Ban, ngành,
đoàn thể và nhân dân trong
huyện; Sự ủng hộ, phối hợp chặt
chẽ của Trung tâm Viễn thông
Cẩm Giàng, Bảo hiểm xã hội
Cẩm Giàng, Điện lực Cẩm Giàng
đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để
mở rộng mạng lưới, phát triển
các dịch vụ mới. Đặc biệt, nhờ có
sự đoàn kết thống nhất, quyết
tâm cao của toàn thể cán bộ,
đảng viên, công nhân viên, Bưu
điện huyện Cẩm Giàng đã hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được
giao.

Bên cạnh những lợi thế về vị trí
địa lý như nằm trên tuyến đường
Quốc lộ 5A Hà Nội - Hải Phòng,
vùng tam giác kinh tế trọng điểm
Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh,
có sự phát triển mạnh về công
nghiệp với các khu công nghiệp

lớn như: Đại An, Tân Trường,
Phúc Điền với số lượng lớn các
công ty, doanh nghiệp nước ngoài
đầu tư sản xuất; Là một thị trường
có nhu cầu rất lớn về các dịch vụ
Bưu chính - Viễn thông, đặc biệt là
các dịch vụ công nghệ chất lượng
cao như chuyển phát nhanh,
Internet… tạo thuận lợi trong kinh
doanh, thì đây cũng là địa bàn gặp
rất nhiều khó khăn như thị trường
cạnh tranh gay gắt, khốc liệt do có
nhiều doanh nghiệp kinh doanh về
Bưu chính - Viễn thông, công
nghệ thông tin, dịch vụ bảo hiểm:
DHL, UPS, Fexdex, Viettel, Hợp
Nhất, Tín Thành, Xe khách Hải
Âu, Hoàng Long, các Ngân hàng
thương mại, Công ty Bảo hiểm
Bảo Việt... 

Nhu cầu của xã hội về cung
cấp và sử dụng dịch vụ ngày càng
đa dạng, đòi hỏi chất lượng cao
nên việc thực hiện nhiệm vụ sản
xuất, kinh doanh gặp những khó
khăn nhất định. Với chức năng,
nhiệm vụ là đơn vị đại diện của
Bưu điện tỉnh Hải Dương tại địa
phương; Có chức năng tổ chức
xây dựng, quản lý, khai thác mạng
Bưu chính công cộng trên địa bàn
huyện; Kinh doanh dịch vụ bưu
chính, phát hành báo chí và cung
cấp dịch vụ bưu chính công ích;
Cung cấp các dịch vụ bưu chính
hệ 1; Tổ chức phục vụ thông tin đột
xuất theo yêu cầu của cấp ủy đảng
và chính quyền địa phương; Kinh
doanh các dịch vụ viễn thông,
công nghệ thông tin trên cơ sở hợp
tác giữa Bưu điện huyện và Trung
tâm Viễn thông huyện; Có nhiệm
vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ
các cấp ủy đảng, chính quyền và
nhân dân địa phương về bưu
chính viễn thông và kinh doanh
các ngành nghề khác khi được
Tổng Công ty cho phép, Bưu điện
huyện Cẩm Giàng xác định chất
lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng
trong việc lấy lại thị phần bưu

Saùng taïo, ñoåi môùi vaø phaùt trieån
NGuyỄN HảI HÀ

Giám đốc Bưu điện huyện Cẩm Giàng
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chính, trong đó khâu phát là công
đoạn dễ làm mất lòng tin của
khách hàng. Chính vì vậy, Bưu
điện huyện đã chú trọng tăng
cường chất lượng phục vụ của đội
ngũ bưu tá xã như tổ chức hội nghị
sơ kết, tổng kết bưu tá xã hàng
năm, trả lương theo sản phẩm
phát, tiến hành ghép lao động hợp
đồng tại các xã để một lao động
làm nhiều công việc như điểm Bưu
điện - Văn hóa xã, phát xã, thu
cước điện thoại, quản lý đối tượng
hưởng lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội. Triển khai một số dịch
vụ như thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm
xã hội tự nguyện, bán bảo hiểm
PTI, bán thẻ viễn thông, bán lịch
Tết, huy động tiết kiệm bưu điện
để tăng nguồn thu nhập,… giúp
người lao động yên tâm gắn bó với
công việc, nhờ vậy chất lượng
phát đã được nâng lên rõ rệt.

Đối với đội ngũ giao dịch viên,
những người trực tiếp tiếp xúc với

khách hàng thì việc khang trang
bưu cục, nâng cao thái độ phục
vụ, không ngừng trau dồi nghiệp
vụ là nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị rất
quan tâm và tất cả công nhân viên
trong đơn vị đều phải thực hiện.
Bên cạnh việc tăng cường và
nâng cao chất lượng các dịch vụ
truyền thống, Bưu điện huyện rất
chú trọng phát triển các dịch vụ
mới, tận dụng mạng lưới hiện có
tăng cường công tác bán lẻ để
tăng doanh thu, góp phần hoàn
thành kế hoạch sản xuất, kinh
doanh của đơn vị.

Bưu điện huyện Cẩm Giàng
thường xuyên cải tiến phương
pháp hoạt động, phù hợp với từng
giai đoạn và điều kiện sản xuất,
nâng cao hiệu quả làm việc của
bộ máy quản lý. Tiến hành bố trí,
sắp xếp lại lao động trong dây
chuyền theo hướng gọn nhẹ, hiệu
quả, phù hợp với lao động hiện có
tại đơn vị. Tiến hành giao khoán

tiền lương theo doanh thu, sản
lượng trên cơ sở năng suất, chất
lượng và hiệu quả công việc của
từng bộ phận, bưu cục và từng cá
nhân. Đây là một động lực rất lớn
để cán bộ công nhân viên tự
hướng tới mức thu nhập của mình
để phấn đấu, góp phần nâng cao
năng suất, chất lượng và tinh thần
trong lao động sản xuất.

Thường xuyên phối hợp chặt
chẽ cùng Công đoàn phát động
chương trình thi đua từng tháng,
từng quý, thi đua nước rút hoàn
thành kế hoạch phát động đến
toàn thể cán bộ công nhân viên,
tạo nên không khí thi đua sôi nổi
trong đơn vị. Qua các đợt thi đua
có theo dõi, tổng kết khen thưởng
kịp thời những tập thể tổ, cá nhân
có thành tích tốt để động viên
khích lệ phong trào. Phong trào
thi đua của đơn vị đã đạt được
kết quả cao, được Hội đồng thi
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RoNG những năm qua, Phòng Văn hóa và
Thông tin TP Hải Dương đã làm tốt chức
năng tham mưu cho UBND TP Hải Dương

quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du
lịch, gia đình, Thông tin và Truyền thông trên địa
bàn. Công tác thông tin tuyên truyền đã phục vụ kịp
thời các nhiệm vụ chính trị của thành phố, của tỉnh,
của đất nước. Nhiều loại hình hoạt động văn hóa
diễn ra sôi nổi, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của
địa phương, góp phần giáo dục truyền thống và
nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.
Thành phố đã chỉ đạo xây dựng Đề án đẩy mạnh xã
hội hóa phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao đến

năm 2020; Xây dựng Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố về tiếp tục
phát triền sự nghiệp văn hóa thông tin, thể thao giai
đoạn 2011 - 2015. Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” được phát triển và đã
có nhiều đóng góp tích cực đến đời sống văn hóa
của thành phố. Đã có thêm nhiều làng, khu dân cư
văn hóa mới và các làng, khu dân cư được công
nhận các giai đoạn đã duy trì, phát huy tốt danh
hiệu. Đến nay, thành phố có 91,2% số hộ đạt tiêu
chuẩn gia đình văn hóa, 169/226 làng, khu dân cư
văn hóa, đạt tỷ lệ 74,7% và 68% cơ quan được công
nhận là cơ quan văn hóa. Phong trào thể dục, thể

phoøng Vaên hoùa vaø Thoâng tin Tp Haûi Döông vôùi
coâng taùc tham möu quaûn lyù nhaø nöôùc veà Vaên hoùa,
Theå thao vaø Du lòch, Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng

BÙI DưƠNG NGHĨA
Thành uỷ viên, Trưởng phòng VHTT TP Hải Dương

T

(Xem tiếp trang 9)
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thao phát triển sâu rộng, góp phần rèn luyện thân
thể, xây dựng lối sống lành mạnh cho cán bộ và
nhân dân. Thể thao thành tích cao có nhiều bộ môn
được giữ vững và phát triển. Công tác quản lý nhà
nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và
Truyền thông được tăng cường; Công tác thanh,
kiểm tra được duy trì thường xuyên; công tác tạo
nguồn nhân lực được quan tâm…

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/01/1998
của Bộ Chính trị, phát huy thành tích là đơn vị đi đầu
trong việc thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc
tang và lễ hội, cuộc vận động đã được thành phố
triển khai tích cực gắn với việc đánh giá chất lượng
đảng viên theo tinh thần Nghị quyết
Trung ương 6 lần 2 về xây dựng
chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy đảng,
các cơ quan, tổ chức, đoàn thể,
các xã, phường đều xây dựng nghị
quyết cụ thể hóa thực hiện cuộc
vận động. Hằng năm đều đưa nội
dung thực hiện cuộc vận động vào
báo cáo sơ kết, tổng kết của Đảng
bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, đánh
giá những ưu điểm, hạn chế, đề ra
biện pháp chỉ đạo tiếp theo. Phối
hợp với Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh thành phố chỉ đạo
các cơ sở Đoàn - Hội xây dựng
Câu lạc bộ “Thanh niên cưới tiết
kiệm”, Câu lạc bộ “Gia đình trẻ
hạnh phúc” xây dựng đề án “Cưới
tiết kiệm trong thanh niên”, tổ chức
hội thảo: Thanh niên cưới tiết kiệm;
Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc thành phố tổ chức mô hình điểm, tổ chức tọa
đàm thực hiện văn minh tiết kiệm trong việc tang;
Phối hợp với các xã, phường tổ chức các mô hình
điểm về thực hiện cuộc vận động, đưa nội dung quy
định về thực hiện văn minh, tiết kiệm trong việc cưới,
việc tang và lễ hội vào quy ước làng, coi đó là một
tiêu chí quan trọng trong bình xét danh hiệu làng văn
hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Do có sự
tập trung chỉ đạo tích cực nên cuộc vận động đã thực
hiện đi vào lòng dân, được đảng viên và các tầng lớp
nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Toàn thành phố hiện nay có khoảng 50 làng, khu
dân cư còn lưu giữ và thường xuyên duy trì việc tổ
chức lễ hội truyền thống. Phòng Văn hóa và Thông
tin thành phố thường xuyên tham mưu với Thành ủy,
UBND thành phố có văn bản chỉ đạo các xã,

phường làm tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội, đảm
bảo đúng quy chế, đồng thời phối hợp với các xã,
phường, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm
tra, đôn đốc kịp thời, uốn nắn những biểu hiện lệch
lạc trong lễ hội. Tổ chức một số lễ hội điểm để phục
dựng, bảo tồn có chọn lọc các nghi lễ, các trò chơi
dân gian trong lễ hội. Tăng cường tuyên truyền Luật
Di sản văn hóa, Quy chế tổ chức lễ hội, Pháp lệnh
tín ngưỡng tôn giáo. Phối hợp với các phòng chức
năng tăng cường việc kiểm tra, xử lý các vụ việc vi
phạm trong hoạt động lễ hội. Vì vậy các lễ hội trên
địa bàn thành phố đều mang tính nhân văn, hướng
thiện và nội dung giáo dục sâu sắc.

Cùng với việc thực hiện tiết kiệm trong việc cưới,
việc tang, lễ hội, các việc vui buồn khác cũng đã
được thành phố chỉ đạo văn minh, tiết kiệm. Thành
ủy, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo quy định về
tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm, đón các danh hiệu thi
đua đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn… các
thành phần tham dự đảm bảo thiết thực, hiệu quả,
không mời tràn lan.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới, thành phố đã tập trung chỉ đạo
các xã, phường quy hoạch đất dành cho các thiết chế
văn hóa, huy động các nguồn lực để từng bước xây
dựng các thiết chế văn hóa đảm bảo mục tiêu
chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, hệ
thống các thiết chế văn hóa của thành phố cơ bản
đáp ứng hoạt động văn hóa, tinh thần ngày càng cao

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ TTTT, Giám đốc Sở TTTT Nguyễn Quang Hảo trao
tặng Bằng khen của Bộ TTTT cho đồng chí Bùi Dương Nghĩa, Trưởng phòng VH&TT

TP Hải Dương và đồng chí Vũ Minh Giáo, Trưởng Đài Phát thanh huyện Gia Lộc. 
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