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Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 10 
năm 2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích, ngày 27/11, Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ 
chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự. 

 
 

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 
 
 

Dự lễ ký kết có các đồng chí lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cùng đại 
diện các phòng chức năng của hai đơn vị. 

Tại lễ ký kết, lãnh đạo hai bên thống nhất chỉ đạo các phòng tham mưu liên quan tổ chức thực 
hiện công tác phối hợp, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực 
hiện. Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo các quy định theo quy chế phối hợp mang 
lại hiệu quả và góp phần cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Xác nhận kết quả thi 
hành án; yêu cầu thay đổi chấp hành viên; yêu cầu áp dụng biện pháp đảm bảo, biện pháp 
cưỡng chế thi hành án; yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án; 
đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước; quyết 
định thi hành án theo đơn yêu cầu; yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án... Đặc biệt, hai bên 
sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung trong quy chế phối hợp để các tổ 
chức, cá nhân nắm được; đồng thời tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về nghiệp vụ liên 
quan phục vụ quá trình tác nghiệp. 
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Vé trận Việt Nam - Philippines sẽ được chuyển phát qua bưu điện 

 
Vé trận Việt Nam - Philippines sẽ được chuyển phát qua bưu điện. 

Thay vì phải mất nhiều thời gian chen chúc, xếp hàng mua vé xem bóng đá tại quầy như 
trước, trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines (giải bóng 
đá AFF Suzuki Cup 2018) vào 19 giờ 30 phút ngày 6-12, người yêu bóng đá sẽ được mua 
vé theo hình thức trực tuyến. Bưu điện Việt Nam sẽ chuyển vé tới tận tay khách hàng. 

Thời gian mở bán vé từ 10 giờ, ngày 28 đến 12 giờ ngày 29-11. Để mua vé trực tuyến, người 
hâm mộ truy cập vào các website: vebongdaonline.vn; vebongonline.com.vn;
ticketonline.vff.org.vn; vebongda.vff.org.vn để đăng nhập tài khoản trực tuyến. 

Theo quy định của VFF, mỗi người được mua một lần theo số CMND hoặc thẻ căn cước công 
dân. Số lượng vé tối đa cho một người/lần đặt lệnh là bốn vé cùng mệnh giá. Việc thanh toán 
chi phí vé và chuyển phát qua bưu điện (nếu đăng ký) được thực hiện thông qua thẻ ATM nội 
địa, thẻ VISA. Chi phí chuyển phát nhanh là 29.000 VNĐ/đơn hàng. Vé sẽ được chuyển tới 
tay người mua qua hình thức nhận trực tiếp tại trụ sở VFF hoặc được chuyển phát qua đường 
bưu điện. 

Đối với những khách hàng tại Hà Nội (12 quận nội thành: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, 
Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây 
Hồ, Thanh Xuân) có thể nhận vé qua đường chuyển phát nhanh được cung cấp bởi Bưu điện 
Việt Nam - VNPost. Khi nhận vé, người mua phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn 
cước công dân. 

Đối với những trường hợp khách hàng không thể nhận trực tiếp từ nhân viên bưu điện, khách 
hàng có thể ủy quyền cho người khác nhận hộ. Người nhận vé hộ phải có chứng minh thư, 
hoặc căn cước công dân bản gốc của người đăng ký mua vé, đồng thời, nộp bản photocopy 
chứng minh thư và căn cước công dân của người nhận vé hộ. Đối với những trường hợp nhân 
viên bưu điện đã thực hiện phát vé nhưng khách hàng không nhận vé, vé sẽ được chuyển hoàn
về VFF. Trường hợp này khách hàng muốn nhận vé, phải đến VFF để nhận. Nhân viên bưu 
điện có mặt tại trụ sở VFF để phát vé cho những trường hợp đăng ký chuyển phát vé qua bưu 



điện. 

Bưu điện Việt Nam bắt đầu chuyển vé tới tận tay khách hàng từ ngày 30-11 đến 2-12. Đối với 
trường hợp vé được chuyển hoàn về VFF, thời gian phát vé được thực hiện từ ngày 4 đến 12 
giờ ngày 6-12. 
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Mua vé trực tuyến trận Việt Nam - Philippines, Bưu điện chuyển phát vé tận tay 

Thay vì phải mất nhiều thời gian để chen chúc, xếp hàng mua vé xem bóng đá tại quầy 
như trước kia, trong trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển 
Philippines (giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018) vào 19h30 ngày 06/12, người yêu bóng 
đá sẽ mua vé theo hình thức trực tuyến. Bưu điện Việt Nam sẽ chuyển vé tới tận tay 
khách hàng. 

Theo đó, từ 10:00 ngày 28/11/2018 đến 12:00 ngày 29/11/2018, VFF mở bán vé trận bán kết 
lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines (giải bóng đá AFF Suzuki Cup 
2018). 

Để mua vé trực tuyến, người hâm mộ truy cập vào các website: vebongdaonline.vn; 
vebongonline.com.vn; ticketonline.vff.org.vn; vebongda.vff.org.vn để đăng nhập tài khoản 
trực tuyến.  

 

Trang bán vé trực tiếp của VFF 

 

Nếu chưa có tài khoản người hâm mộ sẽ phải đăng ký tài khoản mới 



Theo quy định của VFF, mỗi người được mua 1 lần theo số CMND hoặc thẻ căn cước công 
dân. Số lượng vé tối đa cho 1 người/lần đặt lệnh là 4 vé cùng mệnh giá. Việc thanh toán chi 
phí vé và chuyển phát qua Bưu điện (nếu đăng ký) được thực hiện thông qua thẻ ATM nội 
địa, thẻ VISA. Chi phí chuyển phát nhanh là 29.000 VNĐ/1 đơn hàng. 

Vé sẽ được chuyển tới tay người mua qua hình thức nhận trực tiếp tại trụ sở VFF hoặc được 
chuyển phát qua đường Bưu điện. 

Đối với những khách hàng tại Hà Nội (12 quận nội thành: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, 
Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây 
Hồ, Thanh Xuân) có thể nhận vé qua đường chuyển phát nhanh được cung cấp bởi Bưu điện 
Việt Nam - VNPost. 

Khi nhận vé, người mua phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân. 

Đối với những trường hợp khách hàng không thể nhận trực tiếp từ nhân viên Bưu điện, khách 
hàng có thể ủy quyền cho người khác nhận hộ. Người nhận vé hộ phải có chứng minh thư, 
hoặc căn cước công dân bản gốc của người đăng ký mua vé, đồng thời nộp bản photo chứng 
minh thư và căn cước công dân của người nhận vé hộ. 

Đối với những trường hợp nhân viên Bưu điện đã thực hiện phát vé nhưng khách hàng không 
nhận vé, vé sẽ được chuyển hoàn về VFF. Trường hợp này khách hàng muốn nhận vé, phải 
đến VFF để nhận. Nhân viên Bưu điện có mặt tại trụ sở VFF để phát vé cho những trường 
hợp đăng ký chuyển phát vé qua Bưu điện.  

Bưu điện Việt Nam bắt đầu chuyển vé tới tận tay khách hàng từ ngày 30/11 đến ngày 2/12. 

Đối với trường hợp vé được chuyển hoàn về VFF, thời gian phát vé được thực hiện từ ngày 
4/12 đến 12h ngày 6/12. 

Hoàng Hải 
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Bưu điện Việt Nam chuyển vé trận Việt Nam - Philippines tận tay khách hàng 

Thời gian mở bán vé từ 10:00 ngày 28/11/2018 đến 12:00 ngày 29/11/2018. 

Thay vì phải mất nhiều thời gian để chen chúc, xếp hàng mua vé xem bóng đá tại quầy như 
trước kia, trong trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines (giải 
bóng đá AFF Suzuki Cup 2018) vào 19h30 ngày 6/12, người yêu bóng đá sẽ mua vé theo hình 
thức trực tuyến. Bưu điện Việt Nam sẽ chuyển vé tới tận tay khách hàng. 

Để mua vé trực tuyến, người hâm mộ truy cập vào các website: vebongdaonline.vn; 
vebongonline.com.vn; ticketonline.vff.org.vn; vebongda.vff.org.vn để đăng nhập tài khoản 
trực tuyến. 

 

Trang bán vé trực tiếp của VFF 

 

Nếu chưa có tài khoản người hâm mộ sẽ phải đăng ký tài khoản mới 

  

Theo quy định của VFF, mỗi người được mua 1 lần theo số CMND hoặc thẻ căn cước công 
dân. Số lượng vé tối đa cho 1 người/lần đặt lệnh là 4 vé cùng mệnh giá. Việc thanh toán chi 
phí vé và chuyển phát qua Bưu điện (nếu đăng ký) được thực hiện thông qua thẻ ATM nội 
địa, thẻ VISA. Chi phí chuyển phát nhanh là 29.000 VNĐ/1 đơn hàng. 

Vé sẽ được chuyển tới tay người mua qua hình thức nhận trực tiếp tại trụ sở VFF hoặc được 
chuyển phát qua đường Bưu điện. 



Đối với những khách hàng tại Hà Nội (12 quận nội thành: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, 
Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây 
Hồ, Thanh Xuân) có thể nhận vé qua đường chuyển phát nhanh được cung cấp bởi Bưu điện 
Việt Nam - VNPost.  Khi nhận vé, người mua phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn 
cước công dân. 

Đối với những trường hợp khách hàng không thể nhận trực tiếp từ nhân viên Bưu điện, khách 
hàng có thể ủy quyền cho người khác nhận hộ. Người nhận vé hộ phải có chứng minh thư, 
hoặc căn cước công dân bản gốc của người đăng ký mua vé, đồng thời nộp bản photo chứng 
minh thư và căn cước công dân của người nhận vé hộ. 

 

Đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 

Đối với những trường hợp nhân viên Bưu điện đã thực hiện phát vé nhưng khách hàng không 
nhận vé, vé sẽ được chuyển hoàn về VFF. Trường hợp này khách hàng muốn nhận vé, phải 
đến VFF để nhận. Nhân viên Bưu điện có mặt tại trụ sở VFF để phát vé cho những trường 
hợp đăng ký chuyển phát vé qua Bưu điện. Thời gian mở bán vé từ 10:00 ngày 28/11/2018 
đến 12:00 ngày 29/11/2018. Bưu điện Việt Nam bắt đầu chuyển vé tới tận tay khách hàng từ 
ngày 30/11 đến ngày 2/12. Đối với trường hợp vé được chuyển hoàn về VFF, thời gian phát 
vé được thực hiện từ ngày 4/12 đến 12h ngày 6/12. 



 

 

Nguồn: Vietnamnet       

Ngày đăng: 27/11/2018 
Mục: Thông tin truyền thông       

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: 'Cơ sở dữ liệu khách hàng là chìa khóa thành 
công của VNPost' 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Có khách hàng sẽ có tất cả. Nếu VNPost cung 
cấp nhiều dịch vụ khác nữa trên tập khách hàng của mình thì doanh thu của VNPost sẽ 
tăng lên nhiều lần”. 

Chiều 26/11, đoàn công tác Bộ TT&TT do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi 
thăm và làm việc tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ nhiều điều về tầm nhìn của mình đối với 
sự phát triển của ngành bưu chính trong tương lai. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng gợi mở cho 
VNPost nhiều hướng đi mới nhằm tận dụng tối đa các lợi thế sẵn có của mình để tiến xa hơn 
nữa trong thời gian tới. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, do sở hữu bộ máy nhiều lớp và phải cẩn trọng trong 
việc giữ gìn uy tín thương hiệu, một công ty lớn như VNPost sẽ không thể nào thay đổi nhanh 
và linh hoạt như các doanh nghiệp nhỏ. VNPost cũng gặp phải nhiều bất lợi trong cạnh tranh 
do độ tuổi trung bình của người lao động cao, công ty là 100% vốn nhà nước. 

Tuy nhiên, không phải vì những khó khăn đó mà một doanh nghiệp như VNPost bị tụt lại phía 
sau và không có cơ hội. “Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy bất lợi trong bất lợi thì rõ ràng đó là bất 
lợi. Nhưng nếu nhìn khác đi, nhìn theo hướng tìm cái lợi trong cái bất lợi thì chúng ta sẽ thấy 
những lợi thế mà không ai có được”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(VNPost). Ảnh: ICTVietNam 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, lợi thế sẵn có của VNPost là việc sở hữu vùng phủ 
rộng, bên cạnh đó là khả năng quản lý vận hành hệ thống, tính chuyên nghiệp cùng uy tín sẵn 
có của thương hiệu. 



"Thương mại điện tử (TMĐT) là tương lai của VNPost", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận 
định. "Dù nói rất nhiều đến kết nối mạng, kết nối viễn thông, kết nối trong thế giới ảo, nhưng 
xã hội vẫn cần có một dòng chảy vật lý tương tự trong thế giới thực." 

Người đứng đầu ngành TT&TT cho rằng, kết nối vật lý trong thế giới thực chính là mạng lưới 
Bưu chính. Bưu chính phải đảm bảo dòng chảy hàng hoá trong thế giới thực, đây chính là 
không gian vô hạn của Bưu chính. Do đó, một trong những việc đầu tiên mà VNPost cần phải 
làm là đầu tư vào hạ tầng Logistics. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, từ dịch vụ chuyển phát, VNPost phải đặt mục tiêu xa 
hơn là sở hữu khách hàng. Từ một dịch vụ cơ bản, doanh nghiệp cần tiếp cận, tạo nên một 
cộng đồng khách hàng, một CSDL về khách hàng. Việc sở hữu cơ sở dữ liệu khách hàng 
chính là nền tảng để VNPost có thể phát triển và cung cấp thêm các dịch vụ khác ngoài bưu 
chính. 

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. 

“Nếu VNPost cung cấp nhiều dịch vụ khác nữa trên tập khách hàng của mình thì doanh thu 
của VNPost sẽ lên nhiều lần. VNPost không phải doanh nghiệp tỷ USD mà sẽ là doanh 
nghiệp chục tỷ USD. Tuy nhiên, công ty phải lấy việc quản trị con người, văn hóa công ty, 
khát vọng của doanh nghiệp làm gốc rễ”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói. 

Để thực sự thay đổi và trở thành doanh nghiệp chục tỷ USD, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 
nhắc nhở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần tích cực ứng dụng công nghệ vào mọi công 
việc. 

Theo người đứng đầu ngành TT&TT, VNPost phải thành lập một bộ phận chuyên biệt để đẩy 
mạnh ứng dựng ICT, phải thực hiện chuyển đổi số triệt để từ năm 2019. VNPost cũng nên sử 
dụng tư vấn để rà soát lại toàn bộ các qui định, quy trình, bỏ đi sự chồng chéo gây cản trở suốt 
nhiều năm qua. 

(Quý độc giả có thể xem toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi 
làm việc với VNPost tại đây) 

Trọng Đạt 
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Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday 2018: Cơ hội để người dân mua hàng giá rẻ 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý thương mại hướng dẫn doanh nghiệp tham gia chương trình 
Online Friday - Ảnh: VÕ PHÊ 

Những năm gần đây, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến ngày mua sắm trực tuyến - 
Online Friday. Chương trình này không chỉ là cơ hội tốt để người dân mua hàng giá rẻ 
mà còn là dịp để hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đến 
gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

Ngày hội mua hàng khuyến mãi  

Theo Sở Công thương, ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday năm nay sẽ diễn ra vào thứ 
sáu đầu tiên của tháng 12 (7/12) trên website onlinefriday.vn. Đây là ngày hội mua sắm trực 
tuyến lần thứ 5 được Chính phủ giao cho Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công 
thương) chủ trì thực hiện.  

Tại Phú Yên, ngày này sẽ chính thức diễn ra từ 0 giờ ngày 7/12, tuy nhiên, các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có thể bắt đầu mở bán từ ngày 1/12. Doanh nghiệp 
thực hiện khuyến mãi có thể bán trực tiếp tại điểm bán hoặc online trên trang onlinefriday.vn, 
phuyentrade.com.vn (Sàn thương mại điện tử của tỉnh), được phép giảm giá đến 100% giá trị 
sản phẩm, hoặc tặng quà cho khách hàng.  

Để được tham gia và thực hiện đúng quy định của chương trình, các doanh nghiệp đã có 
website bán hàng có thể đăng ký trực tiếp trên trang onlinefriday.vn; doanh nghiệp chưa có 
website bán hàng thì đăng ký qua Sàn thương mại điện tử của tỉnh. 

Bà Nguyễn Thị Kim Bích, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: Online Friday là một 
trong những chương trình bán hàng khuyến mãi lớn nhất trong năm. Có thể thấy ngay từ 
tháng 11, nhiều cơ sở kinh doanh đã hưởng ứng chương trình này thông qua việc bán hàng 
giảm giá cho người tiêu dùng. Để được tham gia chính thức chương trình Online Friday, các 
doanh nghiệp sản xuất, phân phối, bán lẻ phải đăng ký với ban tổ chức tại địa phương, cam 
kết bán hàng chất lượng, khuyến mãi giá đặc biệt gắn với model chương trình Online Friday. 

  



Các sản phẩm của doanh nghiệp cập nhật tham gia chương trình này sẽ hiện trên trang 
onlinefriday.vn và phuyentrade.com.vn dưới hình thức sản phẩm hiển thị giá gốc và giá 
khuyến mãi. Khi khách hàng kích chọn vào một sản phẩm bất kỳ sẽ dẫn đến đường link tương 
ứng của sản phẩm đó trên website bán hàng của doanh nghiệp hoặc Sàn thương mại điện tử 
của tỉnh. Sau đó, doanh nghiệp sẽ nhận đơn đặt hàng, thực hiện các bước vận chuyển sản 
phẩm đến tay người mua.  

Những năm qua, tuy chương trình Online Friday luôn được Sở Công thương triển khai đến 
các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhưng chưa nhiều doanh nghiệp quan 
tâm tham gia, trong khi hoạt động này được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm.  

Theo chị Trương Thị Hồng Diễm ở phường 2, TP Tuy Hòa, chương trình Online Friday được 
các cửa hàng, doanh nghiệp thực hiện vào gần cuối năm dương lịch, đây lại là thời điểm mà 
người dân có nhu cầu mua sắm hàng hóa cao. Với tôi, những ngày này là cơ hội tốt để mua 
hàng giá rẻ. Mấy năm gần đây, tôi luôn chờ đến dịp Online Friday để “săn” hàng giảm giá, có 
khi được mua hàng hiệu của các công ty lớn.  

Quảng bá sản phẩm  

Bà Nguyễn Thị Kim Bích cho biết thêm: Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh…, Online Friday đã được các doanh nghiệp hưởng ứng mạnh mẽ, còn tỉnh ta thì chưa 
nhiều. Tham gia chương trình Online Friday, doanh nghiệp của tỉnh có cơ hội giới thiệu hình 
ảnh, sản phẩm của đơn vị mình cho người tiêu dùng; được Sở Công thương hỗ trợ cập nhật 
hình ảnh, đăng tải thông tin của doanh nghiệp, sản phẩm trên các trang bán hàng. Sở sẽ giúp 
các doanh nghiệp liên kết và làm việc với các đơn vị vận chuyển uy tín, có mức phí ưu đãi 
nhất.  

Theo ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng Phòng Kinh doanh (Bưu điện tỉnh), để ngày càng có 
nhiều doanh nghiệp Phú Yên tham gia chương trình Online Friday, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp nhận 
đơn hàng và giảm cước phí 50% từ ngày 7-12/12. Doanh nghiệp có nhu cầu thì đăng ký và 
hợp đồng với đơn vị trước thời gian này để được vận chuyển hàng với giá ưu đãi.  

Là doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình Online Friday trong nhiều năm qua, Công ty 
CP An Hưng Phú được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến qua các sản phẩm nội thất 
bằng gỗ. Theo đại diện của công ty này, bên cạnh việc bán hàng trực tiếp tại điểm bán, công 
ty đã và đang đẩy mạnh phân phối hàng hóa trên môi trường trực tuyến. Cũng từ đây, công ty 
đã tiếp nhận được nhiều đơn hàng và hợp đồng thương mại với các doanh nghiệp phân phối 
lớn. Đặc biệt, chương trình Online Friday hàng năm là dịp để doanh nghiệp giới thiệu, bán 
hàng và mở rộng tương tác với các đối tác, người tiêu dùng trên cả nước.  

Lần đầu tiên tham gia chương trình Online Friday, bà Ngô Thị Mười, chủ cơ sở mắm thơm Út 
Mười (huyện Sơn Hòa) phấn khởi, bày tỏ: Nếu phải đến từng địa phương trên cả nước để giới 
thiệu sản phẩm, tôi không có khả năng và điều kiện về tài chính. Sau một thời gian bán hàng, 
tôi thấy online là hình thức phù hợp để sản phẩm mắm thơm tôi làm đến được với đông đảo 
người tiêu dùng. Nhưng nếu chỉ thông qua trang facebook cá nhân thì chưa đủ, tôi cần giới 
thiệu trên các trang mạng khác. Online Friday là cách để tôi tiếp cận với khách hàng. 

  

Trong xu hướng phát triển chung của thương mại điện tử thì bán 
hàng bằng hình thức online sẽ hết sức cần thiết đối với doanh 
nghiệp. Hiện tại, từ việc bán hàng online, một số doanh nghiệp Phú 
Yên đã thu được hiệu quả rất tốt. Cùng với việc làm quen với mô 
hình kinh doanh trực tuyến chính thống như Online Friday, doanh 
nghiệp sẽ cập nhật được những thông tin, quy định Nhà nước liên 
quan. Bởi sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành những chính sách quản lý 



thuế đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng qua mạng và khi đó, Phú 
Yên buộc phải thực hiện công tác quản lý theo đúng chủ trương của 
Chính phủ. 
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Bưu điện Việt Nam cần phải ứng dụng CNTT, lấy ICT làm nền tảng phát triển 

Ngày 26/11/2018, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm 
việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN). Tham dự chuyến thăm và làm việc có 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng 
thuộc Bộ TT&TT. Về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, có ông Phạm Anh Tuấn, 
Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Ban Lãnh đạo Tổng công ty. 

Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về hoạt động sản xuất của BĐVN, đại diện Lãnh 
đạo BĐVN cho biết, Bưu điện Việt Nam hiện nay có 46.000 lao động, mạng lưới phục vụ là 
13.221 điểm và đã phục vụ đến cấp xã, trong đó, có 8.000 điểm giao dịch nối mạng online đã 
ứng dụng CNTT để quản lý khai thác dịch vụ. Về mạng vận chuyển, BĐVN có đường thư cấp 
1 với 85 đường thư chuyên ngành, 4 đường thư xã hội, 49 đường thư máy bay; đường thư cấp 
2 có 690 đường; đường thứ cấp 3 có 4.056 đường thư và 128 đường thư quốc tế. Về mạng 
khai thác, hiện BĐVN có 3 trung tâm khai thác chia chọn vùng, 2 trạm vận chuyển; 63 bưu 
chính cấp 1; 632 bưu chính cấp 2; 5 bưu chính khai thác quốc tế. Trong đó, mạng phát với 
811 bưu chính phát và 11.832 tuyến phát. Doanh thu BĐVN 10 năm ( từ 2008-2017) tăng gấp 
hơn 2 lần, tăng trưởng bình quân giai đoạn 22%, trong đó, giai đoạn 2014-2017 tăng 36%. 
Luôn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu do Bộ TT&TT 
giao, thực hiện tốt giảm dần mức trợ cấp bưu chính sau 5 năm và tiến tới kinh doanh có lãi 
vào năm 2014. Tổng doanh thu tính đến tháng 10/2018 là 22.275 tỷ đồng.  

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, BĐVN sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến 
lược về lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Theo đó,  năm 2020 đạt 600 tỷ đồng lợi nhuận; Đẩy 
nhanh phát triển hạ tầng mạng lưới, triển khai các dịch vụ hành chính công, đổi mới mô hình 
hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã; Tiếp tục đổi mới căn bản về tổ chức sản xuất, xây 
dựng và từng bước triển khai chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 1.  

Hướng tới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, BĐVN phấn đấu mức doanh thu tăng trưởng 
đạt 20%/năm; Tái cơ cấu nhóm dịch vụ truyền thống, phát triển lĩnh vực dịch vụ trụ cột theo 
hướng tạo hệ sinh thái liên kết, tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ thương mại điện tử, logistic 
trong nước và quốc tế; Phát triển các dịch vụ hành chính công, trở thành cánh tay nối dài của 
Chính phủ... 

  



 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

  

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, 
BĐVN là doanh nghiệp trực thuộc Bộ TT&TT (Bộ chuyên về ICT) cần phát huy thế mạnh, 
 đổi mới, sáng tạo và chủ động ứng dụng CNTT trong sản xuất, điều hành, lấy ICT làm nền 
tảng của các lĩnh vực. Vì ICT không chỉ giúp làm đổi mới các hoạt động truyền thống mà còn 
tạo ra các lĩnh vực mới, trên cơ sở đó, từ năm 2019, BĐVN cần phải thành lập một bộ phận 
chuyên biệt để đẩy mạnh ứng dụng triệt để CNTT, công nghệ số, chuyển đổi số, kinh tế số.  

Bộ trưởng cho biết, ngành TT&TT có 10 chữ vàng “Trung thành - Dũng cảm – Tận tụy – 
Nghĩa tình - Sáng tạo”, chủ yếu “vận” vào bưu chính, trong đó 8 chữ liên quan đến văn hóa - 
con người. Có chăng mỗi chữ “Sáng tạo” liên quan đến công nghệ nhưng sáng tạo bưu chính 
nhiều hơn vì hiện nay bưu chính có nhiều dịch vụ.  Trên cơ sở đó, BĐVN cần thay đổi quan 
điểm là doanh nghiệp bù lỗ, công ích mà cần phải cố gắng đạt tăng trưởng 35%, duy trì tốc độ 
và trong vòng 7 năm tới vượt viễn thông, trở thành tập đoàn lớn, tạo sự tin tưởng và trở thành 
cánh tay nối dài của Chính phủ.  

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: Bưu chính đang đứng trước cơ hội lớn. Khi xã hội, 
người dân càng lên mạng, trực tuyến (online) và sử dụng thương mại điện tử ngày càng nhiều 
thì nhu cầu tiếp xúc giữa con người với con người càng cần hơn. Hơn nữa, nhu cầu vận 
chuyển hàng hóa đến tận nhà cũng tăng cao. Đây chính là thời cơ của BĐVN, BĐVN phải 
đến với khách hàng và trở thành người bạn của khách hàng.  

Ngoài ra, BĐVN muốn phát triển logistics, thương mại điện tử phải phổ cập dịch vụ vì có 
mạng lưới phủ rộng nhất mà vùng phủ dịch vụ luôn là một lợi thế cạnh tranh. Hơn nữa, 
BĐVN có bộ máy đến làng xã và đội ngũ lao động đông nên có thể làm tốt dịch vụ hành 
chính công. Có thể khẳng định, với số lượng 46.000 lao động thì con người chính là sức mạnh 
của BĐVN. Trên cơ sở đó, BĐVN luôn luôn phải nêu cao tính làm chủ, khơi dậy tinh thần 
dân tộc, tinh thần phụng sự tổ quốc cho người lao động; đồng thời, xây dựng các phương án 
quản trị, đặc biệt là quan trị con người, đặt mục tiêu quản trị con người là số 1. Nếu quản trị 
tốt con người, BĐVN sẽ trở thành công ty quản trị tốt nhất.  

Về định hướng phát triển trong những năm tới, Bộ trưởng yêu cầu Lãnh đạo BĐVN cần phải 
đặt ra mục tiêu cao nhất là trong giai đoạn 2 năm tới phải phác thảo đường hướng đến năm 
2020 rõ nét hơn, xác định nhóm kinh doanh dịch vụ phân phối truyền sẽ là nghề chính; Xây 
dựng văn hóa “Tình nghĩa – Sáng tạo...” trong mọi công việc, ứng xử. Đối với người lao 
động, tổ chức, công ty cần có cơ chế động lực, hưởng theo kết quả kinh doanh, sản phẩm 



(performance base) để trả lương cho người lao động. Đây là động lực quan trọng để phát triển 
các nhóm dịch vụ.  

Đối với dịch vụ chuyển phát, BĐVN  phải đặt mục tiêu xa hơn là sở hữu khách hàng. Mỗi 
nhân viên phụ trách vài trăm hộ gia đình. Mô hình kinh doanh bây giờ là từ một dịch vụ cơ 
bản, ví dụ dịch vụ chuyển phát, doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, biết cộng đồng khách 
hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng. Khi đã có một tập khách hàng đủ lớn thì doanh nghiệp sẽ 
cung cấp các dịch vụ khác. Đây mới là giai đoạn phát triển chính của doanh nghiệp. Bởi vậy 
không bao giờ dừng lại ở dịch vụ cơ bản, dịch vụ truyền thống của doanh nghiệp. Có khách 
hàng là có tất cả. Nếu BĐVN cung cấp nhiều dịch vụ khác nữa trên tập khách hàng của mình 
thì doanh thu của BĐVN tăng lên nhiều lần. Tương lai, BĐVN không phải là doanh nghiệp tỷ 
đô mà sẽ là doanh nghiệp có hàng chục tỷ đô.  

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo BĐVN cần sử dụng tư vấn để rà soát lại toàn bộ các 
quy trình, quy định để bỏ đi những chồng chéo, thừa, cản trở; bổ sung, sử dụng phong phú 
hơn các công cụ quản trị, chính sách. 

Về luật lệ, quy định cần phải xây dựng trong doanh nghiệp, Bộ trưởng cũng lưu ý với BĐVN 
phải chú ý 7 công cụ sau để tác động vào quản trị, chính sách: Quy chuẩn, sử dụng các chuẩn 
mực sẽ tạo ra một công ty hợp nhất cho nên phải chuẩn hóa; Các chính sách khuyến khích tập 
trung vào các ưu tiên của công ty, khuyến khích vào đâu sẽ thúc đẩy phát triển ở đó. Dùng 
chính sách khuyến khích để tác động vào những chỗ dang cần; Tạo cơ chế chia sẻ thông tin 
giữa các phòng ban; Chia sẻ, sử dụng những kinh nghiệm tốt nhất để học tập, kể cả học tập 
của các công ty ngoài ngành; Tổ chức các chương trình đào tạo, ngoài chuyên môn, nghiệp 
vụ, phải chú trọng thay đổi nhận thức để khai sáng, tăng cường làm việc nhóm, tạo thói quen 
thảo luận; Tạo các chuẩn mực về hành vi và đạo đức trong công ty để tạo nên nền tảng văn 
hóa của doanh nghiệp; Tạo nên niềm tin của tổ chức, vào nhau và người lãnh đạo bởi khi 
chúng ta có niềm tin thì đỡ quy trình, quy chế.  

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, Bộ TT&TT luôn sát cánh với BĐVN và tin 
tưởng rằng sau 5 năm nữa, BĐVN sẽ phát triển thành công. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty BĐVN, Phạm Anh Tuấn hứa với Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2019, BĐVN sẽ quyết tâm thực hiện việc tách làm 4 trụ cột như 
sau: Bưu chính chuyển phát – Phân phối – Truyền thông – Tài chính Bưu chính. Đồng thời, sẽ 
cố gắng đạt mục tiêu đến năm 2020 có mức tănng trưởng là 35%.  

Về nội dung chuyển đổi số, BĐVN đang xây dựng đề án, vì nếu không chuyển đổi số sẽ 
không thể bán hàng. BĐVN cũng đang chuyển hướng từ chuyển phát sang phân phối để tạo ra 
đột phá. BĐVN xác định năm 2019 là năm nền tảng, năm 2020 sẽ phát huy tác dụng và sẽ 
vươn tới xã, tới thôn. Đồng thời, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đúng như chỉ đạo của Bộ 
trưởng./. 

 

 


