
 

Nguồn: Báo Bình Định 

Ngày đăng: 06/01/2019 
Mục: Xây dựng Đảng       

Trên 115.200 hồ sơ TTHC được trả kết quả qua bưu điện 

Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cung 

ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua 

hệ thống bưu điện. 

Kết quả, đã có 8.353 hồ sơ được tiếp nhận và 115.204 hồ sơ được chuyển trả kết quả giải 

quyết qua bưu điện. Trong đó, BHXH tỉnh là cơ quan có lượng hồ sơ phát sinh được chuyển 

trả cao nhất, với 25.198 hồ sơ hành chính công BHXH và 25.910 hồ sơ chuyển phát sổ BHXH 

cho người lao động. Ở khối địa phương, nổi bật là UBND huyện Hoài Nhơn với 1.560 hồ sơ, 

giấy tờ hành chính công chuyển trả qua bưu điện. 

Đây là hoạt động thực hiện theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 

ích. 

 



 

Nguồn: Truyền hình Bắc Kạn                  

Ngày đăng: 06/01/2019 
Mục: Tin tức  

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2019 

Phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố và Trung tâm 

hành chính công tỉnh triển khai có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích; Làm tốt công 

tác phát hành báo Đảng; Tuyên truyền để người dân sử dụng dịch vụ hành chính công 

một cách hiệu quả và khoa học...Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bưu điện tỉnh Bắc 

Kạn vừa diễn ra trong ngày 5/1. 

   Năm 2018, doanh thu của ngành Bưu điện tỉnh đạt gần 100 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch của 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao, đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng, 

tăng 14% so với năm 2017. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, Bưu điện tỉnh 

phấn đấu doanh thu sẽ đạt gần 118 tỷ đồng, tăng hơn 18,4% so với năm 2018. Với địa bàn 

rộng, dân cư phân tán, kinh tế chưa phát triển, đây sẽ là mục tiêu rất  khó khăn đối với toàn 

ngành nhất là trong việc triển khai các dịch vụ chủ yếu của bưu điện. 

 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại hội nghị 

   Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh: Bưu điện tỉnh cần xác 

định là doanh nghiệp phục vụ, trước tiên là phục vụ đối với các cơ quan Đảng, Chính quyền 

và người dân, từ đó có những định hướng và bước đi đúng. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của của các điểm Bưu điện văn hóa xã để trở thành cánh tay nối dài 

các cơ quan Đảng, chính quyền trong việc triển khai dịch vụ hành chính công. Đồng chí Phó 

Chủ tịch đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác cải cách 

hành chính và chuyển phát nhanh những dịch vụ vận chuyển cốt lõi, đảm bảo nhanh chóng, 

chính xác, thuận tiện. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ trên mạng lưới của bưu điện; 

tạo đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội tại địa 

phương./. 



 

Nguồn: Viettimes               

Ngày đăng: 06/01/2019 
Mục: Tin tức          

Chè Thái, gạo Séng Cù, mắm Phú Quốc lên sàn thương mại PostMart 

PostMart.vn quy tụ các đặc sản nông - lâm - thủy sản (hàng khô), thực phẩm thảo dược. đồ 

thủ công và nhiều ngành hàng khác và có thể thanh toán bằng Ví điện tử, thanh toán tại bưu 

cục, Paypost, Thẻ Top-up. 

 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV VnPost trải nghiệm mua sắm, đặt hàng trên sàn 

PostMart. 

Bưu điện Việt Nam (VnPost) vừa khởi động Sàn giao dịch thương mại điện tử PostMart.vn. 

Đây là sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của 

Việt Nam, được sáng lập bởi Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam và vận hành bởi Công ty Phát 

hành báo chí Trung Ương. 

PostMart được chuyển đổi theo mô hình mới từ sàn thương mại điện tử Badasa. 

Các nhà cung cấp sản phẩm có thể tự đăng tải, cập nhật thông tin về sản phẩm lên sàn thương 

mại điện tử PostMart.vn mà còn tự chủ động bán hàng. Sàn thương mại điện tử này là cầu nối 

giữa nhà cung cấp các đặc sản vùng miền của 63 tỉnh, thành phố đến người tiêu dùng trên cả 

nước. Các sản phẩm đặc sản trên PostMart sẽ đều là những sản vật đảm bảo an toàn thực 

phẩm, chất lượng cao, có nguồn gốc thương hiệu, hạn dùng dài. 
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Hiện PostMart có nhiều nhà cung cấp lớn, uy tín trên cả nước với hàng chục nghìn sản phẩm 

đặc sản các loại thuộc về những ngành hàng: Nông - lâm - thủy sản (hàng khô); thực phẩm 

thảo dược bổ dưỡng; thực phẩm chế biến, đồ uống; đồ thủ công và nhiều ngành hàng khác. 

Điển hình như: chè Thái Nguyên, Long nhãn Hưng Yên, gạo Sén Cù Yên Bái, nước mắm 

Phú Quốc, Mật ong rừng Lào Cai, tương ớt Mường Khương, ... 

Sàn giao dịch thương mại điện tử PostMart.vn có giao diện thân thiện, dễ thao tác với việc 

phân loại từng nhóm mặt hàng, giá thành hay theo từng vùng miền, khu vực. Việc tìm kiếm 

các sản phẩm cũng nhanh chóng cho ra nhiều kết quả để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn và 

đặt hàng. 

PostMart có hình thức thanh toán đa dạng, không chỉ bó hẹp bằng hình thức COD (giao hàng 

thu tiền) mà khách hàng còn có thể thanh toán bằng Ví điện tử, thanh toán tại bưu cục, 

Paypost, Thẻ Top-up. 

Giá thành sản phẩm hàng hóa, chi phí vận chuyển được niêm yết công khai, minh bạch ngay 

khi người dùng thực hiện thao tác mua hàng.  

VnPost cho biết, thời gian tới, PostMart sẽ vừa chú trọng đầu tư hạ tầng nhằm đảm bảo chất 

lượng dịch vụ cung ứng nhanh, chính xác lại vừa đầu tư vào công nghệ nhằm mang đến trải 

nghiệm người dùng thân thiện và tiện ích hơn. 
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Nguồn: Báo Sơn La                   

Ngày đăng: 07/01/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện - đổi mới để phát triển 

Với phương châm “Đổi mới để phát triển”, Bưu điện tỉnh đang nỗ lực hoàn thiện mô 

hình tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 

mạng lưới, chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các cấp, ngành và 

nhân dân trong tỉnh. 

 

 

Người dân đến giao dịch tại điểm Bưu điện văn hóa xã Chiềng Mung (Mai Sơn). 

 

Dù còn nhiều khó khăn, song năm 2018 được đánh giá là năm có những bước chuyển của 

Bưu điện tỉnh cả về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người. Có được kết quả 

đó là nhờ sự năng động, đổi mới tư duy, nỗ lực sáng tạo và sự quyết liệt trong thực hiện các 

giải pháp kinh doanh của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị. Để triển 

khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh do Tổng Công ty giao, Bưu điện tỉnh đã chỉ 

đạo xây dựng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các Bưu điện huyện, thành phố 

triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động SXKD, như: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ 

thị 02 của Tổng Giám đốc về bán hàng chủ động đối với dịch vụ bưu chính chuyển phát trên 

địa bàn toàn tỉnh đạt hiệu quả cao, đến 30/11/2018, có 940 khách hàng phát sinh doanh thu 

trên hệ thống CRM; phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền phát triển đối 

tượng tham gia BHXH tự nguyện, đến ngày 15/12/2018, phát triển được 1.245 khách hàng 

mới tham gia BHXH tự nguyện qua kênh bưu điện; phối hợp với Hội Phụ nữ và Liên đoàn 

Lao động tỉnh triển khai các chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, “Mái ấm công 

đoàn”; mở rộng việc thu tiền điện tại địa bàn huyện Bắc Yên đảm bảo an toàn dòng tiền và tỷ 

lệ thu thành công đạt trên 99,7%/số tiền giao thu; phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La thực 

hiện truyền thông treo Banner tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại 

152 điểm bưu điện - văn hóa xã. 

 

 



Bưu điện tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác quản lý, điều hành. 

Về mạng lưới, trong năm, đơn vị đã thực hiện xây dựng phương án tổ chức sản xuất và triển 

khai đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc; điều chỉnh các tuyến đường thư cấp 2,3 khớp nối 

hành trình đường thư cấp 1; mở thêm các tuyến đường thư cấp 2 bằng phương tiện xe xã hội 

từ trung tâm tỉnh đi các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp; tuyến cấp 2 bằng xe chuyên ngành từ 

huyện Mộc Châu đi Vân Hồ - Tô Múa. Phối hợp Bưu điện tỉnh Điện Biên đề nghị Tổng công 

ty Bưu điện Việt Nam mở tuyến đường thư Hà Nội - Sơn La. Song song với việc mở rộng 

mạng lưới, chất lượng phục vụ được chú trọng. Bưu điện tỉnh đã tiến hành kiểm tra chất 

lượng và nghiệp vụ trực tiếp tại 10 địa bàn huyện, thành phố (trừ Sông Mã, Quỳnh Nhai). 

Thường xuyên giám sát chất lượng các đơn vị qua hệ thống MPS, QLKN, Viber... đôn đốc 

các đơn vị thực hiện đúng quy định nghiệp vụ và quy chế chất lượng và duy trì công tác 5S... 

Đến nay, nhiều dịch vụ đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của các cơ quan, ban, ngành, 

hỗ trợ đắc lực cho quá trình tinh giản biên chế và cải cách nền hành chính công của tỉnh. Nổi 

bật như các dịch vụ: Chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, thu hộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

tự nguyện, tiền điện, nước, ủy nhiệm thu thuế, cấp đổi giấy phép lái xe, nhận trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính công... Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận trên 8.000 bộ hồ 

sơ giải quyết thủ tục hành chính, phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho trên 

80.000 lượt hồ sơ qua dịch vụ BCCI đến người dân và doanh nghiệp được đảm bảo chính xác, 

an toàn. 

Bưu điện tỉnh còn thường xuyên nghiên cứu chuyển đổi các hoạt động cung cấp dịch vụ cũng 

như phương thức quản lý theo yêu cầu mới của thị trường và xã hội đối với hệ thống các điểm 

bưu điện -văn hóa xã, để vừa kinh doanh có hiệu quả mà vẫn giữ vững và phát huy được 

những giá trị xã hội của hệ thống này. Nhờ vậy, đến nay nhiều dịch vụ đã phát huy được hiệu 

quả tích cực, góp phần tăng sự gắn kết của khách hàng, người dân với ngành. Với chiến lược 

kinh doanh đa dịch vụ cùng với việc phát triển các nhóm dịch vụ đã góp phần nâng tổng 

doanh thu năm 2018 trên 132 tỷ đồng, đạt 109% KH năm, tăng 23% so với thực hiện năm 

2017. Năm qua, Bưu điện tỉnh nộp ngân sách 2 tỷ 967 triệu đồng; các chế độ thanh toán cho 

người lao động được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, đúng quy định, thu nhập bình quân 

đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với thực hiện năm 2017; tham gia đóng đầy đủ 

BHXH, BHYT cho người lao động với số tiền 3 tỷ 389 triệu đồng.\ 

Nhằm tăng doanh thu năm 2019 lên 172 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch Tổng Công ty giao, 

Bưu điện tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ, giữ 

vững chất lượng mạng lưới; tiếp tục thúc đẩy kinh doanh, phát triển các dịch vụ hiện có; đẩy 

nhanh tốc độ phát triển hạ tầng mạng lưới; xúc tiến thúc đẩy triển khai sớm các dịch vụ hành 

chính công theo định hướng kế hoạch của Tổng Công ty; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 

thống bưu điện - văn hóa xã; phát triển lực lượng CTV bán hàng đảm bảo bao phủ địa bàn đến 

tận xã, bản; khẳng định vị thế của Bưu điện trong việc cung cấp các dịch vụ công là cánh tay 

nối dài của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn. 

 



 

Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 07/01/2019 
Mục: Công nghệ  

Bưu điện Việt Nam khởi động Sàn thương mại điện tử POSTMART 

Ngày 4/1/2019, Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Sàn giao dịch thương mại điện tử 

POSTMART.vn. 

Đây là sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của 

Việt Nam, được sáng lập bởi Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam và vận hành bởi Công ty Phát 

hành báo chí Trung Ương. 

POSTMART được chuyển đổi theo mô hình mới từ sàn thương mại điện tử Badasa. 

 

Giao diện website POSTMART 

Sàn thương mại điện tử này hoạt động theo mô hình C2C và B2C. Theo đó các nhà cung cấp 

sản phẩm không chỉ được cấp tài khoản để tự đăng tải, cập nhật thông tin về sản phẩm lên sàn 

thương mại điện tử POSTMART.vn mà còn tự chủ động bán hàng. Sàn thương mại điện tử 

của Bưu điện Việt Nam là cầu nối giữa nhà cung cấp các đặc sản vùng miền của 63 tỉnh, 

thành phố đến người tiêu dùng trên cả nước. Các sản phẩm đặc sản trên POSTMART sẽ đều 

là những sản vật đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng cao, có nguồn gốc thương hiệu, hạn 

dùng dài. 
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Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty bấm nút khởi động Sàn thương mại điện tử POSTMART 

Hiện POSTMART đã quy tụ hàng trăm nhà cung cấp lớn, uy tín trên cả nước với hàng chục 

nghìn sản phẩm đặc sản các loại thuộc về những ngành hàng: Nông - lâm - thuỷ sản (hàng 

khô); thực phẩm thảo dược bổ dưỡng; thực phẩm chế biến, đồ uống; đồ thủ công và nhiều 

ngành hàng khác. Điển hình như: chè Thái Nguyên, Long nhãn Hưng Yên, gạo Séng Cù Yên 

Bái, nước mắm Phú Quốc, Mật ong rừng Lào Cai, tương ớt Mường Khương, ... 

Sàn giao dịch thương mại điện tử POSTMART.vn có giao diện thân thiện, dễ thao tác với 

việc phân loại từng nhóm mặt hàng, giá thành hay theo từng vùng miền, khu vực. Việc tìm 

kiếm các sản phẩm cũng nhanh chóng cho ra nhiều kết quả để người tiêu dùng dễ dàng lựa 

chọn và đặt hàng. 

Một trong những ưu điểm lớn của sàn thương mại điện tử POSTMART là hình thức thanh 

toán đa dạng. Việc thanh toán không chỉ bó hẹp bằng hình thức COD (giao hàng thu tiền) mà 

khách hàng còn có thể thanh toán bằng Ví điện tử, thanh toán tại bưu cục, Paypost, Thẻ Top-

up. 

Giá thành sản phẩm hàng hoá, chi phí vận chuyển đều được niêm yết công khai, minh bạch 

ngay khi khách hàng thực hiện thao tác mua hàng. 

Với lợi thế về mạng lưới trải rộng đến từng thôn, xã, năng lực vận chuyển lớn, đặc biệt là kinh 

nghiệm chuyển phát, thanh toán, Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ đảm bảo việc vận chuyển 

hàng hóa nhanh chóng, chính xác, an toàn.  
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Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty trải nghiệm mua sắm, đặt hàng trên Sàn 

POSTMART 

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, với việc ra mắt sàn 

giao dịch thương mại điện tử POSTMART, Bưu điện Việt Nam  mong muốn trở thành cầu 

nối kết nối doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất uy tín của 63 tỉnh, thành phố đưa sản phẩm đến 

người tiêu dùng. Qua đó giúp phát huy tối đa các lợi thế doanh nghiệp và địa phương. 

Thời gian tới, POSTMART sẽ vừa chú trọng đầu tư hạ tầng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ 

cung ứng nhanh, chính xác lại vừa đầu tư vào công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm người 

dùng thân thiện và tiện ích hơn. 
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Nguồn: Báo Đà Nẵng                   

Ngày đăng: 07/01/2019 
Mục: Chính trị-xã hội  

Điểm sáng hoạt động nhân đạo và tình nghĩa 

Bưu điện Đà Nẵng thường xuyên đi đầu trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân 

gắn với một địa chỉ nhân đạo” và trở thành điểm sáng về các hoạt động nhân đạo, tình 

nghĩa. 

Một ngày cuối đông, Đoàn cán bộ Bưu điện Đà Nẵng tất bật trong màn mưa lạnh, chở gạo và 

quà Tết đến hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang). 20 

địa chỉ nhân đạo nơi đây suốt 10 năm qua được Bưu điện Đà Nẵng hỗ trợ gạo ăn hằng tháng, 

kèm theo quà tặng vào mỗi dịp đón xuân mới. Phó Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng Đào Sỹ Toàn 

cho biết, cán bộ, công nhân viên toàn ngành đồng tình đóng góp kinh phí trợ giúp lâu dài cho 

các hoàn cảnh thương tâm trên vùng căn cứ năm xưa.      

Chuyến đi này, Bưu điện Đà Nẵng trao hỗ trợ cho cả 3 tháng của quý 1 năm 2019 kèm theo 

quà Tết Kỷ Hợi. Mỗi hộ nhận một bao gạo (30kg) và nhiều loại thực phẩm. Chị Trần Thị 

Thảo Ly, 19 tuổi, ở thôn Mỹ Sơn, bị khuyết tật vận động, nghẹn ngào nói: “Tôi không lao 

động nặng được, cuộc sống khó khăn quanh năm, nhờ có Bưu điện Đà Nẵng thường xuyên trợ 

giúp gạo ăn cùng với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể địa phương, gia đình tôi 

mới có được cuộc sống ổn định”. Còn ông Nguyễn Văn Đó, ở thôn Sơn Phước, có con mắc 

bệnh tâm thần, chia sẻ: “Ngày ngày tôi phải lo chăm giữ con, ít có thời gian làm việc kiếm 

sống. Nhờ có Bưu điện Đà Nẵng trợ giúp gạo hằng tháng nên gia đình tôi đỡ khó khăn và cảm 

thấy ấm lòng, thêm nghị lực vượt khó vươn lên”. 

20 địa chỉ nhân đạo ở xã Hòa Ninh được Bưu điện Đà Nẵng trợ giúp từ năm 2008, với mức từ 

1,2 - 2 triệu đồng/năm/địa chỉ. Ngoài hỗ trợ vật chất, lãnh đạo Bưu điện Đà Nẵng còn thường 

xuyên đến thăm hỏi, động viên các địa chỉ nhân đạo, nắm bắt và hỗ trợ các nhu cầu bức thiết 

của những gia đình này. Hằng quý, Bưu điện Đà Nẵng cùng Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa 

Ninh đến thăm và trao hỗ trợ tận nhà từng địa chỉ nhân đạo. “Các địa chỉ này sẽ được Bưu 

điện Đà Nẵng hỗ trợ thường xuyên, lâu dài cho đến khi vượt qua khó khăn hoặc qua đời do 

già yếu, ốm đau và chúng tôi sẽ chuyển suất hỗ trợ sang địa chỉ nhân đạo khác trong xã”, ông 

Đào Sỹ Toàn chia sẻ. 

Cùng với đó, hằng năm, Bưu điện Đà Nẵng còn trao tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán và dịp 

kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cho hàng trăm hộ nghèo, hộ chính sách tại xã Hòa Ninh 

và nhiều nơi khác trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Nam; đồng thời phụng dưỡng suốt 

đời 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức 1 triệu đồng/người/tháng. 10 năm qua, Bưu điện Đà 

Nẵng còn tài trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho hơn 50 hộ nghèo, hộ chính sách, trao tặng 

hàng ngàn suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên, mỗi năm, Bưu điện Đà 

Nẵng ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học khuyến tài hơn 800 triệu đồng. 

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Lê Thị Như Hồng, Bưu điện Đà Nẵng là đơn vị 

điển hình, tiêu biểu về các hoạt động nhân đạo. 

Trong niềm vui đơn vị vừa được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen, ông 

Đào Sỹ Toàn cho hay, dẫu còn nhiều khó khăn, Bưu điện Đà Nẵng vẫn sẽ đồng hành và nỗ 

lực trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. 

 



 

Nguồn: Đại Đoàn Kết                  

Ngày đăng: 07/01/2019 
Mục: Thị trường 

Nông sản Việt Nam lên sàn thương mại PostMart 

Bưu điện Việt Nam (VnPost) vừa khởi động Sàn giao dịch thương mại điện tử 

PostMart.vn. 

Đây là sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của 

Việt Nam, được sáng lập bởi Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam và vận hành bởi Công ty Phát 

hành báo chí Trung ương. Các nhà cung cấp sản phẩm có thể tự đăng tải, cập nhật thông tin 

về sản phẩm lên sàn thương mại điện tử PostMart.vn mà còn tự chủ động bán hàng.  

Sàn thương mại điện tử này là cầu nối giữa nhà cung cấp các đặc sản vùng miền của 63 tỉnh, 

thành phố đến người tiêu dùng trên cả nước. Các sản phẩm đặc sản trên PostMart sẽ đều là 

những sản vật đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng cao, có nguồn gốc thương hiệu, hạn 

dùng dài.     

K.D. 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam                  

Ngày đăng: 07/01/2019 
Mục: Xã hội   

Chi trả 9,1 tỷ đồng trợ giúp xã hội qua bưu điện 

Năm 2019, Quảng Nam sẽ chi trả gói trợ giúp xã hội thông qua hệ thống bưu điện với trị 

giá khoảng 9,1 tỷ đồng. 

Tin từ Bưu điện tỉnh, UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án chi trả gói trợ giúp xã hội thông qua hệ 

thống bưu điện trên địa bàn Quảng Nam năm 2019. 

Theo đó, sẽ chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ chi phí học tập; 

hỗ trợ tiền ăn, tiền ở cho học sinh; hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo. 

Thời gian chi trả đến hết năm 2019 với kinh phí thực hiện chi trả (dự kiến) 9,1 tỷ đồng; mức 

phí dịch vụ chi trả 1,5% trong tổng số tiền chi trả. 

UBND tỉnh yêu cầu, đối với người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng 

(không có người nhận trợ cấp thay có xác nhận của UBND xã) không thể tự đến điểm bưu 

điện văn hóa xã, bưu cục hoặc địa điểm do bưu điện bố trí thì bưu điện huyện, thị xã, thành 

phố phải phân tuyến và cử nhân viên đến tận nhà chi trả cho từng đối tượng. 

CHÂU NỮ 

 

 



 


