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Người dân có thể nộp phạt qua bưu điện, không cần tới kho bạc 

Tới đây, người dân có thể nộp phạt vi phạm hành chính qua hệ thống bưu điện thay vì 
phải tới kho bạc như hiện nay. 

Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ký kết thực hiện nhiệm vụ theo Quyết 
định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo nội dung hợp tác, phía Bưu điện Việt Nam sẽ cung ứng các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành chính từ tổ chức, doanh nghiệp và người dân chuyển cho các cơ quan, đơn 
vị trực thuộc Bộ Tài chính. 

Ngược lại, bưu điện sẽ nhận kết quả giải quyết từ cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính và 
chuyển trả cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

Ngoài ra, Bưu điện Việt Nam sẽ chuyển phát các công văn, tài liệu từ các đơn vị trực thuộc 
Bộ Tài chính đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên phạm vi toàn quốc. 

 

Tới đây,  người dân có thể nộp phạt vi phạm hành chính qua bưu điện. (Ảnh 
minh họa: KT) 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, việc ký kết hợp tác sẽ mang lại dịch 
vụ giá trị gia tăng cần thiết, tất yếu cho các bên. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ nỗ lực 
thúc đẩy thực hiện tốt cam kết ở các đơn vị thuế, kho bạc nhà nước, hải quan để phục vụ các 
đối tượng thể nhân và pháp nhân siêu nhỏ. 

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, hiện đã có dịch vụ 
công trực tuyến nhưng với nhiều người dân ít khi sử dụng công nghệ thông tin thì đây là việc 
khó khăn. Thực tế hiện nay, người dân chưa thực sự tin cậy vào dịch vụ công trực tuyến nên 
việc hợp tác giữa Bộ Tài chính và Bưu điện Việt Nam sẽ bổ khuyết cho những cải cách đang 
triển khai. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn tiết lộ, 
ngành bưu điện đang làm việc với Kho bạc Nhà nước để giúp người dân có thể nộp phạt vi 
phạm hành chính qua hệ thống bưu điện thay vì phải tới kho bạc. Tuy nhiên, để làm được các 
công việc trên, hai bên cần sự kết nối công nghệ thông tin cũng như phối hợp đào tạo nhân 
lực./. 
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Bưu điện Việt Nam triển khai các dịch vụ hành chính công tại Bắc Ninh 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, 
gia tăng số lượng hồ sơ xử lý trên môi trường mạng, ngày 15/02/2019 UBND tỉnh Bắc 
Ninh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về 
việc phối hợp đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn 
tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp đẩy mạnh triển khai việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo 
Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Với dịch vụ này, 
các tổ chức, cá nhân đều có thể đến các bưu cục để thực hiện hàng nghìn thủ tục hành chính 
của cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã để gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 
nhà. Điển hình là các dịch vụ thu bảo hiểm, cấp đổi giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh, 
hồ sơ đất đai, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đơn thư khiếu nại, tố cáo… 

 

Ký kết triển khai dịch vụ hành chính công tại Bắc Ninh 

Đặc biệt để đẩy nhanh việc triển khai chính phủ điện tử và các dịch vụ công trực tuyến tại Bắc 
Ninh, Bưu điện Việt Nam sẽ bố trí máy tính kết nối Internet tốc độ cao, nhân viên tại các 
điểm giao dịch hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nộp hồ sơ trực tuyến. 
Cũng theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai thí điểm việc Bưu điện tham gia, 
hỗ trợ Bộ phận Một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh để tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhân 
viên Bưu điện về nghiệp vụ, cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến để nhân viên Bưu điện 
nắm rõ và hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại các điểm giao 
dịch của Bưu điện. Đặc biệt, khẩn trương thực hiện tích hợp giải pháp công nghệ thông tin 
giữa hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với Cổng Dịch vụ công trực 



tuyến của tỉnh để phục vụ yêu cầu nộp hồ sơ, nộp lệ phí, phí, nhận kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của người dân, doanh nghiệp. 

 

Quầy tiếp nhận và chuyển phát thủ tục hành chính tại Trung tâm dịch vụ hành chính công 
Bắc Ninh 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ bảo đảm 
an toàn, an ninh thông tin trong việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính  qua dịch vụ bưu chính công ích. Ông Hào cũng cho biết, bên cạnh 
việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
Bưu điện, bố trí nhân viên và phương tiện hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực 
tuyến, ngay sau Lễ ký, Bưu điện Việt Nam sẽ tập trung  xây dựng và triển khai phương án thí 
điểm hỗ trợ Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Bắc Ninh để sớm đi 
vào phục vụ người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. 
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Bưu điện Vĩnh Phúc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ 

 Song song với phục vụ các nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội, Bưu điện Vĩnh Phúc còn 
phát triển mạng lưới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, nhằm 
đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 

Trong tiến trình hội nhập, nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính ngày càng cao của người 
dân và doanh nghiệp, bưu điện Vĩnh Phúc luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế xã hội chung của tỉnh, đồng thời không ngừng nâng cao, đa dạng hóa chất lượng các 
dịch vụ nhằm thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh. Với lợi thế có 128 điểm bưu chính trên 
toàn tỉnh, mạng lưới bưu điện có mặt ở khắp các xã, thị trấn để phục vụ nhu cầu của người 
dân một cách nhanh và tiện ích nhất. 

Năm nay, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt 237 tỷ đồng, tăng 21.5% so với kế 
hoạch năm 2018; cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng một cách đồng bộ trên toàn mạng 
lưới. Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, Bưu điện Vĩnh Phúc tập trung duy trì sự ổn 
định của mạng lưới, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đội ngũ tiếp thị bán 
hàng. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các Sở, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ thu- chi 
công; dịch vụ công phục vụ tốt các hoạt động của cơ quan Đảng, nhà nước. 

Với triết lý kinh doanh Bưu điện luôn là một phần gắn bó của khách hàng, năm 2019 Bưu 
điện tỉnh tiếp tục triển khai chương trình “Cam kết phục vụ khách hàng” cho lực lượng giao 
dịch viên, nhân viên bưu điện văn hóa xã. Nghiên cứu thị trường, sức cạnh tranh, vừa chú 
trọng khai thác các dịch vụ cốt lõi, dịch vụ truyền thống, vừa thực hiện đồng bộ giải pháp ở 2 
nhóm dịch vụ: Hành chính công và dịch vụ an sinh xã hội như:  thu BHXH, BHYT tự nguyện, 
chi trả lương hưu, quỹ bảo trợ xã hội, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của ngành 
Bưu điện trong sự nghiệp phát triển của tỉnh.  
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Ngành chuyển phát nhanh tăng trưởng ấn tượng 

Năm 2018, ngành chuyển phát nhanh hàng hóa, bưu phẩm tại Đồng Nai có tốc độ tăng 
trưởng ấn tượng, từ 30-75%. Dự kiến năm 2019, ngành này vẫn tiếp tục phát triển 
mạnh vì thị trường đang mở ra nhiều cơ hội hơn. 

 

Các dịp lễ, tết là thời gian cao điểm trong chuyển phát hàng hóa. Trong ảnh: Chuyển phát 
hàng hóa tại Bưu điện Đồng Nai 

Theo các doanh nghiệp chuyển phát, năm 2018 kinh tế phát triển tốt, nhiều doanh nghiệp mở 
rộng sản xuất - kinh doanh nên nhu cầu chuyển phát bưu kiện, hàng hóa tăng cao. Bên cạnh 
đó, mua bán hàng qua mạng nở rộ cũng góp phần lớn vào tăng trưởng của ngành chuyển phát. 

* Chuyển phát hàng hóa được mùa 

Năm 2018 và 1 tháng đầu năm 2019, chuyển phát hàng hóa có bước tăng ngoạn mục. Các 
doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này đều tăng thêm từ 20-60% số lao động để giao nhận hàng 
hóa kịp thời cho khách hàng.  

Ông Hà Duy Quân, Giám đốc Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel (Viettel Post) chi 
nhánh Đồng Nai cho biết: “Năm trước, Viettel Post chi nhánh Đồng Nai đã tuyển thêm gần 
200 lao động và nâng tổng số lao động đến thời điểm này lên hơn 500 người để mở rộng 
mạng lưới chuyển phát hàng hóa cho các khách hàng. Năm 2018, doanh thu của Viettel Post 
chi nhánh Đồng Nai là 250 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước đó và mục tiêu của năm nay 
sẽ tăng trên 60%”. Khách hàng của Viettel Post chi nhánh Đồng Nai gồm cá nhân, doanh 
nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2018, doanh thu của 
các doanh nghiệp chuyển 
phát tại Đồng Nai đạt gần 1 
ngàn tỷ đồng. Trong đó tập 



Năm 2018, Bưu điện Đồng Nai đạt doanh thu 180 tỷ đồng, 
tăng trên 30% so với năm trước đó. Mục tiêu của đơn vị này là 
năm nay sẽ tăng 60% so với năm 2018. Phó giám đốc Bưu 
điện Đồng Nai Nguyễn Thị Minh Trang cho hay: “Theo dự 
báo, năm nay lĩnh vực công nghiệp, thương mại điện tử sẽ có 

mức tăng cao hơn năm trước. 2 lĩnh vực trên phát triển mạnh sẽ là tiền đề cho ngành chuyển 
phát mở rộng và tăng doanh thu. Khách hàng mà Bưu điện Đồng Nai nhắm tới là hoạt động 
bán hàng online và các công ty trong khu công nghiệp”. Hiện 41% khách hàng của Bưu điện 
Đồng Nai là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và 30% thuộc lĩnh vực thương mại điện 
tử. 

Các đơn vị chuyển phát hàng hóa khác như: DHL chi nhánh Đồng Nai (thuộc Tập đoàn 
Deutsche Post DHL Group), Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm chi nhánh Đồng Nai, Công 
ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh Đồng Nai, Kerry TTC Epress, Shipchung, 
Sship... đều có mức tăng trưởng doanh thu cao tại thị trường Đồng Nai trong năm trước. Theo 
các doanh nghiệp, Đồng Nai là thị trường có nhiều tiềm năng vì có nhiều doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. Lao động nhập cư về tỉnh đông và đa số là còn trẻ nên nhu 
cầu mua sắm trực tuyến rất cao. 

* Năm mới nhiều hứa hẹn 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 21 doanh nghiệp tham gia vào ngành chuyển phát, 
nhưng thị phần tập trung vào 3 “ông lớn” là: Viettel Post, DHL và Bưu điện Đồng Nai. Các 
doanh nghiệp trên chiếm hơn 80% thị phần của ngành. Trong đó DHL tập trung vào chuyển 
phát quốc tế và đây cũng là thế mạnh của doanh nghiệp này. Thị trường nội địa cho chuyển 
phát chủ yếu do Viettel Post và Bưu điện Đồng Nai nắm giữ. 

 

Bưu điện Đồng Nai vào ngày cao điểm vận chuyển cả ngàn bưu phẩm cho khách hàng các 
nơi. 

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này nên cuộc cạnh tranh 
giành thị phần diễn ra khá gay gắt. Dù vậy, với tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử ( 
khoảng gần 30%/năm) và giá trị ngành công nghiệp tăng trên 8%/năm là tín hiệu vui cho 
ngành chuyển phát. Năm nay, các doanh nghiệp trên lĩnh vực chuyển phát đều kỳ vọng sẽ lập 
kỷ lục mới về doanh thu. 

trung chủ yếu trong 3 
doanh nghiệp lớn là: DHL, 
Viettel Post và Bưu điện 
Đồng Nai. 



Ông Nguyễn Đồng Thương, Trưởng phòng Bưu chính - viễn thông (Sở Thông tin - truyền 
thông) đánh giá: “Trên địa bàn tỉnh có 21 doanh nghiệp đăng ky ́ tham gia giao nhận hàng hóa 
cho lĩnh vực thương mại điện tử và các lĩnh vực khác. Năm 2018, các doanh nghiệp chuyển 
phát hàng hóa có doanh thu tăng rất cao. Thương mại điện tử trên đà phát triển nhanh thì lĩnh 
vực này tiếp tục phát triển và mở rộng”. 

Thị trường chuyển phát có nhiều doanh nghiệp tham gia, tính cạnh tranh cao sẽ giúp khách 
hàng được hưởng lợi. Vì các doanh nghiệp muốn giữ chân được khách hàng lâu dài và có 
thêm khách hàng mới buộc phải tập trung cải thiện dịch vụ thêm tính tiện lợi và rút ngắn thời 
gian giao hàng. 

Cũng theo Giám đốc Viettel Post chi nhánh Đồng Nai Hà Duy Quân, giá cước vận chuyển các 
đơn vị xấp xỉ nhau nên công ty sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng 
hóa, bưu phẩm bằng cách rút ngắn thời gian giao hàng, tạo thoải mái cho cả phía khách giao 
hàng và nhận hàng. 

Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, năm 2018 doanh thu thương mại điện tử đạt 
2,26 tỷ USD, tăng gần 30% so với năm 2017. Mức tăng này đã đưa Việt Nam lên vị trí thứ 6 
trên thế giới về phát triển thị trường thương mại điện tử, chỉ sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh, 
Nhật Bản và Đức. Tổng lượng người mua hàng trên các sàn thương mại điện tử trong năm 
2018 là 49,8 triệu lượt người. Dự kiến, năm 2019 sẽ tăng lên 51,1 triệu lượt người, hứa hẹn 
một thị trường rộng lớn cho ngành chuyển phát. 



 

 

Nguồn: Báo Khánh Hòa   

Ngày đăng: 17/02/2019 
Mục: Xã hội     

Bảo hiểm Bưu điện thăm nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách tại xã Vĩnh Lương 

Bưu điện tỉnh Khánh Hoà vừa phối  hợp với chi nhánh Bảo hiểm Bưu điện Nam Trung bộ 
(thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)  đã thăm một số nạn nhân trong vụ 
tai nạn xảy ra tại xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang sáng 14-2. 

 

Đại diện Bưu điện tỉnh và Bảo hiểm Bưu điện chi nhánh Nam Trung bộ trao quà cho nạn nhân 
Trịnh Duy Tuấn, quê Thanh Hóa. 

Xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 17B- 01476 gây  tai nạn tại xã Vĩnh Lương mua 
bảo hiểm Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện cho hành khách đi xe. Mức bồi thường 
cao nhất (tử vong) là 100 triệu đồng/người. Hiện nay, Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện đang 
chờ kết luận cơ quan chức năng, để chi trả  bảo hiểm cho hành khách. Tại chuyến thăm, đoàn 
đã thăm hỏi, đông viên và trao quà cho 9 nạn nhân bị nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 500.000đ. 



 

Nguồn: Báo Bưu điện     

Ngày đăng: 16/02/2019 
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