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Bưu điện hỗ trợ tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo 

Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai thu 
thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo điện tử và các dữ liệu hoạt động 
khác trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. 

Chiều tối 26/3/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Trung ương Hội Chữ 
Thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị nhằm khai thác tối đa 
thế mạnh của mỗi bên, góp phần mang lại các giá trị, lợi ích cho xã hội, nhất là trong các hoạt 
động nhân đạo, hỗ trợ người nghèo. 

Theo thỏa thuận hợp tác, Vietnam Post sẽ hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai thu 
thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo điện tử và các dữ liệu hoạt động khác 
trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. Đồng thời tổ chức quản lý, cập 
nhật cơ sở dữ liệu định kỳ theo đề nghị của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, và bà 
Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ký thỏa thuận hợp tác 

Thông qua mạng lưới tới tận các xã, bản và các kênh truyền thông là thế mạnh của Bưu điện 
như hệ thống màn hình led, poster, phong bì, tem bưu chính…, Vietnam Post sẽ mở các đợt 
truyền thông cao điểm vào các dịp như: Tháng Nhân đạo, Phong trào Tết vì người nghèo và 
nạn nhân chất độc da cam; tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa, ứng phó 
thảm họa…. 

Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ sẽ đẩy mạnh hợp tác trong tổ chức, triển 
khai nhiều hoạt động xã hội nhân đạo. 

Bên cạnh việc ủng hộ nguồn lực và trực tiếp tham gia các hoạt động nhân đạo như: thăm và 
tặng quà Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ 
cho các địa chỉ nhân đạo, vận động cán bộ công nhân viên và người lao động hiến máu tình 
nguyện… Bưu điện Việt Nam sẽ xem xét, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyển tiền và 
hàng cứu trợ nhân đạo miễn phí đến đối tượng hưởng lợi trong các chương trình cứu trợ thiên 



tại, thảm họa khẩn cấp. Đồng thời trao tiền, hàng hóa đến các địa chỉ thuộc Ngân hàng Địa chỉ 
nhân đạo do hai bên phối hợp xây dựng và quản lý. 

Toàn cảnh lễ ký kết. 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post cho biết, song song với các 
hoạt động sản xuất kinh doanh, Bưu điện Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm tới các hoạt động 
phục vụ cộng đồng, an sinh xã hội. 

Thời gian qua, bằng sự vào cuộc của toàn mạng lưới và nguồn vốn của doanh nghiệp, Bưu 
điện Việt Nam đã triển khai hiệu quả nhiều đề án lớn của Chính phủ. 

Điển hình như Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đi vào hoạt 
động đã giúp cho các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn dữ liệu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 
nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời là kênh thông tin quan trọng để người dân và thân nhân liệt sĩ tra 
cứu, trao đổi thông tin liên quan. 

Đáng chú ý, dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” trong khuôn khổ đề án “Phát triển 
hệ tri thức Việt số hóa” nhằm tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người sáng tạo, 
phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu lớn, IoT, trí thông minh nhân 
tạo… 

Trong đề án này sẽ có ngân hàng địa chỉ người nghèo. Qua đó kết nối giữa các tổ chức từ 
thiện với người nghèo trong việc chia sẻ, hỗ trợ trong cuộc sống. 

Với mạng lưới đến tận cấp xã, thôn, bản Bưu điện Việt Nam sẽ phát huy thế mạnh của mình 
trong hoạt động an sinh xã hội cũng như thực hiện tốt các nội dung mà hai Bưu điện Việt 
Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết. 

Đánh giá cao các hoạt động an sinh xã hội do Bưu điện Việt Nam triển khai trong thời gian 
qua, nhất là vai trò của Bưu điện Việt Nam trong thực hiện Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt 
số hóa”, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho rằng 
đây là cầu nối giữa những đối tượng gặp nhiều khó khăn với các các tổ chức, đơn vị cứu trợ. 

Việc hợp tác giữa hai đơn vị sẽ mang lại lợi ích rất lớn trong hoạt động nhân đạo, tương thân, 
tương ái gắn trực tiếp với người nghèo, nạn nhân chất độc da cam hay người dân trong vùng 
thiên tai… 



“Để các nội dung hợp tác đạt hiệu quả cao nhất, trong quá trình triển khai, hai bên cần phối 
hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin và định kỳ tổng kết để đánh giá, rút ra những kinh nghiệm, bài 
học trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Xuân Thu đề xuất. 
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Đại diện VNPost: Tất cả các nhà chuyển phát đang phải "bơi" ra để phục vụ thương 
mại điện tử 

 

Tại Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2019, ông Phan Trọng Lê, 
Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển và Thương hiệu VNPost cho biết, nhiều kế hoạch lớn 
của công ty này đều đi sau sự phát triển của ngành thương mại điện tử Việt Nam.  

Sự phát triển của ngành thương mại điện tử vừa là động lực, vừa được hỗ trợ bởi các ngành và 
các nền tảng khác. 

Các công ty thương mại điện tử đang tạo ra cho thị trường sự cạnh tranh bứt phá và dấu ấn rõ 
nét. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng khi người tiêu dùng ngày càng mua hàng thuận tiện 
hơn. 

Họ không chỉ cạnh tranh về việc bán hàng chính hãng, chất lượng sản phẩm, mà còn cạnh 
tranh cả về tốc độ giao hàng. Vì vậy, nói đến thương mại điện tử thì không thể bỏ qua vai trò 
của các nhà chuyển phát. 

Nhận xét về sự phát triển của ngành thương mại điện tử cũng như vai trò của các nhà chuyển 
phát, ông Lê cho biết: tất cả các nhà chuyển phát đang phải "bơi" ra để phục vụ thương mại 
điện tử. "Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các kế hoạch rất lớn từ nhiều năm, nhưng thị trường 
luôn đi trước dự báo của chúng tôi. Đặc biệt, chuyển phát còn liên quan đến lĩnh vực hạ tầng, 
nên để bắt kịp thị trường cũng là vô cùng khó khăn". 

Các nhà chuyển phát truyền thống trước đây đều có dịch vụ "hỏa tốc" dành cho phân khúc cao 
cấp. Tuy nhiên hầu như là giấy tờ quan trọng và tỷ trọng còn hạn chế, liên quan đến giá cước 
và nhiều yếu tố khác nhau. 

Trong dịch vụ chuyển phát trước đây, VNPost đều có đưa ra cho khách hàng các sự lựa chọn 
khác nhau, tuy nhiên chi phí là một vấn đề lớn. Với xu hướng ngày càng tăng của kinh tế chia 
sẻ và sự xuất hiện của các startup thì bài toán chi phí đã được giải quyết.  

Thời gian vừa rồi các startup công nghệ liên quan chuyển phát phát triển rất nhiều mang lại 
lợi ích cho khách hàng. VNPost buộc phải thay đổi để bắt kịp xu hướng thị trường, mang lại 
trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Cũng có một số khó khăn liên quan đến hạ tầng logistic 



và cơ sở hạ tầng. Điều này các nhà chuyển phát sẽ phối hợp trong tương lai với các công ty 
logistic khác. 

Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam cũng đang được hỗ trợ rất 
nhiều bởi mạng xã hội Facebook. Bà Tenzin Dolma Norbhu, Giám đốc Chính sách khu vực 
Châu Á – Thái Bình Dương Facebook cho biết: Facebook cung cấp nền tảng cho rất nhiều 
doanh nghiệp thương mại điện tử vừa và nhỏ, hỗ trợ họ khởi nghiệp thông qua các hoạt động 
tìm kiếm khách hàng, quảng cáo và tuyển dụng.  

Facebook cũng làm việc với các công ty, tổ chức khác để tổ chức chương trình đào tạo tập 
huấn để hướng dẫn người sử dụng, đồng thời phối hợp công ty viễn thông để đảm bảo người 
dùng có trải nghiệm tốt hơn, sử dụng ứng dụng dễ dàng hơn thuận tiện hơn. 

Dưới góc độ chuyên môn xử lý dữ liệu để phục vụ ngành thương mại điện tử, bà Đặng Thuý 
Hà, đại diện Nielsen cho biết: Nielsen đo dữ liệu trên cả thị trường truyền thống và hiện đại, 
lấy dữ liệu của các nhà bán lẻ đưa về cơ sở dữ liệu chung, và bảo mật thông tin cho khách 
hàng. Các thống kê phân tích sẽ giúp các doanh nghiệp có thông tin tổng quan về thị trường, 
đo lường thị trường sát hơn, mang lại lợi ích cho các bên và toàn bộ nền kinh tế. 
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Thừa Thiên Huế: Tăng cường các biện pháp phát triển BHXH tự nguyện 

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đang tích cực phối hợp cùng Bưu điện tỉnh triển khai các 
hội nghị truyền thông xuống tận các thôn, xóm vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện. 

Theo phương án của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm 2019, đơn vị này phấn đấu 
tăng mới số người tham gia BHXH tự nguyện đạt ít nhất 2.700 người; năm 2020, tăng mới ít 
nhất 2.900 người; năm 2021, tăng mới ít nhất 3.100 người. 

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế và Bưu điện tỉnh  đang tích cực tổ chức các hội nghị truyền 
thông, vận động BHXH tự nguyện xuống tận các thôn, xóm; đặt mục tiêu vận động tham gia 
mới tối thiểu đạt 15 người/tổng số 50-70 người được mời tham dự. Bình quân hàng tháng tổ 
chức 02 hội nghị trên mỗi địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Số hội nghị truyền thông vận 
động dự kiến sẽ được tăng dần trong 03 năm tới đây; năm 2019 là 197 cuộc, năm 2020 là 218 
cuộc, năm 2021 là 220 cuộc. 

Theo báo cáo tổng hợp từ Ban Thu, BHXH Việt Nam, năm 2018, số người tham gia BHXH 
tự nguyện tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 3.397 người, đạt 136,6% kế hoạch được giao – đứng thứ 
3 trong số BHXH 63 tỉnh, thành phố. So với năm 2017, số người tham gia BHXH tự nguyện 
tại Thừa thiên Huế tăng 1.821 người, tương ứng 115,5%. 

  

Minh Đức 
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Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Na Hang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BHXH tự 
nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 

2019. 

Ngày 25/3/2019, tại BHXH huyện Na Hang, BHXH huyện Na Hang và BHXH huyện 
Lâm Bình phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

 
 

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh Triệu Toàn 

        Tham dự hội nghị về phía BHXH tỉnh có lãnh đạo phòng Khai thác và thu nợ, BHXH 
tỉnh; lãnh đạo, viên chức làm công tác thu BHXH các huyện Na Hang và Lâm Bình. Về phía 
Bưu điện tỉnh có lãnh đạophòng Kế hoạch Kinh doanh; lãnh Bưu điện huyện Na Hang. Và các 
đại lý thuộc hệ thống Bưu điện trên địa bàn huyện Na Hang và Lâm Bình. 

       Tại Hội nghị, đã đánh giá kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình qua hệ thống Bưu điện năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong 
quá trình thực hiện phối hợp, lãnh đạo hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất 
quan điểm trong chỉ đạo. Thực hiện hợp đồng, cung cấp thông tin kịp thời các thay đổi về chế 
độ, chính sách, các quy định sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc, khắc phục kịp thời những tồn tại, giải quyết có lợi cho đối 
tượng thụ hưởng. 

         Năm 2018, trên địa bàn có 212 người tham gia BHXH tự nguyện; 585 người tham gia 
BHYT hộ gia đình. Trong quá trình tổ chức thực hiện, BHXH huyện và Bưu điện huyện đã 
thực hiện nghiêm túc các quy định của BHXH Việt nam, hướng dẫn của BHXH tỉnh về công 
tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống Bưu điện. 

           Hội nghị đã tiến hành thảo luận và đưa ra những giải pháp thực hiện công tác phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019:  Giao chỉ tiêu thu BHXH 
tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho Đại lý Bưu điện năm 2019 theo Quyết định số 12/QĐ-
BHXH ngày 25/01/2019 của BHXH tỉnh. Phối hợp với Bưu điện huyện thường xuyên tuyên 
truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến nhân dân tại các thôn, bản 
thuộc các xã (đặc biệt là vùng sâu, vùng xa) phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch về phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được BHXH tỉnh và Bưu điện 
tỉnh giao năm 2019./. 
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Đà Nẵng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về triển khai thực hiện phát triển đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.  

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bưu điện 
thành phố, UBND các quận huyện và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến 
pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Trong đó, tập trung tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia 
bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, nâng cao 
chất lượng phục vụ trong thực hiện chính sách BHXH tự nguyện để người dân thuận tiện 
tham gia. 

 

Đà Nẵng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Bưu điện thành phố phối hợp với BHXH xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các 
giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, phối hợp với cơ quan 
BHXH các cấp, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tọa đàm, tuyên truyền về chính sách 
BHXH, BHYT đến người dân ngay tại các khu dân cư, trọng tâm ở các địa bàn có số người 
tham gia BHXH tự nguyện còn thấp.  

UBND các quận, huyện phối hợp với cơ quan BHXH các cấp và cơ quan Bưu điện tăng 
cường tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH trên địa bàn. UBND phường xã triển khai các 
giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tạo điều kiện để cơ quan BHXH, 
Bưu điện các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi lao động tham gia 
BHXH tự nguyện. 



 

Nguồn: Vietnammoi     

Ngày đăng: 26/03/2019 
Mục: Tin tức  

TP HCM tiếp tục là địa phương dẫn đầu về chỉ số thương mại điện tử 

Mới đây, Hiệp hội thương mại điện tử đã có báo cáo về chỉ số thương mại 2019, theo đó 
TP HCM tiếp tục dẫn đầu, Vietnam Post là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát 
với tỉ lệ cao nhất trong tình hình dịch vụ giao hàng càng cạnh tranh cao. 

Năm 2018 vừa qua cũng đánh đấu nhiều về sự phát triển của TMĐT về qui mô thị trường, tốc 
độ tăng trưởng, đầu tư… và cũng là năm sôi động nhất của kinh doanh trực tuyến với tốc độ 
tăng trưởng đạt trên 30%. 

Với điểm xuất phát thấp khoảng 4 tỉ USD vào năm 2015, nhưng nhờ tốc độ tăng trưởng trung 
bình trong ba năm liên tiếp nên quy mô thị trường thương mại điện tử năm 2018 lên tới 7,8 tỉ 
USD.  

Cạnh tranh cao đối với dịch vụ giao hàng 

Theo khảo sát của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, tới nay người bán trên mạng xã hội 
chủ yếu là hộ gia đình và cá nhân. 

Trên phạm vi cả nước Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ chuyển phát được 61% các đơn vị bán hàng trực tuyến thuê, tiếp đó là Công ty 
Bưu chính Viettel (Viettel Post) với tỉ lệ là 25%. 

Đây là tỉ lệ tương ứng cho EMS, giao hàng nhanh và giao hàng tiết kiệm là 5%, 1% và 1%, 
ngoài ra, các đơn vị chuyển phát khác chỉ chiếm 13%. Như vậy Viettel Post đóng vai trò quan 
trọng trong hoạt động bán lẻ trực tuyến trên phạm vi cả nước. 

Đáng chú ý, theo khảo sát, mức độ cạnh tranh  giữa các doanh nghiệp chuyển phát rất cao đặc 
biệt ở TP HCM. 

Tại Hà Nội, số đơn vị thuê VietNam Post là 20%, Viettel Post là 52%, EMS là 4%, giao hàng 
nhanh ở mức 10%, giao hàng tiết kiệm là 9% và các doanh nghiệp chuyển phát khác là 
20%.Nếu tốc độ tăng trưởng của năm 2019 và 2020 tiếp tục ở mức 30%, thì năm 2020 quy 
mô thị trường sẽ lên tới 13 tỉ USD.  

Bà Đặng Thúy Hà đại diện Nielsen Việt Nam chia sẻ trong buổi báo cáo: "Xu hướng thương 
mại điện tử tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, dư địa còn rất nhiều. Tuy nhiên bên 
cạnh những thuận lợi thì thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam cũng gặp nhiều rào cản. 
Do đó, chúng ta cần phải có chiến lược để phát triển…", bà Hà nói. 



 

Phiên thảo luận tại buổi toàn cảnh thương mại điện tử 2019. (Ảnh: Hương Nguyễn). 

Xu hướng chênh lệch về sự phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giữa nhóm các địa 
phương phát triển so với nhóm các địa phương chậm phát triển đang tăng dần 

Khoảng cách lớn giữa hai chỉ số thành phần là nguồn nhân lực và hạ tầng, giao dịch kinh 
doanh giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B) của TP HCM so với điểm số trung bình 
trong cả nước. 

Đứng thứ hai là Hà Nội với điểm tổng hợp là 84,3 điểm và cao hơn 4,5 điểm so vưới năm 
trước. 

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp Hải Phòng vươn lên đứng vị trí trong top ba cả nước về 
Chỉ số TMĐT, hai vị trí tiếp sau đó vẫn là Đà Nẵng và Bình Dương. 

Nhìn chung top 5 tỉnh thành xếp đầu bảng năm 2019 vẫn tiếp tục duy trì không có sự thay đổi 
nào. 

Theo ông Nguyễn Kì Minh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử Cục Thương 
mại điện tử và Công nghệ thông tin Bộ Công Thương cho biết các chỉ số trọng điểm này phản 
ánh tầm quan trong việc thúc đẩy TMĐT hiện nay vẫn đang thiên về đẩy mạnh giao dịch kinh 
doanh từ doanh nghiệp, công ty tới khách hàng (B2C) và B2B. 



 

Bảng xếp hạng chỉ số thương mại điện tử năm 2019. (Ảnh: Hương Nguyễn). 

Tuy nhiên, mặc dù là top 5 tỉnh thành xếp đầu nhưng khoảng cách giữa TP HCM và Hà Nội 
với ba tỉnh còn lại cũng rất lớn, điển hình là khoảng cách  giữa Hà Nội (xếp thứ 2) với Hải 
Phòng (xếp thứ 3) lên tới 24,7 điểm. 

Theo đó, năm nay Hải Phòng  đứng thứ ba với điểm số là 59,6 điểm và tăng 4,7 điểm so với 
năm trước, nhưng mức độ chênh lệch giữa các điểm chỉ số thành phần của Hải Phòng với các 
điểm trung bình không cao như Hà Nội và TP HCM. 

Đứng thứ tư là thành phố Đà Nẵng với 57,5 điểm và tăng 3,4 điểm so với năm trước, Bình 
Dương tiếp tục đứng thứ 5 trong Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử năm 2019 với số điềm 
bình quân là 54 điểm và tăng 3,6 điềm so với năm trước. 

Điểm trung bình của chỉ số TMĐT năm 2019 là 40,3 điểm và tăng 2,8 điềm so với năm 2018. 

Cách biệt giữa điểm trung bình của 5 nhóm địa phương thấp nhất (29 điểm) và trung bình của 
5 nhóm địa phương cap nhất (64,8 điềm) lên tới 39,5 điểm, cao hơn khoảng cách 36,7 điểm 
của năm 2018, 36 điểm của năm 2017, 30,5 điểm của 2015, 20,3 điểm năm 2014 và 18 điểm 
năm 2013. 

 

 


