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Mục: Tin tức 

Khai trương tàu container nhanh như tàu khách, chạy Bắc - Nam chỉ 40 giờ 

Đường sắt khai trương tàu container nhanh, hành trình 40 giờ, cố định thời gian chạy 
tàu như tàu khách tuyến Bắc - Nam. 

 

Đại diện ngành Đường sắt và Tổng công ty Bưu điện VN, Tập đoàn Viễn thông Viettel cắt 
băng khai trương tàu container nhanh 40 giờ 

Sáng nay (31/7), tại ga Yên Viên (Hà Nội), Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) tổ 
chức khai trương tàu contaier nhanh hành trình 40 giờ Yên Viên - Giáp Bát - Sóng Thần. 

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó TGĐ Haraco cho biết, nhằm mang lại dịch vụ vận tải tốt hơn nữa 
đến khách hàng, thời gian qua, doanh nghiệp này đã tổ chức chạy thử nghiệm đoàn tàu chuyên 
container nhanh, hành trình 40 giờ trên tuyến Bắc - Nam. Những khách hàng đầu tiên và chủ 
yếu của các đoàn tàu này là Tổng công ty Bưu điện VN và Tập đoàn Viễn thông Viettel. Theo 
đánh giá của các khách hàng này, các đoàn tàu đã chạy đúng lịch trình và đảm bảo an toàn, vì 
vậy sau quá trình chạy thử nghiệm các bên thống nhất tăng tần suất từ 2 đôi/tuần lên 5 
đôi/tuần từ ngày 13/8/2019. Đoàn tàu xuất phát tại ga Yên Viên mang mác hiệu HH9. 

Cũng trong sáng nay, đoàn tàu container nhanh mang mác hiệu HH10 xuất phát tại ga Sóng 
Thần. Tổng trọng đoàn tàu container nhanh 40 giờ lên tới 650 tấn, gồm 20 toa xe Mc chở 20 
container; tổng trọng vỏ container và hàng đóng trong container không quá 17 tấn/container. 
Tàu cố định hành trình và giờ đi đến như tàu khách. Cụ thể, tàu số lẻ xuất phát tại ga Yên 
Viên 7h35, đến ga Sóng Thần lúc 02h40; tàu số chẵn xuất phát tại ga Sóng Thần 10h30, đến 
ga Yên Viên lúc 6h15. 

Về lịch trình chạy tàu, Haraco tổ chức chạy 5 đôi tàu container nhanh/tuần, trừ ngày chủ nhật, 
thứ 2, xuất phát cả hai chiều Yên Viên và Sóng Thần. Đoàn tàu nhận và trả hàng tại ga Giáp 
Bát và ga Kim Liên trong suốt hành trình vận chuyển. 

Hàng hóa vận chuyển trên các đoàn tàu này chủ yếu là bưu kiện, chuyển phát nhanh, hàng có 
giá trị cao cần được bảo quản tốt. Tuy nhiên, theo bà Hà, Haraco đang thực hiện vận chuyển 
thử nghiệm container cao (2.896mm) được lập trong thành phần các đoàn tàu nhanh 40 giờ 
hiện nay. Sau khi chạy tàu ổn định sẽ tiếp tục đề nghị Tổng công ty Đường sắt VN nâng tải 



trọng xếp hàng từ 2,4 tấn/mét lên 2,8 - 3,0 tấn/mét để có thể xếp được nhiều chủng loại hàng 
hóa trên các đoàn tàu trên. 

Để tổ chức vận chuyển hàng hóa bằng các đoàn tàu nhanh container trên, Haraco đã đầu tư 
đóng mới 250 xe Mc chuyên dụng hiện đại nhất hiện nay để chở container. Các toa xe này có 
tốc độ chạy tàu cho phép tới 80km/giờ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đề ra. 

“Tới đây, chúng tôi sẽ tính toán đầu tư thêm các phương tiện xếp dỡ, trung chuyển hai đầu để 
chủ động trong khâu kết nối từ kho - kho nhằm giảm giá thành vận tải cho khách hàng”, bà 
Hà nói. 

Cùng với việc khai trương đoàn tàu container nhanh trên, từ 1/8/2019 Haraco cũng chạy thử 
nghiệm website: www.harapost.vn để tổ chức vận chuyển hàng hóa trực tuyến “từ nhà đến 
nhà”. 

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, cùng với hành 
trình 40 giờ, đường sắt sẽ đẩy mạnh đầu tư và có các biện pháp về điều hành, quản lý để rút 
ngắn thời gian, chi phí xếp dỡ hai đầu, tạo thuận lợi hơn nữa cho khách hàng. 

Cam kết sẽ đảm bảo khối lượng vận chuyển để duy trì, phát triển sản lượng hàng hóa các mác 
tàu container nhanh này nhưng đại diện Tổng công ty Bưu điện VN và Tập đoàn Viễn thông 
Viettel cũng đề nghị ngành đường sắt đảm bảo thời gian hành trình, đi đến đúng giờ, đồng 
thời gia tăng những dịch vụ, tiện ích vận tải hai đầu. 
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Trung tâm hành chính công Kiên Giang hoạt động với phương châm '5 hơn' 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành 
cấp tỉnh. 

 

Cắt băng chính thức khai trương TTHCC tỉnh Kiên Giang- Ảnh: TH.HẠNH 

Ngày 1-8, Trung tâm phục vụ hành chính công (TTHCC) tỉnh Kiên Giang đã chính thức đi vào 
hoạt động tại địa chỉ số 50-52, đường 3/2, phường An Hòa, TP. Rạch Giá.  

Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc TTHCC cho biết, từ ngày 
15-7 trung tâm đã vận hành thử nghiệm, tiếp nhận xử lý các thủ tục hành chính. Hiện có 13 sở, 
ngành có quầy tiếp nhận xứ lý các thủ tục hành chính tại đây. Bưu điện tỉnh Kiên Giang cũng đã 
cung cấp dịch vụ nhận và trả kết quả tại nhà cho công dân.  

 Sẽ có 1.640 thủ tục hành chính được giải quyết tại trung tâm theo phương châm "5 hơn", là: 
chuyên nghiệp hơn, thân thiện hơn, nhanh chóng hơn, đơn giải hơn, thuận tiện hơn. Và "5 biết" 
là: biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết mỉm cười, biết xin lỗi.  

Qua hơn 2 tuần hoạt động thử nghiệm, trung tâm đã giải quyết kịp thời, không để ùn tắc các hồ 
sơ, hỗ trợ tốt cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Tổng số đã tiếp nhận 3.138 
hồ sơ, trả kết quả 1.623 hồ sơ, đang giải quyết 1.515 hồ sơ. Bình quân hơn 300 hồ sơ mỗi ngày. 

"Việc trung tâm chính thức hoạt động sẽ giúp người dân tiếp cận dễ dàng các dịch vụ, tiện ích. 
Rút ngắn thời gian, giảm chi phí tối đa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người 
dân và doanh nghiệp" – ông Lạc nói. 
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TP.Châu Đốc khai trương mô hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại 
nhà 

Ngày 1-8, UBND TP. Châu Đốc phối hợp Bưu điện tỉnh khai trương mô hình tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

 

Khai trương mô hình 

 

Mô hình được thực hiện trên 6 lĩnh vực và 31 thủ tục hành chính của thành phố 

Theo đó, mô hình sẽ được thực hiện trên 6 lĩnh vực, với 31 thủ tục hành chính trên địa bàn 
thành phố, như: đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đăng ký hợp tác xã; thủ tục đăng ký và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xác 
nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình 
nhà ở riêng lẻ trong đô thị… 



Mô hình được triển khai sẽ góp phần đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
và giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 
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Khai trương đoàn tàu container Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh chở hàng giá trị cao 

Đoàn tàu container nhanh hành trình 40 giờ chạy từ ga Yên Viên (Hà Nội) đến ga Sóng 
Thần (Bình Dương) và ngược lại chuyên chở bưu kiện, chuyển phát nhanh, hàng có giá 
trị cao cần bảo quản tốt. 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã chính 
thức trương đoàn tàu nhanh container hành trình 40 giờ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh vào ngày 
31/7, tại Hà Nội. 

 

Các đại biểu cắt băng khai trương Đoàn tàu container nhanh hành trình 40 giờ tại ga Yên 
Viên (Hà Nội) 

Tổng trọng đoàn tàu lên tới 650 tấn, đoàn tàu gồm 20 toa xe Mc chở 20 container, chiều dài 
đoàn tàu không quá 325m; tổng trọng lượng vỏ container và hàng đóng trong container không 
quá 17 tấn/container. 

Tại Lễ khai trương, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
khẳng định, việc khai trương đoàn tàu hành trình 40 giờ nối tuyến đường sắt Bắc - Nam là 
một trong những nỗ lực nhằm tăng tốc độ vận tải, mang lại những dịch vụ vận tải chất lượng 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Mục tiêu của ngành Đường sắt sẽ không chỉ dừng lại ở hành trình 40 giờ mà còn nỗ lực tăng 
năng lực xếp, dỡ hàng qua đó rút ngắn toàn bộ hành trình. 

Xu thế và định hướng của ngành Đường sắt trong thời gian tới sẽ tập trung vào vận tải hàng 
hóa, lấy vận tải hàng hóa làm chủ đạo, vận tải hành khách sẽ tập trung vào những thời gian 
cao điểm và những tuyến du lịch chất lượng cao. 

Ông Vũ Anh Minh mong muốn các khách hàng trong đó có Bưu điện Việt Nam luôn đồng 
hành, sát cánh cùng Đường sắt Việt Nam để thúc đẩy ngành đường sắt phát triển; tập trung 
vận tải hàng hóa, góp phần giảm chi phí logistic cũng như tăng năng lực cạnh tranh quốc gia 
đối với chi phí vận tải trong nước. 

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên HĐTV Tổng công ty BĐVN, sau một thời gian thử 
nghiệm, BĐVN và Đường sắt Việt Nam chính thức hợp tác vận chuyển hàng bưu chính tuyến 



trục Bắc - Nam bằng container nối theo đôi tàu HH9/H10 trên tuyến đường sắt Yên Viên - 
Sóng Thần với tần suất chạy 5 ngày/tuần, từ 8-10 container/lượt vận chuyển và thời gian hoạt 
động từ 40 - 42 giờ. Các container đều sẽ được cải tạo, sơn logo thương hiệu để quảng bá hình 
ảnh hợp tác của Tổng công ty. 

Ông Nguyễn Quốc Vinh tin tưởng, việc hợp tác sẽ thành công, vừa mang lại hiệu quả kinh tế 
cho 2 doanh nghiệp, vừa nhằm mục đích phục vụ xã hội, phục vụ người dân. 

Ngay sau Lễ khai trương, đoàn tàu container nhanh hành trình 40 giờ đã xuất phát. Theo lịch 
trình, đoàn tàu rời ga Yên Viên (Hà Nội) từ 7h35 đến ga Sóng Thần (Bình Dương) lúc 2h40 
và ngược lại từ ga Sóng Thần lúc 10h30 đến ga Yên Viên lúc 6h15. 

Năm 2016, BĐVN và Đường sắt Việt Nam đã hợp tác đưa vào sử dụng 6 toa xe chuyên dùng 
được đầu tư đóng mới mang thương hiệu BĐVN nối theo đoàn tàu SE9/SE10 với tần suất 01 
đôi/ngày. 

Năm 2017, hai bên đưa vào sử dụng container 40 feet vận chuyển hàng Bưu điện theo đoàn 
tàu hàng AH1/AH2. 

Năm 2018 đưa vào sử dụng toa hành lý vận chuyển hàng Bưu điện theo đoàn tàu SE7/SE8 với 
tần suất 01 đôi/ngày, sử dụng toa hàng G vận chuyển hàng Bưu điện theo đoàn tàu SE5/SE6 
với tần suất 01 đôi/ngày 
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Tân Thạnh: Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

UBND huyện Tân Thạnh vừa phối hợp Bưu điện tỉnh Long An hội nghị giới thiệu dịch vụ 
bưu chính công ích và tập huấn nghiệp vụ về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cho đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị 
trấn. 

 

Quang cảnh lớp tập huấn 

Tại hội nghị, các đại biểu được chuyên viên các phòng nghiệp vụ Bưu điện tỉnh giới thiệu 
tổng quan về dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh đang triển khai gồm: Gửi hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng, quy trình nghiệp vụ tiếp nhận, 
chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Quy trình luân chuyển hồ sơ liên 
thông thủ tục hành chính; Hướng dẫn đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản của tổ chức, cá 
nhân để truy cập thông tin hoặc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, quản lý các giao 
dịch hành chính với các cơ quan nhà nước các cấp thông qua cổng thông tin điện 
tử https://dichvucong.longan.gov.vn. 

Buổi tập huấn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đúng nguyên tắc, bảo đảm 
thống nhất giữa đơn vị cung cấp dịch vụ với các cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành kịp 
thời, nhanh chóng, thuận tiện cho người dân và các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của 
pháp luật./. 

 


