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Bưu điện tỉnh sửa chữa, nâng cấp 17 bưu cục 

Việc sửa chữa, nâng cấp các bưu cục sẽ ngày càng đáp ứng yêu cầu kinh doanh của đơn 
vị và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. 

 

Bưu điện huyện Bắc Hà vừa hoàn thành nâng cấp để chuyển bộ phận một 
cửa của UBND huyện sang hoạt động đầu tháng 5/2019. 

Trong số 17 bưu cục được sửa chữa và nâng cấp có Trung tâm Khai thác chia chọn của Bưu 
điện tỉnh, 8 bưu cục cấp 2 và 8 bưu cục cấp 3. 

Dự kiến đến cuối năm 2019, Bưu điện tỉnh sẽ hoàn thành sửa chữa, nâng cấp 3 bưu cục gồm 
Bưu cục Cốc Lếu, Bưu cục Cam Đường (thành phố Lào Cai), Bưu cục Võ Lao (huyện Văn 
Bàn), 8 bưu cục còn lại sẽ tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp trong năm 2020. 
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Khai trương “Thùng quỹ nhân đạo” tại Bưu điện Bàu Bàng 

Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện huyện Bàu Bàng vừa phối hợp tổ chức khai trương “Thùng quỹ 
nhân đạo” tại Bưu điện huyện. 

Đây là một trong những địa phương đầu tiên triển khai hoạt động đặt thùng quỹ tại các bưu 
cục nhằm kêu gọi cán bộ, công nhân viên ngành bưu điện và khách hàng đến giao dịch tại các 
bưu cục tham gia đóng góp ủng hộ quỹ nhân đạo, tạo thêm nguồn lực cho hoạt động trợ giúp 
cộng đồng. 

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện huyện đã ký kết chương trình phối hợp đặt “Thùng 
quỹ nhân đạo”. Sau lễ ký kết, các đại biểu tham gia buổi lễ đã ủng hộ khai trương thùng quỹ 
nhân đạo. Thùng quỹ sau đó được đặt tại khu vực trung tâm của bưu cục để tiếp nhận thêm 
những tấm lòng nhân ái. 



 

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc  

Ngày đăng: 10/07/2019 
Mục: Tin tức  

Đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực bưu chính 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 doanh nghiệp thông báo hoạt động bưu chính. Để góp 
phần phát triển KT-XH và phục vụ nhu cầu của nhân dân, các doanh nghiệp chú trọng 
phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới điểm phục vụ, nâng cao năng lực vận chuyển, đa 
dạng hóa các dịch vụ bưu chính. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số doanh 
nghiệp vi phạm quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong lĩnh vực 
bưu chính. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh kiểm tra bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa trước khi đóng gói, 
chuyển, phát. Ảnh Trường Khanh 

 

Từ đầu năm đến nay, Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tổ chức kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật đối với 10 doanh nghiệp hoạt động bưu chính. Ngoài việc ra quyết 
định xử phạt hành chính đối với 4 chi nhánh doanh nghiệp vi phạm với số tiền 11,5 triệu 
đồng, Đoàn kiểm tra của Sở TT&TT đã phát hiện một số vướng mắc, khó khăn cho công tác 
quản lý. 

Hiện tại, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất được cung ứng dịch vụ 
phát hành báo chí, nhưng các xe ô tô vận tải chuyên dụng của nhiều doanh nghiệp bưu chính 
khác lại có gắn chữ “Xe thư báo”; một số chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động bưu 
chính nhưng không chủ động làm văn bản báo cáo Sở TT&TT; sau một thời gian, quay trở lại 
hoạt động chui, nhằm trốn thuế, né tránh sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng. 
Một số doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ thư nhưng không sử dụng nhật 
ấn đóng trên bì thư tại nơi nhận và nơi phát (đầu cuối) theo quy định; hoạt động kinh doanh 
bưu chính dưới hình thức chi nhánh mà không có trụ sở, địa điểm giao dịch… ảnh hưởng tới 
an ninh, an toàn trong lĩnh vực bưu chính. 

Theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, ngày 21/5/2019, Đội phối hợp với 
Công an huyện Vĩnh Tường kiểm tra điểm tập kết, giao nhận hàng hóa tại Bưu điện xã Vân 
Xuân; tại đây có 9 kiện hàng giao cho 3 đối tượng trên địa bàn xã, gồm một số linh kiện, phụ 
kiện điện thoại, thiết bị điện, điện tử do nước ngoài sản xuất chưa xuất được hóa đơn, chứng 



từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội QLTT số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác 
minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 28/5/2019, Đội QLTT số 2 đã thành 
lập Hội đồng xác định giá trị hàng hóa, sau đó lập biên bản và ban hành Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính đối với 3 đối tượng kinh doanh với số tiền 6,5 triệu đồng; tổng giá trị giá 
hàng hóa tịch thu là gần 27,5 triệu đồng. 

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, ông Bùi Trường Giang, Giám đốc Bưu điện 
huyện Vĩnh Tường cho biết: Vĩnh Tường là địa bàn rộng, hàng ngày lượng bưu phẩm, bưu 
kiện, hàng hóa chuyển đến với số lượng lớn. Khi bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa chuyển 
đến,chúng tôi tập trung kiểm tra hiện trạng bên ngoài để bảo đảm hàng nguyên đai, nguyên 
kiện, có địa chỉ rõ ràng hay không và thực hiện theo những chỉ dẫn đặc biệt của bưu phẩm, rồi 
liên lạc trả hàng cho khách; do không được mở nên không biết bên trong gói hàng có loại nào; 
việc phát hiện hàng hóa nhập lậu lậu, hàng cấm có bị trà trộn hay không rất khó. Còn đối với 
những bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa mà khách hàng đến giao dịch trực tiếp, chúng tôi luôn 
kiểm tra kỹ theo đúng quy định, nhất là đối với hàng hóa do nước ngoài sản xuất, chúng tôi 
luôn kiểm tra đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trước khi đóng gói, 
chuyển đi. 

Thương mại điện tử phát triển, việc vận chuyển hàng hóa không chỉ thông qua dịch vụ bưu 
điện, mà còn phát triển mạnh qua dịch vụ vận tải đường bộ. Tuy nhiên, nhiều trường hợp lợi 
dụng người vận chuyển hàng (shipper) để thuê vận chuyển hàng nhập lậu, hàng kém chất 
lượng, hàng cấm… khiến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng 
phức tạp. 

Bà Bùi Thị Dậu, Phó trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Bưu điện tỉnh cho biết: Để bảo đảm 
an ninh, an toàn trong lĩnh vực bưu chính, Bưu điện tỉnh tăng cường công tác kiểm tra nội 
dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận bưu gửi; tại các điểm giao dịch, phiếu gửi đều 
niêm yết, in nội dung để khách hàng biết, thực hiện về những mặt hàng không nhận gửi, mặt 
hàng nhận gửi có điều kiện, trách nhiệm của người gửi và của bưu điện; quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, Bưu điện tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hành 
vi vi phạm; nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ 
bưu chính đến toàn thể cán bộ, nhân viên; gắn trách nhiệm trong từng khâu, khâu sau kiểm tra 
khâu trước, nếu phát hiện sai sót sẽ lập biên bản, xử lý theo quy định. 

Hàng năm, Sở TT&TT tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền, cung cấp thông tin, kỹ năng 
nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính thực hiện 
hành vi vi phạm pháp luật cho các doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra đối với các doanh 
nghiệp thông báo hoạt động bưu chính… 
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Truyền thông, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện 

  

Đây là một trong những biện pháp nâng cao hiệu quả vận động BHXH tự nguyện được 
đưa ra tại Hội nghị sơ kết 06 tháng phối hợp giữa BHXH TP. Hà Nôi và Bưu điện TP. 
Hà Nội được tổ chức mới đây. 

Theo báo cáo phối hợp giữa BHXH TP. Hà Nội và Bưu điện TP. Hà Nội, trong 6 tháng đầu 
năm 2019, đại lý thu của Bưu điện trên địa bàn Thủ đô đã phát triển được 35.170 người tham 
gia mới BHYT hộ gia đình. Hai bên đã phối hợp tổ chức 403 hội nghị tuyên truyền trực tiếp 
với trên 14.000 người tham dự, phát triển được 4.195 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
mới. Thông qua nội dung tuyên truyền và giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người dân 
tại các Hội nghị đã giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện và 
yên tâm, tin tưởng tham gia 

Để đạt mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện năm 2019, BHXH TP. Hà Nội và Bưu điện Hà 
Nội thống nhất chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông phát triển tăng số người tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với từng quy mô tiếp cận như tư vấn 1-1, thông qua 
đầu mối tổ trưởng tổ dân phố, chủ tịch các hiệp hội, tại các tòa chung cư, Trung tâm Dịch vụ 
việc làm, làng nghề, hợp tác xã, các hội nghị tuyên truyền trực tiếp với quy mô lớn… 
Theo thống kê của BHXH TP. Hà Nội, hiện nay, số người tham gia BHXH tự nguyện ước đạt 
26.213 người, tương đương tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 15,5%. 
Trong năm 2019, HĐND TP. Hà Nội chỉ đạo, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện trên địa bàn phải đạt 30%. BHXH TP. Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 223/KH-UBND nga ̀y 10/12/2018 của UBND 
Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về 
việc chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn Thành 
phố. Mới đây nhất, UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội”, theo Quyết định 2992/QĐ-
UBND ngày 05/6/2019./. 

  

Lê Công  
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Bưu điện ra mắt Trung tâm Dịch vụ khách hàng xúc tiến bán hàng trực tuyến 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) vừa ra mắt Trung tâm Dịch vụ khách hàng để 
đáp ứng tốt hơn nữa công tác chăm sóc khách hàng (CSKH) và xúc tiến bán hàng trực 
tuyến. 

Trung tâm Dịch vụ khách hàng là đơn vị chuyên môn có chức năng tổ chức thiết kế và xây 
dựng mô hình quản lý quan hệ khách hàng; Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống CSKH; 
Xây dựng quản lý và khai thác hệ thống bán hàng, CSKH đa kênh; tham gia triển khai các 
chương trình, chiến dịch tiếp thị (marketing) số; Tiếp nhận, điều phối và trực tiếp giải quyết 
nại, bồi thường các yêu cầu khách của khách hàng theo các mức độ được phân công; Tham 
gia tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến bán hàng trực tuyến, bán hàng từ xa... 

Trung tâm Dịch vụ khách hàng có các bộ phận: Trung tâm dịch vụ khách hàng; Phòng bán 
hàng và marketing, phòng khiếu nại, bồi thường. 

Ông Nguyễn Thế Anh, Trưởng Trung tâm Đối soát được giao nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm 
Dịch vụ khách hàng, Bà Trần Thị Thu Thủy, Phó trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính là Phó Giám 
đốc Trung tâm. 

 

Lãnh đạo Tổng công ty BĐVN trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ khách 
hàng 

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty BĐVN Phạm Anh Tuấn lưu ý, thị trường bưu chính hiện cạnh 
tranh rất khốc liệt, công tác chăm sóc khách hàng là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Trung 
tâm Dịch vụ khách hàng của BĐVN phải có nhiều hoạt động mới. 

Bên cạnh là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải 
quyết khiếu nại của khách hàng, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn giao nhiệm vụ cho Trung tâm triển 
khai các hoạt động xúc tiến bán hàng trực tuyến, bán hàng từ xa (Telesales) trên nền tảng hệ 
thống CNTT và hạ tầng CSKH. Theo đó, Trung tâm cần có những cách làm mới, tạo nên 
những đột phá trong việc CSKH, tiếp thị bán hàng. 



 

Nguồn: Newzings 
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https://news.zing.vn/bi-giao-hang-cham-nhat-nhi-khu-vuc-nguoi-viet-van-hai-long-
post964985.html?fbclid=IwAR3RV3C63gBf9AOpPixCzWF_9eA8uH1U8AmFnuXtjMf4FJ
No1s_HYr5hbJo 

Bị giao hàng chậm nhất nhì khu vực, người Việt vẫn hài lòng 

Trung bình người Việt mất 5,6 ngày để nhận được hàng khi mua sắm trực tuyến và các 
đơn hàng trung bình bị giao trễ tới 24 giờ. 

Theo kết quả khảo sát trên 80.000 đơn hàng tại 5 nước Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, 
Singapore, Indonesia của iPrice Insights và dịch vụ theo dõi bưu phẩm Parcel Perform, người 
tiêu dùng Việt Nam hiện phải chờ đợi lâu thứ hai trong khu vực để nhận được hàng khi mua 
sắm trực tuyến. 

Ở Việt Nam, khi mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử, khách hàng mất trung bình 5,6 
ngày mới nhận được hàng. Con số này chỉ ít hơn của Malaysia và cao hơn nhiều so với Thái 
Lan, nơi người tiêu dùng được giao hàng nhanh nhất với thời gian trung bình 2,5 ngày. 

Bên cạnh đó, Việt Nam còn là thị trường có thời gian nhận hàng trễ trung bình cao nhất trong 
5 nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, trung bình mỗi kiện hàng bị giao trễ tới 24 giờ. Nước 
xếp thứ hai là Thái Lan chỉ nhận hàng trễ trung bình 7 giờ. 

Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt có vẻ không phiền lòng khi bị giao hàng chậm hơn nhiều so 
với các nước láng giềng. 51,4% khách hàng tham gia khảo sát cho biết cảm thấy hoàn toàn hài 
lòng với dịch vụ vận chuyển khi mua sắm trực tuyến. 

"Tỷ lệ này phần nào thể hiện một cái nhìn tích cực của người tiêu dùng cả nước đối với ngành 
giao vận nói riêng và thương mại điện tử nói chung", báo cáo của iPrice Insights và Parcel 
Perform đánh giá. 

 

Thời gian trung bình nhận được đơn hàng từ lúc đặt mua trên nền tảng thương 
mại điện tử ở 5 nước Đông Nam Á. Ảnh: iPrice Insights và Parcel Perform.

Tuy nhiên, vẫn có 33,7% khách hàng Việt Nam không hài lòng với dịch vụ vận chuyển nói 
chung khi mua hàng trực tuyến, thấp hơn so với con số chung của khu vực là 34,1%. 



Theo báo cáo e-Conomy SEA 2018 do Google và quỹ Temasek công bố, thương mại điện tử 
là lĩnh vực phát triển mạnh nhất trong nền kinh tế số Đông Nam Á 3 năm qua và sẽ tiếp tục 
tăng trưởng thần tốc đến năm 2025. Tuy nhiên, một thách thức nổi cộm với thương mại điện 
tử khu vực được Google chỉ ra chính là mạng lưới giao nhận. 

iPrice Insights nhận định cuộc chạy đua của một số sàn thương mại điện tử tại Việt Nam với 
dịch vụ giao hàng siêu tốc trong vài giờ cũng như việc vận động thành lập Hiệp hội doanh 
nghiệp bưu chính là những thay đổi tích cực để chinh phục khó khăn về giao nhận trong thời 
gian tới. 

. 



 

Nguồn: KBS World 

Ngày đăng: 09/07/2019 
Mục: Tin tức 

http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=41958&fbclid=IwAR1Py8
nPTkJJwnUr5ZTDN2MqocBriSFO0DNPvHJTIb1HnMsf5a0Mvnqj9aY 

Công đoàn bưu chính rút lại kế hoạch đình công 

 

Photo : YONHAP News 

Ngày 8/7, Công đoàn bưu chính toàn quốc đã rút lại kế hoạch đình công, theo dự kiến là vào ngày 
9/7, chấp nhận phương án do Chính phủ đưa ra. 

Phương án mà Chính phủ đề xuất là: tăng thêm 750 nhân viên giao hàng và 238 nhân viên chuyển 
phát biên chế, từng bước thực hiện chế độ tuần làm việc 5 ngày, bắt đầu từ khu vực nông thôn 
trước, tăng thêm nhân lực chuyển phát tại các thành phố mới, nơi có lượng hàng hóa gia tăng mạnh 
gần đây. 

Bên cạnh đó, Tổng công ty bưu chính cũng xây dựng phương án giảm số lượng các bưu phẩm 
xuống mức thích hợp, vốn là vấn đề gây ra gánh nặng lớn nhất cho các nhân viên chuyển phát. 
 
Ngân sách cần thiết để bố trí thêm nhân lực là tối đa 30 tỷ won (hơn 25 triệu USD) một năm. Tổng 
công ty bưu chính quyết định sẽ tự gánh vác khoản tiền này. 

Bắt đầu từ năm sau, lợi nhuận từ các khoản tiền gửi tại bưu điện sẽ không được đưa vào ngân khố, 
mà được sử dụng cho các dự án bưu chính. Trong thời gian qua, mặc dù lợi nhuận từ các khoản 
tiền gửi bưu điện lên tới hàng nghìn tỷ won mỗi năm, nhưng không được chuyển thành ngân sách 
cho các bưu điện. 

Chính phủ, doanh nghiệp và người lao động nhất trí sẽ lập ra một tổ chức thỏa hiệp xã hội, để giải 
quyết sớm mâu thuẫn, tránh xảy ra các phản ứng cực đoan như đình công. 

 


