
 

Nguồn: Cổng TTĐT Đức Thọ   

Ngày đăng: 19/07/2019 
Mục: Xã hội    

Khai trương Thùng quỹ Nhân đạo trên hệ thống Bưu điện 

Với mục tiêu hướng đến các vấn đề an sinh xã hội, vì cộng đồng và hưởng ứng Tháng 
Nhân đạo năm 2019, sáng ngày 19/7, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng Bưu điện Đức Thọ đã 
tổ chức “Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động và Khai trương Thùng quỹ Nhân 
đạo trên hệ thống Bưu điện ” 

 

Theo đó, nội dung phối hợp gồm: Tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu; tổ chức triển khai 
các hoạt động xã hội nhân đạo; Hỗ trợ chuyển tiền, hàng nhân đạo và các hợp tác khác… Qua 
đó, khai thác thế mạnh của hai cơ quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu 
quả hoạt động, góp phần mang lại giá trị lợi ích chung cho xã hội. 

 

Sau lễ ký kết chương trình phối hợp hành động, được nhất trí của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh và Bưu điện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện và Bưu điện huyện Đức Thọ tổ chức lễ khai 
trương đặt thùng Quỹ nhân đạo và tham gia đóng góp bằng tiền mặt để gây quỹ. Từ nguồn 
kinh phí thu được, định kỳ hằng năm hai đơn vị sẽ tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ theo 
hình thức cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”./.. 

  



 

Nguồn: Cổng TTĐT Tân Uyên             

Ngày đăng: 19/07/2019 
Mục: Tin tức  

Thị xã Tân Uyên khai trương Thùng quỹ từ thiện tại bưu điên thị xã 

Sáng ngày 19/07, tại Bưu điện thị xã Tân Uyên, Hội Chữ thập đỏ thị xã và Bưu điện 
thị xã đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khai trương thùng quỹ từ thiện tại Bưu điện thị 
xã. 

 

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự được nghe mục đích, ý nghĩa của việc thành lập 
Thùng quỹ từ thiện, đồng thời kêu gọi những việc làm nhân đạo, từ thiện nhằm giảm bớt khó 
khăn cho những mảnh đời bất hạnh, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. 

 

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thị xã và Bưu điện thị xã đã ký kết chương 
trình phối hợp, Thùng quỹ sau khi khai trương sẽ được đặt tại Bưu điện thị xã để cán bộ, nhân 
viên bưu điện, người dân đến bưu điện giao dịch có thể tham gia ủng hộ quỹ từ thiện giúp đỡ 
người nghèo, người khuyết tật nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân thiên tai và 
thảm họa.... 

Định kỳ 03 đến 06 tháng một lần hoặc tùy vào trường hợp khi thùng quỹ đã đầy, Bưu 
điện và Hội Chữ thập đỏ thị xã tổ chức mở thùng quỹ nhân đạo theo quy trình, kiểm kê tiền, 
bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ thị xã quản lý, triển khai các hoạt động nhân đạo giúp các đối 
tượng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 



 

      

Nguồn: Đảng bộ TP HCM               

Ngày đăng: 19/07/2019 
Mục: Tin tức    

VNPost áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dành thị phần trong kinh doanh 
thương mại điện tử 

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang cùng đoàn tham quan dây chuyền vận 
chuyển hàng hoá tại Trung tâm vận chuyển và kho vận miền Nam 

Chiều 19/7, đoàn khảo sát Thành ủy TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP làm trưởng đoàn đã khảo sát, kiểm tra thực 
trạng ngành dịch vụ logistics tại Trung tâm vận chuyển và kho vận miền Nam (VN Post). 

Báo cáo với đoàn, Giám đốc Bưu điện TPHCM Nguyễn Thị Thu Vân cho biết: Hiện nay Bưu 
điện Việt Nam đã cung cấp dịch vụ trên địa bàn 63 tỉnh, thành với 13.179 điểm phục vụ đến 
cấp xã; hơn 3.000 điểm giao dịch nối mạng trực tuyến (online), ứng dụng công nghệ thông tin 
quản lý tập trung để kinh doanh, quản lý các dịch vụ. 

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam có 63 trung tâm chia chọn, vận chuyển tại từng tỉnh, thành, 
phủ khắp tới các quận, huyện trong cả nước. Các trung tâm chia chọn được trang bị hệ thống 
băng tải, xe đẩy hiện đại, dây chuyền chia chọn. 

Năm 2018, doanh thu tăng gấp 3 lần so với năm 2008. Doanh thu các nhóm ngành dịch vụ 
đều tăng trưởng mạnh qua các năm, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 25 – 30%/năm. 

Giám đốc Bưu điện TPHCM Nguyễn Thị Thu Vân cũng cho biết: Trung tâm vận chuyển và 
kho vận miền Nam là trung tâm đầu tiên được triển khai, có nhiệm vụ khai thác, giao nhận 
vận chuyển các bưu phẩm, bưu kiện, báo chí... cho 23 tỉnh, TP khu vực phía Nam, 9 tỉnh miền 
Trung Tây Nguyên và khai thác cách vùng cho các tỉnh phía Bắc. 

Với diện tích sàn khai thác xây dựng 15.200m2, Trung tâm vận chuyển và kho vận khu vực 
phía Nam được đầu tư đồng bộ với dây chuyền khai thác chia chọn tự động có công suất 
18.000 bưu gửi/giờ và các công cụ, dụng cụ tối ưu cho hoạt động sản xuất như: xe lồng, xe 
nâng và các công cụ dụng cụ khác. 

Cùng  với việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình tổ chức sản xuất 
công nghiệp, Trung tâm đáp ứng được tốc độ tăng trưởng bình quân về sản lượng trên 
30%/năm và giảm 50% chi phí nhân công. Bên cạnh đó, các hoạt động giao nhận, vận chuyển 
được thực hiện thông qua phương thức giao nhận bằng xe lồng lưới đã giảm thời gian giao 
nhận, nâng cao hiệu suất của phương tiện, giảm tỷ lệ hàng hóa hư hỏng. 



Đối với Bưu điện TP, Giám đốc Bưu điện TPHCM Nguyễn Thị Thu Vân cho biết: đơn vị đã 
kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế; giao hàng trực tiếp và địa lý. Bên cạnh 
đó, đơn vị  cũng tổ chức thực hiện phân phối hàng tiêu dùng; đại lý sim thẻ viễn thông; 
chuyển tiền, thu hộ, chi hộ; đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiết kiệm… 

Tại buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng VN 
Post có nhiều lợi thế về cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại; có truyền thống gắn bó với phát 
triển của đất nước; có sẵn mạng lưới rộng khắp,… Vì vậy, VN Post cần khai thác tối đa các 
mạng lưới lợi thế này để có thể trụ vững và phát triển hiệu quả trong thời gian tới. 
 

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi khảo sát 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang cũng đề nghị VN post tiếp tục phát 
huy và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tham gia và dành thị phần trong việc kinh 
doanh thương mại điện tử. Bên cạnh đó, VN post cần phối hợp với hệ thống siêu thị Co.op 
Mart (thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP – Saigon Co.op) trong việc thương mại điện tử; 
kinh doanh dịch vụ với bưu điện văn hoá xã. Ngoài ra, VN Post cần phải đổi mới phương thức 
kinh doanh cho phù hợp với giai đoạn hiện nay. 

Đối với việc giao nhận vận chuyển các bưu phẩm, bưu kiện, Phó Bí thư Thường trực Thành 
ủy TP Trần Lưu Quang cũng đặc biệt lưu ý VN Post là cần tăng cường kiểm soát hàng cấm, 
hàng ma tuý khi khách hàng gởi chuyển phát nhanh bằng đường bưu điện trước khi vận 
chuyển hàng hoá 



 

Nguồn: Quân đội Nhân dân  

Ngày đăng: 19/07/2019 
Mục: Kinh tế  

Doanh nghiệp bưu chính cần hợp tác để phát triển 

Lĩnh vực bưu chính đang có sự chuyển biến hướng tới hiệu quả khi số lượng các doanh 
nghiệp không ngừng tăng lên, hiệu suất lao động được cải thiện. 

Tuy nhiên, đa phần doanh nghiệp bưu chính (DNBC) có quy mô nhỏ, hoạt động độc lập, 
nguồn vốn ít. Để đứng vững trên thị trường, trong thời gian tới, các DNBC cần hợp tác 
sử dụng chung hạ tầng, tối ưu hóa quy trình để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng 
cường ứng dụng công nghệ trong các khâu giao-nhận hàng… 

 Xuất hiện cạnh tranh không lành mạnh  

Lĩnh vực bưu chính hiện nay không dừng lại là dịch vụ chuyển phát thư báo đơn thuần mà 
đang dần trở thành hạ tầng chuyển phát logistics đáp ứng nhu cầu của thương mại điện tử 
(TMĐT). Tiềm năng của thị trường này ngày càng lớn khi nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày 
càng tăng nhanh.  

Tại trung tâm khai thác của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đặt trong 
khu công nghiệp Nam Từ Liêm (Hà Nội), vào giờ làm việc cao điểm, khối lượng bưu kiện 
nhiều đến mức cao quá đầu người. Để có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao của 
khách hàng, Viettel Post đưa vào khai thác băng chuyền chia chọn bưu phẩm tự động với quy 
mô sản lượng 36.000 bưu phẩm/giờ, rút ngắn thời gian toàn trình của bưu phẩm 4-6 giờ. Đồng 
thời, tỷ lệ hư hỏng hàng hóa và bưu kiện cũng giảm đáng kể, tỷ lệ sai sót trong chia chọn gần 
như bằng không.  

 

Nhân viên Viettel Post đưa hàng hóa lên băng chuyền chia chọn tự động tại trung tâm 
khai thác của Viettel Post trong Khu công nghiệp Nam Từ Liêm. Ảnh: CẨM LINH 

Cả nước hiện có 440 DNBC hoạt động trên thị trường, chưa kể nhiều doanh nghiệp vận tải 
cũng tận dụng đầu xe bến bãi sang lĩnh vực bưu chính. Mỗi doanh nghiệp đều xác định phân 
khúc thị trường riêng. Những doanh nghiệp lớn trong nước có thể kể đến là Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam (VNPost), Viettel Post tập trung khai thác lợi thế về mạng lưới điểm giao dịch 
rộng khắp, giá cước phù hợp, liên tục đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị. Một số doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài hay liên doanh, như: J&T Express, Kerry Express… tập trung vào 



khách hàng lớn như các công ty, doanh nghiệp xuất, nhập khẩu. Điểm chú ý nhất là sự tham 
gia của các hãng chuyển phát dựa trên nền tảng công nghệ, như: Grab, Go Viet,… 

Sự xuất hiện nhiều hình thức chuyển phát cho thấy dấu hiệu tích cực đối với thị trường nhưng 
cũng đồng nghĩa với việc các DNBC cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy phát triển nhanh về 
số lượng nhưng theo bà Hoàng Bảo Ngọc, Phó vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và 
Truyền thông (TT&TT), thực trạng hiện nay là ngoại trừ các DNBC lớn, như VNPost, 
ViettelPost hay các công ty nước ngoài thì đa phần các DNBC đang hoạt động với mạng lưới 
độc lập, nguồn vốn nhỏ, không có đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng công nghệ phục vụ công tác 
chia chọn và chuyển phát bưu gửi. Do đó, các doanh nghiệp này không có điều kiện đầu tư 
mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, khó xây dựng thương hiệu mạnh và có uy tín 
trên thị trường. Bên cạnh đó, bà Chu Thị Lan Hương, Phó tổng giám đốc VNPost thẳng thắn 
chỉ ra tồn tại gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong ngành, đó là sự xuất hiện tình trạng 
cạnh tranh không lành mạnh. Một số doanh nghiệp cung cấp dưới giá thành khiến các DNBC 
hoạt động đúng quy định bị ảnh hưởng.  

Cần thành lập Hiệp hội Bưu chính Việt Nam 

Nhằm thúc đẩy lĩnh vực bưu chính phát triển trong năm 2019, bà Chu Thị Lan Hương chia sẻ, 
nên xúc tiến việc thành lập Hiệp hội Bưu chính để tạo tiếng nói chung và sự đồng thuận của 
các doanh nghiệp trong hiệp hội, hạn chế tình trạng làm rối loạn thị trường. Thiếu tá Chu Kim 
Thoa, Phó tổng giám đốc Viettel Post cũng đồng tình với quan điểm trên và nhận định, các 
DNBC không hợp lực với nhau nên khi hội nhập quốc tế sẽ không có sức mạnh để làm việc. 
Ý kiến của các DNBC cũng đều cho rằng, việc thành lập hiệp hội có thể thống nhất quan điểm 
kinh doanh của doanh nghiệp, đây sẽ là cơ quan trung gian giải quyết các vấn đề vướng mắc 
trong nội bộ hiệp hội và các doanh nghiệp, tổ chức bên ngoài. Cùng với đó, hiệp hội tập hợp 
được ý kiến, đánh giá và thực hiện các đề xuất với cơ quan Nhà nước về chính sách quản lý; 
đồng thời, tham gia vào việc tư vấn cho các doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn. 

Bên cạnh đó, theo ý kiến các chuyên gia, để tạo thuận lợi cho hoạt động của DNBC có quy 
mô nhỏ và vừa, Nhà nước nên đầu tư xây dựng các trung tâm khai thác bưu chính dùng 
chung hiện đại, đầu tư công nghệ chia chọn, sau đó cho các DNBC đã được quy hoạch đủ 
điều kiện thuê loại hạ tầng này để kinh doanh. Đồng thời, DNBC phải tăng cường ứng dụng 
công nghệ trong các khâu giao, nhận hàng. 

Đề cập định hướng quản lý, phát triển ngành bưu chính trong 6 tháng cuối năm 2019, trong 
hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, 
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, bộ sẽ ban hành chỉ thị của Bộ trưởng về 
định hướng phát triển bưu chính trong nền kinh tế số theo hướng TMĐT, áp dụng mạnh mẽ 
công nghệ số, hình thành một số công ty lớn làm nòng cốt. Cùng với đó, sẽ dịch và phát hành 
sách tham khảo "Kinh tế số và hoạt động bưu chính số toàn cảnh thế giới", xây dựng hệ thống 
mã bưu chính tới từng địa chỉ, hoàn thiện đề án cung cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu 
chính, thành lập Hiệp hội Bưu chính Việt Nam. 

TRÀ MY 

 

 


