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EMS hợp tác với Lalamove Việt Nam triển khai dịch vụ Giao hàng siêu tốc 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu 
điện (EMS Việt Nam) & Công ty Lalamove Việt Nam, chính thức triển khai dịch vụ 
Giao hàng nội thành siêu tốc trong 2 giờ tại Hà Nội và Tp.HCM. 

Sáng ngày 3/10/2019, tại Hà Nội, EMS Việt Nam đã chính thức ký kết hợp tác với Lalamove, 
triển khai dịch vụ Giao hàng nội thành siêu tốc trong 2 giờ. Với sự hợp tác chiến lược này, 
EMS & Lalamove mong muốn đưa đến những dịch vụ đa dạng, đáp ứng những yêu cầu ngày 
càng khắt khe của khách hàng, đặc biệt về mặt tốc độ & chất lượng giao-nhận hàng hóa. 

 

EMS đã và đang là một trong những đơn vị tiên phong, cung cấp dịch vụ giao-nhận nhanh 
chóng đến hàng triệu người Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Và một lần nữa, với thỏa thuận 
hợp tác này, EMS lại đi những bước tiên phong, đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa một 
đơn vị chuyển phát nhanh truyền thống & một đơn vị ứng dụng công nghệ vận chuyển, qua 
đó, mang đến cho khách hàng những gói sản phẩm đặc biệt, với thời gian giao hàng nhanh 
chóng, chất lượng vượt trội, đặc biệt tại các khu đô thị lớn như Hà Nội, Tp.HCM. 

Theo thỏa thuận hợp tác, EMS & Lalamove sẽ tận dụng thế mạnh đặc trưng của mỗi bên: hệ 
thống kho vận, nền tảng ứng dụng, đội ngũ tài xế & lượng khách hàng tiềm năng, để sớm tung 
ra gói sản phẩm mới ngay trong tháng 10 này. 



 

Cụ thể, với gói dịch vụ cao cấp EMS đang cung cấp: Hỏa Tốc Nội Tỉnh sẽ được đồng bộ hóa 
và tối ưu bởi dịch vụ Lala2H của Lalamove. Qua đó, cho phép các bưu kiện được gửi qua 
EMS có thể đến tay khách hàng trong tối đa 2 giờ làm việc. 

Với đối tượng khai thác tiềm năng giai đoạn đầu là những khách hàng có nhu cầu gửi bưu 
kiện, tài liệu, hàng hóa nội thành nhanh chóng, những vẫn phải đảm bảo các yếu tố an toàn, 
đảm bảo, chính xác và dễ dàng kiểm tra, bên cạnh việc giao nhận hàng hóa thuần túy, Siêu 
Tốc 2H còn được trang bị thêm 1 loạt tính năng đi kèm như: Giao hàng kèm thùng giữ nhiệt; 
Giao hàng tận tay; Giao hàng kèm thu hộ; Quay lại điểm nhận hàng; Giao hàng buổi đêm, 
giao hàng ngày lễ/Tết. 

Cả EMS & Lalamove đều tin rằng thông qua thỏa thuận hợp tác lần này, Siêu Tốc 2H sẽ là 
một dịch vụ đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu giao hàng khắt khe nhất, và sẽ sớm trở thành 
một giải pháp thiết yếu của nhiều doanh nghiệp địa phương trong tương lai gần. 

Dịch vụ giao hàng Siêu Tốc 2H sẽ được triển khai đầu tiên vào tháng 10/2019 tại Hà Nội & 
Tp.HCM cùng quy trình kiểm tra nghiệp vụ đặc biệt & hệ thống đối soát chặt chẽ, để đảm bảo 
các nguyên tắc: NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – AN TOÀN – CHUYÊN NGHIỆP.EMS 
& Lalamove sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng dịch vụ đến các thành phố & khu đô thị lớn 
trong cả nước, đồng thời đưa ra những gói dịch vụ mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách 
hàng. 

 



Phát biểu về ý nghĩa của sự hợp tác ra đời dịch vụ Siêu Tốc 2H, đại diện EMS Việt Nam tin 
tưởng rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ mang đến một bộ mặt hoàn toàn mới trên thị trường 
vận chuyển và giao nhận hàng hóa, góp phần mang đến cho khách hàng những dịch vụ với 
chất lượng cao nhất và trải nghiệm tốt nhất, đáp ứng nhu cần vận chuyển hàng hóa ngày một 
phát triển. 

Theo đại diện Lalamove, tất cả các Đối tác tài xế tham gia vào dự án Siêu Tốc 2H sẽ là những 
tài xế 5 sao, được cả EMS & Lalamove kiểm tra, chọn lọc và đào tạo theo đúng quy chuẩn, 
bên cạnh việc cùng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu để tăng độ nhận biết và an tâm 
từ khách hàng. 
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EMS bắt tay Lalamove triển khai dịch vụ giao hàng siêu tốc 2H 

EMS Việt Nam đã chính thức ký kết hợp tác với Lalamove, triển khai dịch vụ giao hàng 
nội thành siêu tốc trong 2 giờ. 

Lalamove bắt tay EMS triển khai dịch vụ giao hàng siêu tốc 2H 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện 
(EMS Việt Nam) và Công ty Lalamove Việt Nam vừa diễn ra sáng nay (3/10) tại Hà Nội. 
Theo thỏa thuận này, dịch vụ giao hàng siêu tốc sẽ được triển khai đồng thời tại Hà Nội và 
TP.HCM. 

Cụ thể, với gói dịch vụ cao cấp EMS đang cung cấp như Hỏa tốc nội tỉnh sẽ được đồng bộ 
hóa và tối ưu bởi dịch vụ Lala2H của Lalamove. Qua đó, cho phép các bưu kiện được gửi qua 
EMS có thể đến tay khách hàng trong tối đa 2 giờ làm việc. 

Với đối tượng khai thác tiềm năng giai đoạn đầu là những khách hàng hoặc công ty có nhu 
cầu gửi bưu kiện, tài liệu, hàng hóa nội thành nhanh chóng nhưng vẫn phải đảm bảo các yếu 
tố an toàn, đảm bảo - chính xác - dễ dàng kiểm tra, bên cạnh việc giao nhận hàng hóa thuần 
túy, dịch vụ mới còn được trang bị thêm một loạt tính năng đi kèm như: giao hàng kèm thùng 
giữ nhiệt, giao hàng tận tay, giao hàng kèm thu hộ, Quay lại điểm nhận hàng và Giao hàng 
buổi đêm, giao hàng ngày lễ/Tết. 

Dự kiến, dịch vụ giao hàng Siêu tốc 2H sẽ được triển khai đầu tiên vào tháng 10 tại Hà Nội 
và TP.HCM cùng quy trình kiểm tra nghiệm vụ đặc biệt và hệ thống đối soát chặt chẽ. Ngay 
trong tháng đầu tiên ra mắt dịch vụ, khách hàng sẽ được giảm 20% giá cước, tối đa 10.000 
đồng/đơn hàng trong thời gian từ 3/10 - 3/11/2019. 

EMS và Lalamove sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng dịch vụ đến các thành phố và khu đô thị 
lớn trong cả nước, đồng thời đưa ra những gói dịch vụ mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
khách hàng. 

Đại diện EMS Việt Nam cho biết: mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp sẽ mang đến 
một bộ mặt hoàn toàn mới trên thị trường vận chuyển và giao nhận hàng hóa, cung cấp cho 



khách hàng những dịch vụ với chất lượng cao và trải nghiệm tốt nhất, đáp ứng nhu cần vận 
chuyển hàng hóa ngày một phát triển. 

Từ phía Lalamove, theo chia sẻ từ đại diện, tất cả các đối tác tài xế tham gia vào dự án Siêu 
Tốc 2H sẽ là những tài xế 5 sao, được cả EMS và Lalamove kiểm tra, chọn lọc và đào tạo 
theo đúng quy chuẩn, bên cạnh việc cùng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu để tăng 
độ nhận biết và an tâm từ khách hàng. 

Lalamove là đơn vị có khoảng 50.000 đối tác tài xế với hơn 5.000 đối tác hoạt động liên tục 
mỗi ngày, giúp cho việc giao - nhận hàng hóa của hơn 130.000 khách hàng, 3.000 doanh 
nghiệp lớn nhỏ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với tốc độ tìm kiếm tài xế trung bình khoảng 
25 giây và thời gian nhận hàng chỉ trong vòng tối đa 10-15 phút. 
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Khai trương mô hình "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kết hợp Bưu điện văn hóa xã" 

Sáng 3-10, Bưu điện tỉnh phối hợp với UBND huyện Krông Năng tổ chức Lễ khai 
trương mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kết hợp Bưu điện văn hóa xã” ở hai 
xã Dliê Ya và Ea Tân (huyện Krông Năng). 

Mô hình này được Bưu điện tỉnh và UBND huyện Krông Năng thống nhất triển khai thí điểm 
từ tháng 10-2018, đi vào vận hành tháng 6-2019 và chính thức khai trương ngày 3-10-2019.    

Theo đó, người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chỉ 
cần đến điểm giao dịch bưu điện gần nhất, hoặc nhân viên bưu điện tới tận địa chỉ khách hàng 
đăng ký để mang hồ sơ đến nộp cho cơ quan giải quyết TTHC, khi có kết quả thì mang trả 
khách hàng.  

 

Các đại biểu cắt băng khai trương “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kết hợp Bưu điện văn hóa 
xã” tại xã Dliê Ya. 

Hiện nay trung bình mỗi ngày trên toàn tỉnh có tối thiểu 9.000 giao dịch liên quan đến TTHC. 
Với phương thức phục vụ này, ngành Bưu điện sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của các cơ 
quan hành chính nhà nước khi chia sẻ, thực hiện một số công đoạn trong quy trình thực hiện 
TTHC, góp phần giảm chi phí liên quan đến hoạt động của “Bộ phận một cửa”, nâng cao hiệu 
quả, hiệu lực quản lý nhà nước, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành 
chính. Để triển khai thực hiện tốt mô hình thí điểm này, Bưu điện tỉnh sẽ bố trí trụ sở làm 
việc, nhân viên, bảo đảm các điều kiện để phục vụ người dân... 



 

Đại diện Bưu điện tỉnh và UBND xã Ea Tân ký kết nội dung phối hợp triển khai mô 
hình. 

Phát biểu tại lễ khai trương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng Trương 
Hoài Anh bày tỏ mong muốn thời gian tới, Bưu điện tỉnh trang bị thêm các cơ sở vật chất, bố 
trí nhân viên có năng lực để tiếp cận và từng bước chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ 
TTHC từ UBND xã cho bưu điện, hướng đến tiếp nhận hồ sơ TTHC tại nhà dân; đề nghị 
UBND hai xã tăng cường công tác quản lý, giám sát quá trình phối hợp triển khai mô hình, 
đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC cho người dân, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân 
dân để mô hình thí điểm đạt kết quả cao nhất. 
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Ia Pa: Khai trương "Thùng quỹ nhân đạo" 

Sáng 2-10, tại Bưu điện huyện Ia Pa, Gia Lai đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp 
giữa Hội Chữ thập đỏ với Bưu điện huyện và khai trương “Thùng quỹ nhân đạo”.  

 

Cán bộ, nhân viên Bưu điện và Hội Chữ thập đỏ huyện ủng hộ Thùng Quỹ nhân 
đạo. Ảnh: Mai Linh 

 Tại đây, lãnh đạo 2 cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp trong thực hiện các hoạt động 
an sinh xã hội. Theo đó, chìa khóa thùng quỹ và số tiền ủng hộ do Hội Chữ thập đỏ huyện 
quản lý. Bưu điện huyện chịu trách nhiệm quản lý và bảo đảm an toàn cho thùng quỹ. Định kỳ 
3-6 tháng/lần hoặc tùy từng trường hợp cụ thể, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Bưu điện 
huyện tổ chức mở thùng, hai bên thực hiện kiểm kê số tiền thu được và lập biên bản. Khi tổ 
chức trợ giúp cho các trường hợp khó khăn, hai bên sẽ thảo luận và thống nhất phương án 
triển khai. 

  

“Thùng quỹ nhân đạo” được triển khai nhằm phát động cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động ngành Bưu điện và cộng đồng cùng gây quỹ giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, 
trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân bị thiên tai và cán bộ, nhân viên bưu điện gặp rủi ro 
đột xuất. 

  

 


