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Tín đồ xê dịch có thể đặt tour du lịch online qua bưu điện 

Khi thương mại điện tử ngày càng phát triển, người dùng có nhiều lựa chọn hình thức 
đăng ký, sử dụng các dịch vụ, trong đó có đặt tour du lịch. 

Khi nhắc đến bưu điện, hầu hết ai cũng nghĩ đến vận chuyển hàng hóa, giao nhận thư từ. Tuy 
nhiên trong những năm gần đây, đặc biệt khi thương mại điện tử phát triển, Bưu điện Việt 
Nam (Vietnam Post) đã có bước chuyển mình để phục vụ cộng đồng, cung cấp cho người 
dùng các tiện ích mới mẻ và linh hoạt. 

Du lịch là một lĩnh vực được Vietnam Post khai thác, nhằm mang đến những trải nghiệm chân 
thực và bắt kịp xu hướng cho người ưa dịch chuyển, khám phá. 

 

Vietnam Post luôn thay đổi không ngừng để phục vụ khách hàng. 

Theo đó, PostJoy - nền tảng du lịch trực tuyến thuộc Vietnam Post - sẽ cung cấp cho người 
tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến du lịch. Người sử dụng sẽ có những trải 
nghiệm hài lòng qua các sản phẩm như tour du lịch, combo khách sạn, vé tham quan địa danh, 
vé tham dự chương trình nghệ thuật... 



 

Khách hàng tại bất cứ địa phương nào cũng đều có thể sử dụng dịch vụ của PostJoy. 

Khách hàng có thể đặt tour hay combo trực tiếp trên website, hay đến bất cứ điểm bưu cục 
nào trong mạng lưới để được hỗ trợ đặt online cho dịch vụ du lịch mình mong muốn. Việc di 
chuyển thoải mái mà không vướng bận hành lý cũng trở nên khả thi hơn, vì PostJoy cung cấp 
nhiều tiện ích như vận chuyển hành lý, quà tặng, chuyển phát vé tham quan đến tận nơi lưu 
trú… 

Với triết lý kinh doanh "là một phần gắn bó với khách hàng" và phương châm “du lịch muôn 
phương, PostJoy dẫn đường”, PostJoy nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của 
khách hàng, cung cấp nhanh và đa dạng hóa sản phẩm. Bạn đọc có thể ra bưu cục gần nhất 
của Bưu điện Việt Nam hoặc truy cập website postjoy.vn để trải nghiệm các dịch vụ, tiện ích 
PostJoy cung cấp. 



 

Nguồn: Báo Quảng Bình  

Ngày đăng: 08/02/2020 
Mục: BHXH 

Tăng cường phối hợp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

Chiều 7-2, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị 
đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình qua đại lý thu Bưu điện năm 2019, phương hướng, 
giải pháp năm 2020.  

 

Lãnh đạo 2 ngành BHXH và Bưu điện tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 
2020. 

Năm 2019, hai ngành BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác 
tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và đạt được 
những kết quả phấn khởi. Tính đến tháng 12-2019, tổng số đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện trên địa bàn toàn tỉnh là 13.273 người, tăng 5.678 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 
125,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; trong đó, số đối tượng khai thác qua đại lý thu Bưu 
điện có 3.253 người, chiếm 57,29% số đối tượng tăng mới. Tổng số đối tượng tham gia 
BHYT hộ gia đình là 98.302 người, tăng 16.910 người so với cùng kỳ, tương ứng 20,8%; 
trong đó, số đối tượng khai thác qua đại lý thu Bưu điện là 7.768 người. 

  

Trong năm, các đơn vị BHXH và bưu điện đã phối hợp tổ chức 123 hội nghị tuyên truyền trực 
tiếp thu hút trên 10.000 người tham gia. Số người tham gia BHXH tự nguyện tại hội nghị là 
3.493 người, đạt tỷ lệ 34,8% số người đến dự. 

  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp để 
khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong thời 
gian tới. Theo đó, năm 2020, hai ngành BHXH và Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường công tác 
truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đến tận từng thôn, bản, xã, phường, thị trấn.  
Trong đó tập trung đổi mới tuyên truyền từ chú trọng tuyên truyền chính sách , pháp luật sang 
tuyên truyền về lợi ích, vai trò và những nội dung cải cách của chính sách BHXH, BHYT. Hai 



ngành xây dựng và triển khai kế hoạch ngay những tháng đầu năm và cụ thể từng tháng, từng 
quý bảo đảm hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ, phấn đấu đến ngày 30-11,  hoàn thành các chỉ 
tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020. 
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Nhiều đơn vị tặng khẩu trang y tế cho người dân 

Ngày 6/2/2020, Bưu điện tỉnh triển khai chương trình tặng miễn phí khẩu trang y tế cho khách 
hàng. 

Theo đó, trong 3 ngày (từ ngày 6 - 8/2/202), Bưu điện tỉnh tổ chức phát tặng trên 800 cái khẩu 
trang y tế cho khách hàng khi đến giao dịch tại quầy giao dịch Trần Phú (phường 7, TP. Bạc 
Liêu) và Trung tâm Hành chính công tỉnh (phường 1, TP. Bạc Liêu). 

Mỗi khách hàng sẽ được nhận tối thiểu 1 cái khẩu trang y tế 3 lớp đạt chuẩn để hỗ trợ phòng 
chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. 

* Sáng 7/2, Hội Phụ nữ và Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an tỉnh) tổ 
chức 2 điểm tặng khẩu trang y tế tại 2 chốt đèn tín hiệu giao thông trên đường Trần Phú 
(phường 7, TP. Bạc Liêu). 

Đợt này, các đơn vị đã tặng 800 cái khẩu trang y tế loại 3 lớp, 4 lớp cho người tham gia giao 
thông. Theo kế hoạch, Hội Phụ nữ - Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ sẽ tiếp tục 
đóng góp tiền để mua khẩu trang y tế tặng cho người tham gia giao thông, người dân trong 
những ngày sắp tới. 

 

Chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh tặng khẩu trang y tế cho người 
tham gia giao thông trên đường Trần Phú. Ảnh: H.T 

* Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu vừa phát tặng người dân 250 chai dung dịch rửa tay khô do 
nhà trường bào chế vào chiều 6/2/2020. 

Sử dụng dung dịch sát khuẩn này là một biện pháp hữu hiệu giúp rửa tay nhanh, không cần 
nước sạch, giảm nguy cơ mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. 

Người dân có nhu cầu sử dụng dung dịch này thì đến phòng bảo vệ của trường để nhận. 


