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Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bưu chính 

Tốc độ phát triển thương mại điện tử đang ở mức ngày càng cao và còn rất nhiều tiềm 

năng, dư địa trong tương lai. Do đó công tác an toàn, an ninh bưu chính phục vụ sự phát 

triển của thương mại điện tử đang được đòi hỏi cao hơn bao giờ hết. 

Nguy cơ mất an toàn trong hoạt động bưu chính ngày càng hiện rõ khi thống kê của Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho thấy, chỉ trong một thời gian ngắn 

vừa qua, Cục đã phát hiện, xử lý 7.270 bưu phẩm, bưu kiện phát tán qua dịch vụ bưu chính 

chứa 8.022 loại vũ khí, linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn, gỡ bỏ 102 đường dẫn tài 

khoản Facebook, 6.000 đường dẫn video YouTube, 41 trang thông tin điện tử có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

 

Thương mại điện tử bùng nổ, một mặt cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong vận 

chuyển hàng hóa 

Những con số này cho thấy, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ 

và linh kiện để lắp ráp vũ khí trên không gian mạng, dịch vụ bưu chính vẫn tiếp tục diễn biến 

phức tạp, với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn cho công tác 

đấu tranh của các lực lượng chức năng. Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, các 

doanh nghiệp ngành bưu chính cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong vận chuyển 

hàng hóa khi số đơn hàng tăng lên nhanh chóng, trong khi những quy định pháp luật vẫn còn 

tiềm ẩn nhiều kẽ hở khiến hoạt động bưu chính gặp nhiều khó khăn. 

Ông Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện trên thị 

trường có tổng số khoảng 500 doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát được cấp phép hoạt 

động. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vận tải cũng xin được cấp phép để phục vụ nhu cầu 

của thị trường nội địa. 

Cung cầu gia tăng, tuy nhiên, những hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã xuất hiện, như 

doanh nghiệp áp dụng giá dịch vụ bưu chính, vận chuyển dưới giá thành để cạnh tranh dẫn 

đến bóp méo thị trường; nhiều doanh nghiệp xin cấp phép để xe được dán tem “xe bưu chính” 

nhưng không thực hiện chuyển phát mà chỉ nhằm tránh bị kiểm tra... 

Chưa kể, thực tế thời gian qua cho thấy, có một số khách hàng không trung thực, cố tình làm 

giả hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa và lợi dụng đường chuyển phát để vận chuyển 

hàng lậu, hàng cấm. Những vấn đề này ngày càng trở nên nhức nhối, tác động nghiêm trọng 



đến công tác an toàn, an ninh bưu chính. Hệ lụy nữa là các doanh nghiệp bưu chính, chuyển 

phát chân chính cũng bị “vạ lây” khi có doanh nghiệp trong ngành làm mất uy tín, hình ảnh. 

Do đó, để bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, các doanh 

nghiệp trong ngành đề xuất các cơ quan hữu quan cần siết chặt hoạt động cấp phép cho các 

doanh nghiệp bưu chính, kèm theo đó là những quy định rõ ràng như doanh nghiệp phải đáp 

ứng điều kiện gì, vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu, quy định về bảo hiểm hàng hóa của khách 

hàng như thế nào… 

Về phía các doanh nghiệp, mới đây, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính chuyển 

phát tại Việt Nam đã cùng ký cam kết không nhận, chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường 

bưu điện. Đây cũng là hành động thiết thực của các doanh nghiệp bưu chính lớn nhằm cụ thể 

hóa Chỉ thị số 28/CT-BTTTT ngày 8/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng 

cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng 

cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường 

bưu điện. 

Theo đó, các doanh nghiệp cùng cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về vật 

phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính. Đồng thời, 

tăng cường đào tạo, phổ biến, quán triệt đến người lao động các quy định của pháp luật về vật 

phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính. 

Song song với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những điểm 

còn mâu thuẫn, chưa rõ ràng, thống nhất trong các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động 

bưu chính. Đặc biệt, các doanh nghiệp đang đề xuất thành lập Hiệp hội Bưu chính để bảo vệ 

quyền lợi cho những doanh nghiệp bưu chính chân chính hoạt động hiệu quả. 
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tieu-dung-truc-tuyen-697521.html 

Online Friday - ‘ngày hội’ thúc đẩy thị trường tiêu dùng trực tuyến 

Trong 7 năm qua, Online Friday đã thể hiện vai trò kết nối, hỗ trợ của Chính phủ đối với các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. 

Thúc đẩy phát triển TMĐT 

Ngày hội mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday là chương trình mua sắm trực tuyến 

lớn nhất Việt Nam do Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, Cục Thương mại điện tử và 

Kinh tế số tổ chức nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người tiêu dùng và cộng 

đồng doanh nghiệp từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến các đơn vị cung ứng dịch vụ hạ tầng 

cho thương mại điện tử. 

Bắt đầu từ năm 2014, với tổng doanh số bán hàng của các doanh nghiệp tham gia đạt ở mức 

trên 160 tỷ đồng, đến năm 2019, chương trình đã thu hút 3.840 doanh nghiệp với 95.000 mặt 

hàng, sản phẩm chính hãng và đạt tổng giá trị giao dịch hàng hóa trong 24 giờ tổ chức ước 

tính đạt trên 2.500 tỷ đồng với 3 triệu đơn hàng. 

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Trưởng Ban tổ 

chức chương trình Online Friday 2020 nhận định: “Các sự kiện trải nghiệm công nghệ số, 

thương mại điện tử diễn ra trong sự kiện cũng đã được doanh nghiệp, người tiêu dùng hưởng 

ứng tích cực và được xã hội đánh giá cao”. 

Ông Hải cho biết thêm, dịch Covid-19 chính là cú hích để Ban tổ chức quyết định tổ chức 

Online Friday năm 2020 theo cách mới, khác biệt hơn so với 6 năm trước. 

 

3,7 triệu đơn đặt hàng trong 60h 

Lần đầu tiên tại Online Friday 2020, Bộ Công Thương triển khai Voucher khuyến mại tập 

trung toàn quốc theo các mã “muasamvietnam”, “OF2020” hoăc̣ “onlinefriday2020”. Tất cả 

các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình Online Friday năm nay đều triển khai 

khuyến mại, giảm giá bằng Voucher chung này và nhận được sự quan tâm lớn từ hàng triệu 

người tiêu dùng Việt Nam. 
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Online Friday 2020 là sự kiện hoàn toàn trực tuyến, được tổ chức thành công trên 12 hệ thống 

nền tảng số, ứng dụng mạng xã hội khác nhau như Facebook, TikTok và các báo điện tử… 

Nằm trong khuôn khổ chương trình, sự kiện “60h mua sắm trưc̣ tuyến Viêṭ Nam” tổ chức từ 

0h ngày 4/12 - 12h ngày 6/12/2020, BTC đã mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người 

tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp, từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến các đơn vị cung 

ứng dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử. Sư ̣kiêṇ góp phần đóng góp tích cưc̣ vào viêc̣ 

kích cầu mua sắm dip̣ cuối năm cũng như nâng cao hơn nữa trải nghiêṃ mua sắm trưc̣ tuyến 

cho người tiêu dùng. 

Cụ thể, đã có 11,2 triệu lượt xem thông tin trên ứng dụng và thiết bị di động, tổng số sản 

phẩm chính hãng tham gia chương trình là 247.112 sản phẩm. Chương trình có 26.258 

voucher Ngôi sao được phân phối đến khách hàng qua nền tảng Online Friday. 

 

Tính năng được khách hàng sử dụng nhiều nhất trong sự kiện là “So sánh giá” với trên 1,4 

triệu lượt tương tác so sánh giá. Bên cạnh đó, chương trình quét QR săn voucher có 1,1 triệu 

lượt quét QR. 

Đáng chú ý, sự kiện MegaStream kích hoạt ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam với tên gọi 

“Mùa sao cuối năm” đã có trên 4,9 triệu lượt xem và tương tác trong 4 giờ, từ 20h - 24h ngày 

3/12. 

Cùng với đó, chương trình Voucher mua sắm Việt Nam áp dụng toàn quốc trên 52 website, 

sàn thương mại điện tử trong 60 giờ đã ghi nhận trên 3,7 triệu đơn đặt hàng, tăng 267% so với 

ngày trung bình trong năm. 

Ngoài ra, trong chương trình Online Friday 2020 năm nay được triển khai quy trình kiểm soát 

chặt chẽ các sản phẩm xuất hiện ở chương trình. Theo đó, các sản phẩm được đưa lên hệ 

thống Online Friday 2020 đều thuộc nhóm sản phẩm cam kết chính hãng của các doanh 

nghiệp và được kiểm duyệt trước khi đưa lên hệ thống. 

Bên cạnh các hoạt động kích cầu mua sắm, buổi hội thảo đồng hành cùng thương mại điện tử 

Việt Nam với chủ đề “Thúc đẩy doanh số bán hàng trong vòng 60h bằng trải nghiệm khách 

hàng tại các điểm chạm" cũng được tổ chức thành công và thu hút sự tham dư ̣của 350 đại 

diện đến từ doanh nghiệp, đơn vị trong nhiều lĩnh vực rộng khắp, bao gồm nhà sản xuất, sàn 

thương mại điện tử, doanh nghiệp bán hàng, đơn vị vận chuyển, đơn vị thanh toán. 

Sau 7 năm liên tiếp tổ chức, Online Friday đã và đang khẳng định vai trò là sự kiện tầm cỡ và 

nổi bật về mua sắm trực tuyến trên toàn quốc. 

Minh Ngọc 
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Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện 

 

Năm 2020, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã kết nối mạng thông tin về dịch vụ công 

trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố cùng 12 Bộ, ngành; tiếp nhận và chuyển phát 20.000 

hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp 

trên cả nước. 

Vài năm trước, mỗi khi cần giải quyết thủ tục hành chính là ông Trần Văn Đức xã An Hòa, 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp phải mất nhiều thời gian để đến bộ phận một cửa của 

huyện hoặc tỉnh để nộp hồ sơ. Giờ đây, thói quen nộp hồ sợ trực tiếp tại bộ phận một cửa đã 

không còn nữa, thay vào đó, ông Đức ở nhà và gọi nhân viên Bưu điện đến thu hồ sơ để 

chuyển đến cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Sau khi có kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ 

chuyển toàn bộ hồ sơ tới tận nhà ông Đức theo đúng thời gian quy định. 

Tại Bưu điện Văn hóa xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, dù còn khá sớm 

nhưng chị Nguyễn Thúy Hạnh đã tranh thủ đầu giờ sáng đến gửi hồ sơ giải quyết hưởng trợ 

cấp thất nghiệp. Sau khi kiểm đếm, hồ sơ của khách hàng bị thiếu quyết định thôi việc và bản 

photocopy sổ hộ khẩu, chị Nguyễn Thị Ngọc Lộng, nhân viên Bưu điện Văn hóa xã Giai 

Xuân đã giải thích rất cặn kẽ cho chị Hạnh về danh mục các tài liệu phải có trong và hướng 

dẫn khách hàng bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Rất may nhà chị Hạnh ở gần Bưu điện văn 

hóa xã nên chỉ 10 phút sau hồ sơ đã được bổ sung đầy đủ để chuyển đến Trung tâm Giới thiệu 

việc làm tại địa phương. 



 

Ngày càng có nhiều người dân lựa chọn nộp hồ sơ hành chính tại các điểm Bưu điện 

Giống như ông Đức tại tỉnh Đồng Tháp hay chị Hạnh tại thành phố Cần Thơ, giờ đây hàng 

chục nghìn người dân và các tổ chức đã dần thay đổi thói quen đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 

trực tiếp tại bộ phận một cửa các cấp. Thay vào đó, chỉ cần mất vài phút để đến điểm Bưu 

điện gần nhất là người dân có thể dễ dàng nộp hồ sơ để thực hiện các thủ tục nằm trong danh 

mục được giải quyết qua mạng bưu chính công ích. 

Nếu như năm 2017, thời gian đầu triển khai còn nhiều người chưa biết đến những dịch vụ 

này, thì năm 2020 đã có rất nhiều người dân biết và sử dụng triệt để những tiện ích mà việc 

giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện mang lại. 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, năm 2020, số 

lượng hồ sơ được tiếp nhận tại các bưu cục và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua Vietnam Post đạt khoảng 20.000 lượt hồ sơ. Điều đặc biệt, dù số lượng hồ sơ, kết 

quả thủ tục hành chính khá lớn nhưng đơn vị này không để xảy ra bất kỳ sai sót đáng tiếc nào. 

 

Nhân viên phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ người dân yêu cầu 

"100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được các nhân viên Bưu điện chuyển 

phát an toàn. Không hề có hồ sơ nào bị hư hỏng, ảnh hưởng tới nội dung bên trong. Qua 4 

năm triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

không có một trường hợp nào phản ánh bị mất hay thất lạc", ông Chu Quang Hào khẳng định. 
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Để có được sự tin tưởng của người dân và các tổ chức doanh nghiệp vào dịch vụ này, đặc biệt 

là dần thay đổi thói quen, tâm lý muốn nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính, thời gian qua Vietnam Post đã phối hợp rất chặt chẽ với các Bộ, ngành, 

địa phương để cung ứng các dịch vụ hành chính công, kết nối dịch vụ công trực tuyến, xây 

dựng quy trình thực hiện chuyên nghiệp đồng thời nâng cấp, mở rộng các điểm cung ứng dịch 

vụ đến tận cấp xã, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về những tiện ích của dịch vụ bằng nhiều 

hình thức đến từng tổ chức và cá nhân trên cả nước. Tuy nhiên nhằm nâng cao, kĩ năng, 

nghiệp vụ của đội ngũ lao động, Vietnam Post đặc biệt chú trọng tới việc tập huấn cho toàn bộ 

nhân viên thực hiện nhiêm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

Không chỉ tham gia tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả, Bưu điện Việt Nam còn là doanh 

nghiệp bưu chính tích cực nhất trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính qua việc hỗ trợ hoàn 

toàn miễn phí khi người dân tới các điểm Bưu điện để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cấp độ 

3, 4. 

Ánh Dương 
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Thương mại điện tử tăng trưởng 1, nhu cầu kho vận tăng gấp 3 

Đây là đánh giá của chuyên gia JLL Việt Nam về chặng đường phát triển của ngành 

logistic Việt Nam trong thời gian sắp tới. 

Dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, thương mại toàn cầu và tại Việt Nam đang có sự dịch 

chuyển về cơ cấu mạnh mẽ trong việc bán hàng cho thị trường tiêu thụ nội địa từ kênh truyền 

thống qua kênh thương mại điện tử (TMĐT) trực tuyến, từ mega-mall qua omni chanel. 

Trong họp báo với chủ đề "Chặng đường tương lai của ngành logistic Việt Nam" diễn ra sáng 

15/12, JLL Việt Nam đánh giá, TMĐT là một động lực lớn cho nhu cầu bất động sản logistic. 

Thông thường, các công ty TMĐT sử dụng nhiều không gian hậu cần hơn so với các nhà bán 

lẻ truyền thống. Điều này phần lớn do phạm vị sản phẩm của doanh nghiệp TMĐT phong phú 

hơn, mức tồn kho lớn, yêu cầu về không gian vận chuyển ra nước ngoài lớn hơn và nhu cầu 

hậu cần 2 chiều (đổi trả hàng). 

Tại Việt Nam, doanh thu từ TMĐT ước tính đạt 4,07 tỷ USD vào năm 2015, tăng lên 6,2 tỷ 

USD vào năm 2017. Đến năm 2020, thị trường dự kiến đạt khoảng 13 tỷ USD, tăng gấp đôi 

2017. 

Theo nhận định của bà Trang Bùi, Giám đốc Cấp cao thị trường Việt Nam của JLL, nếu so 

sánh với thị trường toàn cầu, khi mô hình TMĐT phát triển ở mức độ trưởng thành như tại 

Mỹ, Hàn Quốc,.. diện tích bất động sản kho vận so với TMĐT là gấp 3 lần. 

 

Nhu cầu về kho vận tăng gấp 3 lần so với mức độ tăng trưởng của TMĐT. Ảnh: TL 

Bà cũng cho biết trong 2 năm trở lại đây, dòng vốn FDI đầu tư vào bất động sản logistic tại 

Việt Nam tăng mạnh. Các quỹ đầu tư lớn đã đầu tư khoảng 3 tỷ USD cho giai đoạn 1 và một 

số quỹ cũng đang kêu gọi đầu tư giai đoạn 2. 

"Nhu cầu của các nhà đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp vào thị trường Việt Nam 

trong thời điểm này cũng rất lớn. Trước kia họ thường có nhu cầu tìm quỹ đất để phát triển 

với quy mô từ 5.000-10.000 m2 tuy nhiên đến nay đã tăng lên 10.000 - 50.000 m2", bà Trang 

Bùi bình luận. 



Bên cạnh đó, đơn vị này đánh giá kho lạnh sẽ là phân khúc nổi lên trong lĩnh vực logistic 

tương lai khi ngày càng nhiều người tiêu dùng đặt mua hàng hóa trực tuyến trong thời gian 

đại dịch. 

Thị trường cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến về nhu cầu kho lạnh trong việc hỗ trợ các dịch 

vụ y tế quan trọng như quá trình lưu chuyển và bảo quản vaccine Covid-19 mới. JLL nhận 

định nếu chương trình tiêm chủng được áp dụng rộng rãi, nhu cầu bảo quản vaccine sẽ trở nên 

cấp bách cho mọi quốc gia. 

So với các quốc gia trong khu vực, giá bất động sản logistic tại Việt Nam đang ở mức thấp 

nhất nhưng bà Trang Bùi dự báo trong 12 tháng tới giá sẽ tăng trưởng khoảng 12% do quỹ đất 

hạn chế. Hiện nay, giá thuê trung bình tại miền Bắc là 3,9 USD/m2/tháng, cao hơn 0,3 

USD/m2/tháng so với giá thuê trung bình tại miền Nam. 

Theo chuyên gia, để đạt được những mục tiêu tăng trưởng trong tương lai, ngành logistic Việt 

Nam còn nhiều thách thức cần phải vượt qua. 

Trước hết, cần tiếp tục duy trì mức đầu tư hợp lý và cơ sở hạ tầng, chú trọng phát triển cả hệ 

thống đường cao tốc, mạng lưới tiện ích và năng lượng tái tạo. 

Bên cạnh đó, quy trì giao thương xuyên biên giới của Việt Nam về thời gian và chi phí vẫn 

còn cần phải cải thiện đáng kể. Xét về chi phí giao dịch qua biên giới, bao gồm chi phí tuân 

thủ tài liệu thủ tục và chi phí xuất nhập khẩu, Việt Nam là thị trường kém cạnh tranh so với 

hầu hết quốc gia trong khu vực. 

 
 


