
 

Nguồn: MIC 
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Mục: Bưu chính 

Vietnam Post đạt giải thưởng Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2020 -2021 

Ngày 12/10, tại Lễ Công bố và Vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2020-2021, Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã vinh dự lọt vào TOP 10 của nhóm ngành Công nghệ-
Dịch vụ số Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2020-2021. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Vietnam Post 
nhận được giải thưởng này. 

 

 

Việc Vietnam Post liên tục có mặt và thăng hạng ở vị trí cao trong bảng xếp hạng Thương hiệu 
Mạnh Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận của người dân, khách hàng về sự nỗ lực bền bỉ vượt qua 
những thách thức của đại dịch Covid-19, chủ động đổi mới, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao 
và đưa các nền tảng số vào vận hành sản xuất. 

Trong đại dịch, Bưu điện Việt Nam vững vàng triển khai linh hoạt các kịch bản kinh doanh thực 
hiện mục tiêu kép vừa an toàn phòng dịch, vừa đảm bảo sự tăng trưởng và thực hiện tốt vai trò sứ 
mệnh phục vụ cộng đồng bằng công nghệ hiện đại, dùng công nghệ số để đảm bảo dòng chảy vật lý 
của hàng hoá. Bên cạnh đó, Vietnam Post còn giữ vững mạng bưu chính cộng cộng, phục vụ tốt 
nhất các dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo thông suốt các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và hỗ trợ 
tích cực người dân khi chuỗi cung ứng hàng hoá có nguy cơ đứt gãy do nhiều địa phương phải áp 
dụng các biện pháp mạnh trong phòng và chống dịch, qua đó, khẳng định vai trò dẫn dắt của doanh 
nghiệp bưu chính Quốc gia với vị thế số 1 tại Việt Nam. 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post cho biết: “Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các 
giải pháp về công nghệ, đội ngũ nhân lực CNTT của chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu, chủ 
động đưa ra nhiều các giải pháp, các nền tảng số mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, khẳng 
định vai trò, vị thế và sự chủ động trong chuyển đổi số. Chúng tôi coi chuyển đổi số, ứng dụng công 
nghệ trong cung cấp dịch vụ là vấn đề sống còn để phát triển. Đã có những quầy giao dịch số đa 
dịch vụ ứng dụng nền tảng CAS-Counter, tủ phát hàng không tiếp xúc, định danh xác thực điện tử 
PostID, bản đồ số VMAP, mã địa chỉ số Vpostcode, sàn TMĐT Postmart.vn, thanh toán điện tử 
Postpay, app Công dân số và nhiều nền tảng công nghệ khác giúp Bưu điện Việt Nam có một hệ 
sinh thái công nghệ hoàn chỉnh, phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng. 



Chính công nghệ và các dịch vụ số mà chúng tôi đã, đang triển khai và thí điểm triển khai đã làm 
thay đổi căn bản mô hình tổ chức sản xuất, giải phóng sức lao động cho cán bộ công nhân viên, 
mang lại nhiều tiện ích khách hàng. Hiện nay, chỉ với một điểm chạm, khách hàng có thể sử dụng 
tất cả các dịch vụ của Bưu điện như gửi tiết kiệm, thanh toán điện, nước, nhận, gửi hàng hoá hay 
mua sắm trực tuyến trên sàn TMĐT Postmart.vn. Thời gian sắp tới, việc nhận lương hưu cũng sẽ 
được chúng tôi số hoá để mọi việc trở nên thuận tiện hơn”. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Vietnam Post vẫn là một trong số ít những đơn vị đảm bảo ổn định hoạt 
động vận chuyển hàng hóa và cung cấp đầy đủ nhất các dịch vụ bưu chính đến khách hàng. Theo 
thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu thực hiện Vietnam Post đạt 13.420 tỷ đồng, 
tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận đạt gần 270 tỷ đồng. Đặc biệt, thu nhập của cán 
bộ công nhân viên, người lao động tăng 17,3% so cùng kỳ năm 2020. Đây là những kết quả đáng 
khích lệ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới vẫn còn phức tạp ảnh hưởng 
đến nhiều mặt hoạt động. 

Tình hình dịch bệnh phức tạp đã gây ảnh đến việc vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm gặp 
nhiều hạn chế, Vietnam Post là một trong những đơn vị đủ điều kiện, được cơ quan chức năng cấp 
phép, ưu tiên hoạt động trong vùng dịch, đóng góp một phần quan trọng trong chuỗi lưu thông và 
cung ứng hàng hóa hàng hoá, góp phần phát triển kinh tế cũng như phòng chống dịch bệnh. Đồng 
thời, tổng công ty cũng đẩy mạnh hỗ trợ đưa sản phẩm của các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 
thương mại điện tử, tính đến tháng 09/2021, đã có hơn 80.000 hộ sản xuất nông nghiệp hoạt động 
trên sàn Postmart.vn, cung cấp hơn 70 tấn hàng hóa thiết yếu cho người dân tại hơn 3.000 điểm 
phục vụ và qua sàn Postmart.vn. 

Không chỉ triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp trong giai đoạn “bình 
thường mới”, Vietnam Post đã phát huy tối đa vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp bưu chính quốc gia 
trong phục vụ cộng đồng và thể hiện trách nhiệm cao đối với xã hội Tổng công ty cùng các đối tác 
đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội lớn như chương trình Hạt vàng Bưu điện, chương trình 
“Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương”, đưa đến tay những đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch 
trên 500.000 phần quà tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong tâm dịch. 

 

Bên cạnh đó, xác định cán bộ, công nhân viên, người lao động là ưu tiên số 1 trong thời điểm hiện 
tại, Vietnam Post đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, trang bị khẩu trang, khử khuẩn 
các điểm phục vụ, tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các bộ phận thường xuyên di chuyển và tiếp 
xúc với khách hàng, đồng thời, đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động trên toàn mạng lưới. 



Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, với những đóng góp to lớn của mình Vietnam Post đã đưa Việt Nam 
tăng 2 bậc khi Liên minh Bưu chính thế giới UPU công bố chỉ số phát triển Bưu chính thế giới năm 
2021 (2IDP) và là một trong 04 nước trong khu vực ASEAN lọt vào top 50. 

Trong tương lai, với đà tăng trưởng nhanh và bền vững, Vietnam Post sẽ không ngừng đổi mới, 
triển khai linh hoạt, tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất, nâng cao 
chất lượng để đảm bảo tốt nhất các dịch vụ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ , để thúc đẩy dòng chảy 
vật lý song song cùng dòng chảy số và triển khai phát triển các dịch vụ số trên nền tảng Bưu chính. 
Đồng thời, nỗ lực vượt qua những khó khăn của đại dịch để thực hiện tốt vai trò và sứ mệnh trong 
hoạt động phục vụ cộng đồng của doanh nghiệp Bưu chính Quốc gia, bắt kịp với sự thay đổi của 
ngành Bưu chính trong khu vực và trên thế giới.  

PV 

 

  



Nguồn: CTT Sóc Trăng 

Ngày đăng: 13/10/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Sóc Trăng: Phấn đấu thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch Covid-
19 vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh" 

Trong thời gian dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhu cầu hồ sơ, văn bản, hàng hóa chuyển 
phát qua dịch vụ bưu điện của người dân, cơ quan, doanh nghiệp tăng cao. Thấu hiểu điều đó, 
Bưu điện tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều giải pháp nỗ lực trong các hoạt động, vừa nâng cao chất 
lượng dịch vụ, vừa tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. 

Với mạng lưới bao phủ rộng khắp đến tận địa bàn xã, Bưu điện tỉnh Sóc Trăng luôn duy trì ổn định 
mạng lưới khai thác, nâng cao năng lực vận chuyển để đảm bảo lưu thoát bưu gửi nhanh nhất trong 
phạm vi cả nước, đặc biệt là phục vụ nhu cầu chuyển phát công văn của Đảng, Nhà nước, vận 
chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm... của người dân trong bối cảnh một số hoạt động vận chuyển hành 
khách công cộng đã tạm dừng. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống dịch, 
đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng linh hoạt, phù hợp 
với thực tế tại địa bàn, nhằm đảm bảo mạng lưới thông suốt; tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho 
công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống 
là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, đó là "vừa phòng chống dịch 
Covid-19 vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh". 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Bưu điện tỉnh đã tiến hành rà soát quy trình, sắp xếp, cải tiến 
theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa từng khâu, từng công đoạn. Đối với khâu chấp 
nhận, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, gói bọc, sử dụng vận đơn in trực tiếp, giảm bớt 
một số thủ tục, thao tác để rút ngắn thời gian chấp nhận bưu gửi. Đầu tư thêm phương tiện vận 
chuyển, thiết bị, công cụ khai thác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi 
số một cách triệt để, giúp quy trình cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác, nâng cao năng suất 
và chất lượng lao động. 

Toàn mạng lưới tích cực tham gia vào quá trình cung ứng hàng hóa thiết yếu, thông qua các bưu 
cục, điểm Bưu điện văn hóa xã đã tổ chức 100 điểm bán hàng bình ổn giá cho người dân nhằm chia 
sẻ gánh nặng khan khiếm hàng hóa với địa phương; tích cực hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp kết nối 
tiêu thụ (nhãn xuồng Vĩnh Châu, thanh nhãn Cù Lao Dung 11 tấn, bưởi Kế Sách khoảng 5,5 tấn). 

Phối hợp chặt chẽ với địa phương, các sở, ban ngành để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: Hiện đã tổ chức phát hơn 170.000 
căn cước công dân cho người dân trên địa bàn, chuyển phát 4.500 hồ sơ, học bạ, bảng điểm, giấy 
chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp và các hồ sơ khác phục vụ cho công tác xét tuyển đại học 
cho học sinh lớp 12. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai cấp phát thẻ bảo hiểm y tế hộ gia 
đình cho các đối tượng ngưng nhận hỗ trợ theo Quyết định số 861/QĐ-TTg đảm bảo quyền lợi khám 
chữa bệnh cho người hưởng đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh diễn ra phức tạp. 

Ngoài ra, đơn vị còn tham gia chương trình “Tấm lòng mùa dịch, sản sẻ yêu thương” (từ ngày 
19/8/2201 đến ngày 21/8/2021) do Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bưu điện tỉnh đồng hành, 
trong đó, Bưu điện tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện thu gom, đóng túi 15.000 phần quà (tương 
đương 75 tấn) cho người dân tại TP. HCM, mỗi túi quà bao gồm các mặt hàng lương thực, thực 
phẩm thiết yếu như dầu ăn, đường trắng, lạp xưởng, nước tương, nước mắm, cá hộp. Trong tháng 
9/2021, Bưu điện Việt Nam phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ phương 
tiện học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn, đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận phương pháp 
học tập mới. Đối với Bưu điện tỉnh Sóc Trăng, nằm trong danh sách 19 tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng 
dịch bệnh nên Tổng Công ty chỉ khuyến khích vận động đóng góp. Tuy nhiên, với vai trò, sứ mệnh 
vì cộng đồng, với truyền thống nghĩa tình của người bưu điện, tập thể Bưu điện tỉnh Sóc Trăng đã 
chung tay đóng góp hơn 30 triệu đồng gửi về tổng công ty. Bên cạnh đó, thực hiện tiếp nhận miễn 



phí thiết bị vận chuyển của tổ chức, cá nhân đóng góp cho chương trình đến địa điểm tiếp nhận theo 
hướng dẫn của Bưu điện Việt Nam. 

Trong quá trình thực hiện, Bưu điện tỉnh luôn thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế như 
đeo khẩu trang trong suốt thời gian lao động, đo thân nhiệt theo hướng dẫn, giữ khoảng cách tối 
thiểu khi giao tiếp, không tập trung đông người, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại nơi thuận 
tiện cho nhân viên, khách hàng sử dụng, thực hiện khai báo y tế đối với tất cả nhân viên bưu điện, 
đặc biệt là đội ngũ giao dịch viên, lái xe, nhân viên thu gom, bưu tá thường xuyên tiếp xúc với khách 
hàng và di chuyển trên đường. 

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong hoạt động kinh doanh trước diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh Covid-19, Bưu điện tỉnh đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Vừa làm 
tốt công tác phòng chống dịch vừa bảo đảm thông tin liên lạc bưu chính phục vụ các cấp chính 
quyền nhanh chóng, chính xác, an toàn và thông suốt; cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính chuyển 
phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông để phục vụ người dân; thực hiện chi trả kịp thời 
lương hưu, chi trả đối tượng người có công, bảo trợ xã hội cho các đối tượng thụ hưởng an toàn, 
đầy đủ, kịp thời.  

Phát huy truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” của người bưu 
điện, chủ động, sáng tạo phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp, khắc phục khó khăn để đảm bảo 
sản xuất kinh doanh và an toàn cho người lao động, Bưu điện tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục giữ vững 
những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt mục tiêu kép "vừa 
phòng chống đại dịch Covid-19 vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh" trong thời gian tới, 
góp phần cùng với chính quyền các cấp chung tay đẩy lùi dịch bệnh./. 

Hoàng Long  



Nguồn: CTT Đồng Tháp 

Ngày đăng: 13/10/2021 
Mục: Tin tức 

Đồng Tháp tiếp tục duy trì và phát triển thương mại điện tử 

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại cuộc họp với Sở 
Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vào 
chiều 13/10. 

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nghe các đơn vị báo cáo hoạt động thương mại điện tử 

Trong đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số, đào tạo lao động theo Nghị quyết số 
105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 
Covid-19. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa lưu ý các Sở cần rà soát tình hình hoạt động các 
sàn thương mại điện tử có kết nối, tiêu thụ hàng hoá tỉnh Đồng Tháp. Trong cung cấp hàng hoá lên 
sàn thương mại điện tử, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị đặt yêu cầu về chất lượng lên trên 
hết, giá cả phù hợp, đảm bảo nguồn cung ứng và phải xem việc kinh doanh sản phẩm đặc trưng của 
tỉnh Đồng Tháp lên sàn thương mại điện tử cũng chính là xây dựng hình ảnh Đất Sen hồng. 

Ông Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo Sở Công Thương sớm tổ chức buổi kết nối giữa lãnh đạo tỉnh với 
đại diện các sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để có trao đổi, lắng 
nghe về hoạt động thời gian qua và định hướng sắp tới. 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, Đồng Tháp là một trong 26 tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ 
trợ đưa hộ sản xuất kinh doanh tham gia sàn thương mại điện tử, với số lượng tham gia hiện nay 
là 327 hộ. Tổng sản lượng hỗ trợ tiêu thụ nông sản qua 02 sàn thương mại điện tử Voso.vn và 
Postmart.vn từ ngày 01/8/2021 đến 10/10/2021 là 1.338 tấn, nhiều nhất là sàn Voso.vn. 

Về cung cấp hàng hoá thiết yếu trong mùa dịch, Bưu điện Đồng Tháp và Bưu chính Viettel Đồng 
Tháp đã triển khai 35 điểm cung cấp hàng hoá thiết yếu trên phạm vi toàn tỉnh. Bưu chính Viettel 
Đồng Tháp triển khai mô hình Đi chợ hộ mùa dịch, giao hàng tận nhà cho người dân với hơn 
26.850 đơn hàng, tổng trị giá 07 tỷ đồng. 

Sở Công Thương cho biết, Sở đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển 
thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, đến năm 2025, về quy mô 
thị trường thương mại điện tử phấn đấu có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến; phấn đấu 
có 50% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh. 



Ngoài Voso.vn và Postmart.vn, nhiều sản phẩm của Đồng Tháp đã có mặt trên sàn thương mại 
điện tử như: Lazada, Tiki, Shopee. Sắp tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp hướng dẫn người dân 
cách thức Livestream bán hàng. 

 

  



Nguồn: Doanh nghiệp Việt Nam 

Ngày đăng: 14/10/2021 
Mục: Xã hội 

Nông sản huyện miền núi Nam Đông được Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ tiêu thụ 

Năm nay, cam Nam Đông được mùa, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên sức mua 
yếu, đầu ra khó khăn, giá thấp nên nhiều hộ trồng cam lo lắng. Trước thực trạng đó, Bưu điện 
tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều chương trình với mục tiêu kết nối tiêu thụ 100 tấn 
cam Nam Đông. 

Ngày 13/10, ông Lê Văn Nghị - Giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Với mong 
muốn hỗ trợ bà con nông dân trồng cam Nam Đông tiêu thụ, vượt qua khó khăn trong mùa dịch, từ 
giữa tháng 9, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những hoạt động nhằm kết nối đưa đặc sản cam 
đến tay người tiêu dùng. Hoạt động này không chỉ trong nội tỉnh mà hướng đến việc giới thiệu ra 
các tỉnh bạn thông qua hệ thống các điểm bán hàng trải dài từ Bắc vào Nam của Bưu điện Việt 
Nam.Đến thời điểm này, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết nối tiêu thụ được hơn 11 tấn cam 
Nam Đông, trong đó tiêu thụ ngoại tỉnh gần 9 tấn". 

Theo ông Nghị, do những ngày qua thời tiết có mưa, không thuận lợi cho việc thu hoạch nên việc 
kết nối tiêu thụ cam ít nhiều bị ảnh hưởng, ngoài ra dịch bệnh cũng khiến cho việc vận chuyển sang 
các tỉnh bạn cũng gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, chúng tôi đã tích cực hỗ trợ để tiêu thụ thông 
qua các điểm bán tại bưu cục và Bưu điện văn hóa xã, phấn đấu vụ cam này sẽ tiêu thụ được 
khoảng100 tấn cam cho bà con. 

 
Bưu điện hỗ trợ tiêu thụ trái cam Nam Đông. 

“Xác định hướng đi lâu dài để phát triển bền vững nông sản Việt nhằm giúp đỡ các hộ nông dân, 
hợp tác xã có thể chủ động hơn nữa trong việc tiêu thụ, trong thời gian qua,Bưu điện tỉnhcũng đã 
có kế hoạch triển khai hội nghị, lớp tập huấn để hướng dẫn đưa sản phẩm của người nông dân lên 
sàn thương mại điện tử. Đến nay, đã có gần 1.000 hộ nông dân trên địa bàn tỉnh có tài khoản trên 
nền tảng thương mại điện tử Nông sản Việt – Postmart với hơn 50 sản phẩm được giới thiệu đến 
mọi người dân trên toàn quốc”, Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh. 

Gia đình ông Nguyễn Sinh, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông hiện có khoảng 1,5ha cam, cho thu 
hoạch trung bình từ 30- 40 tấn/năm. Sản lượng cam của gia đình năm nay đạt hơn 35 tấn, trái cam 
mọng nước, ngon và ngọt. "Tuy nhiên, do dịch bệnh, đến thời điểm này chúng tôi mới bán được 
hơn 12 tấn. Từ đầu tháng 10, Bưu điện tỉnh đến hỗ trợ tiêu thụ và sau 5 ngày cũng đã tiêu thụ được 



cho riêng gia đình tôi 2,5 tấn cam. Tôi thấy cách làm của Bưu điện rất bài bản, chuyên nghiệp, hỗ 
trợ chúng tôi từ khâu thu hoạch, đóng gói và vận chuyển. Mong rằng đến cuối vụ, qua kênh tiêu thụ 
của Bưu điện tỉnh, gia đình chúng tôi sẽ bán được hết sản lượng cam” - ông Sinh cho biết. 

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Nam Đông, hiện nay diện tích trồng cam trên toàn huyện là 215ha, 
trong đó diện tích đã cho thu hoạch trên 100ha. Sản lượng trung bình 15 tấn/ha, do vậy sản lượng 
mùa cam năm nay ở Nam Đông đạt hơn 1.500 tấn. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên sức mua tại nhà vườn yếu, giá cả thấp hơn 
so với mọi năm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Giá cam hiện nay giao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg 
loại 1 (4 quả/kg). Mặc khác, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch 
nên giao thông vận tải đình trệ, không xuất bán thị trường các tỉnh như những năm trước đây. 

Hầu Tỷ 

  



Nguồn: Báo Hưng Yên 

Ngày đăng: 13/10/2021 
Mục: Kinh tế 

Sở Giao thông Vận tải – Bưu điện tỉnh: Ký kết thoả thuận hợp tác tiếp nhận và trả kết quả 
cấp, đổi Giấy phép lái xe 

Ngày 13.10, Sở Giao thông Vận tải và Bưu điện tỉnh tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác tiếp nhận và 
trả kết quả cấp, đổi Giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ cho cá nhân đến giao dịch với Sở 
Giao thông Vận tải thông qua phòng giao dịch Bưu điện. 

Từ năm 2016, Sở Giao thông Vận tải và Bưu điện tỉnh ký thỏa thuận hợp tác về việc chuyển phát 
kết quả cấp đổi GPLX qua bưu điện tại địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Ân Thi. Sau 5 năm thực 
hiện, căn cứ kết quả sản lượng phát sinh, hai bên cùng phân tích, đánh giá, xem xét và đi đến thống 
nhất mở rộng phạm vi và địa bàn phục vụ tại 5 bưu điện cơ sở ở các huyện Phù Cừ, Khoái Châu, 
Yên Mỹ, Văn Lâm và Văn Giang. Theo đó, người dân có nhu cầu đổi GPLX có thể đến điểm phục 
vụ của bưu điện để nộp hồ sơ theo quy định. Sau khi hồ sơ được Sở Giao thông Vận tải giải quyết 
và cấp đổi GPLX mới, người dân sẽ nhận kết quả tại bưu điện (nơi nộp hồ sơ) hoặc được phát trả 
đến tận địa chỉ theo yêu cầu. Bưu điện tỉnh cam kết niêm yết công khai thủ tục, bảng giá cước; đầu 
tư trang thiết bị, bố trí nguồn nhân lực… để tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX. Sở Giao thông Vận tải 
sẽ cử người giám sát quá trình tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX tại điểm bưu điện qua hệ thống camera 
để tránh tình trạng gây phiền hà cho người dân trong quá trình làm thủ tục. 

Phạm Đăng 

  



Nguồn: Báo Ấp Bắc 

Ngày đăng: 14/10/2021 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh Tiền Giang: Nỗ lực phục vụ cộng đồng 

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Bưu điện 
tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực vượt khó, đổi mới tư duy, linh hoạt trong điều hành, đảm bảo phục 
vụ thông tin bưu chính thông suốt; không ngừng phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, 
đơn vị còn tích cực hỗ trợ người dân khó khăn do bị ảnh hưởng dịch Covid-19. 

Bưu điện tỉnh hiện có 11 đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân và 1 Trung tâm Khai thác vận 
chuyển TP. Mỹ Tho, với tổng số khoảng 665 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) - lao động (LĐ). 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

Từ năm 2020 đến nay, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng Bưu 
điện tỉnh vẫn vừa đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, vừa tập trung nâng chất phát triển các dịch vụ. 

Theo Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Tấn Trọn, để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 
của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Tổng công ty), Bưu điện tỉnh đã triển khai giao kế hoạch 
kinh doanh, cơ chế kinh doanh, kế hoạch hành động, kịch bản kinh doanh chi tiết của từng dịch vụ 
thuộc các nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông đến 
các đơn vị cơ sở. 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác kinh doanh của từng dịch vụ, kịp thời xử lý các vướng mắc trong 
công tác tiếp thị bán hàng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị tổ chức bán hàng, quản lý và chăm 
sóc khách hàng tốt. 

Hằng tuần, Bưu điện tỉnh tổ chức họp trực tuyến để xử lý tình huống kinh doanh tại các đơn vị; đôn 
đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện các chương trình của Tổng công ty và Bưu điện tỉnh; hoàn thiện, 
sắp xếp tổ chức nhân sự tinh gọn, góp phần tăng năng suất lao động; tăng cường quản lý, kiểm tra 
việc điều hành sản xuất tại các đơn vị cơ sở trực thuộc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ 
tốt. Qua đó, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập 
cho CBCNV. 

 



Bưu điện tỉnh phối hợp Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao gạo ngon cho người dân 
trên địa bàn TP. Mỹ Tho bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: TUẤN LÂM 

Cụ thể, trong năm 2020, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh thực hiện trên 229,5 tỷ đồng, đạt 117% 
kế hoạch năm của Tổng công ty giao, đạt 101,9% so với cùng kỳ năm 2019; nộp ngân sách địa 
phương 6,92 tỷ đồng, đạt 142,2% so với cùng kỳ năm 2019. 

Để đảm bảo an toàn an ninh thông tin bưu chính phục vụ sự chỉ đạo, điều hành thông tin của chính 
quyền địa phương, cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân, Bưu điện tỉnh chú trọng thực hiện duy 
trì ổn định mạng lưới, rà soát lại mạng lưới sản xuất - kinh doanh, lập phương án cải tạo, sửa chữa 
khang trang bưu cục cấp 1, 2, 3 theo hướng dẫn của Tổng công ty. Đồng thời, rà soát, tổ chức lại 
hành trình đường thư cấp 2, cấp 3, thời gian giao nhận giữa các bộ phận đảm bảo lưu thoát sản phẩm 
trong thời gian sớm nhất; duy trì mạng lưới bưu chính hiện có, với 40 bưu cục cấp 1, cấp 2 cấp 3... 

Bưu điện tỉnh đã quán triệt tới toàn thể CBCNV-LĐ, nhất là lực lượng trực tiếp tiếp xúc khách hàng 
về tinh thần thái độ phục vụ; xây dựng tác phong chuyên nghiệp, tận tình chu đáo, thân thiện; tăng 
cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền trong toàn thể đội ngũ người LĐ đối với việc tuân 
thủ các quy định, chỉ tiêu chất lượng từng khâu. 

Bên cạnh đó, để nâng chất các hoạt động, khuyến khích CBCNV-LĐ có nhiều sáng kiến trong công 
việc, Bưu điện tỉnh đã phát động nhiều chương trình thi đua như: Tăng số dư tiết kiệm bưu điện; 
phát triển doanh thu bưu điện văn hóa xã; phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình, 
hàng tiêu dùng, hồ sơ vay, bảo hiểm nhân thọ bưu điện Dai-ichi; nâng cao chất lượng phát của bưu 
tá... Kết quả phát động các chương trình thi đua trong năm có 4 tập thể, 4 bưu cục và 33 lượt cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất - kinh doanh được Tổng công ty khen thưởng… 

CHIA SẺ KHÓ KHĂN TRONG MÙA DỊCH 

Bên cạnh tổ chức kinh doanh hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ, Bưu điện tỉnh còn tích cực 
tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Trong năm 2020, Bưu điện tỉnh đã tham gia thăm hỏi đối 
tượng chính sách, CBCNV và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, ủng hộ các quỹ địa phương, 
hoạt động từ thiện xã hội..., với tổng số tiền hỗ trợ trên 158 triệu đồng. 

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, Bưu 
điện tỉnh phối hợp Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiến hành trao 10 tấn gạo ngon hỗ trợ 
đoàn viên, thanh niên, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật, người 
lao động tự do, người lao động bị mất việc làm trên địa bàn tỉnh. 

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Tấn Trọn chia sẻ: Đây là hoạt động thuộc kế hoạch bảo đảm 
cung cấp hàng hóa thiết yếu thông qua mạng lưới bưu chính của Tổng công ty với các đối tác như 
Tổng công ty Chuyển phát nhanh bưu điện, Bảo hiểm Bưu điện, SEA Bank, Nam Á Bank tổ chức. 
Theo đó, Bưu điện tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội địa 
phương triển khai trao 50 tấn gạo cho người dân trên toàn tỉnh nhằm đồng hành cùng lực lượng chức 
năng chống dịch và đặc biệt là hỗ trợ người dân yên tâm chống dịch. 

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty, Bưu điện tỉnh còn phối hợp với các sở, ban, ngành 
địa phương triển khai đồng bộ việc cung ứng hàng hóa thiết yếu với giá bình ổn nhằm đảm bảo an 
sinh xã hội cho người dân an tâm chống dịch. Theo đó, có 131 điểm bưu cục và bưu điện văn hóa 
xã đảm bảo luôn có hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như: Đường, sữa, nước rửa tay, dầu ăn, gia vị các 
loại… cung ứng cho người dân với giá bán ổn định. 

Cụ thể, khối lượng hàng hóa thiết yếu đã thực hiện được từ thời điểm bắt đầu giãn cách xã hội đến 
nay là: 59,77 tấn hàng hóa bán tại điểm và lưu động, bán qua sàn thương mại điện tử Postmart 1,78 
tấn, bán qua đường dây nóng 16,13 tấn, với tổng giá trị ước tính đạt 1,22 tỷ đồng... 

Với những thành tích đạt được, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã vinh dự được Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Tổng công ty, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen... 



HOÀI THU 

 


