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Năm 2019, đẩy mạnh công tác truyền thông sử dụng dịch vụ công qua đường bưu điện 

Ông Võ Văn Tín, Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Dương cho biết, để thay đổi thói quen sử 
dụng dịch vụ của người dân qua đường bưu điện, trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ tích cực 
đẩy mạnh công tác truyền thông qua các kênh và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, 
UBND cấp huyện để các cá nhân, doanh nghiệp biết và sử dụng các dịch vụ tiếp nhận và trả 
kết quả qua đường bưu điện. 

Cụ thể, năm 2019 sẽ truyền thông qua các ấn phẩm quảng cáo như: Tờ rơi, bandroll, 
standee… giới thiệu tại điểm cung cấp dịch vụ của bưu điện, UBND nơi bố trí nhân viên bưu 
điện cung cấp dịch vụ, các cơ quan giải quyết TTHC các cấp thông qua các phương tiện 
truyền thông như Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, qua các 
chuyên mục về cải cách TTHC. 

Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông truyền thông dịch vụ qua tin nhắn 
Zalo; giới thiệu và cung cấp dịch vụ ngay trên website dichvucong của tỉnh và website của tất 
cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. Cùng với đó là kết hợp truyền thông dịch vụ thông 
qua các sự kiện của tỉnh, huyện, đặc biệt là các sự kiện có sự tham gia của doanh nghiệp. 

H.VĂN 
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PTI Digital - Trải nghiệm mới cho khách hàng mua bảo hiểm 

Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ra mắt công ty bảo hiểm Thời đại số (PTI 
Digital) cung cấp các giải pháp bảo hiểm trên môi trường công nghệ 4.0 đem lại những 
trải nghiệm mới cho khách hàng. 

 

PTI Digital sẽ kinh doanh trên 2 nền tảng: Qua điện thoại (telesales) và trên môi trường trực 
tuyến (cybermarketing), trong đó, cybermarketing sẽ là lĩnh vực kinh doanh trọng tâm trong 
thời gian tới. PTI Digital sẽ tập trung đem lại những trải nghiệm mới cho khách hàng thông 
qua những dòng sản phẩm mới lạ, kênh bán hàng lớn, thuận tiện và thủ tục bồi thường đơn 
giản. 

Một số dòng sản phẩm mới được PTI tung ra trong đợt ra mắt này bao gồm: Bảo hiểm hoãn 
chuyến bay (Delay flight), bảo hiểm hoàn hàng (Shipping return). Với sản phẩm Delay flight, 
khách hàng sẽ được bồi thường khi chuyến bay chậm cất cánh trong thời gian từ 1 tiếng trở 
lên, số tiền bồi thường có thể lên đến 1,6 triệu đồng. Sản phẩm Shipping Return cũng đang 
hứa hẹn sẽ được các sàn thương mại điện tử, các ứng dụng bán hàng online đón nhận. PTI sẽ 
đảm bảo hoàn trả toàn bộ chi phí vận chuyển cho người bán nếu không may khách hàng trả lại 
mặt hàng đã đặt mua. 

Những dòng sản phẩm mới được ứng dụng riêng cho kênh online nên PTI cũng sẽ tăng cường 
hợp tác chặt chẽ với các công ty công nghệ để đa dạng hóa hình thức bán hàng, đem lại những 
trải nghiệm khác biệt cho khách hàng thông qua sự phát triển nhanh chóng của insurtech. Chỉ 
trong vài phút, toàn bộ thao tác mua bảo hiểm sẽ được hoàn thiện, giấy chứng nhận điện tử sẽ 
được lập tức chuyển ngay đến cho khách hàng. 

Cuộc “hôn phối” giữa PTI và các công ty công nghệ không chỉ dừng lại ở việc phát triển các 
sản phẩm mới mà còn mang lại những trải nghiệm tích cực trong các hoạt động giám định, bồi 
thường. Ví dụ như đối với sản phẩm Delay flight, khi chuyến bay bị khởi hành chậm hơn so 
với dự kiến, khách hàng chỉ cần chụp hình thẻ lên máy bay. Ngay lập tức, hệ thống sẽ tự động 
kết nối với các hãng hàng không, kiểm tra lại thông tin, sau đó, toàn bộ số tiền bồi thường sẽ 
được chuyển đến tài khoản của khách hàng trong vòng 15 phút. 

Bà Hoàng Thị Yến – Giám đốc công ty PTI Digital cho biết: Nếu như trước đây khi nghĩ đến 
bảo hiểm, nhiều người liên tưởng đến các thủ tục giấy tờ phức tạp thì với các sản phẩm, dịch 
vụ mà PTI Digital cung cấp, chắc chắn khách hàng sẽ có những trải nghiệm hấp dẫn, góp 



phần thay đổi thói quen sử dụng các dịch vụ bảo hiểm. Trong thời gian tới, PTI Digital sẽ tiếp 
tục xây dựng hệ sinh thái sản phẩm bảo hiểm trên môi trường công nghệ số, đơn giản hóa mọi 
thủ tục để tất cả mọi khách hàng đều dễ dàng mua được các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với 
nhu cầu của mình. 
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Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bưu chính viễn thông và công nghệ 
thông tin 

Ngày 25/12, đoàn giám sát do đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội 
(HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp 
luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin từ năm 2016 - 2018 trên địa bàn 
tỉnh” tại Bưu điện tỉnh Điện Biên. 

Những năm qua, Bưu điện tỉnh đã thực hiện đúng quy định hợp đồng, đảm bảo an toàn, an 
ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Chất lượng các dịch vụ bưu chính ngày 
càng nâng cao. Hiện nay Bưu điện tỉnh có 135 điểm phục vụ trên toàn tỉnh; mạng vận chuyển 
bưu chính bao gồm 1 tuyến đường thư cấp I, 2 tuyến đường thư phụ trợ cấp I, 7 tuyến đường 
thư cấp II, 167 tuyến phát. Doanh thu năm 2018 gần 107 tỷ đồng, đạt trên 126% kế hoạch, 
nộp ngân sách 2,3 tỷ đồng; tăng trưởng 43% so với năm 2017. 

Đoàn giám sát đề nghị Bưu điện tỉnh làm rõ một số nội dung về: Đổi mới hoạt động, mở rộng 
các loại hình và phương thức kinh doanh; kế hoạch phát triển các điểm bưu điện văn hóa xã 
theo hình thức đa dịch vụ; việc đào tạo và nâng cao năng lực làm việc cho cán bộ, nhân viên 
trong đơn vị… Bưu điện tỉnh cần nâng cao trách nhiệm, tích cực phối hợp với chính quyền 
địa phương trong công tác xây dựng, phát triển các điểm bưu điện văn hóa xã, nhất là tại 35 
xã chưa có điểm bưu điện. 
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Trí tuệ nhân tạo trong công nghệ giao hàng 

Có nhiều lí do để tin rằng bây giờ là thời điểm chín muồi để áp dụng trí tuệ nhân tạo – 
Artificial Intelligence (AI) cho lĩnh vực logistics. 

 

Trí tuệ nhân tạo có mặt rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày (Nguồn: Internet) 

Người ta lần đầu tiên nhắc tới AI vào năm 1956 bởi một nhóm các nhà khoa học tại Đại học 
Dartmouth, Mỹ. Kể từ đó, trí tuệ nhân tạo luôn thường trực trong trí tưởng tượng và là chủ đề 
bàn luận sôi nổi của nhiều phòng thí nghiệm. AI đã đi những bước chập chững đầu tiên, từ 
chatbot đầu tiên được MIT phát minh vào năm 1964, đến Siri của Apple vào năm 2011 và gần 
đây robot AlphaGo của Google đã đánh bại kiện tướng cờ Go thế giới Lee Sedol năm 2016. 

AI có mặt rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày tới mức nhiều người thậm chí còn không nhận 
ra mình đang song hành với trí tuệ nhân tạo. Từ thuở AI sơ khai như các phần mềm chơi 
game với máy tính, đến các dạng AI cấp tiến hơn như nhận diện khuôn mặt trên mạng xã hội, 
con người đang tiến dần đến một tương lai tiện lợi và phong phú hơn với sự hỗ trợ của trí tuệ 
nhân tạo. Dần dần, từ việc đáp ứng các nhu cầu tiêu khiển đơn giản, AI đi vào các công 
xưởng và đang tiến tới việc phục vụ sản xuất của con người. 

Giống như nhiều ngành dịch vụ khác, có rất nhiều lí do để tin rằng bây giờ là thời điểm tốt 
nhất để ngành vận tải giao hàng nắm lấy AI. Chưa bao giờ công nghệ này lại dễ tiếp cận với 
giá cả phải chăng như vậy. Điều này khiến AI không còn là điều gì xa vời của thế giới, đây là 
công nghệ đã và đang được thực hiện tại Việt Nam. 

Lĩnh vực giao hàng với đặc thù vận hành dựa trên một mạng lưới thông tin khổng lồ, là một 
lĩnh vực lý tưởng cho việc phát triển và nhân rộng AI. Sự sống còn của công ty logistics phụ 
thuộc vào mạng lưới thông tin này, dưới vô số áp lực về lợi nhuận, sử dụng vốn hợp lý và thời 
gian xử lý hạn hẹp. Trí tuệ nhân tạo có thể tổng hoà và điều phối mạng lưới này một cách 
nhịp nhàng đến một mức độ hiệu quả không thể đạt được chỉ bằng suy nghĩ con người. Với 
AI, ngành công nghiệp logistics có khả năng định vị lại hành vi tiêu dùng, tăng năng suất dây 
chuyền, dự báo xu hướng thị trường, và trên hết, đưa dịch vụ chuẩn hoá lên một nấc thang 
mới – được tùy chỉnh hợp lý cho mỗi khách hàng. 



Theo đánh giá của báo cáo năm 2018 về áp dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành logistics của 
IBM và DHL, AI có thể được ứng dụng trong hầu hết các khía cạnh của một chuỗi cung ứng – 
từ xử lý và khai thác dữ liệu, phân tích hệ thống đến tự động hoá dây chuyền. Báo cáo này 
cũng cho hay, trong tương lai các công ty quyết định không áp dụng AI sẽ có nguy cơ lỗi thời, 
khi các đối thủ cạnh tranh đã kịp nắm bắt và sử dụng hiệu quả AI trong kinh doanh của họ. 


