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Nguồn: Báo Sơn La  

Ngày đăng: 19/06/2019 
Mục: Tin tức    

Vì sự tin yêu của khách hàng 

Không giống như nhân viên các ngành khác, những nhân viên của Trung tâm Khai thác 
Vận chuyển thuộc Bưu điện tỉnh phải bắt đầu một ngày làm việc từ 6 giờ sáng để thực 
hiện nhiệm vụ khai thác và vận chuyển thư, báo, bưu phẩm theo các tuyến đường thư 
cho kịp thời gian quy định. 

 

Bưu tá của TT Khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh sắp xếp, phân loại thư báo, bưu phẩm. 

Anh Vũ Văn Toản, Giám đốc Trung tâm Khai thác vận chuyển (KTVC), Bưu điện tỉnh, cho 
biết: Trung tâm Khai thác vận chuyển được thành lập từ 1/1/2017, với chức năng nhiệm vụ là 
đầu mối tổ chức, khai thác, giao nhận, vận chuyển các chuyến thư nội tỉnh, liên tỉnh theo quy 
định của Tổng Công ty và Bưu điện tỉnh, tổ chức các tuyến phát bưu gửi tại trung tâm Thành 
phố, với 35 cán bộ, viên chức, người lao động. Để bảo đảm chất lượng phục vụ vì sự tin yêu 
của khách hàng, các cán bộ, viên chức, người lao động luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong 
việc thực hiện KTVC; thực hiện nghiêm nguyên tắc không được quăng, ném bưu gửi; đường 
thư cấp 2 xuất phát đúng giờ, không sai sót, không để tồn hàng ở sàn khai thác quá 24 giờ; 
chuyển từ khai thác ngồi sang khai thác đứng nhằm tạo không gian rộng, tư thế linh hoạt, 
năng động cho người làm. 

Hiện nay, Trung tâm có các bưu cục: Bưu cục khai thác trung tâm tỉnh; Bưu cục phát trung 
tâm tỉnh gồm 17 tuyến phát; Bưu cục KT1 (Bưu cục đặc biệt chuyên chuyển công văn giấy tờ 
mật) và Tổ lái xe bưu chính. Ngoài ra, còn thành lập nhóm khai thác nhanh để hỗ trợ các đơn 
vị trực thuộc Bưu điện tỉnh tùy từng thời điểm trong việc vận chuyển các đơn hàng đặc biệt, 
đi nhanh, đi gấp... góp phần tạo nên những đột phá mới trong hoạt động sản xuất và kinh 
doanh chung của ngành Bưu điện và nâng cao chất lượng KTVC, nâng cao hình ảnh nhận 
diện thương hiệu. Việc trang bị, cấp phát phương tiện vận chuyển, công cụ, dụng cụ cho khai 
thác cũng được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh quan tâm kịp thời, gồm: xe 



đẩy, băng tải 300 kg, xe tay đẩy 2 tầng, rổ nhựa, 5 xe ô tô trọng tải từ 5 tạ đến 1,8 tấn và 9 xe 
máy chuyên ngành dành cho bưu tá, cùng nhiều máy tính, máy in, đầu đọc mã vạch phục vụ 
công việc KTVC nhanh, kịp thời... 

Là một tỉnh miền núi, giao thông đi lại khó khăn, nhưng những bưu tá, nhân viên tổ khai thác 
vận chuyển của Trung tâm Khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh vẫn triển khai công việc nhịp 
nhàng, bảo đảm quy trình và hành trình chuyển phát công văn, giấy tờ, bưu gửi an toàn đến 
người nhận. Chị Hà Hồng Hậu, là bưu tá có thâm niên gần 10 năm công tác trong nghề, tâm 
sự: Đi chuyển phát thư báo, bưu phẩm có những ngày nắng nóng, có những ngày mưa to, gió 
lớn, rồi cả những ngày lũ bão, nước ngập đường, chúng tôi vẫn vào ca khai thác cho kịp khớp 
nối hành trình những chuyến hàng đi khắp mọi nẻo đường... Chị Quàng Thị Xoan, đang phân 
chia bưu phẩm nói thêm: Bình quân một chuyến hàng hóa về đến Trung tâm buổi sáng là 
khoảng gần 5 tạ hàng, chúng tôi luôn phát hết trước 11 giờ để đầu giờ chiều nhận thư báo phát 
tiếp đợt 2, đó là chưa cộng số hàng tăng cường chuyến chiều từ các huyện về và từ Hà Nội lên 
khoảng 3 tấn nữa, với số lượng hàng lớn như vậy chị em luôn cố gắng khai thác hết hàng mới 
nghỉ... Có chứng kiến những kiện hàng cồng kềnh, những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo mới 
thấu hiểu về sự tận tụy, trách nhiệm của các nhân viên bưu tá của Trung tâm Khai thác vận 
chuyển, Bưu điện tỉnh. 

Nếu như trước đây, việc KTVC chưa được điều chỉnh thời gian khai thác nên lượng bưu 
phẩm còn tồn lại trong ngày dẫn đến chậm trả cho người dân, thì nay, với tinh thần đoàn kết 
của tập thể cán bộ, công nhân viên toàn đơn vị, định hướng kinh doanh phù hợp của Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh, Trung tâm KTVC đã tổ chức thực hiện hiệu quả 
các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng KTVC, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người 
dân. 

Để làm tốt hơn nữa việc chuyển phát thư, bưu phẩm nội tỉnh, liên tỉnh, trong năm 2019, đơn 
vị đã rà soát tổ chức lại sản xuất, nhận báo Sơn La từ 5 giờ sáng tại nhà in, điều chỉnh hành 
trình đường thư tuyến Sơn La - Phù Yên, Sơn La - Sốp Cộp đi sớm, đảm bảo để độc giả các 
huyện xa như: Sông Mã, Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên có báo đọc trong ngày. Đồng thời, giao 
nhận khớp nối hành trình rút ngắn thời gian vận chuyển, thời gian khai thác, cũng như công 
đoạn phát hàng tới tay khách hàng nhanh nhất. Tổ chức phát ngày 2 chuyến kể cả thứ 7 và chủ 
nhật, khách hàng tư nhân phát cả ngoài giờ làm việc... tất cả vì sự tin yêu của khách hàng. 

Quỳnh Ngọc 

 

 

 



 

Nguồn: Báo An Giang  

Ngày đăng: 20/06/2019 
Mục: Pháp luật    

Cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ các đầu số lạ 

Thời gian qua, báo chí đã không ít lần cảnh báo những cuộc điện thoại từ các đầu số 
+224, +231, +232, +252, +247… đều là lừa đảo, nếu không nhằm dẫn dụ các màn kịch 
nêu trên thì cũng nhằm lừa người nghe nhá điện thoại sẽ gọi lại và mất tiền theo cước 
quốc tế. 

 

Vừa rồi, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ đầu số 1310080, phát lời thoại ghi âm sẵn, bảo 
rằng tôi có một quyết định của tòa án nhưng không phản hồi, vì vậy, để biết thêm chi tiết thì 
nhấn phím 9. 

Tôi bấm phím 9 thì một giọng nam nghe máy, xưng là cán bộ “Văn phòng Tòa án TPHCM”. 
Tôi không khó để nhận biết đây là chiêu trò lừa đảo đã rất phổ biến trong thời gian gần đây. 
Rủi cho chúng là đã không gọi đúng người có thể lừa được.  

Đã có không ít trường hợp bị lừa đảo đến hàng tỷ đồng qua điện thoại. Kẻ lừa đảo tự nhận 
mình là người ở bưu điện, hải quan, tòa án, công an, dẫn dụ “con mồi” như bị phát hiện có 
kèm tiền hay ma túy trong bưu phẩm gửi đến, có bưu phẩm quá hạn không đến nhận, đang nợ 
cước điện thoại hoặc nợ ngân hàng với số tiền rất lớn, hoặc úp mở rằng có một quyết định của 
tòa án, của công an… 

Khi người nghe gọi tiếp đến số điện thoại mà bọn chúng cho hoặc theo một số nội bộ nào đó, 
thì kịch bản lừa đảo sẽ giăng sẵn cho những ai thiếu thông tin, mất cảnh giác hoặc yếu bóng 
vía, nhẹ dạ chuyển tiền đến bọn lừa đảo hoặc gửi cho chúng các thông tin lẽ ra cần bảo mật. 

Thời gian qua, báo chí đã không ít lần cảnh báo những cuộc điện thoại từ các đầu số +224, 
+231, +232, +252, +247… đều là lừa đảo, nếu không nhằm dẫn dụ các màn kịch nêu trên thì 
cũng nhằm lừa người nghe nhá điện thoại sẽ gọi lại và mất tiền theo cước quốc tế. 

Để ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo này, cần quản lý chặt chẽ các đầu số điện thoại, với những 
đầu số nào chưa được đăng ký mà xuất phát từ Việt Nam thì phải truy người sử dụng, động cơ 
sử dụng và có hình thức chế tài nghiêm khắc; với những đầu số nào không có nguồn gốc từ 
Việt Nam, phải ngăn chặn kịp thời. 



Khi tiếp nhận các trình báo lừa đảo liên quan đến các số điện thoại đáng ngờ này, cơ quan 
công an nên thông tin cảnh báo nhanh qua báo chí và các diễn đàn, các fanpage trên mạng xã 
hội, để người dân cảnh giác. 

Theo TRỊNH MINH GIANG (Sài Gòn Giải Phóng) 

 

 



 

Nguồn: Tỉnh ủy Khánh Hòa   

Ngày đăng: 20/06/2019 
Mục: Hoạt động ngành         

Báo chí góp phần thay đổi nhận thức người dân 

Huyện Khánh Vĩnh có khoảng 38.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) 
chiếm 76%. Với một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, dân trí thấp, đồng bào các dân tộc 
vẫn còn ảnh hưởng nặng nề bởi các phong tục tập quán lạc hậu, do vậy, công tác tuyên truyền 
có một vai trò vô cùng quan trọng. 

Những năm qua, già làng Cao Sung ở thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam đã hình thành thói quen 
thức dậy từ 5 giờ sáng khi âm thanh nhạc hiệu đầu tiên của đài huyện cất lên giai điệu Tây 
Nguyên quen thuộc trên chiếc loa phóng thanh ở đầu ngõ. Vừa nấu nước pha trà, ông vừa 
chuẩn bị mấy thứ linh tinh bỏ vô chiếc gùi để sau chương trình thời sự sáng là ông sẽ vào rẫy. 
Già làng Cao Sung chia sẻ: “Ở miền núi bây giờ mình không còn “mù” thông tin như trước. 
Sáng nghe hết đài huyện, đài tỉnh đến đài trung ương, mình hiểu được nhiều thứ lắm. Điều gì 
báo, đài nói mình thấy đúng là thực hiện ngay. Ví dụ như toàn dân bảo vệ môi trường, không 
xả rác thải, đồ nhựa, mình phải ủng hộ, rồi vận động bà con trong buôn thực hiện. Hay xã này, 
xã kia trồng bưởi da xanh theo hướng sạch, an toàn, bà con bán được giá, mình nghe để học 
tập làm theo. Còn ở xã, có việc gì cần dân thực hiện, chỉ cần Đài Truyền thanh xã thông báo 
là dân biết, chấp hành ngay, chẳng hạn như: tiêm chủng hay tẩm mùng, vệ sinh môi trường, 
nhận quà… rất tiện lợi, chẳng phải đến từng nhà gọi như trước”. 

 

Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Từ (thị trấn Khánh Vĩnh) có thói quen ngồi nghe tin tức thời sự 
qua sóng radio và đọc báo mỗi buổi sáng 

Còn đối với ông Pi Năng Liêm, thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình thì luôn xem chiếc radio như 
một người bạn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. “Lúc nào đi rẫy mình cũng 
mang theo radio. Nghe đài, mình hiểu được nhiều thứ, cái gì đúng phải học hỏi để tiến bộ 
bằng người ta”, ông Liêm nói.   

 



Để đáp ứng nhu cầu được tiếp cận thông tin của ĐBDTTS trong huyện, những năm qua, được 
sự đầu tư của Nhà nước và của tỉnh, Đài Truyền Thanh - Truyền hình huyện Khánh Vĩnh (nay 
hợp nhất với Trung Tâm Văn hóa, Thể thao trở thành một bộ phận của Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin và Thể thao Khánh Vĩnh) được đầu tư thiết bị để tiếp phát 4 kênh: VTV1, VTV2, 
VTV3 và KTV. Hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã được đầu tư trang bị máy phát kỹ thuật số 
với hệ thống loa không dây phân đều ở các cụm dân cư nên bà con ai cũng có thể theo dõi tin 
tức hàng ngày trên hệ thống loa đài hoặc theo dõi qua sóng radio. Bên cạnh đó, mạng Internet 
đã phủ sóng đến toàn huyện nên người dân trong huyện có thể lắp đặt truyền hình cáp, truyền 
hình qua đầu thu kỹ thuật số, hoặc theo dõi thông tin thời sự qua các trang báo điện tử. Hiện 
nay, khoảng 80% hộ đã trang bị được máy thu hình, sóng phát thanh phủ đến tận thôn bản. 
Toàn huyện có 100% người dân đã được nghe đài phát thanh và được xem chương trình 
truyền hình. Với báo viết, người dân có thể đặt mua tại bưu điện hoặc đến các điểm bưu điện 
văn hóa xã hoặc thư viện công cộng để đọc tin tức... 

Những sản phẩm báo chí được chuyển tải đến người dân qua nhiều kênh. Nhờ vậy, người dân 
đã nắm bắt từ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tình 
hình thời sự trong nước, quốc tế. Nhờ báo chí, ĐBDTTS hiểu được nhiều góc cạnh của cuộc 
sống, tiếp cận với tri thức khoa học kỹ thuật, mở mang tầm nhìn hay học tập gương người tốt, 
việc tốt…  Báo chí cũng làm tốt vai trò phản biện xã hội, định hướng dư luận, giúp bà con có 
ý thức trách nhiệm hơn trong việc chấp hành kỷ cương pháp luật. Ông Nguyễn Xuân Từ ở tổ 
2, thị trấn Khánh Vĩnh chia sẻ: “Bây giờ lên mạng thông tin rất đa dạng, nhiều khi không tỉnh 
táo, không xem rõ nguồn tin thì sẽ dễ bị nhầm lẫn, hiểu sai sự thật, nguy hiểm vô cùng. Tôi 
chỉ thích nghe Đài Tiếng nói Việt Nam và đọc Báo Khánh Hòa, thông tin rất gần gũi, chính 
xác”. 

Hiện nay, đời sống kinh tế - xã hội của người dân huyện Khánh Vĩnh đã có sự chuyển biến 
tích cực; chất lượng cuộc sống đã được nâng lên, an ninh, chính trị ổn định vững chắc. Có 
được kết quả ấy, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong huyện còn có sự 
tác động không nhỏ của báo chí, góp phần làm thay đổi tư duy nhận thức của người dân. Ông 
Mấu Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh khẳng định: “Báo chí là cầu nối để 
các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ 
trong xã hội. Báo chí đã tác động tích cực đến tư tưởng nhận thức của người dân, nhất là với 
ĐBDTTS ở các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn”. 

 



 

Nguồn: Báo Công thương 

Ngày đăng: 20/06/2019 
Mục: Tài chính      

PTI ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với KNP 

Ngày 19/6/2019 tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã ký kết 
hợp đồng đại lý bảo hiểm với Công ty TNHH KNP Finance Service của Hàn Quốc.       

Việc hợp tác này sẽ đem lại những lợi ích vô cùng thiết thực cho cả hai công ty. Theo đó, 
KNP sẽ trở thành tổng đại lý bảo hiểm 100% vốn Hàn Quốc, chịu trách nhiệm chào bán bảo 
hiểm, thu xếp việc ký kết hợp đồng, thu phí bảo hiểm, thu xếp giải quyết bồi thường, chi trả 
bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm dưới sự ủy quyền của PTI. Với tệp khách hàng chính 
của KNP là các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại miền Bắc, việc ký kết hợp tác 
giữa PTI và KNP được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu cho cả hai công ty. 

 

PTI ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với KNP 

Được biết, KNP là một công ty cung cấp các dịch vụ tài chính dành riêng cho doanh nghiệp 
Hàn Quốc ở Việt Nam. Giám đốc – ông Kim Dong Lyun – là người đã có hơn 20 năm kinh 
nghiệm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng ở Hàn Quốc, 7 năm giữ vị trí Phó giám đốc 
Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Hàn Quốc và 3 năm giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty 
Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam. Trước khi diễn ra lễ ký kết hợp đồng đại lý bảo 
hiểm, KNP cũng chính là doanh nghiệp đã giới thiệu rất nhiều khách hàng tiềm năng là các 
doanh nghiệp Hàn Quốc cho PTI. 

Trong khi đó, hiện tại, PTI hiện đứng vị trí thứ 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, thứ 2 
về bảo hiểm xe cơ giới và số 1 về bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam. PTI đang có 47 đơn vị 
thành viên, 100 văn phòng giao dịch, 400 giám định viên, bảo lãnh thanh toán trên 600 gara 
liên kết, gần 2.000 cán bộ, nhân viên, 10.800 điểm bưu cục, bưu điện và gần 13.000 đại lý 
phân phối viên trên khắp cả nước. 

Thùy Linh 

 


