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Bưu điện Việt Nam đạt Chứng chỉ quản lý chất lượng Vàng của UPU 

Bưu điện Việt Nam vừa được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) trao Chứng chỉ quản 
lý chất lượng cấp độ Vàng. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp bưu chính của Việt 
Nam đạt cấp độ Vàng - cấp độ đánh giá cao nhất về hệ thống quản lý chất lượng của 
UPU. 

 

Tổng giám đốc UPU Bishar A. Hussein trao Chứng chỉ quản lý chất lượng Vàng cho đại diện 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

Chứng chỉ quản lý chất lượng của UPU có 3 cấp độ: Vàng, Bạc, Đồng. Tiêu chí để đánh giá 
chất lượng của UPU dựa trên nhiều yếu tốtương đương với các tiêu chuẩn của hệ thống quản 
lý chất lượng ISO 9000 như: việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng; công tác quản lý chất 
lượng, quy trình sản xuất, ứng dụng CNTT, năng lực trình độ của đội ngũ nhân viên, dịch vụ 
bưu kiện quốc tế, mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan hàng không, an ninh, hải quan... 

Để đạt được chứng chỉ quản lý chất lượng, bưu chính các nước phải đáp ứng đầy đủ 200 tiêu 
chí do UPU đưa ra. Các chuyên gia hàng đầu của UPU sẽ tới làm việc trực tiếp và thẩm định 
thực tế tại bưu chính các nước đăng ký nhận chứng chỉ chất lượng. 

UPU đánh giá cao những kết quả và nỗ lực cũng như cam kết của Bưu điện Việt Nam trong 
việc đảm bảo chất lượng, năng lực trình độ của đội ngũ nhân viên đặc biệt là công tác ứng 
dụng CNTT trong quản trị và nâng cao chất lượng. Tại buổi Lễ trao chứng chỉ quản lý chất 
lượng vàng, Tổng giám đốc UPU Bishar A. Hussein cho biết để nhận được chứng chỉ này, các 
doanh nghiệp phải trải qua sự đánh giá chặt chẽ, khắt khe của các chuyên gia hàng đầu về bưu 
chính trên thế giới. Doanh nghiệp đạt chứng chỉ Vàng là những doanh nghiệp xuất sắc nhất 
trong việc quản lý chất lượng bưu chính. 

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định vị thế, uy tín của Bưu chính Việt 
Nam nói chung và Bưu điện Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế mà còn mở thêm nhiều 
cơ hội để Việt Nam tham gia tranh cử vào Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC) của UPU, 
nhằm tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động của Liên minh Bưu chính Thế giới. 



Hội đồng POC là tổ chức chịu trách nhiệm chính về các vấn đề nghiên cứu, phổ biến kỹ thuật, 
khai thác và kinh tế liên quan đến nghiệp vụ bưu chính, đồng thời xem xét sửa đổi, ban hành 
các thể lệ khai thác bưu chính quốc tế. 

Thu Hương 
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Quy định mới về hoạt động của điểm Bưu điện Văn hóa xã 

Ngày 22/1//2019, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 11/2019/TT-
BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 
02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm 
Bưu điện Văn hóa xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4; khoản 1, 2 Điều 5; khoản 1 Điều 9; điểm a, khoản, 
1 Điều 13; khoản 2, Điều 14; khoản 9, 10 Điều 14. Cụ thể, bổ sung quy định nhân viên làm 
việc tại điểm Bưu điện Văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo 
thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện Văn hóa xã. 

 

Xe Bưu điện tỉnh Bình Dương vận chuyển dịch vụ bưu chính 

Các điểm Bưu điện Văn hóa xã cung ứng các dịch vụ bưu chính, bao gồm: Dịch vụ thư cơ 
bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công 
ích; Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích và các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của nhà nước. Việc cung ứng các dịch 
vụ bưu chính phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với mỗi loại dịch vụ. Việc 
luân chuyển sách giữa điểm Bưu điện Văn hóa xã với các bên liên quan được thực hiện tối 
thiểu 6 tháng một lần. 

Sửa đổi về thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì kiểm tra, giám sát hoạt động 
của hệ thống điểm Bưu điện Văn hóa xã và trách nhiệm của Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam tổ chức, quản lý, duy trì và phát triển hệ thống điểm Bưu điện Văn hóa xã trên phạm vi 
toàn quốc (đối với điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước đã được bãi bỏ, không 
nằm trong điểm Bưu điện Văn hóa xã); định kỳ hàng năm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền 
thông và chỉ đạo các chi nhánh báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động 
điểm Bưu điện Văn hóa xã, số lượng điểm Bưu điện Văn hóa xã được mở mới, ngừng hoạt 
động hoặc tạm ngừng hoạt động. 

Đồng thời, bãi bỏ chức năng cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng trong Chương trình viễn 
thông công ích của Bưu điện Văn hóa xã (điểm b khoản 2 Điều 3); bãi bỏ trách nhiệm của Sở 
Thông tin và Truyền thông tham gia ý kiến về quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện Văn hóa xã 



trên địa bàn (điểm b, khoản 2 Điều 13); trách nhiệm của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
thực hiện tổng rà soát và xây dựng quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện Văn hóa xã trên phạm 
vi toàn quốc trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt (khoản 1 Điều 14) và trách nhiệm 
của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ưu tiên triển khai ký hợp đồng ủy quyền 
cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực (khoản 3 Điều 15). 

XH 
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Mỹ ra mắt dịch vụ chuyển phát nhanh dược phẩm bằng thiết bị bay không người lái 

Theo Reuters, trong những tuần tới, Flight Forward, một công ty con của UPS, chuyên 
chuyển phát nhanh sẽ ra mắt dịch vụ thử nghiệm chuyển dược phẩm bằng thiết bị bay 
không người lái. 

 

Flight Forward sẽ tiến thành thử nghiệm tại một số thành phố Mỹ, với sự tham gia của các 
nhà thuốc CVS Pharmacy. 

Flight Forward được thành lập để giới thiệu các phương thức giao hàng mới bằng thiết bị bay 
không người lái. Hiện tại, công ty đang thực hiện các chức năng cung cấp thuốc và mẫu sinh 
học cho một số trường đại học và tổ chức y tế của Mỹ. 

Đặc biệt, công ty đã công bố một thỏa thuận với Đại học Utah về việc cung cấp các mẫu sinh 
học và các hàng hóa khác cho nhu cầu của Trung tâm y tế trực thuộc trường. Trước đó, Flight 
Forward đã nhận được một hợp đồng tương tự từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
Kaiser Permanente. 

Quyết định sử dụng thiết bị bay không người lái để cung cấp dược phẩm, vật tư và tài liệu cho 
các tổ chức y tế cũng được công bố bởi nhà phân phối dược phẩm Mỹ AmerisourceBergen 
Corp. 

 

 


