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Bưu điện Việt Nam - Doanh nghiệp dẫn đầu chuyển phát và logistics 

Bưu điện Việt Nam hiện vẫn là doanh nghiệp chuyển phát và logistics dẫn đầu thị trường, 
hoạt động với phương châm liên tục đổi mới lấy khách hàng là trung tâm... 

  

 

Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp dẫn đầu đối với lĩnh vực bưu chính chuyển phát trong 
bảng xếp hạng VNR 500. 

Liên tục đổi mới, đa dạng dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lấy 
khách hàng là trung tâm là những mục tiêu Bưu điện Việt Nam hướng tới. Cho tới thời 
điểm hiện tại, Bưu điện Việt Nam hiện vẫn là doanh nghiệp chuyển phát và logistics dẫn 
đầu thị trường, hoạt động với phương châm liên tục đổi mới lấy khách hàng là trung 
tâm. 

Liên tục đổi mới, lấy khách hàng là trung tâm 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là doanh nghiệp được Nhà nước giao thực 
hiện nhiệm vụ bưu chính công ích duy nhất tại Việt Nam. Hiện Vietnam Post đang quản lý 
13.000 điểm phục vụ với 50.000 cán bộ, công nhân viên và người lao động cùng với nhiều 
dịch vụ về các lĩnh vực Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính và phân phối truyền 
thông. Cho đến thời điểm hiện tại Vietnam Post vẫn là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực 
chuyển phát tại Việt Nam. 

Nhằm chuyên nghiệp hóa, nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ, Bưu điện Việt 
Nam luôn chú trọng phát triển năng lực khai thác, vận chuyển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, đổi mới cách thức tổ chức sản 
xuất. 

Về năng lực khai thác, chia chọn, Bưu điện Việt Nam có các trung tâm khai thác vận chuyển 
vùng tại Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng với diện tích hàng trăm nghìn m2. Ngoài ra, hệ thống 
containner lưới, thùng chở hàng, băng tải, pallet, con lăn phục vụ… được đầu tư, đưa vào sử 
dụng đã phát huy hiệu quả tối đa trong việc nâng cao năng suất, chất lượng. 

Về vận chuyển, Bưu điện Việt Nam tự hào là doanh nghiệp bưu chính đầu tiên và duy nhất 
hiện nay đầu tư riêng 6 toa tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam. Tổng công ty cũng đang sở hữu 



1.500 xe tải chuyên dụng gắn định vị GPS, 2.000 xe máy được thiết kế theo nhận diện thương 
hiệu Bưu điện Việt Nam…. Bưu điện Việt Nam cũng đang tổ chức 62 đường thư liên tỉnh, 
380 đường thư nội tỉnh, 3.600 đường thư cấp huyện, hàng chục nghìn tuyến phát cấp xã… 
Với sự đầu tư bài bản, hạ tầng mạng lưới của Bưu điện Việt Nam hoàn toàn đáp ứng mức sản 
lượng ngày càng tăng trưởng. 

Năm 2018, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã chính thức 'cán đích' trước hạn 2 năm của 
kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 với tổng doanh thu 1 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ 2017; 
tổng lợi nhuận đạt gần 422 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Tại Lễ công bố Top 500 Doanh 
nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019 (VNR 500) ngày 6/11 vừa qua, Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam đã được vinh danh là một trong những doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất. 

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng VNR 500, lĩnh vực bưu chính chuyển phát chỉ có 2 đơn vị 
được lựa chọn. Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp dẫn đầu đối với lĩnh vực bưu chính 
chuyển phát trong bảng xếp hạng này. 

Điều này không chỉ khẳng định uy tín, vị thế mà còn là minh chứng về sự nỗ lực tìm hướng đi 
mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tổ chức sản xuất của Bưu điện Việt 
Nam trong những năm gần đây. 

Đa dạng dịch vụ, tham gia phát triển thương mại điện tử 

Không chỉ khẳng định năng lực của mình trong lĩnh vực hậu cần thương mại điện tử, logistics, 
tháng 1/2019 Bưu điện Việt Nam đã khởi động Sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn, 
bắt kịp xu hướng thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Một trong 
những ưu điểm lớn của sàn thương mại điện tử Postmart là hình thức thanh toán đa dạng 
không chỉ bó hẹp bằng hình thức COD (giao hàng thu tiền) mà khách hàng còn có thể thanh 
toán bằng Ví điện tử, thanh toán tại bưu cục, Paypost, Thẻ Top-up. 

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam còn hướng tới sự ra đời của các bưu cục chuyên phục vụ 
thương mại điện tử. Với thế mạnh khi tham gia thương mại điện tử chính là mạng lưới phủ 
rộng 63/63 tỉnh, thành phố sẵn sàng phục vụ khách hàng nhanh nhất, các bưu điện còn giúp 
các khách hàng quản lý dòng tiền thu hộ chặt chẽ an toàn và việc thanh toán tiền thu hộ cho 
khách hàng nhanh chóng trong thời gian ngắn. 

Tại hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã đều được trang bị thêm máy tính, smart phone và 
kết nối, quản trị bằng công nghệ thông tin, nhân viên ở các điểm bưu điện văn hóa xã được 
đào tạo, sử dụng nhuần nhuyễn các ứng dụng công nghệ thông tin: báo cáo online, phần mềm, 
ứng dụng bán hàng. 

Cùng với đội ngũ các giao dịch viên trên toàn hệ thống được đào tạo bài bản, đội ngũ bưu tá 
cũng được chuẩn hóa, có kỹ năng công nghệ thông tin, hiểu biết về bán hàng qua mạng giúp 
khách hàng yên tâm hơn khi thực hiện các giao dịch mua bán bằng thương mại điện tử. Việc 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quy trình chuyển phát đã giúp việc chuyển phát 
hàng hóa nhanh chóng đến khách hàng trên phạm vi toàn quốc. 

Với lợi thế truyền thống và quy mô mạng lưới phủ khắp các tỉnh thành, cùng với việc nhanh 
nhạy, bắt kịp xu thế của xã hội, Bưu điện Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị 
trường dịch vụ last mile logistics phục vụ thương mại điện tử trong thời gian tới. 
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Chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện giai đoạn 3 

UBND tỉnh ban hành quyết định tiếp tục việc thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh thực 
hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 3. 

 
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa TP.Sa Đéc 

Cụ thể, Bộ phận Một cửa TP.Sa Đéc và huyện Lấp Vò có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc tất cả các lĩnh 
vực đang được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của huyện, thành phố (trừ các lĩnh vực thực 
hiện theo quy định của ngành dọc đóng tại địa phương được đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một 
cửa cấp huyện). Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện TTHC về chứng thực chữ ký 
trong văn bản, giấy tờ, chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định. 

Bộ phận Một cửa huyện Lai Vung tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực như: đất đai, giao dịch đảm 
bảo. Bộ phận Một cửa huyện Châu Thành tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: đăng ký kinh 
doanh, cấp phép xây dựng. Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng tiếp tục mở rộng nhiệm vụ 
tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc lĩnh vực 
giao dịch đảm bảo. Số lượng nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả được bố trí dựa trên thực tế công việc tại từng Bộ phận Một cửa các 
huyện, thành phố, theo hướng hiệu quả và tiết kiệm lao động. 

Theo Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh, đến nay có 8 sở, 11/12 
huyện, thị xã, thành phố và 29 xã, phường triển khai thực hiện thí điểm chuyển giao cho Bưu 
điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công. Trong đó, huyện Lấp Vò và TP.Sa 
Đéc chuyển giao 100% lĩnh vực tại Bộ phận Một cửa cấp huyện cho nhân viên Bưu điện thực 
hiện nhiệm vụ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (2 huyện đã thực hiện giai đoạn trước là 
Tam Nông và Thanh Bình). 
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TP.HCM: Hơn 3.000 công nhân nghỉ việc nhưng “quên” chưa lấy sổ BHXH 

Hiện có hơn 3.000 công nhân làm việc tại nhiều DN trên địa bàn TPHCM sau khi nghỉ 
việc về quê hoặc đi tỉnh khác làm việc, nhưng “quên” chưa lấy sổ BHXH. Do đó, bên 
cạnh việc lự giữ, bảo quản theo quy định, BHXH TP.HCM đang phải nỗ lực liên hệ để 
trả cho NLĐ. 

Theo BHXH TP.HCM, thực hiện chủ trương rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ tự quản lý, 
BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện đã tích cực vào cuộc với nhiều hình thức khác 
nhau để sớm bàn giao đến tận tay NLĐ. Đối với “kênh” Bưu điện, tính đến ngày 15/10, toàn 
hệ thống BHXH TP.HCM đã bàn giao cho Bưu điện 796.184 sổ BHXH để chuyển cho NLĐ. 
Hiện, Bưu điện đã phát trả được 793.002 sổ tới tận tay NLĐ và hoàn trả lại cho cơ quan 
BHXH 3.182 sổ. 

 

Bàn giao sổ BHXH cho NLĐ trên địa bàn quận Bình Thạnh 

Lý do, theo BHXH TP.HCM, đó là NLĐ đã nghỉ việc hoặc không còn ở tại địa chỉ đã khai 
báo, nên Bưu điện không chuyển phát được. Trong khi đó, cơ quan BHXH cũng đã tích cực 
thực hiện các giải pháp, để liên hệ với DN khai báo trên sổ và phía NLĐ. Tuy nhiên, đến nay 
vẫn còn 3.182 sổ BHXH chưa có người nhận. 

Theo ông Phan Văn Mến- Giám đốc BHXH TP.HCM, hiện tại BHXH Thành phố đang lưu 
trữ 3.182 cuốn sổ BHXH trên theo quy định của BHXH Việt Nam. Cụ thể: Đối với sổ BHXH 
đã xác nhận thời gian đóng BHXH nhưng sau 12 tháng NLĐ không đến nhận mà đơn vị 
chuyển cho cơ quan BHXH lưu trữ, thì nhập quá trình đóng BHXH, BH thất nghiệp đã ghi 
trên sổ BHXH vào cơ sở dữ liệu, đục lỗ sổ BHXH và lưu theo quy định. Khi NLĐ đề nghị 
nhận sổ BHXH, thực hiện in Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) và sổ BHXH 
mới để trả cho NLĐ”. 

Cũng theo BHXH TP.HCM, dù “quên” nhận, nhưng tất cả quyền lợi liên quan của hàng ngàn 
NLĐ nói trên vẫn sẽ không bị mất đi. Cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc lưu giữ, bảo quản các 
cuốn sổ cũng như số liệu cho NLĐ, khi nào NLĐ liên hệ thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện đối 
chiếu và bàn giao lại cho NLĐ. 

Đến nay, toàn TP.HCM đang có tổng cộng 2.397.312 người đã được cơ quan BHXH cấp sổ 
BHXH (đạt 99,9% so với số người tham gia BHXH). Cùng với đó, BHXH TP.HCM cũng đã 



cấp 568.105 tờ bìa và 3.232.340 lượt tờ rời đính kèm sổ BHXH để ghi nhận quá trình tham 
gia BHXH cho NLĐ, làm cơ sở để chi trả các chế độ sau này. 

Phạm Thọ 

 

 


