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Cạnh tranh thị phần bưu chính chuyển phát 

Giai đoạn 2019 - 2020, lĩnh vực bưu chính chuyển phát (BCCP) trên cả nước nói chung, 
Quảng Nam nói riêng bước vào cuộc đua giành thị phần; theo đó doanh nghiệp BCCP 
phải nỗ lực nâng chất lượng, cung cấp dịch vụ tối ưu, nâng chỉ số hài lòng của khách 
hàng. 

 

Khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc năm 2019 tại Bưu điện tỉnh Quảng Nam. Ảnh: H.L 

Cạnh tranh gay gắt 

Năm 2020, theo đánh giá của Bộ TT-TT, cạnh tranh trong lĩnh vực BCCP diễn ra mạnh mẽ, 
khốc liệt hơn nhiều so với lĩnh vực viễn thông. Bởi lẽ, lĩnh vực viễn thông chủ yếu cạnh tranh 
giữa 3 nhà mạng lớn là VinaPhone, MobiFone và Viettel, trong khi lĩnh vực bưu chính xuất 
hiện khoảng 300 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ, trong đó có doanh nghiệp lớn 
là Bưu điện Việt Nam (VNPost). Thậm chí, chưa kể một loạt doanh nghiệp bưu chính không 
phép và rất nhiều nhà xe hoạt động BCCP không phép (xe khách vận chuyển hàng hóa với chi 
phí chỉ 20.000 - 30.000/gói hàng liên tỉnh). 

Trước xu hướng cạnh tranh thiếu lành mạnh trong lĩnh vực BCCP, Bộ TT-TT có chủ trương 
định danh mã bưu chính để điều chỉnh tình trạng này. Mã định danh bưu chính góp phần làm 
giảm tình trạng một số doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dưới giá thành quy định khiến các 
doanh nghiệp bưu chính hoạt động đúng quy định bị ảnh hưởng. Lĩnh vực giao nhận BCCP 
cho hoạt động kinh doanh trực tuyến đang thịnh hành, đặc biệt mảng dịch vụ thu tiền hộ (Ship 
COD) thu hút rất nhiều đơn vị tham gia. 

Trên thực tế, các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính truyền thống như VNPost… đều đã 
tham gia cung cấp dịch vụ giao nhận cho hoạt động kinh doanh trực tuyến từ nhiều năm nay. 
Tuy nhiên, bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt về giá dịch vụ thì thị trường BCCP càng khốc liệt 
với sự cạnh tranh về tốc độ giao hàng, chất lượng, an toàn dịch vụ... 

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện tỉnh chia sẻ, năm 2019, thị trường BCCP tiếp tục 
cạnh tranh khắc nghiệt hơn bởi xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và sự hình thành 
các doanh nghiệp start-up công nghệ có nguồn vốn lớn từ nước ngoài, nhiều doanh nghiệp 
mới đã tham gia kinh doanh trong hầu hết dịch vụ chiến lược của Bưu điện Việt Nam như 
chuyển phát thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, tài chính bưu chính... Ngoài ra, Bưu điện 
Quảng Nam phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn khi xuất hiện nhiều đơn vị vận chuyển BCCP 



hoạt động tràn lan, không có nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước, sản phẩm bưu chính không 
qua kiểm duyệt, kiểm soát, quản lý chặt chẽ, chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. Nhiều nhà xe, hãng xe cũng tham gia khâu vận chuyển, khai thác dịch vụ 
chuyển phát, mà không đăng ký giấy phép, không có đăng ký hoạt động... Trong khi đó, Bưu 
điện Quảng Nam mỗi năm luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, riêng năm 2019 
đã đóng thuế cho Nhà nước 6 tỷ đồng. 

Nỗ lực làm mới 

Tại Quảng Nam, trước cuộc đua và sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp hoạt động 
trên lĩnh vực BCCP, đòi hỏi các đơn vị như Bưu điện tỉnh Quảng Nam nỗ lực nâng cấp dịch 
vụ, uy tín trên thị trường để giữ và phát triển thị phần. 

ông Trần Việt Hùng cho hay, năm 2020 đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tối 
ưu nâng chất lượng các dịch vụ SMS, bưu phẩm thường, dịch vụ bưu kiện, bưu phẩm đảm 
bảo, dịch vụ SMS thỏa thuận, các dịch vụ hành chính công, phát hành báo chí, dịch vụ logistis 
(dịch vụ BCCP trong nước) và cả dịch vụ BCCP quốc tế. Việc ứng dụng phần mềm, công 
nghệ được Bưu điện Quảng Nam chú trọng đầu tư hơn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 
khai thác dịch vụ. Vận hành hệ thống phần mềm BCCP với 31 máy tính trạm tại 18 bưu cục, 
điểm bưu điện văn hóa xã; kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến, kết nối Cổng Dịch vụ 
công quốc gia... Đồng thời tiếp tục duy trì ổn định mạng lưới, mở rộng thị trường, phát triển 
các dịch vụ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; cải tiến, đổi mới tổ chức quản lý, 
hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp bưu chính công nghệ hàng đầu tại Quảng Nam... 

TRIÊU NHAN 

 

 



 

Nguồn: VOV 

Ngày đăng: 19/02/2020 
Mục: Chuyển động 24h 

Từ hôm nay, Bưu điện phải hoàn tất chuyển tiền trong tối đa trong 1 ngày 

Theo Thông tư 38/2019/TT-NHNN, DN cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, chậm nhất 
trong 1 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được chứng từ hợp lệ... 

Thông tư 38/2019/TT-NHNN quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài 
khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có 
hiệu lực từ hôm nay (19/2/2020). 

 

Ảnh minh họa/KT 

Đối với dịch vụ chuyển tiền tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, chậm 
nhất trong 1 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được chứng từ thanh toán hợp pháp, hợp lệ 
của khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ phải xử lý và hoàn tất việc chuyển tiền đi cho 
khách hàng. 

Thông tư cũng quy định thời hạn khách hàng sử dụng dịch vụ được quyền đề nghị tra soát, 
khiếu nại trong thời gian tối thiểu là 60 ngày, kể từ ngày phát sinh giao dịch cần tra soát. Tổ 
chức cung ứng dịch vụ sẽ tiến hành trả tiền cho khách hàng và bồi thường thiệt hại nếu do lỗi 
của mình trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại./. 

PV/VOV.VN 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Bình 

Ngày đăng: 19/02/2020 
Mục: Xã hội 

Gian hàng từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn 

Để phần nào giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, Huyện 
đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Bưu điện huyện Lệ Thủy và Hội thiện nguyện Từ tâm đã tổ 
chức gian hàng thiện nguyện đặt tại Bưu điện huyện Lệ Thủy nằm trên đường Hùng 
Vương, thị trấn Kiến Giang. 

 

Gian hàng từ thiện do Huyện đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Bưu điện huyện Lệ Thủy và Hội thiện 
nguyện Từ Tâm tổ chức 

Gian hàng từ thiện với phương châm “Ai thừa mang đến, ai thiếu đến nhận” đã thu hút được 
nhiều người mang hàng đến và nhiều người đến nhận. Các sản phẩm trong gian hàng chủ yếu 
là quần áo, cặp sách, dụng cụ học tập, giày dép, soong nồi, tivi và nhiều đồ dùng trong gia 
đình cả cũ lẫn mới. Mỗi tuần, gian hàng mở cửa 2 buổi vào các chiều thứ 2 và thứ 6. Mỗi lần 
đến gian hàng, người dân sẽ nhận được tốt đa 2 sản phẩm. 

Để quản lý gian hàng, 4 đơn vị tổ chức thay phiên nhau trực để tiếp nhận hàng và quà từ các 
tổ chức, cá nhân. Qua 2 tháng khai trương, đến nay, gian hàng đã tiếp nhận hàng chục nghìn 
vật dụng, cấp phát miễn phí cho hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Ngoài hoạt động tiếp nhận và phát hàng miễn phí, các đơn vị tổ chức còn phát tờ rơi tuyên 
truyền cho người dân về cách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của vi rút Corona gây ra. Thời gian tới, các đơn vị tổ chức gian hàng sẽ tiếp tục vận động, kêu 
gọi để có thêm nhiều nguồn hàng duy trì hoạt động lâu dài. 

X.V 

 

 



 

Nguồn: CTT Tuyên Quang 

Ngày đăng: 18/02/2020 
Mục: Tin tức 

Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: Cần sự chung tay của 
các cơ quan, người dân và doanh nghiệp. 

Qua 3 năm triển khai thực hiện, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục 
hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích đã giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức và 
công dân một cách nhanh chóng, không gây phiền hà, sách nhiễu, giải quyết kịp thời, 
đúng thời gian. 

 

Tuyên Quang đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích . Ảnh: 
Đức Huy 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố rà soát 
các TTHC thuộc phạm vi giải quyết để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho 
phù hợp với phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI. 

Để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, tại một số Trung tâm Phục vụ hành 
chính công đã bố trí quầy giao dịch để nhân viên bưu điện thực hiện việc nhận và gửi kết quả 
giải quyết TTHC, đồng thời Bưu điện tỉnh bố trí 76 điểm cung cấp tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả 
kết quả TTHC qua đường BCCI. 

Từ khi Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện, người dân chỉ cần đến điểm bưu 
điện gần nhất để thực hiện yêu cầu. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân cũng sẽ không phát sinh tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu; giảm áp lực trong quá trình 
giải quyết công việc cho cán bộ, công chức. 

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính luôn được thực hiện theo 
đúng quy trình nghiệp vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ 
theo quy định. Cơ quan hành chính và đa số khách hàng đã sử dụng dịch vụ đều đánh giá cao 
những lợi ích mà dịch vụ mang lại, đồng thời ghi nhận nhân viên tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
có tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, nhiệt tình. 100% hồ sơ, kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính được phát an toàn, nhanh chóng đến địa chỉ nhận, không có trường hợp bị 



hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong; không có trường hợp nào bị mất trong quá 
trình chuyển phát, không có trường hợp nào khiếu nại. 

Dù có nhiều tiện ích nhưng sau 3 năm thực hiện, số lượng hồ sơ tiếp nhận và chuyển trả qua 
dịch vụ BCCI không nhiều. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính năm 
2017 là 31.255 trên tổng số gần 900.000 hồ sơ đã xử lý trong năm. Ước tính hết năm 2019, 
tổng số hồ sơ được tiếp nhận và chuyển trả qua dịch vụ này 44.875 trên tổng số gần 824.000 
hồ sơ đã giải quyết. 

Có thể thấy, hiện nay số lượng TTHC trong danh mục công bố của các sở, ngành, địa phương 
rất lớn nhưng việc tiếp nhận, chuyển phát qua Bưu điện còn rất hạn chế. Công tác tuyên 
truyền, quảng bá, giới thiệu tiện ích khi sử dụng dịch vụ hành chính công chưa thật sự hiệu 
quả, còn hạn chế và chưa thường xuyên. Người dân, tổ chức vẫn còn có thói quen, tâm lý nộp 
hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính nên chưa thực hiện được nhiều. Trong 
tham mưu giải quyết công việc, nhất là các nhiệm vụ có tính phối hợp liên ngành, việc giải 
quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn mất nhiều thời gian, chậm tiến độ, chất lượng còn 
có mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Để việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đạt hiệu quả cao, góp phần 
tích cực trong cải cách TTHC, trong thời gian tới, các Sở, ban, ngành phối hợp với Bưu điện 
tỉnh tiếp tục lựa chọn các thủ tục có phát sinh nhiều hồ sơ để tổ chức tập huấn cho nhân viên 
Bưu điện nắm rõ các quy định, quy trình nghiệp vụ, kỹ năng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. 

Các TTHC có tính phối hợp liên ngành, các sở, ngành liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh 
tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ BCCI. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông để đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền để người dân biết và sử dụng dịch vụ. Đặc biệt là việc chấp nhận thủ tục hành 
chính tại các điểm giao dịch Bưu điện. 

Ngoài ra, cần hoàn thiện và nâng cao quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích; thực hiện công tác giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận một 
cửa các cấp. 

Cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về các bộ thủ tục hành chính trên các Cổng 
thông tin điện tử tỉnh, huyện, thành phố (thời gian giải quyết, mức phí…) để người dân cũng 
như cán bộ, công chức chuyên môn, nhân viên bưu điện có thể dễ dàng tra cứu khi thưc hiện; 
cần nâng cao hơn nữa nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên bưu chính, bảo đảm an toàn, hiệu quả, 
phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong việc giải quyết TTHC, kết nối mạng thông tin phục vụ việc triển khai Quyết 
định số 45/2016/QĐ-TTg thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở 
Trung ương và địa phương. 

Đặc biệt, cần có chính sách hỗ trợ và điều chỉnh mức giá dịch vụ phù hợp đối với dịch vụ 
nhân hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI. 

Hồ Lan 

 



 
 

Nguồn: Báo Chính phủ 

Ngày đăng: 18/02/2020 
Mục: Chính sách mới 

Đề xuất bỏ thu phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính 

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 
kiện hoạt động bưu chính. 

 

Ảnh minh họa 

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 291/2016/TT-BTC, phí thẩm định cấp giấy phép nhập 
khẩu tem bưu chính là 1 triệu đồng/lần. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư đề xuất bãi bỏ nội dung 
thu phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính. 

Đồng thời, dự thảo cũng giảm một số loại phí “Thẩm định điều kiện cấp giấy phép bưu chính” 
đối với các hoạt động thẩm định do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện. 

Cụ thể, phí thẩm định thay đổi các nội dung khác trong giấy phép giảm từ mức 3 triệu 
đồng/lần xuống mức 1,5 triệu đồng/lần. 

Phí Thẩm định cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được 
giảm từ 2,5 triệu đồng/lần xuống còn 1 triệu đồng/lần… 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây. 

KL 

 

 
 


