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6 tháng đầu năm Vietnam Post đạt doanh thu hơn 12.600 tỷ đồng 

Đây là thông tin vừa được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết tại Hội 
nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, Vietnam Post đạt 
doanh thu hơn 12.680 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 270 tỷ đồng. 

Kết quả này đạt được trong bối cảnh Vietnam Post vừa hoàn thành tốt các dịch vụ bưu chính 
công ích vừa triển khai các chương trình, đề án lớn của Chính phủ và đặc biệt là dịch bệnh 
Covid-19 tác động không nhỏ tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn mạng 
lưới. 

 

Người dùng sử dụng nền tảng mã địa chỉ bưu chính quốc gia. 

Các lĩnh vực trụ cột như: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông 
và dịch vụ hành chính công đều có sự tăng trưởng. Trong đó các dịch vụ thuộc lĩnh vực tài 
chính bưu chính tăng bình quân gần 20% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù trong thời gian 
diễn ra dịch Covid-19 việc tiếp xúc trực tiếp với người dân gặp nhiều hạn chế, tuy nhiên do 
đổi mới về phương thức tuyên truyền, vận động nên 6 tháng đầu năm, Vietnam Post vẫn phát 
triển được 140.000 người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. 

Nhóm dịch vụ hành chính công của Vietnam Post cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong 
thời gian diễn ra dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội trên cả nước. 6 tháng đầu năm 
2020, toàn quốc có gần 8,5 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được 
chuyển qua Bưu điện, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019. Đến nay cũng có 30 tỉnh, thành 
phố đã triển khai đặt bộ phận Một cửa tại trụ sở của Bưu điện, trong đó có 14 trung tâm phục 
vụ hành chính công cấp tỉnh, 46 bộ phận Một cửa cấp huyện và 64 bộ phận Một cửa cấp xã. 
32 tỉnh, thành phố đã triển khai việc bố trí nhân viên Bưu điện hỗ trợ cán bộ, công chức tại bộ 
phận Một cửa các cấp trong việc tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 



 

Nhân viên bưu điện thực hiện việc chia chọn để chuyển phát cho khách hàng. 

Mặc dù mới tham gia triển khai việc định danh và xác thực điện tử, tuy nhiên Vietnam Post đã 
nhanh chóng xây dựng hệ thống định danh, xác thực điện tử PostID và bắt đầu triển khai miễn 
phí cho người dân. Hiện nay, Vietnam Post đã phát triển được hơn 91.000 tài khoản PostID 
cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp trên cả nước. Hệ thống định danh xác thực điện tử 
PostID đã được kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến 
trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và những Cổng dịch vụ công Bộ ngành, địa phương có kết 
nối trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tài khoản PostID cũng có thể đăng nhập vào các hệ 
thống của Bưu điện để sử dụng các dịch vụ do Bưu điện cung cấp hoặc các hệ thống của 
những đơn vị khác có kết nối với Bưu điện (Cổng dịch vụ công quốc gia…) để sử dụng dịch 
vụ mà không cần phải khai báo, tạo tài khoản và xác thực thông tin. 

Ngoài ra, Vietnam Post còn kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để triển khai 
việc chuyển trả giấy phép lái xe cho người dân và chuyển trả giấy tờ tạm giữ cho người vi 
phạm giao thông khi nộp phạt trực tuyến trên cổng. 

Tin, ảnh: VĂN PHONG 
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Phát hành bộ tem bưu chính Chiến thắng Bạch Đằng 

Sáng 18/7, tại TX.Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), Bộ TT-TT phối hợp với UBND tỉnh 
Quảng Ninh tổ chức Lễ phát hành bộ tem bưu chính “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)” 
theo nghi thức đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Bộ TT-TT tổ chức Lễ phát hành bộ tem bưu 
chính ở cấp huyện. 

Bộ tem "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)" gồm một mẫu tem giá mặt 4.000 đồng, tái hiện lại 
quang cảnh trận chiến trên sông Bạch Đằng lịch sử với hùng khí “Sát thát” của thế trận toàn 
dân. Bối cảnh là khi thủy triều rút tại cửa sông Bạch Đằng, với hình ảnh là hàng loạt tàu của 
quân Nguyên-Mông bị cọc gỗ đâm thủng chìm dần trong biển lửa. Các cánh quân của vua tôi 
nhà Trần trong tiếng trống trận dũng mãnh tiến công; tàu giặc bị đốt cháy; quân địch bị tiêu 
diệt, lửa cháy ngút trời khiến quân xâm lược hoảng loạn. 

 

Đặc biệt, bộ tem cũng khắc họa rõ nét hình tượng người lãnh đạo chỉ huy trận đánh cưỡi ngựa 
cùng quân dân đánh đuổi quân Nguyên-Mông. Tất cả đã tái hiện và minh họa thêm sơ đồ cho 
trận đại chiến lừng lẫy Bạch Đằng. 

Bộ tem được thiết kế tràn lề, khuôn khổ 54x37mm, do họa sĩ Nguyễn Du- Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam thiết kế với tông màu nóng thể hiện khí thế hừng hực của các cánh quân trong 
trận thủy chiến lớn nhất lịch sử Việt Nam. Bộ tem được cung ứng trên mạng Bưu chính công 
cộng từ ngày 18/7/2020 đến ngày 30/6/2022. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, thời gian tới, bộ tem 
bưu chính “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)” sẽ đi khắp các vùng miền Tổ quốc và trên thế 
giới. Với ý nghĩa riêng hàm chứa nhiều thông tin, bộ tem sẽ là thông điệp đa chiều góp phần 
giới thiệu, quảng bá và nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn thể nhân dân trong việc bảo 
tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của Khu di tích lịch sử Bạch Đằng 
(TX.Quảng Yên). 

Việc phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)” là sự kiện nhằm 
khẳng định ý nghĩa và giá trị lớn lao của chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử đấu tranh chống 
giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước của dân tộc ta. Qua đó, giới thiệu, quảng bá những giá trị to 
lớn của Khu di tích lịch sử Bạch Đằng tới đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè trên thế 
giới cũng như góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh. 



Được biết, từ năm 1958 đến năm 2019, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 15 bộ tem về tỉnh 
Quảng Ninh. Trong đó, đã phát hành 2 bộ tem có nội dung liên quan đến chiến thắng Bạch 
Đằng, đó là bộ tem “Trần Hưng Đạo (1253-1300)” và bộ tem “Kỷ niệm 700 năm chiến thắng 
giặc Nguyên (1288-1988)”. 

 Thanh Hằng 
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Hợp tác triển khai các dịch vụ ưu đãi của Bưu điện đến phật tử 

Sáng nay 20.7, Giáo hội Phật giáo tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác triển 
khai đưa các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và phật 
tử. 

Mục tiêu hợp tác nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến phật tử, chăm lo tốt hơn đời sống 
vật chất và tinh thần cho phật tử trên địa bàn tỉnh; phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp 
hỗ trợ cho các hoạt động an sinh xã hội, các dịch vụ bưu chính công ích thông qua các sản 
phẩm, dịch vụ ưu đãi. 

Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tuyên truyền và hướng dẫn Giáo hội Phật giáo các huyện, thị xã, 
thành phố tham gia tích cực và tiếp cận các dịch vụ ưu đãi do Bưu điện tỉnh cung cấp; đề xuất 
Bưu điện tỉnh hỗ trợ các chương trình ưu đãi dành cho phật tử gặp khó khăn, tạo điều kiện 
phát triển kinh tế, đời sống. 

 

Giáo hội Phật giáo tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: D.L 

Bưu điện tỉnh sẽ cung cấp dịch vụ chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, logistics, chuyển phát 
nhanh, phát hành báo chí; triển khai các chương trình bán hàng, trích kinh phí hỗ trợ triển 
khai các chương trình an sinh xã hội... Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các chương trình 
an sinh dành cho phật tử, cộng đồng, người dân. 

 DIỄM LỆ 
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Những đứa trẻ từng được gửi bằng đường bưu điện 

Khi bưu điện Mỹ ra mắt dịch vụ chuyển phát bưu kiện năm 1913, nhiều loại hàng hóa 
đặc biệt được gửi đi, bao gồm quan tài, trứng, chó, thậm chí cả trẻ em. 

Trước ngày 1/1/1913, Dịch vụ Bưu chính Mỹ giới hạn các gói hàng ở mức 1,8 kg. Khi khởi 
động dịch vụ chuyển phát bưu kiện, họ không quy định rõ mặt hàng nào được chấp nhận, dẫn 
đến việc các bưu tá đã phải "chuyển phát nhanh" cả trẻ em. 

Theo nhà sử học của Bảo tàng Bưu chính Quốc gia Mỹ Nancy Pope, bà mẹ đầu tiên gửi con 
bằng đường bưu điện ở Mỹ là Jesse Beauge ở Glen Este, Ohio. Cô chuyển con trai sơ sinh 
nặng 4,5 kg đến nhà bà ngoại cách đó khoảng 1,6 km với mức phí 15 cent. 

Cô còn trả thêm phí bảo hiểm nhưng không rõ khoản này là bao nhiêu. Nếu con cô gặp bất 
trắc trên đường vận chuyển, cô sẽ nhận được 50 USD tiền bảo hiểm. 

 

Một bưu tá và một em bé trong bức ảnh được chụp để minh họa việc chuyển phát trẻ em bằng 
đường bưu điện ở Mỹ năm 1913. Ảnh: Bảo tàng Bưu chính Quốc gia Mỹ. 

Một số trẻ em đã được gửi đi xa hơn nhiều. Cô bé 6 tuổi Edna Neff tại Pensacola, Florida, đã 
được gửi đến nhà bố ở Christiansburg, Virginia, cách hơn 1.100 km. Những "bưu kiện" đặc 



biệt này không được gói bằng giấy hay túi chống sốc. Thay vào đó, những đứa trẻ giống như 
những người bạn đồng hành hay được bưu tá địu trên người. 

"Các em bé không được đóng hộp", Pope nói. "Các em được bế, địu hay đi bộ cùng bưu tá". 

Em bé được gửi bằng đường bưu điện nổi tiếng nhất, May Pierstorff, 6 tuổi, đã được gửi đi 
trên tàu chở thư vào năm 1914 trong hành trình hơn 110 km, tem bưu chính được dán trên áo 
khoác của cô bé. Tuy nhiên, Pierstorff có người chăm sóc: nhân viên bưu điện đi cùng là một 
người họ hàng của em. 

"Bưu phí rẻ hơn vé tàu", nhà sử học Jenny Lynch nói. 

Bảo tàng Bưu chính Quốc gia Mỹ có ảnh của Pierstorff nhưng không lưu giữ vật dụng nào từ 
chuyến đi đó. "Chúng tôi rất muốn có chiếc áo khoác dán tem bưu chính cô bé đã mặc", Pope 
nói. 

Những chuyến gửi hàng đặc biệt này thường diễn ra ở vùng nông thôn. Mặc dù việc gửi con 
bằng đường bưu điện có thể bị coi là hành động vô trách nhiệm, Lynch coi đó là một ví dụ 
cho thấy cộng đồng nông thôn rất tin tưởng vào nhân viên bưu chính địa phương. Các phụ 
huynh thực chất không giao con cho người lạ. Ở vùng nông thôn, nhiều gia đình quen biết 
bưu tá khá rõ. 

"Những bưu tá được coi là đáng tin cậy và họ đã chứng minh điều đó. Từng có những câu 
chuyện về bưu tá ở vùng nông thôn giúp đỡ đẻ và chăm sóc người bệnh. Ngay cả thời nay, họ 
đôi khi còn cứu mạng người vì họ là những người duy nhất đến nhà những gia đình sống ở 
vùng xa xôi". 

Năm 1914, Bộ trưởng Bưu điện Mỹ ra quy định mới, chấm dứt hoạt động "chuyển phát 
người" và được duy trì đến ngày nay. 

Nhưng điều đó không ngăn được tên trộm William DeLucia tự nhốt mình để được vận chuyển 
cùng các bưu kiện bằng đường hàng không. DeLucia chui vào trong một chiếc thùng được 
dán nhãn "nhạc cụ", mang theo thức ăn và bình oxy. Giữa chuyến bay, anh ta ra khỏi thùng, 
lấy trộm hàng hóa trị giá hàng nghìn USD từ các bưu kiện xung quanh rồi lại trốn vào thùng. 
Anh ta bị bắt tại sân bay Atlanta năm 1980 khi nhân viên vận chuyển dỡ hàng. 

"Chúng tôi vẫn giữ bình oxy của anh ta tại bảo tàng", Pope nói. 

 


