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Bưu điện Việt Nam nhận chuyển phát hàng đến điểm cách ly COVID-19 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa triển khai chương trình hỗ trợ vận 
chuyển tới các địa điểm cách ly dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh. Theo đó, Hà Nội sẽ có 31 bưu cục chấp nhận bưu gửi đến địa điểm cách ly tập trung và 
Thành phố Hồ Chí Minh có 21 bưu cục. 

 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát, góp phần phục vụ tốt công tác 
phòng, chống dịch bệnh, Vietnam Post vừa triển khai chương trình chuyển phát bưu gửi đến 
khu vực cách ly tập trung. Chương trình chỉ áp dụng đối với những hàng hóa, bưu phẩm là 
nhu yếu phẩm, thiết bị hỗ trợ cho các địa điểm cách ly tập trung đối với các cá nhân có khả 
năng nhiễm bệnh dịch COVID-19. 

Vietnam Post áp dụng mức giá là 30.000 đồng cho 5kg đầu (mỗi kg tiếp theo là 3.000 đồng) 
đối với hàng hóa, bưu phẩm hỗ trợ cho người bị cách ly tại các điểm cách ly trong nội tỉnh 
của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; từ Hà Nội đi các tỉnh miền Bắc; Thành phố Hồ Chí 
Minh đi các tỉnh miền Nam. 

Đặc biệt, đối với tuyến vận chuyển cách vùng là Hà Nội đi các tỉnh miền Nam, Hồ Chí Minh 
đi các tỉnh miền Bắc, Vietnam Post áp dụng mức giá giảm 50% so với giá cước dịch vụ 
chuyển phát nhanh. 

Tại Hà Nội có 31 Bưu cục nhận gửi. Tại Hồ Chí Minh có 21 Bưu cục nhận gửi. Vietnam Post 
sẽ phục vụ nhu cầu gửi hàng đến địa điểm cách ly tại các Bưu cục đến hết ngày 15/4/2020. 

Để đảm bảo an toàn cho bưu tá trong công tác phòng, chống dịch, Vietnam Post yêu cầu khi 
phát bưu gửi, tùy từng khu vực bị cách ly mà các bưu tá được trang bị quần áo bảo hộ, luôn 
tuân thủ đeo khẩu trang và thống nhất với Ban quản lý khu vực cách ly về tần suất, địa điểm 
phát và hướng dẫn các đơn vị bảo đảm an toàn khi phát các bưu gửi tại khu vực cách ly. 

Hà Giang 
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Dịch vụ chuyển phát hành chính công tăng hơn 10 ngàn lượt 

Tin từ Bưu điện tỉnh cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các đơn vị, 
DN, người dân lo ngại tiếp xúc những nơi đông người nên tăng cường sử dụng dịch vụ 
chuyển phát hành chính công tại Bưu điện tỉnh. Theo đó, số lượng người sử dụng các dịch vụ 
này từ tháng 2 tăng mạnh so với những tháng trước đó. 

 

Người dân giao dịch các dịch vụ chuyển phát tại Bưu điện tỉnh (408 Lê Hồng Phong, 
TP.Vũng Tàu). 

Cụ thể, các dịch vụ gồm: Nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nhận giấy căn cước công 
dân, đăng ký xe cơ giới, lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận đăng ký DN… trong tháng 2/2020 
có 32 ngàn lượt người sử dụng, tăng 11 ngàn lượt so với tháng 1/2020. 

THI PHONG 



 

Nguồn: Hà Nội Mới 
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Bưu chính tìm cách vượt khó 

Dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu đang tác động không nhỏ tới phát triển kinh tế - 
xã hội nước ta, lĩnh vực bưu chính cũng không phải ngoại lệ. Để vượt khó, các doanh 
nghiệp bưu chính lớn trong nước đã đưa ra nhiều giải pháp… 

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, đầu tháng 3-2020, lĩnh vực bưu chính chịu 
tác động chủ yếu từ sự sụt giảm doanh thu do sản lượng bưu chính quốc tế giảm. Nguyên 
nhân là do thị trường Trung Quốc - thị trường lớn của các doanh nghiệp Việt Nam - bùng phát 
dịch Covid-19 khiến bưu chính nước này cũng như hoạt động giao thương, lưu chuyển hàng 
hóa bị đình trệ. Thêm vào đó, lượng khách du lịch đến Việt Nam giảm mạnh khiến lượng bưu 
gửi quốc tế bị ảnh hưởng đáng kể. 

Phân tích kỹ về xu hướng và giải pháp để phát triển, ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc 
Vietnam Post cho biết, dự báo thời gian tới nguồn cung sẽ bị ảnh hưởng do chính phủ các 
nước yêu cầu cách ly, phong tỏa vùng dịch, hoạt động thương mại điện tử gặp khó khăn và 
hoạt động chuyển phát sẽ bị ảnh hưởng mạnh. "Do vậy, chúng tôi đã xây dựng kịch bản chi 
tiết cho từng thời điểm để có những giải pháp kinh doanh phù hợp", ông Chu Quang Hào 
nhấn mạnh. 

Cụ thể, Bưu điện Việt Nam đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ mới, như dịch vụ logistics (vận 
chuyển, lưu giữ và cung cấp hàng hóa) nguyên chuyến; cải tiến dịch vụ chuyển phát nhanh 
theo hướng đặc biệt; mở rộng kinh doanh dịch vụ chở hàng nặng... Bưu điện Việt Nam đã đưa 
vào hoạt động sàn giao dịch vận tải trên toàn mạng lưới (https://stx.vn), hiện đạt gần 1.000 
giao dịch/tháng, giúp tối ưu mạng vận chuyển hàng bưu chính liên tỉnh, nội tỉnh của chính 
mình và doanh nghiệp khác. Đặc biệt, trong lĩnh vực hành chính công, để hỗ trợ và đồng hành 
cùng người dân cả nước, Bưu điện Việt Nam giảm cước chuyển phát từ 20% đến 30%... Với 
các giải pháp linh hoạt này, trong 2 tháng đầu năm 2020, tính riêng dịch vụ hành chính công 
đã đạt trên 3 triệu hồ sơ, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. 

Được biết, Vietnam Post và Viettel Post là hai đơn vị mạnh nhất về hạ tầng mạng lưới, 
logistics. Vì vậy, việc họ triển khai một loạt giải pháp phát triển các ứng dụng thương mại 
điện tử, logistics khiến sản lượng vận chuyển qua đường tàu hỏa tăng 387%, giao nhận đường 
bay trong nước tăng 56%; sản lượng vận chuyển đột xuất Bắc - Nam xe ô tô tăng 200%... so 
với cùng kỳ năm 2019. Những kết quả này góp phần bù lại sự sụt giảm từ doanh thu đi quốc 
tế. 

Theo đánh giá của bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và 
Truyền thông), dù doanh thu và sản lượng bưu chính quốc tế có bị sụt giảm do tác động của 
dịch Covid-19 nhưng lại tạo cơ hội cho thương mại điện tử trong nước phát triển, dẫn đến 
tổng doanh thu và sản lượng của các doanh nghiệp bưu chính lớn đều tiệm cận chỉ tiêu kinh 
doanh đặt ra. 
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TP.HCM gia tăng sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Trước diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông 
TP.HCM đã kêu gọi người dân ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Từ trước đó, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết hơn 
về cách sử dụng, qua đó có thể tiếp cận dễ hơn, nhất là với các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 
3 và 4. 

Hơn một tháng nay, khu vực tiếp nhận và trả kết quả tại quận Bình Tân, TP.HCM vắng vẻ 
hẳn. Nguyên nhân là bởi hầu hết người dân chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo thống 
kê, số lượng đăng ký trực tuyến tăng từ 15 - 20%. Trên thực tế, lượng hồ sơ không ít đi mà 
chuyển sang trực tuyến, giúp những cán bộ tại quận chỉ cần thao tác trên máy. 

Không chỉ những dịch vụ công trực tuyến tại các xã, phường trên địa bàn thành phố được sử 
dụng nhiều, các dịch vụ công tại nhiều lĩnh vực về đất đai, kinh doanh, xây dựng cũng tăng. 
Theo thống kê của Bưu điện TP.HCM, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các Sở, ngành 
trong tháng 3 tăng gần 25% so với tháng 2, trong đó giấy phép đăng ký kinh doanh đăng ký 
qua mạng đã tăng 54%, tăng nhiều nhất trong các dịch vụ công trực tuyến được sử dụng trong 
thời gian gần đây. 

Để khuyến khích hơn, Bưu điện TP.HCM áp dụng việc giảm giá 20% cước phí từ tháng 3 đến 
khi dịch COVID-19 chấm dứt cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua 
bưu điện. Không cần bước chân ra đường, người dân vẫn có thể thực hiện công việc của mình 
ngay tại nhà, đảm bảo phương châm giảm tiếp xúc, giảm nguy cơ lây lan bệnh tật. 
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Phòng dịch Covid – 19: Hiệu quả từ việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục hành 
chính 

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử (DVCTT&MCĐT), bưu chính công 
ích (BCCI) đang là những cách thức hữu hiệu trong phòng chống dịch Covid – 19. Tại 
Lạng Sơn, các cấp, ngành, doanh nghiệp đã có những động thái tích cực hỗ trợ người 
dân sử dụng các dịch vụ này khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). 

Giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh 

Để hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người dân khi giao dịch TTHC nhằm phòng tránh 
nguy cơ lây nhiễm dịch Covid – 19, ngành chức năng, doanh nghiệp trong tỉnh đã có những 
động thái tích cực tuyên truyền về thực hiện dịch vụ hỗ trợ giải quyết TTHC như: ứng dụng 
DVCTT&MCĐT để hộp hồ sơ điện tử, dịch vụ BCCI để chuyển hồ sơ và nhận kết quả giải 
quyết TTHC qua bưu điện. 

 

Người dân đăng ký thực hiện dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết 
TTHC tại nhà 

Bà Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Để hạn 
chế tiếp xúc giữa cán bộ và người dân trong mùa dịch Covid – 19 thì việc nộp hồ sơ điện tử 
qua DVCTT&MCĐT, nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện là cách làm cần thiết 
hiện nay. Từ đầu tháng 3/2020, sở đã có các văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, 
thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính 
sách ưu đãi trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 nhằm khuyến khích 
các tổ chức, người dân biết và tăng cường sử dụng DVCTT&MCĐT, BCCI thay vì trực tiếp 
đến các bộ phận một cửa nộp hồ sơ TTHC. 

Chung tay phòng chống dịch bệnh, Bưu điện tỉnh đã có chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh 
nghiệp, người dân khi sử dụng dịch vụ BCCI để thực hiện TTHC và đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền để người dân tham gia sử dụng dịch vụ. Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện 
tỉnh cho biết: Nhằm tăng cường phòng chống dịch Covid – 19, góp phần tiết kiệm thời gian, 
chi phí, công sức và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu thực 
hiện TTHC, từ 1/3 đến hết 30/6/2020, Bưu điện tỉnh thực hiện giảm 20% giá cước dịch vụ 
chuyển trả kết quả giải quyết TTHC trong phạm vi nội tỉnh với tất cả các TTHC nằm trong 
danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ BCCI. Cụ thể, cước nội huyện, thành phố giảm còn 



12.000 đồng/hồ sơ; cước liên huyện, thành phố trong tỉnh còn 16.000 đồng/hồ sơ. Bưu điện 
tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và nhân 
lực phục vụ nhiệm vụ. 

Người dân tích cực sử dụng 

Nhờ được tuyên truyền, khuyến khích sử dụng dịch vụ nên những ngày gần đây nhiều tổ 
chức, cá nhân đã tích cực tiếp cận và đăng ký sử dụng các dịch vụ này. Theo tổng hợp từ cơ 
quan liên quan, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 9.794 lượt hồ sơ được tiếp nhận, giải 
quyết qua cổng DVCTT&MCĐT tỉnh. Riêng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, từ 
ngày 1/3 đến nay, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 15 đến 20 hồ sơ trực tuyến, cao hơn 3 đến 
5 hồ sơ/ngày so với các ngày trước đó. Từ ngày 1 đến 17/3/2020, toàn tỉnh có 3.816 lượt 
chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua bưu điện, đạt trung bình là 224 
lượt/ngày, tăng hơn 60 lượt/ngày trong 2 tháng đầu năm 2020 và tăng 48 lượt/ngày so với các 
ngày trong năm 2019. Anh Đinh Quốc Cường, xã Trung Thành, huyện Tràng Định cho biết: 
Được biết đến các dịch vụ này từ lâu nên ngày 18/3, sau khi nộp xong hồ sơ đăng ký cấp lại 
giấy phép lái xe, tôi đã đồng thời đăng ký nhận kết quả qua bưu điện. Cách làm này rất tiện 
ích, không chỉ giúp tôi tiết kiệm công sức, thời gian, chi phí đi lại mà còn rất an toàn, tránh 
được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Chỉ với 12.000 đồng cước chuyển phát, tôi hoàn toàn yên 
tâm ở nhà chờ 2 ngày sau là có kết quả”. 

Nhận thấy được lợi ích thiết thực của việc sử dụng DVCTT&MCĐT, BCCI, trong những 
ngày này, các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố đang tích cực chỉ đạo và tổ chức 
tuyên truyền, khuyến khích đông đảo tổ chức, người dân tham gia sử dụng dịch vụ. Tin rằng 
với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị hành chính, doanh nghiệp và người dân, 
công tác phòng chống dịch Covid -19 tại Lạng Sơn sẽ tiếp tục được thực hiện hiệu quả. 

Lạng Sơn hiện có 1.595/1.721 TTHC ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) thực hiện qua dịch vụ BCCI. 
Cổng DVCTT và một cửa điện tử tỉnh đã cung cấp 1.744 DVCTT ở tất cả các lĩnh vực 
TTHC, trong đó có 652 DVCTT mức độ 2, 513 DVCTT mức độ 3 và 579 DVCTT mức độ 4. 

MINH ĐỨC 

 


