
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 22/04/2020 
Mục: TT&TT 

Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 150 năm sinh Lê-nin 

Ngày 22/4/2020, Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin 
(1870-1924)” gồm 1 mẫu tem khuôn khổ 37 x 37 mm. 

 

Bộ tem gồm 1 mẫu được thiết kế theo phương pháp đồ họa, thể hiện hình ảnh chính là chân 
dung Lê-nin với hình tượng lá cờ của Đảng cộng sản Nga. 

Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin (1870-1924)” được Bộ TT&TT phát 
hành ngày 22/4/2020, đúng dịp kỷ niệm 150 năm sinh của lãnh tụ Vladimir ILyich Lenin (Lê-
nin). 

Bộ tem gồm 1 mẫu được thiết kế theo phương pháp đồ họa, thể hiện hình ảnh chính là chân 
dung Lê-nin với hình tượng lá cờ của Đảng cộng sản Nga nhằm tôn vinh vị lãnh tụ của phong 
trào cách mạng vô sản Nga, người phát triển học thuyết của Các Mác và Ăngghen và là người 
sáng lập ra Quốc tế Cộng sản. 

Bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin (1870-1924)” có khuôn khổ 37 x 37 mm do họa 
sĩ  Phạm Trung Hà của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Bộ tem bưu chính này được 
cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 22/4/2020 đến ngày 31/12/2021. 

Lê-nin tên thật là Vladimir ILyich Ulianov, sinh ngày 22/4/1870, mất ngày 21/1/1924. Ông là 
một nhà lý luận chính trị lỗi lạc, một người theo chủ nghĩa cộng sản, lãnh đạo nhân dân Nga 
tiến hành cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới 
do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là một trong 100 người có ảnh hưởng 
nhất đến toàn thế giới. 

Được xem là một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất của thế kỉ XX, Lê-nin 
trở thành một biểu tượng tư tưởng, gắn liền với Chủ nghĩa Marx-Lenin mở ra trang sử mới 
cho cách mạng vô sản thế giới. 

Lê-nin với sự nghiệp chính trị cao cả của mình trong buổi bình minh của chủ nghĩa xã hội, với 
trí tuệ uyên bác của nhà tư tưởng thiên tài, ông để lại cho chúng ta những bài học quý giá về 
lập trường quan điểm, về nguyên tắc tính đảng, về tầm tư duy chiến lược và về đạo đức trong 
sáng cộng sản chủ nghĩa. Đó là di sản của bậc vĩ nhân thiên tài, người đã truyền bá, vận dụng 



và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác vào nước Nga, từ cuối thế kỷ XIX đến những năm 20 
của thế kỷ XX. 

Những tư tưởng của Lê-nin có giá trị trường tồn và vị trí đặc biệt quan trọng đối với phong 
trào cách mạng thế giới. Lê-nin đã góp phần hoàn thiện và làm phong phú thêm chủ nghĩa 
Mác, đưa chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực sinh động qua thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mười Nga năm 1917, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 
Dưới sự lãnh đạo của Lê-nin, Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết và hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới được hình thành. 

Chiến thắng Cách mạng Tháng Mười Nga là động lực, là tấm gương để các dân tộc bị áp bức 
vùng lên giành độc lập dân tộc. Cho đến nay, tên tuổi của Lê-nin vẫn sống mãi và nền tảng 
của lý luận Mác - Lênin đã được loài người tiến bộ, yêu hòa bình tiếp thu và vận dụng vào 
điều kiện thực tiễn của cách mạng mỗi nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao về Lê-nin: lãnh tụ thiên tài, người đã thực hiện và 
phát triển chủ nghĩa Mác-Ăngghen. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc 
giải phóng. Là người thầy đã đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những 
bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất. 

Được biết, tính đến nay, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), Bộ TT&TT đã phát 
hành 14 bộ tem kỷ niệm về Lê-nin và Cách mạng tháng Mười Nga. 

Vân Anh 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Thanh Niên 

Ngày đăng: 22/04/2020 
Mục: Bạn cần biết 

BHXH Ninh Thuận: Đến tận nhà trả lương hưu 

Nhằm đảm bảo an toàn cho người lớn tuổi, BHXH Ninh Thuận sẽ chi trả lương hưu trợ cấp 
bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. 

 

Cán bộ hưu trí được nhận lương hưu tại nhà 

Thực hiện văn bản số 1020/BHXH-TCKT ngày 30.3.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 
văn bản số 1099/UBND-VXNV ngày 3.4.2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc chi trả 
lương hưu trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng 
chống dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn cho người lớn tuổi, BHXH Ninh Thuận phối hợp 
với Bưu điện Ninh Thuận thực hiện việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 
5.2020 cho 7.800 cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng trên địa bàn, với 
tổng số tiền trên 36 tỉ đồng/tháng. 

Trong đó, có 3.800 người đăng ký nhận qua thẻ ATM, BHXH tỉnh đã chuyển vào tài khoản cá 
nhân trước ngày 7.4.2020 và 4.000 người nhận tiền mặt tại nhà. Thời gian chi trả từ ngày 16.4 
đến ngày 10.5 với sự tham gia của hơn 150 nhân viên bưu điện thực hiện chi trả tại nhà. 
Người hưởng chế độ phải tuân thủ các quy định, đeo khẩu trang khi nhận lương hưu tại nhà, 
rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi giao tiếp với nhân viên bưu điện và giữ khoảng cách an 
toàn trong giao tiếp. Ông Nguyễn Thành Nhiên, ở khu phố 1, P.Đài Sơn, TP.Phan Rang - 
Tháp Chàm, cho biết do không dùng thẻ ATM nên hằng tháng vợ chồng ông phải ra bưu điện 
để nhận lương hưu. Theo ông Nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức 
tạp, người tuổi cao được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà nên việc phát lương hưu tại nhà 
của BHXH tỉnh Ninh Thuận là rất thiết thực. “Khi biết được thông tin sẽ có nhân viên đến tận 
nhà để chi trả lương hưu, vợ chồng tôi rất vui và cảm ơn các cơ quan, ban ngành đã đưa ra 
giải pháp kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho những người tuổi xế chiều như tôi yên tâm ở nhà 
phòng dịch”, ông Nhiên vui vẻ cho biết. 

Được nhận lương tại nhà với thủ tục nhanh chóng, chỉ trong vài phút mà không phải đi ra bưu 
điện như mọi khi, ông Trần Công Thức (80 tuổi, ở thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải), nhận 
định, việc BHXH Ninh Thuận tổ chức phát lương hưu tại nhà trong thời điểm dịch bệnh 
Covid-19 cho cán bộ hưu trí là cách làm linh động, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 
đối với người dân. “Do tình hình dịch Covid-19 nên chúng tôi ở nhà thực hiện giãn cách xã 
hội đúng quy định và được nhân viên bưu điện đến tận nhà cấp phát lương, chúng tôi rất yên 
tâm ở nhà thực hiện giãn cách xã hội”, ông Thức nói và cho biết nhân viên chi trả lương rất 



nhiệt tình, ngoài việc làm thủ chi trả lương rất nhanh gọn, còn hỏi thăm sức khỏe và cho số 
điện thoại để liên lạc khi có thắc mắc cần gọi. 

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH Ninh Thuận cho biết, để tạo thuận lợi cho người dân 
được hưởng chế độ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã phối hợp Bưu điện 
tỉnh Ninh Thuận lập phương án tốt nhất và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ 
thống đài, báo để đối tượng biết thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 
5.2020 cho 7.800 cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng trên địa bàn toàn 
tỉnh. Do địa bàn rất rộng và số người nhận lương hưu bằng tiền mặt rất lớn nên rất mong nhận 
được sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền cơ sở, khu phố, tổ trưởng các tổ dân phố hỗ trợ 
nhân viên trong quá trình chi trả các chế độ cho người hưởng tại nhà được nhanh chóng thuận 
lợi. 



 

Nguồn: Báo Tầm Nhìn 

Ngày đăng: 22/04/2020 
Mục: Xã hội 

Người dân hài lòng với dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà 

Để bảo bảo đảm quyền lợi cho người dân, đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 16/4, bưu điện các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 
đã tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4  - 5/2020 tại nhà cho 
người hưởng.  

Phương thức chi trả linh hoạt cùng cùng nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm 
xã hội và Bưu điện Thanh Hóa đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, cùng cả nước 
sớm đẩy lùi dịch COVID-19. 

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 164.000 người hưởng 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Các trường hợp từ 80 tuổi trở lên 
hoặc dưới 80 tuổi đang ốm đau, đi lại khó khăn, bị bệnh mãn tính đang điều trị ngoại trú, 
không tự đến, không ủy quyền cho người khác nhận hộ sẽ được chi trả tại các điểm của Bưu 
điện theo nhóm nhỏ, trả tại nhà. 

Là địa phương có người nhận lương hưu, chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà lớn nhất 
trong toàn tỉnh, công tác chuẩn bị đã được Bưu điện thành phố Thanh Hóa quan tâm. Để đảm 
bảo chi trả kịp thời đúng người, đúng chế độ và đảm bảo công tác phòng dịch, Bưu điện thành 
phố Thanh Hóa đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn và huy 
động 40 nhân viên làm việc mỗi ngày trong thời gian từ 16/4 đến 25/4, phấn đấu hoàn thành 
chi trả lương hưu tại nhà cho khoảng 4.460 đối tượng. 

Bà Đoàn Thị Hà, tổ 4, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa vui mừng cho biết: Nhận 2 
tháng lương tại nhà, tôi thấy rất phấn khởi. Đây là chủ trương được người dân đồng thuận, bởi 
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã 
hội tại nhà sẽ đỡ thời gian đi lại, hạn chế tập trung đông người, thực hiện đúng theo Chỉ thị 16 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Cũng như bà Hà, vợ chồng ông Vũ Văn Nghĩ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa không 
giấu nổi niềm vui khi cả hai ông bà được nhận lương hưu hai tháng (tháng 4 và 5) tại nhà. Sau 
khi nhận đủ số tiền, vợ chồng ông Nghĩ không quên cảm ơn cán bộ Bưu điện thành phố đã 
nhiệt tình hướng dẫn ông bà. 

“Khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng 
đồng, người cao tuổi là nhóm người có nhiều nguy cơ lây bệnh. Trong hai tháng 4 và 5, chúng 
tôi được cán bộ nhân viên Bưu điện đến tận nhà phát lương. Đây là sự quan tâm kịp thời của 
Đảng, Nhà nước đối với những người cao tuổi trong thời điểm dịch COVID-19 đang ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Chúng tôi sẽ bảo ban con cháu thực 
hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 tại gia đình”, ông Vũ Văn 
Nghĩ vui mừng nói. 

Huyện Đông Sơn hiện có khoảng 900 người được chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. 
Để chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đủ số tiền, công tác quản lý đối tượng được Bưu điện 
huyện Đông Sơn thực hiện chặt chẽ. Việc xác định người nhận cũng được nhân viên các điểm 
bưu điện, văn hóa xã, thị trấn nắm khá chính xác. 

Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bưu điện huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Thời 
điểm này, các nhân viên bưu điện huyện Đông Sơn đang tập trung lực lượng, có mặt tại các 
xã thị trấn trên địa bàn huyện để đến tận nhà chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 



các đối tượng. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: Thực 
hiện bắt buộc khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt hàng ngày đối với nhân viên chi trả; quá 
trình tổ chức chi trả phải đeo khẩu trang, trang bị găng tay và dung dịch sát khuẩn để đảm bảo 
an toàn cho nhân viên chi trả và người thụ hưởng... 

Hiện nay,dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan ra cộng đồng, vì thế mục tiêu đặt 
ra rất cao trong quá trình thực hiện là đảm bảo an toàn và chi trả kịp thời cho người hưởng ổn 
định cuộc sống. Trong đợt này, Bưu điện Thanh Hóa đã huy động 945 nhân viên tham gia chi 
trả lương hưu, bảo hiểm xã hội cho người hưởng. 

Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo bưu điện các huyện, thị xã, thành phố lập phương án chi trả đến từng 
địa bàn; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác truyền thông để người 
hưởng biết lịch chi trả để phối hợp. Nhân viên Bưu điện được giao nhiệm vụ thực hiện 
nghiêm túc các quy định an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, kiểm tra thân nhiệt, sức 
khỏe trước khi thực hiện nhiệm vụ, đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người hưởng. 

Theo ông Trịnh Phương Nam, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, ngành đang tập trung 
mọi nguồn lực để thực hiện chi trả đảm bảo an toàn, kịp thời đúng đối tượng, phấn đấu hoàn 
thành chi trả lương hưu hai tháng trong tháng 4/2020. 

Chi trả lương hưu tại nhà và gộp hai tháng trong cùng một lần chi trả khẳng định sự chủ động, 
quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của các cấp, các ngành trong thời điểm 
hiện nay. Với sự vào cuộc và hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, 
việc chi trả lương hưu tại nhà đã diễn ra khá thuận lợi, đảm bảo an toàn cho công tác phòng 
chống dịch và được người dân tin tưởng đánh giá cao./ 
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Quận 1 chi trả tại nhà cho người hưởng lương hưu, ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội 

 

Chi trả tại nhà cho người hưởng lương hưu, ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội. 

(Thanhuytphcm.vn) - Tại địa bàn Quận 1, người hưởng lương hưu bằng tiền mặt, người 
hưởng ưu đãi người có công, người hưởng trợ cấp xã hội được chi trả gộp 1 lần tiền chế độ 
của tháng 4-5/2020, giúp tránh tình trạng tập trung đông người khi rút tiền, hạn chế rủi ro về 
dịch Covid-19. 

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quận 1 cho biết: tính đến tháng 5/2020, BHXH Quận 
1 quản lý và chi trả cho 16.068 người nhận trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, có 4.342 
người nhận trợ cấp BHXH bằng hình thức tiền mặt, tổng số tiền chi trả hai tháng 4-5/2020 
trên 44,7 tỷ đồng; 11.726 người nhận lương hưu bằng tài khoản ATM với tổng số tiền chi trả 
hai tháng 4-5/2020 trên 131,9 tỷ đồng. Bưu điện chi trả tại nhà đối với trường hợp nhận lương 
hưu bằng tiền mặt và trợ cấp BHXH từ ngày 16/4/2020 đến 5/5/2020. 

Đối với chi trả cho người có công, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội Quận 1 
Phạm Thị Thu Giang cho biết: Quận 1 có 1.770 người nhận trợ cấp ưu đãi có công hàng 
tháng, với tổng số tiền được chi trả tại nhà cho tháng 4-5/2020 trên 5 tỷ đồng. Bưu điện chi trả 
tại nhà cho người có công từ ngày 6/4 đến 24/4/2020. Những trường hợp chưa chi trả được tại 
nhà, bưu điện tiếp tục chi trả tại bưu cục sau đó. 

Đối với việc chi trả cho người hưởng trợ cấp xã hội, Quận 1 có 4.521 người hưởng trợ cấp xã 
hội hàng tháng, theo quy định gồm có trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; người cao tuổi 
cô đơn thuộc hộ nghèo; người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm 
xã hội; trẻ em, người cao tuổi là người khuyết tật nặng; hộ gia đình, cá nhân chăm sóc trẻ mồ 
côi... Từ ngày 15/4/2020, cán bộ 10 phường Quận 1 bắt đầu thực hiện chi trả tại nhà cho 
người hưởng trợ cấp xã hội với tổng số tiền hai tháng 4-5/2020 trên 4,2 tỷ đồng. 

Hải Yến 
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Vận chuyển thông suốt giữa đại dịch Covid-19, bài toán cần lời giải nhạy bén 

Đại dịch Covid-19 đã khiến mọi ngành nghề kinh tế đều bị ảnh hưởng. Thế nhưng có một 
số ngành, như ngành vận chuyển, không thể “đứng yên” mà phải nỗ lực sống ngay trong 
tâm bão dịch bệnh. 

Vận chuyển hàng hóa - thách thức trong bối cảnh dịch bệnh 

Trước khi có dịch, các giao dịch vận chuyển hàng hóa, thư tín được thực hiện linh hoạt với sự 
đa dạng về loại hình dịch vụ và phương tiện như đường sắt, đường hàng không, đường bộ, 
đường thủy… Tại Việt Nam, chỉ riêng vận chuyển nội địa, mỗi ngày cũng có tới hàng trăm 
nghìn chuyến hàng qua lại giữa các tỉnh thành. Dịch bệnh xảy đến, ngành vận chuyển cũng 
phải tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội của Chính phủ, giảm tần suất hoạt động và đầu 
tư tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch. 

Lúc này khách hàng, với những khó khăn của họ, đã đưa ra các tiêu chí mới cho nhu cầu vận 
chuyển của mình, trong đó dịch vụ chuyển phát nhanh được quan tâm hơn cả. Doanh nghiệp, 
cá nhân nào cũng muốn thư, hàng của mình phải đến nơi không chỉ đúng hẹn với đối tác mà 
còn phải an toàn, bảo đảm. 

Chị Thanh Thủy, chủ một cơ sở cung cấp hóa mỹ phẩm thiên nhiên cho biết: “Thông thường 
tôi giao 4-6 chuyến hàng lớn/ngày, nhưng hiện nay đơn vị vận chuyển chỉ nhận mỗi ngày 1 
lần, toàn bộ hàng hóa của tôi dồn ứ lại”. Các cơ sở khác cũng có chung nỗi lo không biết bao 
giờ lô hàng mới lên đường để báo lại với đối tác, cũng không dám nói trước chất lượng hàng 
có bị ảnh hưởng trong thời gian lưu kho hay không, đặc biệt là với những mặt hàng nhạy cảm 
như hoa quả, thực phẩm, hóa chất... 

Không chỉ lo trễ hẹn hay chất lượng hàng giảm sút, việc đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng 
chống lây nhiễm virus cho khách hàng và nhân viên cũng trở nên đầy thách thức đối với các 
công ty vận chuyển hàng hóa. Đây cũng là điều mà nhiều khách hàng cá nhân trăn trở. Anh 
Hoàng Tùng (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi tiếp xúc nhiều với nhân viên giao nhận hàng, họ đi khắp 
nơi và rất có thể là trung gian truyền virus. Bà xã suốt ngày mua hàng qua mạng ship tận nhà, 
cũng đáng ngại không kém”. Các shop bán hàng online chưa kịp mừng vì lượng khách tăng 
đột biến cũng phải lo lựa chọn đơn vị giao hàng với tiêu chí hàng đầu là “tuân thủ chặt chẽ 
các nguyên tắc phòng dịch”. 



 

Cách thức giao hàng đảm bảo an toàn cho hàng hóa và con người là điều mà các khách hàng 
quan tâm khi lựa chọn dịch vụ của các công ty vận chuyển. 

EMS Việt Nam vượt trên thách thức với những quyết sách đột phá 

Trong số các đơn vị vận chuyển hiện nay, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện (Tổng 
Công ty EMS) – đơn vị được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Liên minh 
Bưu chính thế giới UPU giao chủ quản dịch vụ chuyển phát nhanh EMS tại Việt Nam được 
xem là người anh lớn, có bề dày lịch sử hoạt động, kinh nghiệm ứng phó và hệ thống mạng 
lưới dịch vụ chuyển phát nhanh chuyên nghiệp trên toàn quốc. 

Hiểu được những lo lắng của khách hàng, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Vietnam Post, Ban 
lãnh đạo Tổng Công ty EMS đã có những quyết sách chiến lược với tinh thần “Vượt trên 
thách thức”, “Cam kết phục vụ” bằng sự đồng lòng, dũng cảm và tận tụy của toàn hệ thống. 
Mới đây, trong bối cảnh các phương tiện đường bộ bị hạn chế, Vietnam Post đã có bước đi 
táo bạo trong thương vụ hợp tác với Vietnam Airlines, triển khai bay thuê chuyến giữa Hà 
Nội và TP. Hồ Chí Minh để phục vụ dịch vụ chuyển phát nhanh EMS. Với tần suất 1 
chuyến/ngày, từ thứ 3 đến thứ 7, máy bay A321 của Vietnam Airlines sẽ ôm trọn toàn bộ 
hàng hóa, bưu gửi chuyển phát nhanh EMS trong các khoang hàng và cả trên khoang hành 
khách. Các máy bay thâm chí đã được dỡ bỏ ghế để đảm bảo tối đa lượng hàng hóa, thư tín 
được thông suốt. Trong điều kiện vận chuyển trong mùa dịch hết sức khó khăn và bị hạn chế, 
tuy nhiên Tổng Công ty EMS uớc tính đến hết tháng 4/2020, gần 400 tấn hàng hóa chuyển 
phát nhanh EMS vẫn sẽ được vận chuyển giữa hai đầu đất nước bằng các chuyến bay Charter. 



 

Chuyến bay Charter theo hợp đồng giữa VNPost và Vietnam Airlines, giúp EMS đảm bảo 
mọi tiêu chuẩn của dịch vụ chuyển phát nhanh, kể cả trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. 

Cùng với sự đột phá trong giải pháp vận chuyển, EMS Việt Nam đã có biện pháp ứng phó 
triệt để ngay từ đầu mùa dịch, và duy trì thực hiện cho tới nay. Nhờ vậy mà hàng hóa không 
bị dồn ứ ngay cả khi các chuyến bay bị hạn chế và giãn cách xã hội được thực hiện trên toàn 
quốc. 

Do đặc thù của dịch vụ là nhân viên di chuyển rộng, tiếp xúc với nhiều khách hàng, ngay khi 
có thông tin xuất hiện dịch tại Việt Nam, Tổng Công ty EMS đã chủ động các biện pháp tăng 
khả năng ứng phó và hạn chế dịch lây lan. Ngoài thực hiện Hướng dẫn chung của Bộ Y tế, 
công ty đã thành lập các tổ công tác, xây dựng nhiều tình huống giả định và lên phương án 
sao cho người bị bệnh, người nghi nhiễm đều được cách ly đúng, đủ và có nhân sự thay thế 
kịp thời để không ảnh hưởng tiến độ công việc. Toàn thể cán bộ, công nhân viên được mua 
bảo hiểm dịch Covid, bổ sung thiết bị bảo hộ như nước rửa tay tiệt trùng, khẩu trang, găng 
tay, mũ chống giọt bắn. Việc vệ sinh kho hàng, phương tiện vận chuyển hàng ngày được tăng 
cường bằng công tác phun khử trùng toàn bộ các khu vực nhận, phát hàng hóa, các phương 
tiện vận chuyển, các khu vực giao dịch, khối văn phòng... 

Trước mức độ lây lan khó lường của dịch bệnh, để đảm bảo an toàn cho cả khách hàng và 
nhân viên, Tổng Công ty EMS yêu cầu nhân viên đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc khách 
hàng, kiểm tra và theo dõi y tế hàng ngày bởi an toàn sức khỏe con người tại EMS luôn được 
đặt lên hàng đầu trong mọi hoàn cảnh. Nhờ đó, suốt mấy tháng qua, không có cán bộ, nhân 
viên nào của EMS bị nhiễm virus, không có trường hợp khách hàng nào được phát hiện 
dương tính với Covid do tiếp xúc với bưu tá, với giao dịch viên EMS hoặc với các bưu phẩm 
do EMS Việt Nam vận chuyển. Nhằm truyền thông sâu rộng mức độ lây lan, nguy hiểm và 
nâng cao ý thức phòng chống dịch, Tổng Công ty EMS cũng triển khai cấp phát nước rửa tay 
tiệt trùng, khẩu trang, gói bảo hiểm bên viêm đường hô hấp cấp cho các Khách hàng sử dụng 
dịch vụ chuyển phát nhanh EMS. 

Khẳng định vị thế tiên phong trong ngành vận chuyển 

Với việc thuê chuyến bay chatter của Vietnam Post, EMS trở thành doanh nghiệp chuyển phát 
đầu tiên đáp ứng dịch vụ chuyển phát nhanh giữa hai đầu đất nước bằng máy bay riêng, đảm 
bảo thông suốt hàng hóa. Đây có thể coi là một giải pháp ứng phó kịp thời nhằm phục vụ tốt 
nhất cho người dân, doanh nghiệp, xã hội trong bối cảnh các hãng vận chuyển đều cắt giảm 
các chuyến bay do ảnh hưởng của dịch bệnh. 



Bên cạnh việc thuê các chuyến bay Charter, EMS Việt Nam đã tăng cường tần suất các 
chuyển xe đường bộ chuyên ngành; thuê thêm các toa hàng vận chuyển đường sắt, tận dụng 
tối đa hệ thống phương tiện nằm trong mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để 
đảm bảo vận chuyển ổn định theo tất cả các chặng đường thư khác. Theo đó, 20 toa tàu hàng 
H9/H10/ngày chạy hai đầu Bắc – Nam, 6 toa tàu nhanh/ngày chạy hai đầu Bắc – Nam, 2.300 
xe tải chuyên dụng của Bưu điện Việt Nam gắn định vị GPS hoạt động thường xuyên, liên tục 
trên tuyến đường trục và quốc lộ 1 (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, liên tỉnh). 

Bà Hồ Kim Thân - đại diện Oriflame, một khách hàng lớn và lâu năm của EMS cho biết: 
“EMS luôn cập nhật thông tin giao hàng lên hệ thống mạng, do đó chúng tôi dễ dàng kiểm tra 
từng bước trong quy trình giao hàng. Ngay cả khi dịch bệnh diễn ra mạnh mẽ như 2 tháng gần 
đây, số khách hàng phản ánh về giao hàng chậm trễ rất ít, tỷ lệ hư hỏng không đáng kể. 
Oriflame đã được ưa chuộng bởi thương hiệu uy tín và chất lượng tốt, chúng tôi mong rằng sẽ 
tối đa hóa được sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ giao hàng của EMS: an toàn, tiện lợi, 
nhanh và chính xác”. 

Bên cạnh yếu tố chất lượng đảm bảo, quy trình hợp lý và hệ thống rộng khắp, dịch vụ chuyển 
phát nhanh EMS còn nhận được nhiều điểm cộng nhờ sự tận tụy của đội ngũ nhân viên giao 
nhận. Chị Phương Anh, làm việc cho một tổ chức nước ngoài tại Hà Nội, bày tỏ: “Để đảm bảo 
công việc trong mùa dịch, đôi khi tôi cần gửi công văn khẩn cấp lúc cuối ngày, thậm chí cuối 
tuần, tôi đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhân viên EMS. Họ đến tận nơi để nhận hàng 
để tôi không phải di chuyển. Tôi biết ơn vì nhờ họ mà công việc của tôi luôn trôi chảy, ngay 
cả trong thời điểm nhạy cảm nhất”. 

Có thể thấy, trách nhiệm xã hội và đầu tư bền vững đã, đang là những mục tiêu, nỗ lực song 
hành giúp Vietnam Post và Tổng Công ty EMS giữ vị trí tiên phong, là lựa chọn tin cậy của 
khách hàng trong lĩnh vực vận chuyển, chuyển phát nhanh trên thị trường. 

Mai Hương - Trường Thịnh 

 


