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Nguồn: CTT Kon Tum 

Ngày đăng: 23/03/2020 
Mục: Chính quyền 

Triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

Ngày 20/3, UBND tỉnh đã có Văn bản số 849/UBND-TTHCC về việc triển khai thực hiện 
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính 
công trên địa bàn tỉnh đã được ký kết vào ngày 06 tháng 01 năm 2020 giữa Ủy ban nhân dân 
tỉnh Kon Tum và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đồng thời, tiếp tục thực hiện Thông báo 
số 37/TB-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 về kết luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại 
Hội nghị trực tuyến triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:   

Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích theo Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của 
Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành về cải cách hành chính tại địa phương. 

Trong đó, các sở, ban ngành khẩn trương rà soát danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi quản lý của ngành tại địa phương để tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận 
và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thay thế các quyết định: Quyết định số 
170/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017; Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 
năm 2017 và Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh đẩy mạnh triển khai các nội dung liên quan đến việc xây dựng Chính quyền 
điện tử trên địa bàn tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với sở ban ngành; Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tích hợp, cung ứng 100% dịch công trực tuyến mức 
độ 3,4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg 
ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực 
tuyến để người dân và doanh nghiệp biết và thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 
tháng 4 năm 2020. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh Kon Tum triển 
khai thí điểm việc Bưu điện tham gia, hỗ trợ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trong 
giải quyết thủ tục hành chính; Tiến hành khảo sát các điểm Bưu điện (cấp huyện, cấp xã) để 
xem xét đặt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, bố trí nhân viên Bưu điện để tiếp nhận hồ sơ, 
thu lệ phí, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính…. Tổ chức triển khai tập huấn cho đội 
ngũ nhân viên Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đối với những nơi đã 
triển khai đặt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bưu điện. Thời gian hoàn thành trước 
ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

Các sở, ban ngành chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành 
chính công khác mà các cơ quan hành chính trên địa bàn không nhất thiết phải thực hiện, theo 
chủ trương của Đảng, Nhà nước. 

Đình Trung 



Nguồn: Báo Tổ Quốc 

Ngày đăng: 24/03/2020 
Mục: Kinh tế 

Gần 500 hồ sơ lĩnh vực Lãnh sự được tiếp nhận qua Bưu điện trong tuần đầu triển khai 

Trong tình hình dịch bệnh Covid -19 ngày càng diễn biến phức tạp, sau 1 tuần thực hiện việc 
tiếp nhận hồ sơ trong lĩnh vực Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) tại các điểm giao dịch, đã có hơn 400 
lượt hồ sơ của các tổ chức, người dân trên cả nước được Bưu điện Việt Nam tiếp nhận và 
chuyển đến Bộ phận Một cửa của Bộ Ngoại giao chính xác, an toàn. 

Nếu như trước đây các tổ chức, cá nhân trên cả nước muốn thực hiện các thủ tục hợp pháp 
hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự thì phải trực tiếp đến đến một trong số các địa chỉ như: Cục 
Lãnh sự  tại Hà Nội, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc trụ sở của cơ quan Ngoại vụ 
địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền. Theo đó các tổ chức, cá nhân sẽ mất nhiều thời 
gian và chi phí đi lại để trực tiếp đến nộp hồ sơ tại các địa chỉ trên. Nhằm tạo thuận lợi cho 
người dân, tránh lãng phí thời gian và công sức đi lại cho người dân, Bưu điện Việt Nam đã 
tham gia vào việc chuyển phát kết quả cho người dân trên toàn quốc. 

 

Tuy nhiên để tạo thuận tiện hơn nữa cho người dân và các doanh nghiệp, đặc biệt nhằm tránh 
tình trạng tập trung tại nơi đông người, phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, từ ngày 
16/3 các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng 
nhận lãnh sự  không còn phải mất nhiều thời gian và chi phí đi lại từ các địa phương về các 
địa điểm cũ để nộp hồ sơ và nhận kết quả. 

Theo số liệu tổng hợp nhanh của Bưu điện Việt Nam, sau 1 tuần triển khai trên toàn quốc gần 
500 hồ sơ của người dân và các tổ đã được các nhân viên Bưu điện tiếp nhận tại các quầy giao 
dịch. Điều đáng lưu ý là các hồ sơ không chỉ được người dân và các tổ chức tại thành phố 
thực hiện mà tại các tỉnh như Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam... cũng lựa chọn phương thức nộp 
hồ sơ tại các điểm giao dịch của Bưu điện. 

Do Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã thông báo rộng rãi về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử cũng như tại các địa điểm trước kia người dân 
thường trực tiếp đến nộp hồ sơ, cũng như danh sách các điểm tiếp nhận hồ sơ tại 63 Bưu điện 
tỉnh, thành phố (Chi tiết tại đây) nên đa số người dân và các tổ chức đã chủ động tới các điểm 



giao dịch của Bưu điện để nộp hồ sơ. Thành phần, số lượng hồ sơ và thời gian giải quyết 
không thay đổi. 

 

Sau khi cơ quan hành chính giải quyết xong hồ sơ, căn cứ lịch hẹn trả kết quả, nhân viên Bưu 
điện sẽ nhận toàn bộ kết quả từ bộ phận Một cửa của Bộ Ngoại giao để chuyển phát đến tận 
địa chỉ người dân và các tổ chức đã đăng ký trên toàn quốc. 

Để đáp ứng nhu cầu nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Lãnh sự nói riêng và các thủ tục hành chính nói chung, Bưu điện Việt Nam đã bố trí đầy đủ 
các quầy giao dịch, nhân viên để tiếp nhận và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính của các tổ chức, cá nhân. Bưu điện Việt Nam cam kết chuyển phát nhanh chóng, chính 
xác, an toàn các hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định. 

Hà Giang 

 

 



 

Nguồn: Cổng Tin tức Hải phòng 

Ngày đăng: 24/03/2020 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện thành phố hỗ trợ cước chuyển phát cho dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả  
dịch vụ bưu chính công 

Nhằm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích 
để phòng lây lan dịch Covid-19, Bưu điện thành phố vừa có văn bản về việc hỗ trợ giảm 50% 
cước chuyển phát cho tổ chức người dân sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại các Sở và UBND các cấp từ ngày 
11/3/2020 đến hết ngày 30/4/2020. 

 



 

Nguồn: Báo Xây dựng 

Ngày đăng: 24/03/2020 
Mục: Du lịch 

Bưu điện cao nhất thế giới 

ẤN ĐỘ - Mỗi ngày bưu tá đi bộ 46 km để chuyển thư ở bưu điện Hikkim nằm trên độ 
cao 4.400 m. 

Cách thị trấn Kaza, thung lũng Spiti, Ấn Độ khoảng 15 km, làng Hikkim được bao quanh bởi 
những dãy núi hoang vắng, con đèo hiểm trở và những dòng sông. Phần lớn thời gian trong 
năm, nơi này bị cô lập do lượng tuyết rơi dày đặc trên đường đèo. Làng có một bưu điện nhỏ, 
mối liên kết duy nhất giữa người dân với thế giới bên ngoài. Dân làng đến đây để gửi thư 
hoặc tiền vào tài khoản tiết kiệm. 

 

Các du khách thích mạo hiểm cũng đến tận nơi đây để có trải nghiệm gửi thư từ bưu điện cao 
nhất thế giới. Ảnh: BBC. 

Rinchen Chhering đã làm ở bưu điện từ khi thành lập vào năm 1983. Khi đó, ông mới là 
chàng trai 22 tuổi, được nhận vào làm vì là người chạy nhanh và có xe đạp. Công việc tại đây 
rất khó khăn, bưu điện thường đóng cửa trong mùa đông vì tuyết rơi quá dày. Mỗi ngày, hai 
bưu tá phải đi bộ 46 km qua những con đèo cao và những đồng cỏ trơn trượt để chuyển thư 
đến thị trấn Kaza. Từ Kaza, thư tín gửi đi sẽ được chuyển bằng xe bus qua đường đồi núi 
hiểm trở. Còn những bức thư gửi đến thung lũng sẽ được bưu tá đi bộ quay lại làng Hikkim để 
phát. Với cảnh quan đẹp mê hoặc của những đỉnh núi tuyết phủ, con đường mà các bưu tá đi 
bộ hàng ngày là tuyến đường độc nhất so với bất cứ hành trình đưa thư nào khác. 

Những ngôi làng mà bưu điện Hikkim đưa thư tới có dân cư khá thưa thớt, sóng điện thoại 
yếu và không có internet. Một trong số đó là làng Komic nằm ở độ cao 4.587 m. Đây là một 
trong những ngôi làng cao nhất trên Trái Đất mà người ta có thể tiếp cận bằng đường bộ. Nơi 
đây có khoảng 13 ngôi nhà, một ngôi trường với 5 học sinh, một tu viện cổ và một dải đất 
nông nghiệp nhỏ trồng đậu xanh, lúa mạch. 

Với dân số chủ yếu theo Phật giáo, khu vực này cũng là nơi tọa lạc của một số tu viện cổ nhất 
Ấn Độ, trong đó có nơi hơn 1.000 năm tuổi. Các nhà sư ở tu viện tuân thủ những truyền thống 
có từ nhiều thế kỷ trước, dành nhiều ngày để tọa thiền và truyền giảng về sự cảm thông và 
lòng quảng đại. Họ cũng hành hương đến những thánh địa Phật giáo ở nước ngoài, và bưu 
điện Hikkim là cầu nối để họ làm hộ chiếu và các loại giấy thông hành khác. 



Bản tính kiên cường, chân chất và tình yêu thương trong tâm hồn đã giúp người dân nơi đây 
sinh sống và phát triển ở vùng đất xa xôi này trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, nhiều người trẻ đã 
chuyển đến sống ở thành phố lớn để tìm việc làm. Song với những người ở lại, bưu điện vẫn 
là cầu nối giúp họ liên hệ với thế giới bên ngoài. 

 

 

 



 

Nguồn: Doan nhân Sài Gòn 

Ngày đăng: 24/03/2020 
Mục: Khởi nghiệp 

Startup vận chuyển hàng hoá bằng drone thời Covid-19 

Antwork là dịch vụ chuyển phát bằng máy bay không người lái đầu tiên của Trung Quốc, 
chuyển bưu kiện đến tận nhà ở các vùng ngoại ô.  

 

Startup vận chuyển bằng drone giữa thời Covid-19. Ảnh: Antwork 

Startup Antwork - công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng drone (thiết bị 
bay không người lái), chính thức tham gia chuỗi cung ứng thiết bị, vật tư y tế tại Trung Quốc, 
nhằm trợ giúp các bệnh viện luôn trong trạng thái sẵn sàng đối phó với những tính huống 
khẩn cấp, ví dụ như dịch bệnh gây ra bởi virus Covid-19. 

Antwork được thành lập năm 2015 với tư cách là một công ty cung cấp dịch vụ bưu tín tại 
vùng lân cận các đô thị lớn. Nhưng chỉ một năm sau đó, công ty này đã bắt tay hợp tác với 
China Post (Tổng công ty bưu chính Trung Hoa) để cho ra mắt dịch vụ vận chuyển bằng thiết 
bị bay không người lái đầu tiên tại Trung Quốc, thông qua hình thức vận chuyển các kiện 
hàng đến các khách hàng nằm tại khu vực ngoại ô thành phố. 

Sau đó, Antwork phát triển thêm dịch vụ vận chuyển đồ ăn, thực phẩm. Trong năm 2018, 
startup này đã cho xây dựng 5 trung tâm tập kết thiết bị bay tại khu công nghệ cao Future Sci-
Tech City, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Đây cũng là nơi tập đoàn thương mại điện 
tử Alibaba đặt trụ sở chính. Thông qua các tài khoản WeChat, được phát triển bởi Tencent 
Holdings, công ty này đã thực hiện thành công khoảng 10.000 đơn hàng vận chuyển đồ ăn. 

Trong năm 2019, Antwork công bố việc tham gia cung cấp các vật tư, thiết bị ngành y tế 
chính thức trở thành lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của công ty. Theo thông tin từ Viện nghiên 
cứu công nghiệp Qianzhan, thị trường dược phẩm Trung Quốc ước tính có giá trị lên tới hơn 
2.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 287,3 tỷ USD) trong năm 2018, trong đó, chi phí vận 
chuyển các mặt hàng trong lĩnh vực này chiếm khoảng 10%. 

Bên cạnh việc đặt mục tiêu tham gia vào một thị trường có giá trị lớn lên đến hàng chục tỷ 
USD, CEO của Antwork Lei Xhang cũng nhấn mạnh 2 lý do vì sao công ty quyết định “dấn 
thân” vào lĩnh vực này. 



Lý do đầu tiên là ông nhìn thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng lớn đến thời gian giao hàng: thiết hụt 
nguồn cung, điều kiện đường xá quá tệ và các cơ sở y tế nằm quá xa nhau. Lý do thứ 2 là ông 
tự tin có thể giải quyết 2 trong 3 hạn chế kể trên. 

Lei Xhang cho biết các thiết bị bay không người lái phù hợp với lĩnh vực này hơn so với hình 
thức vận chuyển trên đường bộ, nhất là trong những trường hợp khẩn cấp. Ông cũng khá ấn 
tượng với tốc độ vận chuyển những kiện hàng có kích thước nhỏ của công ty. 

Những phương tiện có bánh phù hợp hơn với hình thức vận chuyển hàng hóa có kích thước 
lớn, nhưng nó cũng có những điểm bất cập. Đó chính là chi phí cao và điều kiện đường xá thì 
không thể nào dự đoán được, ông cho biết. 

Nhưng khi chuyển sang sử dụng các thiết bị bay không người lái, họ cũng phải đối mặt với 
một loạt các vấn đề. Loại phương tiện này đòi hỏi rất nhiều kiến thức kỹ thuật mới có thể vận 
hành tốt được. Có rất nhiều các yêu cầu căn bản buộc công ty phải đáp ứng. Hơn nữa, vấn đề 
an toàn bay và những tiêu chuẩn về sự ổn định phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi những 
chiếc drone được cấp phép vận chuyển thuốc trên địa bàn các đô thị. 

Các thiết bị bay của Antwork có tổng quãng đường bay rơi vào khoảng 60.000 km. Họ đã tối 
ưu hóa khoảng cách bay của một drone lên đến 15 km trong khu vực đô thị, và trọng lượng tối 
đa mà một drone có thể mang lên đến 5 kg. 

Trong tháng 10/2019, Antwork là công ty đầu tiên trên thế giới đạt được chứng chỉ cho phép 
thực hiện hoạt động giao hàng bằng drone, công nhận bởi Hiệp hội hàng không dân dụng 
Trung Quốc. Công ty này cũng nhận được “cái gật đầu” từ phía các cơ quan chức năng khi 
cho phép các thiết bị bay của công ty được bay ở nhiều không phận và đạt được chứng chỉ vệ 
sinh an toàn dược phẩm. 

Để tiện quản lý, các thiết bị bay của Antwork phải gửi dữ liệu bay về Trung tâm điều phối 
hàng không. Đầu năm 2019, Antwork bắt đầu vận chuyển và thử nghiệm các sản phẩm dựa 
trên nhu cầu của các bệnh viện. Trong năm nay, khi mà dịch bệnh gây ra bởi virus Covid-19 
bùng nổ tại Trung Quốc, công ty đã thực hiện thành công các chuyến bay vận chuyển vật tư y 
tế theo yêu cầu từ Bệnh viện Nhân dân Xingchang, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. 

Antwork cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng thành phố Hàng Châu và Vũ Hán, 
tỉnh Hồ Bắc, để mở rộng phạm vi hoạt động của công ty. Họ có một địa bàn rộng lớn đang 
chờ khai phá. Trong tháng 2/2018, Trung Quốc có gần một triệu trung tâm y tế, trong đó 
936.000 trung tâm chuyên phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân, theo 
thông tin từ Hội đồng Y tế quốc gia. 

Công ty cho biết các thiết bị bay của công ty đã giúp tiết kiệm nhân lực cũng như việc lạm 
dụng các phương tiện cấp cứu trên mặt đất. Nguồn doanh thu của Antwork vẫn chủ yếu đến từ 
việc bán các thiết bị bay, và các thiết bị phần cứng cho bệnh viện, đồng thời thu tiền phí sử 
dụng dịch vụ hàng năm. 

Dịch bệnh đã thúc đẩy cá nhà đầu tư chuyển sự quan tâm của mình sang các hệ thống vận 
chuyển bằng đường hàng không, vốn có tiềm năng phát triển rất lớn. Tháng 5/2019, công ty 
khởi nghiệp của Mỹ Zipline, chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển máu, vắc-xin và thuốc tại 
khu vực Rwanda, gọi thành công 190 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C. 

Công ty Matternet, chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển thuốc và thực phẩm, cùng với đó là 
hoạt động cứu hộ quốc tế tại các quốc gia đang phát triển, trong tháng 6/2018 nhận được 16 
triệu USD tiền đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển các thiết bị bay không người lái. 

 

 


