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Bưu điện TPHCM trao số tiền hơn 214 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt 
hại do bão lũ 

 

Chiều 2/11, bà Lê Thị Thanh Trà, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện TPHCM đã 
trao số tiền 214.285.000 đồng của CBCNV Bưu điện Thành phố đóng góp ủng hộ đồng bào 
miền Trung bị thiệt hại do bão lũ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban cứu trợ TPHCM 
đã tiếp nhận số tiền này. 

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và 
ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
TPHCM đã tiếp nhận số tiền đóng góp của CBCNV Bưu điện Thành phố và trao thư cảm ơn 
tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của CBCNV Bưu điện Thành phố với các hoạt động xã hội, 
chung tay cùng cả nước động viên nhân dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, khắc 
phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống và các chương trình an sinh xã hội “Vì người nghèo” 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố (ảnh). 

Hải Hòa 

 

 

 

  



Nguồn: ICTNews 
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Mục: Cuộc sống số 

Ra mắt hệ thống công nghệ hỗ trợ người cứu trợ vùng lũ miền Trung 

Triển khai chiến dịch “Hỗ trợ người cứu trợ-Hướng về khúc ruột miền Trung”, hệ thống hỗ 
trợ người cứu trợ lũ lụt miền Trung đã ra mắt tại: hotronguoicuutro.inhandao.vn. Nhóm thực 
hiện hệ thống đang kêu gọi sự chung tay của tình nguyện viên cả nước. 

Kêu gọi tình nguyện viên cả nước chung tay cứu trợ vùng lũ miền Trung 

“Hỗ trợ người cứu trợ - Hướng về khúc ruột miền Trung” là chiến dịch xã hội được phát động 
vào trung tuần tháng 10/2020 bởi Đội tình nguyện viên Hỗ trợ điều phối thông tin cứu trợ, với 
mục tiêu điều phối thông tin và kết nối nguồn lực để nâng cao hiệu quả cứu trợ các địa 
phương chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung 2020 và các cứu trợ thiên tai khác trong tương lai. 

Trong hơn 10 ngày qua, với nòng cốt là nhóm thực hiện dự án iNhandao thuộc Đề án Hệ tri 
thức Việt số hóa đã gấp rút thực hiện khảo sát nhu cầu để thiết kế hệ thống CNTT hỗ trợ các 
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia cứu trợ một cách nhanh chóng, chính xác, đúng với 
nhu cầu của người dân vùng lũ miền Trung. 

 

Hệ thống hỗ trợ người cứu trợ vùng lũ miền Trung đã được ra mắt tại địa chỉ 
https://hotronguoicuutro.inhandao.vn với 3 chức năng đã hoàn thiện. 

Đến nay, hệ thống hỗ trợ người cứu trợ vùng lũ miền Trung đã được ra mắt tại địa chỉ 
https://hotronguoicuutro.inhandao.vn. Kết thúc giai đoạn 1, triển khai từ ngày 24/10/2020 đến 
31/10/2020, hệ thống đã cung cấp các công cụ hỗ trợ cập nhật, xác minh thông tin địa chỉ cần 
cứu trợ lên bản đồ cho phép người cứu trợ tra cứu nhận thông tin và có thể ủng hộ trực tiếp 
đến từng hộ dân. 

Cụ thể, 3 chức năng đã được hoàn thiện trên hệ thống hỗ trợ người cứu trợ vùng lũ miền 
Trung (https://hotronguoicuutro.inhandao.vn) gồm: Bản đồ các hộ dân cần cứu trợ (bước đầu 
đã có 3.000 hộ dân), mỗi hộ dân có kèm hình ảnh và thông tin đầu mối liên lạc, những thông 
tin ban đầu về nhu cầu cần cứu trợ; Công cụ để mọi người có thể đưa thông tin cần cứu trợ lên 
hệ thống, sau đó dự án sẽ xác mình nhằm bảo đảm thông tin chính xác; Công cụ ủng hộ trực 
tiếp tiền mặt và hàng hóa. 



Ông Nguyễn Thế Trung, thành viên đội tình nguyện viên Hỗ trợ điều phối thông tin cứu trợ 
cho biết, ngay trong giai đoạn 1, dự án đã nhận được sự tư vấn từ các cá nhân, tổ chức có kinh 
nghiệm cứu trợ như Hội Chữ Thập Đỏ, dự án cuuhomientrung.info; hỗ trợ từ các tổ chức như: 
MB Bank hỗ trợ chuyển tiền miễn phí, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) hỗ 
trợ chuyển tiền mặt và hàng miễn phí, một số hãng vận tải hỗ trợ các chuyến xe miễn phí cũng 
như sự sẵn sàng kết nối từ chính quyền, tổ chức tại các địa phương bị ảnh hưởng. 

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2 kéo dài từ nay đến 8/11/2020, dự án đặt mục tiêu tiếp tục 
nhập và xác minh các hộ dân cần cứu trợ, đồng thời có thêm chức năng bản đồ cứu trợ nhằm 
hỗ trợ kết nối các nhóm cứu trợ đến với các địa phương. Sau giai đoạn 2, dự án sẽ tiếp tục tìm 
hiểu nhu cầu của hai bên người cứu trợ và người cần cứu trợ để bổ sung những chức năng cần 
thiết. 

Kêu gọi sự chung tay của cộng đồng tình nguyện viên 

Để hệ thống có thêm dữ liệu và tiếp tục triển khai chức năng mới hiệu quả trong các giai đoạn 
tiếp theo, Đội tình nguyện viên Hỗ trợ điều phối thông tin cứu trợ vừa có thư ngỏ gửi tới các 
tình nguyện viên trong cả nước. 

Trong thư, nhóm hỗ trợ điều phối thông tin cứu trợ nhấn mạnh, tất cả các lực lượng cứu trợ 
đều rất cần thông tin cập nhật, chính xác về những địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và cả thông 
tin những gia đình, cá nhân đó đã được giúp đỡ đến đâu? Cần tiếp những gì? Nhiều người 
muốn được biết đóng góp của mình đã đến được nơi, được người cần giúp đỡ chưa? Toàn xã 
hội cũng cần được biết nguồn lực cứu trợ, đóng góp của cộng đồng được phân bổ như thế nào 
để đảm bảo an toàn, kịp thời, thiết thực, công bằng, minh bạch; tránh vừa bỏ sót vừa chồng 
chéo, tránh lãng phí, thậm chí tiêu cực. 

“Cả nước đang hướng về khúc ruột Miền Trung nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện 
trực tiếp lao vào vùng lũ lụt để cứu hộ, cứu trợ an toàn, hiệu quả. Ngoài việc tham gia quyên 
góp, mỗi người còn có thể làm một việc ý nghĩa để giúp đồng bào. Đó là cùng với Nhóm tình 
nguyện viên thực hiện chiến dịch “Hỗ trợ người cứu trợ - Hướng về khúc ruột Miền Trung”. 
Mấy ngày qua, nhóm đã khởi động việc cập nhật được hàng ngàn địa chỉ cần hỗ trợ và chuẩn 
bị sẵn sàng công cụ để cộng đồng cùng tham gia”, nhóm hỗ trợ điều phối thông tin cứu trợ 
chia sẻ. 

Cũng trong thư gửi các tình nguyện viên trong cả nước, nhóm thực hiện chiến dịch “Hỗ trợ 
người cứu trợ - Hướng về khúc ruột Miền Trung” kêu gọi sự tham gia của các tình nguyện 
viên, trước hết là đội ngũ tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ, đội ngũ giáo viên, đội ngũ 
Đoàn thanh niên ở vùng lũ lụt vào việc cung cấp thông tin về những địa chỉ, đối tượng trên 
địa bàn cần sự trợ giúp cũng như thông tin về sự trợ giúp họ đã nhận được. Để báo tin về 
những trường hợp cần giúp đỡ sau bão lũ, các tình nguyện viên bấm vào đây và điền thông 
tin.  

Bên cạnh đó, nhóm điều phối thông tin cứu trợ cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân đã, đang và 
có mong muốn tham gia cứu trợ, trợ giúp đồng bào vùng lũ lụt hãy tham gia “Cộng đồng Cứu 
trợ Thiên tai Việt Nam” để cùng chia sẻ và trợ giúp lẫn nhau. Các cá nhân, tổ chức đăng ký 
tham gia tại đây. 

“Được cộng đồng ủng hộ, tham gia đông đảo thì không chỉ trong đợt lũ lụt ở miền Trung này 
mà quan trọng nhất là sau khi lũ lụt rút đi, hệ thống cũng được duy trì, mở rộng để các hoạt 
động cứu hộ, cứu trợ trong tương lai hiệu quả hơn”, thư của nhóm điều phối thông tin cứu trợ 
nêu rõ. 

Vân Anh 

  



Nguồn: MIC 
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Mục: Người tốt – Việc tốt 

Chuyện chưa kể về những đêm trắng của nữ nhân viên bưu điện vùng cao 

Hàng chục năm công tác tại một điểm bưu điện ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, 
chị Giang chia sẻ: “Đam mê là chìa khóa giúp tôi theo đuổi nghề”. 

 “Nỗi oan” của nữ nhân viên bưu điện 

7 giờ tối, vừa ngồi vào mâm cơm do chồng chuẩn bị, một người khách gõ cửa yêu cầu gửi 
hàng, chị Lò Thị Giang (SN 1981) lại tất tả đi bộ từ nhà ra bưu điện. Chị bắt đầu làm các thủ 
tục cho khách hàng. Khi trở về nhà, mâm cơm cũng đã nguội. “Đó là đặc thù công việc của tôi 
- không có giờ giấc cố định”, người phụ nữ có 13 năm gắn bó với công việc tại Bưu điện Văn 
hóa xã Chà Cang (huyện Nậm Pồ, Điện Biên) nói. 

 

Chị Giang đang hướng dẫn người dân làm các giao dịch 

Chà Cang là xã nghèo biên giới, đất rộng dân cư thưa thớt. Muốn đến bưu điện, người dân 
phải trải qua một quãng đường không hề dễ đi. Vì vậy, nếu như họ không đến đúng giờ hành 
chính (7-11h trưa và 2-5h chiều), chị Giang vẫn phải thông cảm, giúp họ thực hiện giao dịch. 

 “Nhiều hôm, tôi chưa dậy đã thấy người dân đến rồi. Họ không nắm rõ quy định giờ giấc nên 
cứ đến giờ nào là yêu cầu mình làm việc luôn. Thương họ đi xa, nếu phải đợi sẽ về nhà rất 
muộn, tôi vẫn cố gắng giải quyết công việc”, chị Giang nói. 

Bưu điện Văn hóa xã (BĐ-VHX) Chà Cang có 4 thành viên. Ngoài chị Giang - Trưởng bưu 
điện, còn 1 người bưu tá và 2 người giao thư, hàng (đi xe máy giao hàng ở các vùng sâu, vùng 
xa nơi xe ô tô không thể vào). Họ phải đảm bảo vận chuyển đơn thư, hàng hóa, giao dịch 
chuyển tiền… cho người dân ở 4 xã miền núi là Nậm Khăn, Pa Tần, Chà Cang và Chà Tở của 
huyện Nậm Pồ. Công việc của họ nhiều nhất là sau 5h chiều. Giờ này - theo quy định các giao 
dịch sẽ dừng nhưng đây lại là lúc các công chức, viên chức mới kết thúc giờ làm, đến BĐ-
VHX để gửi hàng hóa. Vì vậy chị Giang lại phải ở lại làm thêm. Sau 7h tối, chị mới trở về 
nhà.  

Không chỉ công việc quá tải, chị và các đồng nghiệp cũng gặp nhiều áp lực khi người dân ở 
đây còn chưa hiểu hết các quy định trong ngành. 13 năm làm việc, chị ấn tượng nhất với một 
vị khách nữ, khoảng 60 tuổi. Đó là một ngày thứ Bảy, cách đây 2 năm. Một người dân tộc 
H'Mông, đi xe máy hơn 80km đến bưu điện xã Chà Cang để gửi 10 triệu đồng tiền mặt cho 
con trai ở Hà Nội đóng học phí. Sau khi hoàn tất công việc, chị Giang đã in biên lai để đưa 



cho người phụ nữ này và bà về nhà. Tuy nhiên ngày Chủ nhật, ngân hàng không thực hiện 
giao dịch nên con trai bà chưa nhận được tiền. Bà quay lại BĐ-VHX và bắt chị Giang phải 
giải quyết. 

  

 

Người dân giao dịch tại điểm Bưu điện văn hóa xã Chà Cang 

Nữ trưởng BĐ-VHX giải thích nhưng người phụ nữ trên không chấp nhận. Bà cho rằng, bưu 
điện đã lừa tiền của mình vì vậy bà làm ầm ĩ, đòi chị Giang trả lại 10 triệu đồng. Vị khách này 
còn viết đơn tố cáo, yêu cầu chị kí vào để mang đến cơ quan công an. Gặp oan ức, không còn 
cách nào khác, chị Giang đành điềm tĩnh để giải thích, trấn an khách. Đến 11h ngày thứ Hai, 
con trai bà từ Hà Nội gọi điện về báo tin đã nhận được tiền, vị khách mới thôi lời trách 
cứ. “Những lần sau đó, bà vẫn tiếp tục gửi tiền tại BĐ-VHX nhưng thay vào đó là thái độ vui 
vẻ, tin tưởng hơn”, chị Giang kể thêm. 

Người đến bưu điện gửi hàng cũng khó, nhân viên bưu điện chuyển hàng đến các làng, bản 
cũng không hề dễ dàng. “Nơi đây chủ yếu là đường đồi núi, dân trí chưa phát triển, dân cư 
sống không tập trung nên việc giao hàng rất khó khăn”, chị nói thêm. Khó nhất với họ là 
chuyến hàng đến những xã cách Chà Cang gần hàng chục km đường đồi núi. Mỗi quả đồi chỉ 
có 2, 3 nhà, sóng điện thoại lúc có lúc không. Vì vậy nhiều lần bưu tá đưa hàng vào nhưng 
khách đi làm nương, gọi điện không được lại đành mang hàng quay trở ra. ‘Có gia đình chỉ 
đường cho người bưu tá: “Nhà em ở quả đồi này, quả đồi kia…” nhưng bưu tá bảo: “Anh 
không thể tìm được. Em ra đường lớn anh sẽ giao”. Khi bưu tá ra đến điểm hẹn lại gọi điện 
không được, đành phải quay về”, chị kể thêm. 

Đêm ngủ tại BĐVHX của con gái người nữ nhân viên 

Chị Lò Thị Giang đến với công việc của ngành bưu điện khá tình cờ. Học hết lớp 12, vô tình 
bắt gặp mẩu thông tin tuyển sinh ngành truyền thông của một trường sơ cấp, chị đăng ký và 
xuống Hà Nội học. Tốt nghiệp, chị về làm ở bưu điện xã Chà Cang từ năm 2007, nơi cách nhà 
chị gần 100km. Để theo được nghề, chị Giang thừa nhận phải có đam mê rất lớn. Bởi ngày đó, 
đồng lương của nhân viên bưu điện rất thấp. Năm 2008, chị gặp và kết hôn với chồng khi anh 
từ Nghệ An lên nhận công trình xây dựng ở Điện Biên. Những năm tháng chồng xa nhà theo 
công trình, chị Giang rất vất vả khi vừa lo công việc vừa chăm sóc 2 con. “Khi đó, mẹ đẻ tôi 
còn phải gửi thóc, gạo lên hỗ trợ các con. Những ngày bận việc, tôi phải nhờ hàng xóm đón 
con về hộ. Vất vả và thu nhập thấp, nhiều đồng nghiệp của tôi đã chuyển sang công việc khác 
nhưng vì đam mê tôi vẫn gắn bó đến giờ”, chị nói. “Tôi nhớ nhất tháng 9/2019- đó là mùa 
măng ở đây. Công việc làm suốt ngày đêm vẫn không xuể. Hôm đó hàng (măng) về, tôi phải 
làm để mai xe đến đưa đi sớm. Vì vậy mà mẹ con tôi đã có kỷ niệm rất vui”, chị Giang kể 



thêm. 11h đêm, chị Giang vẫn ở bưu điện, các con chị gọi cho mẹ, trách: “Hàng xóm tắt điện, 
ngủ hết rồi, sao mẹ vẫn làm? Không có mẹ, con sợ không dám ngủ”. 

Nhà gần nên chị Giang đành bảo các con đưa chăn, chiếu sang chỗ mẹ làm. 2 đứa trẻ trải 
chiếu ra giữa trung tâm bưu điện ngủ trong khi mẹ chúng vẫn mải mê làm việc. Gần 2h sáng, 
công việc kết thúc. Chị Giang gọi con trai lớn dậy. Sau đó, người mẹ bế con gái nhỏ, 3 mẹ 
con ôm chăn, chiếu đội sương đêm trở về nhà.  

Không chỉ dừng lại với các dịch vụ bưu chính truyền thống, từ năm 2017 bưu điện văn hóa xã 
Chà Cang chuyển sang hoạt động đa dịch vụ. Đây là nơi chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, 
chuyển phát các dịch vụ hành chính công, các ấn phẩm truyền thông. Đồng thời, cung cấp 
nhiều dịch vụ tiện ích, như huy động tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền bưu điện, bảo hiểm bưu 
điện; phân phối hàng tiêu dùng về nông thôn, cung cấp sản phẩm sách, vở, lịch… Vì vậy công 
việc của chị bận hơn. Với trách nhiệm là Trưởng BĐ-VHX Chà Cang, chị đã điều hành, xây 
dựng phương án, các hoạt động cung cấp dịch vụ, phát triển kinh doanh, thu gom, chuyển 
phát các bưu gửi, hàng hóa. Chị Giang cũng chủ trì tổ chức các hội nghị khách hàng, hội chợ 
bán hàng, bán hàng lưu động và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, chất lượng chuyển 
phát trên địa bàn xã. Nhờ vậy, nữ trưởng BĐ-VHX đã nhận bằng khen bán hàng giỏi quý 
4/2017 của Giám đốc Bưu điện tỉnh. Quý 2 năm 2018, chị được Tổng công ty khen thưởng là 
lao động bán hàng giỏi…  

 “Không ít lần tôi có ý định tìm một công việc đơn giản hơn nhưng quá nhiều kỷ niệm, những 
lời cảm ơn, động viên của khách hàng đã giúp tôi gắn bó đến giờ này”, chị nói. 

Quý 3/2017, quý 2/2018 và quý 3/2019, chị Lò Thị Giang được Tổng công ty khen tặng là
nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã tiêu biểu. Năm 2018, chị nhận bằng khen của Bộ Thông
tin và Truyền thông trong xây dựng và phát triển Bưu điện văn hóa xã. 

Với những nỗ lực không mệt mỏi, tháng 10/2020, chị Lò Thị Giang được đề cử là một trong
41 cá nhân điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua yêu nước Bộ Thông tin và Truyền thông lần
thứ IV. Đại hội được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 12/10 vừa qua. 

NGỌC TRANG/VIETNAMNET 

 

 

   



Nguồn: CTT Vĩnh Yên 

Ngày đăng: 02/11/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 
cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2020 

Sáng ngày 31/10/2020, Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an 
ninh thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ 
thuộc đối tượng 4. Tới dự có Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy 
trưởng Ban CBQS thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành 
phố; lãnh đạo Bưu Điện tỉnh. 

Trong thời gian học tập, trên 60 cán bộ của đơn vị được học tập các chuyên đề: Đường lối, 
quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, 
an ninh; về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt 
động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh 
trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “ diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế 
lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia... 
Quá trình học tập các học viên được thảo luận, nghiên cứu viết bài thu hoạch và cấp giấy 
chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN. 

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với 
nhiệm vụ QPAN, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền 
quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị 
các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và 
thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học. 

Thu Hà - Ánh Tuyết 

 

  



Nguồn: Tạp chí Tài chính 

Ngày đăng: 03/11/2020 
Mục: bảo hiểm 

PTI ra mắt ứng dụng điện thoại PTI - Giám định viên 

Ngày 2/11/2020, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức Lễ ra mắt ứng 
dụng điện thoại PTI - Giám định viên dành riêng cho giám định viên trên toàn hệ thống. 

 

Đại diện PTI trao điện thoại thông minh có cài đặt sẵn ứng dụng PTI - Giám định viên cho 
các giám định viên trên địa bàn Hà Nội 

Tới tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thái - Phó Tổng giám đốc PTI cùng các giám định 
viên PTI tại Trung tâm Giám định bồi thường xe cơ giới tại Hà Nội. 

Ứng dụng điện thoại PTI - Giám định viên là ứng dụng tích hợp tất cả các quy trình giám định 
bảo hiểm xe cơ giới mà giám định viên phải thực hiện bao gồm: Chia sẻ lộ trình, vị trí của 
giám định viên với khách hàng khi có sự vụ ở hiện trường, hướng dẫn khách hàng thu thập hồ 
sơ, chụp ảnh giám định xe, lấy biểu phí sửa chữa và duyệt giá sửa chữa. 

Bên cạnh đó, ứng dụng có thể gửi tin nhắn SMS cho khách hàng theo dõi lộ trình di chuyển 
khi sự vụ xảy ra ở hiện trường, tin nhắn về các giấy tờ còn thiếu để quá trình bồi thường được 
thực hiện nhanh chóng hơn; đồng thời, khi kết thúc quá trình giám định khách hàng nhận 
được tin nhắn để đánh giá chất lượng phục vụ của giám đinh viên. 

Tại buổi lễ, PTI đã tiến hành trao 40 điện thoại thông minh có cài đặt sẵn ứng dụng PTI - 
Giám định viên cho các giám định viên trên địa bàn Hà Nội. Đây là một công cụ cần thiết 
đảm việc thực hiện công tác giám định được thông suốt và thuận lợi. 

Chia sẻ về ứng dụng này, đại diện PTI cho biết, ứng dụng này được kỳ vọng sẽ tạo nên sự 
thay đổi đột phá trong công tác giám định bồi thường với những tính năng hướng tới sự thuận 
tiện tối đa cho khách hàng. Thông qua ứng dụng này, PTI không chỉ giúp các giám định viên 
tiết kiệm được thời gian xử lý hồ sơ giấy tờ mà còn minh bạch hóa toàn bộ quá trình xử lý 
giám định và bồi thường tới khách hàng. 

Hiện tại, PTI hiện đang là doanh nghiệp bảo hiểm đứng thứ 3 trên thị trường, trong đó nghiệp 
vụ bảo hiểm xe cơ giới xếp ở vị trí thứ 2. Ngoài ra, PTI cũng là một trong những doanh 
nghiệp bảo hiểm tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào cải thiện chất lượng dịch vụ. 

Theo PTI, ứng dụng PTI – Giám định viên đã được PTI triển khai từ năm 2019 và đến thời 
điểm hiện tại vẫn đang được thường xuyên cập nhật những tính năng mới nhất. Trong giai 
đoạn đầu, PTI sẽ cung cấp điện thoại cho giám định viên tại hai thành phố lớn là Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh, sau đó sẽ trang bị cho toàn bộ cho giám định viên trên toàn quốc. 

Hoài Thu 


