
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Doanh nhân 

Ngày đăng: 03/12/2020 
Mục: Doanh nghiệp 

Bưu điện Việt Nam – Vietnam Post: chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực 

 

Là doanh nghiệp chiếm giữ thị phần lớn nhất trong lĩnh vực bưu chính, song để đảm 
bảo các mục tiêu trong chiến lược phát triển, Bưu điện Việt Nam vẫn đang tập trung 
ứng dụng công nghệ vào hoạt động để tiến tới chuyển đổi số thành công trở thành 
doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực Bưu chính chuyển phát. 

UNCATEGORIZED Tác giả Doanh Nhân 03.12.2020 

Với mạng lưới gần 13.000 điểm phục vụ, trải rộng từ thành thị đến nông thôn, miền núi, 
biên giới hải đảo, đây được coi là thế mạnh, là sự khác biệt của Bưu điện Việt Nam 
(Vietnam Post) mà không một doanh nghiệp bưu chính nào có được. Trao đổi về vấn đề 
chuyển đổi số của Vietnam Post, tại một Hội nghị gần đây, ông Phạm Anh Tuấn, Thứ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẳng định việc chuyển đổi số của doanh nghiệp 
này sẽ có nhiều điểm khác biệt so với các doanh nghiệp khác. Trong đó điểm đặc biệt nhất 
là ứng dụng công nghệ và dữ liệu để vừa kết hợp phát huy thế mạnh về dòng chảy vật lý 
(mạng lưới phục vụ, sản phẩm dịch vụ, lực lượng lao động…) vừa làm tốt dòng chảy số trên 
không gian mạng. 

Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
khẳng định, việc chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ 
sống còn của Bưu điện Việt Nam. Thực tế, Vietnam Post đã triển khai chuyển đổi số từ khá 
sớm, thông qua việc triển khai các dự án, đề án gắn với Chính phủ điện tử, Chính phủ số và 
ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 



 

Dây chuyền khai thác chia chọn tự động của Vietnam Post có công suất 18.000 bưu gửi/giờ 

Tuy nhiên, việc chuyển đổi số của Vietnam Post sẽ có nhiều đặc thù mang tính khác biệt, từ 
tháng 4/2019, chiến lược chuyển đổi số của “đại gia” bưu chính này bắt đầu được triển khai 
bài bản và cụ thể hóa thành các chương trình, dự án bao phủ toàn diện các mặt hoạt động. 
Đó không chỉ là các chương trình làm thay đổi nhận thức về tư duy chuyển đổi số tại tất cả 
các chức danh, vị trí lao động mà còn là các giải pháp kinh doanh dịch vụ số, phát triển 
thương mại điện tử hay các chương trình quản trị tổng thể, tự động hóa khai thác vận 
chuyển, thanh toán, hệ thống quản lý khách hàng, số hóa dữ liệu, các phần mềm quản lý 
kho, hệ thống tổng đài đa kênh, hoạt động truyền thông số, thương mại điện tử sâu rộng… 

Điển hình như trong lĩnh vực kinh doanh, Vietnam Post đã triển khai dự án công nghệ thông 
tin MPITS cung cấp nền tảng quản lý nghiệp vụ bán lẻ, thiết lập nền tảng kho lưu trữ dữ 
liệu hướng đến thay đổi toàn diện phương thức, cách thức điều hành sản xuất, kinh doanh và 
quản trị của Vietnam Post trong lĩnh vực phân phối bán lẻ. 

 

Với ứng dụng My Vietnam Post, khách hàng thương mại điện tử dễ dàng quản lý đơn hàng 

Năm 2020, Vietnam Post đã ghi dấu ấn đặc biệt khi xây dựng nền tảng mã địa chỉ bưu chính 
Vpostcode với hơn 23 triệu địa chỉ trên toàn quốc. Với nền tảng này không chỉ Vietnam 



Post nhanh chóng ứng dụng vào hoạt động chuyển phát, thương mại điện tử mà thông qua 
đó các tổ chức doanh nghiệp khác cũng tạo ra các cơ hội kinh doanh dịch vụ mới, tối ưu hóa 
các hoạt động vận hành của mình. 

Đối với lực lượng bưu tá, Vietnam Post đang ứng dụng phần mềm Pack &Send/DingDong 
hỗ trợ tác nghiệp và quản lý bưu gửi bắt đầu từ khi nhận dữ liệu, phân hướng phát đến khi 
kết thúc công đoạn phát. Với phần mềm này, việc phát và thu gom hàng hóa của hơn 16.000 
bưu tá đã thuận lợi, chuyên nghiệp hơn, mọi tác nghiệp cũng trở lên nhanh chóng, chính xác 
hơn, rút ngắn thời gian thanh toán thu hộ đối với khách hàng còn T+1. Đối với khách hàng, 
Bưu điện Việt Nam triển khai ứng dụng quản lý đơn hàng My Vietnam Post với hơn 
220.000 khách hàng sử dụng, đạt sản lượng hơn 22 triệu đơn/tháng. 

Đặc biệt nhằm nâng cao năng lực hạ tầng, tiến tới tự động hóa sản xuất, doanh nghiệp này 
hiện đang sở hữu hệ thống dây chuyền khai thác chia chọn tự động hiện đại nhất Đông Nam 
Á với công suất hàng chục nghìn bưu kiện/giờ; khả năng phân hướng chính xác với nhiều 
loại kích cỡ khối lượng hàng hóa khác nhau. Qua đó đáp ứng tốc độ tăng trưởng bình quân 
30%/năm, đồng thời giúp giảm 70% lao động và 50% chi phí nhân công. 

 

Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode sẽ giúp các doanh nghiệp chuyển phát, logistic nâng cao 
hiệu quả sản xuất, giảm chi phí vận chuyển 

Phát huy thế mạnh là nhà cung cấp đa dịch vụ, trong đó lĩnh vực tài chính bưu chính là một 
trong những dịch vụ chủ lực, Vietnam Post hiện đang hợp tác với một số ngân hàng, công ty 
công nghệ để phát triển nền tảng thanh toán điện tử giúp cho việc thanh toán và điều phối 
dòng tiền một cách kịp thời, đa dạng hóa phương thức thanh toán, nâng cao chất lượng phục 
vụ và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. 

Trong dòng chảy Quốc Gia số, Vietnam Post sẽ vừa đảm bảo song song dòng chảy vật chất 
vừa linh hoạt phát triển dòng chảy số để tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp Bưu chính 
Quốc gia số 1 tại Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới và là người “anh cả” tiên phong 
trong triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh. 

  



Nguồn: Trang TTĐT Tuy An 

Ngày đăng: 03/12/2020 
Mục: Tin tức 

Tuy An: Khai trương đơn vị quản lý cấp thứ 4 của Bưu điện Việt Nam - Điểm Bưu điện 
Văn hóa xã An Cư 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh, bưu điện huyện Tuy An tặng hoa chúc mừng 

đơn vị quản lý cấp thứ 4 của Bưu điện Việt Nam - Điểm Bưu điện Văn hóa xã An Cư 

Sáng 2/12, Bưu diện tỉnh, Bưu điện huyện Tuy An tổ chức Lễ khai trương đơn vị quản lý cấp 
thứ 4 của Bưu điện Việt Nam - Điểm Bưu điện Văn hóa xã An Cư (huyện Tuy An). 

Điểm Bưu điện Văn hóa xã An Cư được xây dựng mới tại thôn Phú Tân 2, xã An Cư, có diện 
tích gần 130 m2, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Điểm Bưu điện Văn hóa xã An Cư vừa là 
điểm sinh hoạt cộng đồng, duy trì các dịch vụ bưu chính truyền thống và tham gia vào các 
dịch vụ hành chính công như, chi trả lương hưu, trợ cấp, tiếp nhận, chuyển  phát hồ sơ cấp đổi 
giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, hồ sơ bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, Bưu điện Văn 
hóa xã An Cư còn thực hiện các dịch vụ bán sim, thẻ các nhà mạng, phát triển thuê bao di 
động và bán hàng tiêu dùng…Các dịch vụ này nhằm góp phần giảm tải công việc cho các cơ 
quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành 
chính, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.  

Mô hình Điểm Bưu điện Văn hóa xã An Cư là đầu mối kết nối với Chính quyền đảm bảo mục 
tiêu phục vụ cộng đồng. Thực hiện triển khai các dịch vụ công theo đề án hành chính công. 
Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là sản phẩm mỗi xã một sản phẩm nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động và tăng quy mô doanh thu tại Bưu điện. Triển khai mạnh việc ứng dụng 
công nghệ thông tin, đón đầu làn sóng chuyển đổi số, phục vụ Chính phủ điện tử trong thời 
gian đến.    

Điểm Bưu điện Văn hóa xã An Cư là một trong những điểm Bưu điện tiêu biểu ở huyện Tuy 
An, luôn triển khai thực hiện hiệu quả các sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của 
người dân trên địa bàn. 

Khắc Nho 

 

  



Nguồn: Báo Ninh Thuận 

Ngày đăng: 03/12/2020 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh: Nâng cao hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích 

Với mục tiêu tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử 
dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân; đồng thời, góp phần cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC), nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp, công dân và giảm tải công 
việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải 
quyết TTHC, tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, thời gian qua Bưu 
điện tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với các sở, ngành chức năng, địa phương cung cấp các dịch 
vụ: Cấp đổi giấy phép lái xe, thu phí xử phạt vi phạm giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm 
giữ, cấp đổi hộ chiếu, chứng minh nhân dân, phiếu lý lịch tư pháp… 

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh đã xây dựng quy trình cung 
cấp các dịch vụ hành chính công đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc xây dựng giá 
cước dịch vụ vừa đảm bảo các chi phí phát sinh, vừa phù hợp và tiết kiệm chi phí với người 
dân. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh tập trung nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất thiết yếu để tất cả 
các Bưu cục, đặc biệt là Bưu điện văn hóa xã để tiếp nhận hồ sơ của người dân, chuyển tới 
các cơ quan hành chính của tỉnh. 

Từ tháng 7-2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận khai trương và đi vào 
hoạt động trên cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay đang thực hiện theo cơ 
chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo 
đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, tư 
vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 
theo quy định. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. 

Đáng chú ý, Trung tâm còn có quầy dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ thay một số sở, 
ngành, trả kết quả tại quầy, tiếp nhận nhu cầu trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu và thực hiện 
luân chuyển hồ sơ từ trung tâm đến các sở, ngành và ngược lại. 



Trong năm 2020, Bưu điện tỉnh đã phối hợp cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công thực 
hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính; bước đầu 
đạt được một số kết quả đáng kể như: 

- Sản lượng hồ sơ chuyển phát qua dịch vụ bưu điện đạt khoảng 19% so với sản lượng hồ sơ 
trả kết quả giải quyết TTHC trả tại quầy Bưu điện. 

- Việc tiếp nhận hồ sơ thay Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền 
thông được thực hiện thông suốt. 

- Luân chuyển hồ sơ nhanh chóng, kịp thời. 

- Thay mặt các sở, ngành trả kết quả, thu phí, lệ phí giải quyết TTHC tại Trung tâm. 

Qua thực tế triển khai, việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ góp phần mang lại cho người dân nhiều thuận lợi, 
giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch và 
giảm bớt áp lực đối với các cơ quan hành chính địa phương.  

Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục phát huy năng lực mạng lưới, đặc biệt là Bưu điện Văn 
hóa xã; đẩy mạnh tin học hoá, tối ưu hoá TTHC góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành 
chính công; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên và người lao động nhằm phục 
vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đồng hành cùng tỉnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của 
công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bưu điện tỉnh Ninh Thuận 

 

 

  



Nguồn: CTT TP Sơn La 

Ngày đăng: 03/12/2020 
Mục: CCHC 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết 
quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh 

Trong những qua, Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng công tác CCHC, đặc biệt là năm 2020, 
từ Trung ương, các bộ ngành đến địa phương và UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản 
liên quan đến việc cải cách TTHC, đẩy mạnh nền hành chính công và việc cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh cũng là một thủ tục hành chính cần được đẩy mạnh hơn nữa, xuất 
phát từ thực tế, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo nhằm giải quyết TTHC nhanh gọn hơn nữa, 
tránh phiền hà cho người dân khi tham gia các dịch vụ công, trên cơ sở đó Thành ủy, UBND 
thành phố đã ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh trong công tác giải quyết thủ tục hành 
chính, thực hiện chỉ đạo của các cấp, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã chủ động đăng 
ký khâu đột phá trong việc cấp đăng ký kinh doanh đó là: phấn đấu tuyên truyền, tiếp nhận hồ 
sơ trực tuyến đạt 30% trở lên và đẩy mạnh công tác trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công. 

Với nhiệm vụ được giao và yêu cầu triển khai thực hiện phải đạt theo đúng chỉ tiêu đã đăng 
ký, phòng Tài chính - Kế hoạch nhận thấy đây là một áp lực rất lớn, do đó cần phải tập trung 
cao độ và phải vận dụng thật linh hoạt mới thực hiện được, tuy nhiên có một số khó khăn nhất 
định. 

- Về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: Đa số các hộ kinh doanh là người lao động, ít có điều kiện sử 
dụng dịch vụ Internet và không nhiều người sử dụng địa chỉ Gmail, do đó rất khó khăn trong 
việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. 

- Về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công: Đa số người dân còn bỡ ngỡ và e ngại trong việc 
nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công, họ cảm nhận thủ tục sẽ bị rườm rà và thời gian 
nhận kết quả sẽ lâu hơn so với việc trực tiếp đến lấy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Từ những khó khăn nêu trên, phòng Tài chính - Kế hoạch đã có những giải pháp phù hợp và 
vận dụng linh hoạt để thực hiện, cụ thể là: 

- Về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: Để thuận tiện cho người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, 
phòng đã phối hợp với bộ phận quản trị mạng của văn phòng lập một tài khoản và địa chỉ 
gmail chung để cho mọi người đều có thể tiếp cận, đồng thời đăng tải cách hướng dẫn việc 
tiếp nhận hồ sơ trực tuyến lên hệ thống quản lý văn bản, trang thông tin điện tử của thành phố, 
phối hợp với Trung tâm truyền thông văn hóa xây dựng chuyên mục hướng dẫn TTHC và 
phát trên trang truyền hình thành phố. Theo đó đến hết tháng 11/2020 đã tiếp nhận hồ sơ trực 
tuyến được 232/755 tổng số hồ sơ tiếp nhận, đạt 30,73%, hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đăng ký. 

- Về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công: Đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
hướng dẫn giải thích cho người dân về sự tiện ích của việc nhận kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công, khẳng định với người dân thời gian nhận kết quả tại nhà cũng tương tự như thời 
gian nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết của thành phố, để đẩy mạnh hơn nữa công 
tác trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công, phòng đã quan tâm, giải quyết hồ sơ và cam kết 
với khách hàng trả kết quả sớm hơn so với quy định một ngày, trả kết quả ngay ngày hôm 
sau (quy định thời gian giải quyết hồ sơ là 3 ngày làm việc). Theo đó việc trả kết quả qua dịch 
vụ bưu chính công ngày càng tăng lên, tính đến hết tháng 11/2020 đã thực hiện trả kết quả qua 
dịch vụ bưu chính công   được 56 hồ sơ. 

Đánh giá kết quả đạt được: Qua quá trình triển khai thực hiện đã thu được một số kết quả tích 
cực, cụ thể: 

- TTHC thuộc lĩnh vực ĐKKD đạt tỉ lệ cao nhất so với các TTHC khác tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 



- Người dân đã từng bước hiểu được sự thuận lợi khi tham gia dịch vụ hành chính công, giảm 
một nửa thời gian, công sức, xăng xe đi lại của người dân, tức là chỉ phải đến thực hiện một 
lần duy nhất (trước kia phải đến nộp hồ sơ và phải quay lại nhận kết quả). Qua đó người dân 
rất phấn khởi và tạo được sự đồng thuận ủng hộ của người dân, thậm trí một số hồ sơ trả qua 
bưu điện, phòng đã sáng kiến gửi kèm theo phiếu xin ý kiến đánh giá của khách hàng, và ý 
kiến phản hồi đều được nhận xét, đánh giá rất tích cực khi tham gia dịch vụ hành chính công.  

 

  



Nguồn: CTT Đà Nẵng 

Ngày đăng: 04/12/2020 
Mục: Cuộc sống số 

Từ ngày 3-12: Tổ chức, công dân ở Cẩm Lệ có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục 
hành chính miễn phí tại nhà 

Đây là mục tiêu của việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND quận Cẩm Lệ với 
Bưu điện Đà Nẵng tại Hội nghị triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí cước nộp hồ sơ 
và nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và ứng dụng quét 
mã QR trong khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ công tại UBND quận Cẩm Lệ. 

Theo đó, kể từ ngày 3-12-2020, tổ chức, công dân ở quận Cẩm Lệ có thể gọi điện thoại qua 
số: 0975.548.571, nhân viên Bưu điện Đà Nẵng sẽ đến trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ 
tục hành chính, cước nộp và nhận hồ sơ hoàn toàn miễn phí. Chương trình được áp dụng đối 
với 41 thủ tục hành chính và triển khai đến hết ngày 31-05-2021. 

Đồng thời, thông qua ứng dụng quét mã QR trên điện thoại thông minh, tổ chức, công dân có 
thể đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức và thủ tục hành chính liên quan. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ kỳ vọng đây sẽ là bước đà để Cẩm Lệ 
từng bước hiện đại hóa nền hành chính công; tạo điều kiện cho tổ chức, công dân tiếp cận, 
hình thành thói quen sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, 
công dân giải quyết các thủ tục hành chính. 

ĐỨC NGÔ - LÊ ĐÔ - TRUNG TRỰC 
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 “60 giờ mua sắm trực tuyến Việt Nam 2020” đã bắt đầu 

Trong chương trình “60 giờ mua sắm trực tuyến Việt Nam” của Online Friday 2020, với 
các voucher săn được, người tiêu dùng có thể sử dụng từ 0h ngày 4/12/2020 tới 12h ngày 
6/12/2020 để mua sắm các sản phẩm với mức giá ưu đãi. 

Bộ Công Thương vừa tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chủ đề “Mùa sao cuối năm” 
và “Siêu sao siêu sale” để kích hoạt cho sự kiện “60 giờ mua sắm trực tuyến Việt Nam”. Diễn 
ra từ 20h tới 24h ngày 3/12/2020, chương trình cũng được phát sóng trực tuyến trên fanpage 
chính thức của Online Friday (onlinefriday.vn). 

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - đơn vị được Bộ 
Công Thương giao tổ chức sự kiện thường niên Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online 
Friday chia sẻ: “Với Online Friday 2020 và “60h mua sắm trực tuyến Việt Nam”, chúng tôi 
kỳ vọng mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp 
từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến các đơn vị cung ứng dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện 
tử. Sự kiện cũng sẽ đóng góp tích cực vào việc kích cầu mua sắm dịp cuối năm cũng như nâng 
cao hơn nữa trải nghiệm mua sắm trực tuyến cho người tiêu dùng”. 

 

Theo Ban tổ chức, năm nay, chương trình Online Friday mang đến cho người tiêu dùng hàng 
trăm ngàn voucher ưu đãi với ba loại chính: “Voucher Ngôi sao”, “Voucher Đồng hành” và 
“Voucher Mua sắm Việt Nam”. 

Cụ thể, “Voucher Ngôi sao” mang tới cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm các sản phẩm 
thuộc thương hiệu nổi tiếng như Oppo, BIA SAIGON, Nagakawa, Robotek, Aristino, 
KickEnglish, Sao Thái Dương… với mức giá ưu đãi đặc biệt (sản phẩm Ngôi sao). Để sở hữu 
loại voucher này, người tiêu dùng có thể tìm kiếm và chọn mua trên website/ứng dụng Online 
Frida. 

“Voucher Đồng hành” được hiển thị theo danh sách trên website/ứng dụng, người tiêu dùng 
nhanh tay nhận và lưu voucher để có thể sở hữu những mặt hàng tương ứng trong 60 giờ mua 
sắm; người tiêu dùng có thể thỏa thích lựa chọn sản phẩm từ các doanh nghiệp uy tín như 
Postmart, Voso, Poemy, MAXBUY, Wiibike, Bambi, VNNshop, Aptech, Arena Multimedia, 



Maxx hay các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, ăn uống như Grabhotel, Bestprice, đặc biệt là 
gói bảo hiểm bảo vệ rủi ro trên không gian mạng đến từ Bảo hiểm BSH. 

Cuối cùng, “Mua sắm Việt Nam” là voucher dùng chung cho các thương hiệu đối tác của 
Online Friday 2020; để được giảm giá khi mua sản phẩm từ các thương hiệu đối tác như Thế 
giới di động, Điện máy xanh, Lazada, Elmich, Fahasa, Bita's, Bi Luxury, Sunhouse, Rạng 
Đông, Yes24, Now…, người tiêu dùng chỉ cần nhập mã muasamvietnam, OF2020 hoặc 
onlinefriday2020 trên chính website của những nhãn hàng này. 

Người tiêu dùng có thể “săn voucher” trên các nền tảng của Online Friday (website, fanpage, 
ứng dụng) cũng như từ các website đối tác và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Với các 
voucher săn được, người tiêu dùng có thể sử dụng từ 0h ngày 04/12/2020 tới 12h ngày 
06/12/2020 để mua sắm các sản phẩm với mức giá mong muốn. 

Bên cạnh 3 loại voucher chính, mỗi dòng sản phẩm ngôi sao sẽ có một voucher đặc biệt với 
tên gọi “60 giờ”, mang đến cho người tiêu dùng cơ hội sở hữu sản phẩm giá “shock” trong 
suốt “60 giờ mua sắm trực tuyến Việt Nam”. 

Voucher “60 giờ” sẽ được hiển thị ngẫu nhiên trong suốt sự kiện trên các nền tảng Online 
Friday (fanpage/ứng dụng/website) và các khách hàng may mắn có thể “săn” được voucher 
độc đáo này để mua sản phẩm giá trị cao như iPhone 12 hay bếp điện từ… chỉ với 60.000 
đồng. 

Đại diện Ban tổ chức cũng cho biết, ngoài voucher, người tiêu dùng còn nhận được nhiều ưu 
đãi độc quyền đến từ các nhà tài trợ của chương trình, có thể kể đến như quà tặng là tiền mặt 
do NAPAS tài trợ lên tới 300 triệu đồng cho các chủ thẻ nội địa có số lượng và giá trị giao 
dịch nhiều nhất trong suốt sự kiện, hỗ trợ giảm giá cho 4 triệu đơn chuyển phát bằng 
VietnamPost và ViettelPost, tặng 100 suất bảo hiểm BSH tổng giá trị lên tới 4,6 tỷ đồng cho 
100 khách hàng may mắn... 

M.T 

 


