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Cần chú trọng tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính 
công ích 

Ngày 10/9, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính (CCHC), 
kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm phó 
đoàn có cuộc làm việc với huyện Cần Giuộc. 

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đề nghị cần giữ vững, cải thiện các kết quả cải cách 
hành chính ngày càng tốt hơn trong thời gian tới 

Đến nay, UBND huyện triển khai thực hiện 20/27 nhiệm vụ của năm 2020, những nhiệm vụ 
còn lại, các đơn vị trong huyện đang triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
được phân công. 

Huyện kịp thời tổ chức cập nhật và niêm yết lại bộ TTHC cấp huyện với 47 lĩnh vực, 273 
TTHC, yêu cầu UBND cấp xã niêm yết bộ TTHC cấp xã với 30 lĩnh vực, 140 TTHC và Bộ 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Ngoài ra, yêu cầu các 
cơ quan, đơn vị Công an, Bảo hiểm xã hội công bố TTHC gồm các lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền. 

Về kết quả giải quyết theo Bộ TTHC, đã giải quyết 34.336 hồ sơ, trong đó đúng hạn và trước 
hạn là 99,56%, quá hạn chiếm 0,44%. 

Nhìn chung, công tác CCHC được tập trung thực hiện, tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế 
trong triển khai, vận hành Trung tâm Hành chính công nhằm tăng tính công khai, minh bạch 
và nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết TTHC; kịp 
thời ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, phát huy kết quả thực hiện. Việc hiện đại hóa 
nền hành chính được chú trọng đầu tư, nâng cấp; nhận thức về thực hiện CCHC của cán bộ, 
công chức và người dân được nâng lên. 



 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại thị trấn Cần Giuộc 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức nhận định địa phương thực hiện tốt về triển khai áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; xây dựng, 
duy trì thực hiện phần mềm quản lý văn bản, điều hành; chữ ký số, phần mềm quản lý quản 
lý công chức – viên chức; tuy nhiên, đề nghị cần cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác. Ngoài 
ra, thực hiện phần mềm một cửa điện tử khá tốt nhưng ở cấp xã, hồ sơ thực tế trên giấy và 
phần mềm cần đúng quy trình, tránh xử lý không đúng thực chất. 

Đặc biệt, huyện cần có sự tập trung chỉ đạo thực hiện phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả 
qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, tăng cường tuyên truyền để người 
dân nắm bắt và thực hiện. Đồng thời, công bố, niêm yết Bộ TTHC kịp thời, đúng quy định; 
tránh việc thừa hoặc thiếu thành phần hồ sơ. 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cần nắm rõ yêu cầu danh mục theo lĩnh vực phụ trách, tránh gây 
phiền hà cho người dân. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; mặc dù địa phương 
đạt nhiều kết quả khả quan trọng nhưng để duy trì, phát huy hiệu quả cần có sự quyết tâm của 
cả hệ thống chính trị để giữ vững, cải thiện các kết quả CCHC ngày càng tốt hơn trong thời 
gian tới. 

Trước đó, đoàn kiểm tra thực tế công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại UBND thị trấn Cần 
Giuộc./. 

Phạm Ngân 
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Xu hướng thương mại điện tử thúc đẩy bưu chính chuyển đổi số 

Chuyển đổi số đang là mục tiêu không chỉ của các doanh nghiệp (DN) mà còn của cả Chính 
phủ trong việc vận hành bộ máy Nhà nước. Trong quá trình chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực, 
khách hàng luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới về công nghệ dẫn đến cách thức sử dụng 
dịch vụ thay đổi. 

Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng đáp ứng để tối ưu hóa hiệu quả hoạt 
động, tăng sức cạnh tranh và đứng vững trên thị trường. Bưu chính không nằm ngoài xu 
hướng đó, nhưng chuyển đổi như thế nào để dịch chuyển DN, giải quyết được các vấn đề cả 
về kỹ thuật và kinh doanh trong nội bộ và với khách hàng? 

Từ nhu cầu của khách hàng 

Khách hàng ngày càng mong muốn nhiều giá trị hơn cho mỗi sản phẩm, dịch vụ mà họ sử 
dụng. Trải nghiệm công nghệ đang là điều thú vị được mọi người khám phá để tận hưởng tối 
đa lợi ích của mỗi sản phẩm. Nhu cầu sử dụng thương mại điện tử (TMĐT) không chỉ ở Việt 
Nam mà là xu hướng trên toàn thế giới. Mua, bán online ngày càng phổ biến, trở thành thị 
hiếu của đông đảo người dân. Các DN bán hàng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đó để tăng 
khối lượng bán lẻ và thu lợi nhuận. Việc sau cùng phải làm là phục vụ các yêu cầu được phát 
đi trên hệ thống thông tin và mang lại cho khách hàng một kết quả như mong đợi.  

TMĐT mang đến một cơ hội to lớn cho các dịch vụ bưu chính khi người tiêu dùng ngày càng 
thoải mái hơn trong việc đặt hàng trực tuyến. Bưu chính, với mạng lưới rộng khắp trên toàn 
quốc và kinh nghiệm trong giao hàng lâu năm trở thành đối tác đáng tin cậy cho doanh 
nghiệp thương mại điện tử. Có thể nói, bưu chính có một nguồn cầu khổng lồ khi bắt nhịp 
vào công nghệ chuyển đổi số. 

Đến sự chuyển đổi của ngành Bưu chính 

Để chuyển đổi ngành bưu chính từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính 
số, hỗ trợ phát triển TMĐT và các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử cần có dữ liệu lớn 
(Big data), Internet vạn vật (IoT)... Sự thuận lợi trong việc chuyển đổi số ngành bưu chính 
chính là dữ liệu địa chỉ khách hàng. Với những mạng lưới giao hàng toàn quốc, bưu tá thông 
thuộc từng ngõ ngách thôn bản, hệ thống thông tin lưu trữ đầy đủ thông tin khách hàng là 
những lợi thế của ngành bưu chính.  

Chỉ tính riêng Bưu điện Việt Nam (BĐVN) (VNPost) đã có tới 12.000 điểm phục vụ cùng 
hơn 50.000 lao động trải rộng tới tận cấp xã, thôn bản và hệ thống CNTT hiện đại. Vì thế, 
VNPost được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng và triển khai dự án "Nền tảng dữ liệu Bản đồ 
số Việt Nam" – Vmap (tại địa chỉ https://vmap.vn). Hiện Vmap đang có hơn 23,4 triệu dữ 
liệu địa chỉ trên cả nước. Dữ liệu này tiếp tục được cập nhật thêm bởi đội ngũ bưu tá của 
VNPost. 



 

Vmap hiển thị lớp bản đồ riêng của các lĩnh vực trong cuộc sống và hiển thị địa chỉ chi tiết 
tới từng số nhà, dù ở thành thị hay miền núi, vùng sâu, vùng xa, khắc phục được những khó 
khăn về tìm kiếm địa chỉ để giao hàng trước đó. 

Từ việc thu thập địa chỉ khách hàng một cách chính xác, VNPost tiếp tục cho ra mắt nền tảng 
mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode trên phạm vi toàn quốc (https://vpostcode.vn). Mã địa chỉ 
bưu chính Vpostcode được phát triển trên nền tảng bản đồ số (Vmap) và mã bưu chính quốc 
gia (Zip code) nhằm cung cấp các thông tin về vị trí và mã của bất kì địa điểm nào trên toàn 
quốc. Mã địa chỉ bao gồm 12 ký tự cả chữ và số. Trong đó, 5 ký tự đầu là mã bưu chính Quốc 
gia của đơn vị hành chính đến cấp xã, phường; 7 ký tự cuối là mã vị trí mở. (Ví dụ: 12014 
2QJH5X2 xác định được mã bưu chính là 12014, 2QJH5X2 xác định được địa chỉ phường 
Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).  

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode có nhiều chức năng thiết thực cho người dùng như 
tra cứu tạo mã, định vị, chia sẻ mã địa chỉ, quản lý thông tin địa điểm…, giúp cho quá trình 
phát hàng diễn ra nhanh hơn, giảm tối đa các trường hợp không tìm được địa chỉ ở khu vực 
nông thôn và cả thành thị, tiết kiệm thời gian và chi phí tìm đường, gọi điện thoại…tăng tỷ lệ 
phát thành công cao hơn.  

Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode cũng dễ dàng tích hợp vào các nền tảng ứng dụng khác để 
gia tăng trải nghiệm trong việc tạo và sử dụng mã địa chỉ. Các doanh nghiệp tích hợp mã địa 
chỉ bưu chính để tạo thành nền tảng dùng chung sẽ tối ưu hoạt động chuyển phát và chuỗi 
cung ứng logistics, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Với các ứng dụng này, VNpost có thể tối ưu hóa việc vận chuyển hàng, xác định vị trí các 
bưu cục, xây dựng các tuyến phát cho bưu tá… Nền tảng mã địa chỉ bưu chính có khả năng 
ứng dụng phát hàng dựa trên tọa độ, giao hàng và vị trí giao hàng dựa trên cảnh báo… ứng 
dụng cần thiết để thúc đẩy thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số, dịch vụ công trực tuyến 
và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tại Việt Nam. 

Sự thích ứng trong DN 

Các DN bưu chính như VNpost, Viettelpost, Giao hàng nhanh, Nhất Tín logistics… đang đẩy 
mạnh phát triển TMĐT, tăng cường hợp tác với các sàn TMĐT lớn như: Shopee, Sendo, 
Lazada VN… để chuyển phát hàng hay hợp tác với các nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ vận 
chuyển từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.  

Ngoài cung cấp dịch vụ chuyển hàng, phát hàng thu tiền (COD), các DN cung ứng các hoạt 
động hỗ trợ kinh doanh, hướng dẫn khách hàng truy cập phần mềm dịch vụ để chuyển đơn 
hàng, tra cứu định vị, nhận các hỗ trợ, chăm sóc trực tuyến… Từ việc nhận hàng tại địa chỉ và 
chuyển tiền đến địa chỉ khách hàng sau khi đơn hàng phát thành công, thay cho việc khách 
hàng phải đến bưu cục nhận tiền thì các DN đã cải tiến hình thức chuyển tiền bằng việc 
chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Trong quá trình chuyển hàng và trả tiền, sự tham gia 
của khách hàng vào dây chuyền khai thác bưu chính đóng vai trò quan trọng.  



Để tránh sự chậm trễ và nhầm lẫn tiền COD, các DN bưu chính khuyến cáo khách hàng chủ 
động theo dõi đơn hàng, tự tra cứu vận đơn và cập nhật thông báo từ đơn vị vận chuyển. Sự 
phối hợp này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai phía nhờ vào công nghệ phát triển theo hướng 
hiện đại và dễ sử dụng.  

Không chỉ dừng lại ở đó, VNpost còn mở sàn giao dịch TMĐT Postmart.vn, mang những đặc 
sản vùng miền đến với khách hàng trên mọi miền tổ quốc với sự chuyển phát nhanh chóng, 
đáng tin cậy. Ưu điểm của sàn Postmart là hình thức thanh toán đa dạng, không chỉ bằng hình 
thức COD mà khách hàng có thể thanh toán qua Ví điện tử, thanh toán tại bưu cục theo dịch 
vụ thu hộ, chi hộ hay thanh toán qua thẻ Top-up. 

Công nghệ phát triển, nguồn nhân lực trong ngành bưu chính phải thích nghi, làm chủ công 
nghệ. Trong đội ngũ nhân viên bưu chính bao gồm: Nhân viên kinh doanh, thường xuyên tiếp 
cận, nắm bắt nhu cầu khách hàng, chào bán sản phẩm dịch vụ và chăm sóc trước, trong, sau 
bán hàng; Nhân viên giao dịch tiếp nhận đơn hàng, sử dụng thành thạo các phần mềm chấp 
nhận; Nhân viên khai thác, vận hành hệ thống thiết bị, phương tiện kỹ thuật trong quá trình tự 
động hóa chia chọn, phân hướng và thường xuyên cải tiến, rút ngắn thời gian khai thác; Nhân 
viên phát, xác định tọa độ, giao hàng kịp thời và đáp ứng những yêu cầu cho người nhận ở 
khâu cuối cùng.  

Trong đội ngũ đông đảo những người làm bưu chính, lứa tuổi và trình độ không đồng đều, 
nhất là tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Việc đào tạo những kiến thức liên quan đến công nghệ 
thông tin và thương mại điện tử gặp không ít khó khăn. Vì vậy, sự cần thiết của các DN bưu 
chính là phải chọn lọc, tạo thành đội ngũ tinh nhuệ làm xương sống vững chắc để tạo nên sức 
mạnh của mỗi DN và sức mạnh của cả ngành bưu chính. 

Những giá trị hiện hữu 

Bưu chính đang trải qua giai đoạn chuyển đổi to lớn, đóng góp nhiều cho việc phát triển 
TMĐT. Hệ thống chia chọn, khai thác tự động hiện đại đã được một số DN bưu chính trong 
nước đưa vào sử dụng rút ngắn thời gian và nhân lực khai thác thủ công; vận chuyển hàng 
hóa không chỉ bằng máy bay, ô tô, tàu hỏa theo từng túi, kiện riêng lẻ mà còn bằng container, 
hệ thống xe lồng lưới với khối lượng lớn theo đường sắt suốt chiều dài đất nước; trang bị 
thiết bị di động hiện đại cho bưu tá để xác định điểm giao hàng và nhập tin ngay khi phát…  

Công nghệ giúp bưu chính hướng tới quá trình tự động hóa trong toàn bộ quá trình cung ứng 
dịch vụ, lấy bưu kiện làm dịch vụ trọng tâm trong phát triển bưu chính điện tử. Có được địa 
chỉ bưu chính đồng nghĩa với việc sở hữu một dữ liệu khổng lồ về địa chỉ. Điều này đảm bảo 
cho sản phẩm bưu chính được giao chính xác với chỉ tiêu thời gian đã công bố cho từng loại 
dịch vụ. 

Một lần nữa, bưu chính khẳng định vai trò là ngành hạ tầng cơ sở, phát triển để cho các 
ngành khác phát triển khi đóng góp lớn vào công trình bản đồ số Vmap và nền tảng mã địa 
chỉ bưu chính Vpostcode. Ngoài việc phục vụ quá trình chuyển phát bưu chính nhanh chóng, 
chính xác tới người nhận, đây còn là cơ sở dữ liệu giúp xác định địa dư hành chính, có thể 
ứng dụng trong nhiều ngành kinh tế - xã hội, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước trên nhiều 
lĩnh vực khác nhau. 

Những kỳ vọng vào tương lai 

Với những thành quả đang có, người dùng Việt Nam có thể mong chờ một dịch vụ bưu chính 
hoàn hảo hơn trong tương lai. Chẳng hạn như: Từ mạng lưới bưu chính rộng khắp cả nước, 
người mua hàng trực tuyến có thể truy cập vào bưu điện gần nhất để lựa chọn và nhận hàng. 
Mỗi chiếc điện thoại thông minh sẽ trở thành một địa chỉ bưu chính. Nhờ vậy, khách hàng có 
thể nhận hàng ở bất kỳ nơi đâu trên phạm vi cả nước nhờ vào chức năng định vị và sự phục 
vụ linh hoạt của hệ thống bưu chính. 



Từ phía DN bưu chính, chuyển đổi số cũng mang đến kỳ vọng vào việc phát triển dịch vụ, tối 
ưu hóa dịch vụ truyền thống và cho ra đời sản phẩm, dịch vụ mới để tăng lòng trung thành 
của khách hàng. Tận dụng IoT trong chuỗi cung ứng, nhà quản lý bưu chính có thể theo dõi, 
quản lý, phân tích, dự đoán và ra quyết định với các cơ hội kinh doanh tốt hơn. Các phân tích 
tài chính cá nhân có thể giúp DN linh hoạt và đa dạng hình thức thanh toán, kiểm soát tốt thời 
gian và khối lượng hàng để tính phí vận chuyển. Thiết bị và công nghệ cho phép DN mở rộng 
quy mô và hỗ trợ giao dịch khách hàng với khối lượng lớn. Quá trình liên kết ngân hàng sẽ 
giúp việc thanh toán tự động, trích chuyển nguồn tiền từ tài khoản của khách hàng về tài 
khoản của doanh nghiệp bưu chính khi khách hàng phát sinh giao dịch. 

Bưu chính cũng có thể phục vụ khách hàng những dịch vụ bảo mật tài khoản mạng xã hội, 
email hay tài khoản trong giao dịch thương mại điện tử. Chẳng hạn như dịch vụ định danh, 
xác thực điện tử PostID - giúp người dân đăng ký tài khoản PostID có thể đăng nhập vào hệ 
thống của Bưu điện để sử dụng các dịch vụ của Bưu điện và đăng nhập vào hệ thống có kết 
nối với bưu điện như Cổng dịch vụ công quốc gia và các Cổng dịch vụ công. Hay dịch vụ tạo 
nhận dạng kỹ thuật số theo cách: Cung cấp xác thực trực tiếp: có thể xác minh cá nhân trong 
giao dịch trực tuyến bằng cách khớp địa chỉ và kiểm tra nhận dạng vật lý; Hoạt động như một 
bên thứ ba đáng tin cậy để xác minh một địa điểm cư trú với độ tin cậy về địa chỉ hoặc mã 
Zipcode; Phục vụ như một nhà cung cấp nhận dạng kỹ thuật số: Dịch vụ Bưu chính có thể 
đóng vai trò là nhà cung cấp nhận dạng, xác minh nhận dạng kỹ thuật số của các cá nhân và 
tổ chức trực tuyến. 

Kết luận 

Không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, dịch vụ bưu chính đang có một sức "nóng" của 
quá trình chuyển đổi số. Mặc dù việc chuyển đổi không hề dễ dàng nhưng chuyển đổi số 
ngành bưu chính với việc tham gia vào TMĐT và phục vụ hậu cần cho TMĐT đã và đang bắt 
kịp với những nhu cầu thay đổi của khách hàng. Những kết quả này đang tạo môi trường 
thuận lợi cho bưu chính phát triển. Từ đó, bưu chính liên tục đổi mới và cho ra đời những sản 
phẩm mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ngành bưu 
chính không ngừng phát triển sẽ thúc đẩy TMĐT phát triển nhanh, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. 
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Hơn 131.000 mã số định danh và xác thực điện tử qua hệ thống bưu điện Việt Nam 

Theo thống kê của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), tính đến đầu tháng 9/2020 đã 
có 131.000 người đăng ký mã định danh, xác thực điện tử. 

 

PostID. Ảnh: https://idm.vnpost.vn/home  

Việc định danh, xác thực điện tử góp phần tiết kiệm cho công dân, chính phủ và doanh 
nghiệp, giúp giảm chi phí giao dịch, tăng hiệu quả, thúc đẩy sự sáng tạo đổi mới trong cung 
cấp dịch vụ công. 
Trên thực tế, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đang sở hữu mã số định danh, tài khoản điện 
tử như: Mã số bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, tài khoản đăng nhập trên các cổng 
dịch vụ công... 

Trong khi đó, đa phần việc xác định tính chính danh của chủ tài khoản lại chỉ thông qua 
thông tin khai báo và mật khẩu nên chưa đủ đảm bảo tính xác thực. 

Do vậy, trong quá trình xây dựng Cổng dịch vụ công Quốc gia, Tổng Công ty Bưu điện Việt 
đã tham gia xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử (gọi là PostID) có khả năng kết 
nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng triển khai định 
danh và xác thực tài khoản (PostID) miễn phí cho khách hàng và người dân cả nước. 
Với tài khoản PostID, người dùng không chỉ đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, mà 
còn có thể truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến các bộ, ngành, địa phương để thực hiện 
các dịch vụ hành chính công; nền tảng mã địa chỉ bưu chính (mã Vpostcode), Cổng dữ liệu 
quốc gia cùng một số hệ thống của bưu điện Việt Nam và các đơn vị liên kết với bưu điện 
trong lĩnh vực thương mại điện tử, ngân hàng, công ty tài chính...  

Chia sẻ về việc sử dụng tài khoản của PostID, chị Vũ Vân Anh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
cho biết: Chỉ mất 5-10 phút là đã kê khai xong thông tin để lập tài khoản PostID, sau đó 
mang đến bưu điện để hoàn tất thủ tục cấp tài khoản. 

Có tài khoản Post ID, chị có thể thực hiện nhiều thủ tục trực tuyến thông qua mạng internet 
mà không mất thời gian đi lại, chờ đợi ở các điểm giao dịch. Một tài khoản sử dụng được 
nhiều dịch vụ không cần phải nhớ nhiều thông tin, mã bảo mật. Chị cũng sẽ hỗ trợ người 
trong gia đình lập thêm tài khoản PostID để sử dụng. 

Để được cung cấp miễn phí tài khoản đã được định danh xác thực, các cá nhân, tổ chức có thể 
đến trực tiếp các điểm giao dịch của bưu điện để đăng ký hoặc thực hiện khâu khai báo thông 
tin trên hệ thống PostID có địa chỉ http://postid.vnpost.vn... 

Mỗi cá nhân, doanh nghiệp chỉ được cấp 1 tài khoản PostID duy nhất. Các tài khoản được 
bưu điện Việt Nam định danh và xác thực không chỉ an toàn, bảo mật, mà còn được đảm bảo 
tính xác thực, chống mạo danh, giả mạo trong các giao dịch điện tử. 



Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ban dịch vụ Hành chính Công, Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam cho biết: Việc định danh, xác thực điện tử được thực hiện trên cơ sở gặp mặt trực 
tiếp và kiểm tra đối chiếu các giấy tờ pháp lý nên đảm bảo mức xác minh danh tính điện tử ở 
mức cao nhất (mức 3). 

Bên cạnh đó, hình thức xác thực bằng mã OTP gửi đến điện thoại sẽ góp phần gia tăng tính 
bảo mật của tài khoản PostID. Khi đăng nhập hệ thống, ngoài mật khẩu, người sử dụng phải 
nhập OTP do hệ thống gửi qua số điện thoại đã đăng ký. 

Để đảm bảo an toàn, người dùng không nên tiết lộ các thông tin về tài khoản PostID cho 
người khác, đặc biệt là không cho người khác sử dụng tài khoản PostID của cá nhân trong các 
giao dịch./. 


