
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Tổ quốc 

Ngày đăng: 18/9/2020 
Mục: Bạn cần biết 

Thống nhất các nội dung triển khai địa chỉ bưu chính Vpostcode trên địa bàn thành phố 
Hà Nội 

Vpostcode là mã địa chỉ phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia nhằm 
cung cấp các thông tin về mã và vị trí của bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc. 

Chiều 18/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã làm việc với Vụ Bưu chính và Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện Hà Nội để trao đổi, thống nhất các nội dung triển khai 
địa chỉ bưu chính Vpostcode trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã trình bày tóm tắt về mã địa 
chỉ bưu chính Vpostcode. 

Theo đó, Vpostcode là mã địa chỉ phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia 
nhằm cung cấp các thông tin về mã và vị trí của bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc. Mã địa 
chỉ được xây dựng gồm 12 ký tự cả chữ và số. 

Mục tiêu của việc triển khai địa chỉ bưu chính Vpostcode nhằm xây dựng, tạo lập một nền 
tảng thu thập và chia sẻ dữ liệu bản đồ của người Việt, do người Việt cùng chung tay xây 
dựng và phục vụ lợi ích của cộng đồng người Việt. 

 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội làm việc với Vụ Bưu chính, Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam, Bưu điện Hà Nội để trao đổi, thống nhất các nội dung triển khai địa chỉ bưu chính 

Vpostcode trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Được triển khai từ năm 2018, đến nay, Bưu điện Việt Nam đã tổ chức thu thập và rà soát 
được trên 23 triệu địa chỉ trên toàn quốc, bao gồm các thông tin cơ bản như: tên, số nhà, tên 
đường phố, khu dân cư, địa bàn hành chính, vị trí… 

Tại Hà Nội, qua 2 lần rà soát vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Bưu điện Việt Nam đã thu 
thập được trên 2 triệu địa chỉ. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục thực hiện rà soát lần 3. 

Để tạo điều kiện cho việc triển khai địa chỉ bưu chính Vpostcode trên địa bàn thành phố Hà 
Nội, Bưu điện Việt Nam đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp đưa ra các 
yêu cầu về việc ứng dụng Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode - nền tảng bản đồ Vmap cụ thể 
theo từng giai đoạn cần triển khai để Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp cung ứng 
dịch vụ; là đầu mối làm việc cùng các Sở, ngành của Thành phố cung cấp thông tin, phối hợp 
với Bưu điện Việt Nam trong việc rà soát, cập nhật thông tin về dữ liệu địa chỉ, dữ liệu đường 



giao thông tại địa phương để cập nhật lên bản đồ Vmap. Đồng thời, hỗ trợ thông tin đến người 
dân, các cơ quan chức năng, tạo điều kiện cho nhân viên bưu điện thực hiện rà soát, thu thập 
dữ liệu địa chỉ trên địa bàn Hà Nội. 

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
TP Hà Nội khẳng định, Sở ủng hộ chủ trương triển khai địa chỉ bưu chính Vpostcode trên địa 
bàn thành phố Hà Nội của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và sẵn sàng phối hợp với các 
đơn vị liên quan để thực hiện. 

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, nội dung buổi làm việc hôm nay nhằm triển khai kết luận tại 
hội nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông 
tin và Truyền thông ngày 5/6/2020, nội dung cụ thể là triển khai mã địa chỉ bưu chính 
Vpostcode đến từng hộ gia đình, dựa trên nền tảng bản đồ số, gắn với các ứng dụng, phần 
mềm dùng chung trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền, quảng bá để người dân, doanh nghiệp 
sử dụng các dịch vụ liên quan. 

Về một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Liêm đề 
nghị Bưu điện Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể nội dung từng công việc cũng 
như tiến độ thời gian. Bên cạnh đó, đơn vị cần nghiên cứu, xây dựng ứng dụng (App) thân 
thiện, dễ sử dụng với nhiều tiện ích để thu hút đông đảo người dân. 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng giao Phòng Bưu chính - Viễn thông là 
đầu mối phối hợp với Bưu điện Hà Nội và các đơn vị liên quan để thực hiện nội dung này; 
Phòng Báo chí Xuất bản - Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các cơ 
quan báo đài Thành phố, hệ thống thông tin cơ sở để tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi 
triển khai thực hiện. 

Hà Giang 

 

 

  



Nguồn: CTT Bình Phước 

Ngày đăng: 18/9/2020 
Mục: Tin nổi bật 

Phối hợp tuyên truyền Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức, đến nay đã hơn 33 năm (1987 - 2020). 

 

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và những chủ đề mang tính thời sự, Cuộc thi không những thu 
hút hàng triệu học sinh Việt Nam tham gia đua tài cùng học sinh trên toàn thế giới, mà còn 
giúp các em trau dồi kỹ năng viết văn, khả năng cảm thụ văn học, bồi đắp những suy nghĩ 
sáng tạo và tư duy phong phú. Đây là một Cuộc thi lớn và cũng là một sân chơi bổ ích để các 
em học sinh Việt Nam tham gia đua tài cùng thiếu nhi thế giới. 

Nhằm phổ biến, nhân rộng kết quả và ý nghĩa lớn lao của Cuộc thi, Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã chỉ đạo Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam phát hành Bộ sách tuyên truyền về Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, trong đó tổng 
hợp các bức thư đoạt giải quốc tế và quốc gia hàng năm để phục vụ phát động Cuộc thi này ở 
Trung ương, địa phương và làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh tham gia 
Cuộc thi. 

Ngày 18/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan và 
các địa phương trong tỉnh triển khai phát động, khuyến khích giáo viên, học sinh các trường 
học trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50. Đồng thời, tổ chức 
thông tin tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa Cuộc thi bằng nhiều hình thức như: Treo băng rôn 
tuyên truyền; đăng tin và tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình, cổng/trang thông tin 
của các cơ quan, đơn vị... 

 

 

  



Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 18/9/2020 
Mục: Xã hội 

Nhiều cán bộ, nhân viên tình nguyện hiến những giọt máu hồng 

Ngày 18-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chương trình hiến máu 
tình nguyện với chủ đề “Những giọt máu hồng”. 

 

Nhiều cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện 

Qua tuyên truyền, vận động, chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên Bưu điện 
tỉnh tham gia hiến máu cứu người. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 161 đơn vị máu, 
mỗi đơn vị 350ml máu. 

Số máu tiếp nhận được này sẽ được Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy bảo quản, 
sàng lọc để có nguồn máu an toàn phục vụ công tác điều trị, cấp cứu cho những bệnh nhân 
cần máu tại các cơ sở y tế trong thời gian tới. 

Hồng Thuận 

 

 

  

 

  



Nguồn: VNEpress 

Ngày đăng: 18/9/2020 
Mục: Xã hội 

Chạy đua e-Logistics hậu Covid-19 

Các đơn vị logistics cũ lẫn mới đang cật lực chuyển mình để đón sóng nhu cầu của nền kinh 
tế số ngày một tăng nhờ "cú hích Covid-19". 

Với 75 năm hoạt động, sở hữu mạng lưới lớn nhất với 2.650 bưu cục, 24.800 tuyến phát khắp 
cả nước, VNPost có lợi thế hàng đầu trong ngành chuyển phát. Thế nhưng, sự lên ngôi của 
các công ty chuyên về e-Logistics, tức giao nhận chuyên cho thương mại điện tử, khiến anh cả 
trong ngành không thể ngồi yên. 

"Nếu không chuyển đổi số thì đôi khi quy mô về vật lý sẽ là thách thức trong thời gian tới, khi 
mà nhiều đơn vị không có hạ tầng nhưng phát triển nhanh chóng trong thời gian qua", ông Vũ 
Kiêm Văn, Giám đốc Công nghệ thông tin VNPost chia sẻ trong một hội thảo gần đây. 

Không giống như chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn vì đại dịch, Covid-19 cùng xu thế 
phát triển của kinh tế số ở Việt Nam càng mở rộng nhu cầu về logistics, đặc biệt là e-
Logistics. "Nhu cầu chuyển phát bưu gửi sẽ gia tăng do phát triển chính phủ điện tử và kinh tế 
số, nhưng chúng tôi bị cạnh tranh gay gắt ở phân khúc last mile delivery", ông Văn nói thêm. 

"Last mile delivery" là thuật ngữ quen thuộc của giới chuyển phát, mô tả sự vận chuyển hàng 
hóa đến điểm cuối. Phân khúc này chính là thị trường sôi động bởi hàng loạt startup và đại gia 
nước ngoài đổ bộ để phục vụ giao nhận hàng hóa của thương mại điện tử. 

 

Tài xế giao hàng các hãng trên đường phố TP HCM. Ảnh: Viễn Thông 

Báo cáo "Thị trường Logistics ASEAN" tháng 8 của Trung tâm thông tin công nghiệp và 
thương mại (Bộ Công Thương) nhận định, ngay cả khi đại dịch được khống chế, người tiêu 
dùng ASEAN- với cơ cấu dân số khá trẻ và năng động so với nhiều khu vực khác trên thế 
giới, sẽ tiếp tục khám phá các dịch vụ tiềm năng mới trong mua sắm trực tuyến. 

"Nhu cầu thương mại điện tử gia tăng này sẽ tiếp tục thúc đẩy khối lượng bưu kiện e-
Logistics nhanh chóng trong 2-3 năm tới", báo cáo dự đoán. 

Theo khảo sát của Redseer1, khoảng 86% số người tiêu dùng Việt Nam sẽ duy trì hoặc tăng 
mua sắm trực tuyến trong giai đoạn hậu Covid-19. Mặc dù tỷ lệ dịch vụ logistics nội bộ 
(inhouse logistics) ngày càng được các công ty chú trọng nhưng các dịch vụ logistics bên thứ 
ba (3PL) được kỳ vọng sẽ chiếm hơn 2/3 tỷ trọng trong thị trường e-Logistics khu vực. 

Cuộc chơi e-Logistics cũng đang có nhiều những người năng động. Ngoài những cái tên nội 
địa như VNPost, Viettel Post, AhaMove..., các "đại gia" quốc tế cũng đã có chân tại đây như 
Grab, Gojek hay LalaMove. Trong đó, Grab, Gojek, LalaMove, AhaMove và 'be'"chiến" với 
nhau ở phân khúc giao tức thời. 



Ông Văn nói VNPost đang tiến hành chuyển đổi số. Họ ứng dụng Big Data, AI và nghĩ đến 
nguồn lực "crowsourcing" - tức các đối tác tài xế giao hàng nhanh kiểu của Grab, AhaMove... 
bên cạnh đội bưu tá là nhân viên chính thức. Ngoài ra, họ tung bản đồ Vmap phục vụ cho 
ngành chuyển phát, và mời gọi khách hàng dùng các nền tảng toàn diện để quản trị thương 
mại điện tử. 

"Khách hành lớn nhất có doanh thu 10 tỷ mỗi tháng trên nền tảng này. Chúng tôi kỳ vọng từ 
nền tảng sẽ kinh doanh những sản phẩm, dịch vụ khác nữa", ông Văn nói họ có 500.000 đối 
tác thương mại điện tử, chủ yếu là hộ kinh doanh nhỏ. 

Ông Phạm Hữu Ngôn, CEO AhaMove, cho biết AhaMove đang chuyển phát khoảng 100.000 
bưu phẩm mỗi ngày. Với ông, thị trường đang tăng trưởng rất tốt. Riêng tại TP HCM, kế 
hoạch giãn dân về quận 2, 9 và thành lập Thành phố Thủ Đức sẽ càng thúc đẩy nhu cầu giao 
vận hàng hóa giữa các quận. 

Tương tự các đối thủ khác, AhaMove cũng tính "đủ đường" để phát triển dịch vụ của mình. 
Họ đi học kinh nghiệm của nước ngoài rồi dùng công nghệ xây dựng các giải pháp ghép đơn 
cùng tuyến để tung ra các dịch vụ giao 2h, 4h nhưng giá phải rẻ như giao qua ngày. Hay như 
việc phát triển tính năng trợ lý ảo cho tài xế và cung cấp các nền tảng thấu hiểu khách hàng, 
quản trị logistics. 

"Khi dữ liệu đủ lớn, có hàng trăm nghìn khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ thấu hiểu 
khách hàng bằng Big Data. Với nhóm khách hàng lớn thì cung cấp 'saas platform' (nền tảng 
giải pháp đám mây chạy trên nền web) cho đội tài xế riêng của họ. Vào thời điểm cao điểm, 
họ có thể dùng thêm đội tài xế của chúng tôi", ông Ngôn giải thích. 

PGS TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Đại học Hồng Bàng, chuyên gia phụ trách bộ môn 
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đánh giá thị trường logistics Việt Nam ngày càng sôi 
động và cạnh tranh cao. 

4 yếu tố tạo điều kiện này bao gồm: các công ty logistics lớn trên thế giới đã và đang thâm 
nhập vào thị trường nội địa, doanh nghiệp trong nước đã sáp nhập và đổi mới theo xu hướng; 
công nghệ logistics Việt Nam ngày càng phát triển và cuối cùng là e-Logistics mở rộng. 

Tuy nhiên, theo khảo sát được thực hiện vào tháng 7 và mới công bố hôm 17/9 của IDG cho 
biết, hơn 50% người được hỏi nói rằng họ cảm thấy phần mềm của các đơn vị logistics chưa 
thực sự sáng tạo. Cùng với đó, 37% phản ánh các nhà cung cấp dịch vụ thiếu sự lắng nghe, 
tương tác qua các kênh mạng xã hội, email. 

Viễn Thông 

 

  



Nguồn: Báo Đảng Cộng sản 

Ngày đăng: 18/9/2020 
Mục: ASXH 

Tuyên Quang triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

Với 9.444 người tham gia BHXH tự nguyện (8 tháng đầu năm 2020, phát triển mới được 
4.032 người so với 31/12/2019). BHXH tỉnh Tuyên Quang đã chủ động xây dựng các “kịch 
bản”, áp dụng các hình thức tuyên truyền, tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

 

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân tộc thiểu số

Để đạt được kết quả này, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và 
BHXH các huyện tập trung đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền đến 
tận cơ sở, địa bàn dân cư, thôn, tổ...Cùng với đó, trên cơ sở Quyết định số 468 ngày 
16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện cho đại lý thu của Bưu điện. Căn cứ quyết định của Giám đốc BHXH tỉnh, 
Giám đốc Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố giao chỉ tiêu khai thác đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện đến các điểm thu trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 

BHXH tỉnh Tuyên Quang và Bưu điện tỉnh đã chuẩn bị tốt nội dung tổ chức hội nghị đào tạo, 
tập huấn cho nhân viên đại lý thu của Bưu điện. Chỉ đạo BHXH huyện tiếp tục chuyển danh 
sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện đến Bưu điện để kịp thời rà soát, 
đôn đốc người tham gia đóng tiền đúng thời điểm, tránh tình trạng gián đoạn thời gian tham 
gia làm ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng của họ. Đồng thời tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng 
tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH 
tự nguyện (khai thác được 516 người tham gia). 

BHXH tỉnh Tuyên Quang xác định giải pháp cho các nhóm đối tượng tiềm năng. Cụ thể: Với 
nhóm người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH phối hợp với Trung 
tâm dịch vụ việc làm tư vấn khi họ đến nộp hồ sơ hoặc đang trong thời gian hưởng trợ cấp 
thất nghiệp. Với nhóm người lao động đăng ký hưởng BHXH một lần, bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả thuộc BHXH tỉnh và BHXH huyện sẽ chủ động tiếp cận để tuyên truyền, khi 
người lao động đến nộp hồ sơ. Với nhóm nông dân, tiểu thương buôn bán tại các chợ thì cán 
bộ BHXH trực tiếp tuyên truyền vào thời gian phù hợp… 

Đặc biệt, trong thời điểm đại dịch Covid-19, để thích nghi với điều kiện mới, BHXH tỉnh đã 
phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Nông dân tỉnh livestream tuyên truyền, đối thoại 
chính sách BHXH tự nguyện trên trang Fanpage “BHXH tỉnh Tuyên Quang”. 



BHXH tỉnh Tuyên Quang có văn bản về phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng 
tham gia BHXH năm 2020 tới các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện. Giao chỉ tiêu khai 
thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho từng viên chức, người lao động trong đơn vị. 

BHXH tỉnh Tuyên Quang luôn tâm niệm, thêm một người tham gia BHXH là thêm một người 
được bảo đảm an sinh xã hội. Bởi vậy, ngay trong giai đoạn này, dù xác định rằng sẽ rất khó 
khăn để đạt được chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2020 nhưng BHXH tỉnh sẽ quyết tâm nỗ 
lực, bằng mọi giải pháp thu hút người dân ngày càng quan tâm đến chính sách BHXH. 

 

  



Nguồn: CTT Khánh Hòa 

Ngày đăng: 18/9/2020 
Mục: Tin tức 

Đăng ký định danh, xác thực điện tử trên hệ thống bưu điện 

Bưu điện tỉnh Khánh Hòa vừa triển khai dịch vụ định danh, xác thực điện tử với độ an toàn, 
chính xác và bảo mật cao nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia các giao 
dịch điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến, mua bán trực tuyến…). 

 

Với tài khoản PostID, người dùng có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các hệ 
thống điện tử khác. 

Để được định danh và xác thực điện tử, các nhân, tổ chức mang giấy tờ theo quy định đến các 
điểm có cung cấp dịch vụ của bưu điện để được hỗ trợ thực hiện hoặc truy cập website: 
http://postid.vnpost.vn để đăng ký tài khoản, sau đó mang giấy tờ theo quy định đến điểm 
giao dịch bưu điện cung cấp dịch vụ để xác minh. Mỗi cá nhân, doanh nghiệp chỉ được cấp 1 
tài khoản PostID duy nhất. Việc cấp tài khoản là hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần 1 tài khoản 
PostID này, người dùng có thể truy cập vào nhiều hệ thống giao dịch điện tử như: Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia, các hệ thống của Bưu điện Việt Nam (My Vietnampost, Vpostcode...) và 
các hệ thống khác có liên kết với bưu điện mà không cần phải khai báo, xác minh thông tin, 
tạo tài khoản trên các hệ thống này. 

Các tài khoản được Bưu điện Việt Nam định danh và xác thực không chỉ đảm bảo an toàn, 
bảo mật mà còn được đảm bảo tính xác thực, chống mạo danh, giả mạo trong các giao dịch 
điện tử. 

  



Danh sách các điểm giao dịch Bưu điện cung cấp dịch vụ 
định danh, xác thực điện tử PostID 

STT Tên bưu cục Địa chỉ Số điện thoại 

1 
Giao dịch Trung tâm Nha 
Trang 

01 Pasteur, phường Xương 
Huân 

02583 821 271 

2 KT1-HCC Nha Trang 
01 Pasteur, phường Xương 
Huân 

02583 810 907 

3 Lê Thánh Tôn 
50 Lê Thánh Tôn, phường 
Lộc Thọ 

02583 823 907 

4 Vạn Thạnh 
12 Trần Quý Cáp, phường 
Vạn Thạnh 

02583 824 203 

5 Đồng Đế 
394 đường 2/4, phường 
Vĩnh Hải 

02583 831 461 

6 Bình Tân 
02 Kho Cảng, phường Vĩnh 
Trường 

02583 881 724 

7 
Giao dịch Trung tâm 
Cam Lâm 

364 Trường Chinh, thị trấn 
Cam Đức 

02583 983 500 

8 
Giao dịch Trung tâm Vạn 
Ninh 

186 Hùng Vương, Thị trấn 
Vạn Giã 

02583 828 188 
(ext.456) 

9 
Giao dịch Trung tâm 
Khánh Sơn 

35 Lê Duẩn, Thị trấn Tô 
Hạp 

02583 869 201 

10 
Giao dịch Trung tâm 
Khánh Vĩnh 

9 đường 2 tháng 8, thị trấn 
Khánh Vĩnh 

02583 790 270 

11 
Giao dịch Trung tâm 
Ninh Hòa 

181 Trần Quý Cáp, phường 
Ninh Hiệp 

02583 844 200 

12 Hòn Khói 
04 Lê Hồng Phong, phường 
Ninh Diêm 

02583 849 200 

13 
Giao dịch Trung tâm 
Cam Ranh 

253 Nguyễn Trọng Kỷ, 
phường Cam Lợi 

02583 854 443 

14 Mỹ Ca 
Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, 
Cam Ranh 

02583 857 378 

15 
Giao dịch Trung tâm 
Diên Khánh 

52 Lý Tự Trọng, thị trấn 
Diên Khánh 

02583 850 206 

THANH HIỀN 

  



* Được biết, sau gần 9 tháng triển khai, hệ thống định danh và xác thực điện tử (PostID) 
của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã thu hút hơn 131.000 người đăng ký. 

Việc định danh, xác thực điện tử không chỉ góp phần tiết kiệm cho công dân, Chính phủ, 
giúp giảm chi phí giao dịch, tăng cường tính hiệu quả mà còn thúc đẩy sự sáng tạo, đổi 
mới trong tiến trình cung cấp dịch vụ công. 

Xuất phát từ thực tế các cá nhân, doanh nghiệp hiện đang sở hữu rất nhiều mã số định 
danh và các 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. Với tài khoản PostiD do Bưu điện Việt Nam cung cấp, người 
dùng không chỉ đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia mà còn được dùng để truy 
cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến các bộ, ngành, địa phương để thực hiện các dịch vụ 
hành chính công. 

Ngoài ra, người dùng cũng truy cập được vào nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode, 
Cổng dữ liệu quốc gia cùng một số hệ thống của Bưu điện Việt Nam và đơn vị liên kết với 
Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử, ngân hàng, công ty tài chính... 

 


