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Doanh nghiệp: Vietnam Post tung gói cước ưu đãi giao hàng 

Từ đầu năm 2021, để minh bạch và đơn giản hóa cách tính cước và tăng tính tiện lợi cho 
khách hàng khi sử dụng dịch vụ, Vietnam Post triển khai riêng dịch vụ “chuyển phát thương 
mại điện tử,” thay thế một số dịch vụ chuyển phát liên quan đến khách hàng thương mại điện 
tử trước đây. 

Đây được đánh giá là một trong những gói cước tốt nhất từ trước đến nay của Vietnam Post. 
Từ khi mới triển khai, dịch vụ nhận sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Đặc biệt, trong 
những ngày gần Tết Nguyên đán Tân Sửu, số lượng đơn hàng gửi qua bưu điện lên tới 1 triệu 
bưu gửi mỗi ngày. 

 

Chị Thanh Hằng, chủ shop kinh doanh quần áo online tại Hà Nội cho biết: “Gói cước mới của 
bưu điện tính trọn gói từ 12.000 đồng, giá rẻ hơn so với trước đây. Phí thu hộ cũng được 
miễn, giúp tôi tiết kiệm khá nhiều chi phí vận chuyển, nhất là trong đợt trước Tết có rất nhiều 
hàng gửi đi”. 

Đối với dịch vụ này, Vietnam Post cải thiện và tối ưu các công đoạn khai thác, giao nhận, 
đem đến cho khách hàng mức cước tốt nhất với nhiều chính sách ưu đãi kèm theo như miễn 
phí thu hộ, cước chuyển hoàn trong nội quận/huyện, miễn phí giao hàng tại địa chỉ, phí thay 
đổi số điện thoại, địa chỉ người nhận… Cước chuyển hoàn cũng giảm 50% so với giá cước 
chuyển phát chiều đi. 

Ngoài ưu đãi về mặt cước phí, thời gian giao hàng cũng cải thiện đáng kể, từ 0,5 ngày đến tối 
đa 2 ngày cho phạm vi gửi nội tỉnh, nội vùng và liên tỉnh. 

Mới đây, Vietnam Post cũng triển khai thêm chương trình “Giao nhanh như gió, giá nhẹ như 
mây”, nhằm hỗ trợ các khách hàng mới sử dụng dịch vụ thương mại điện tử trong dịp Tết 
Nguyên đán sắp tới. 

Chương trình áp dụng mức giá trọn gói 12.000 đồng mỗi bưu gửi, trọng lượng dưới 1kg trong 
nội tỉnh đến hết ngày 15/2. Để nhận giá cước ưu đãi, khách hàng thực hiện đăng ký trực 
tuyến. Sau khi nhận thông tin của khách hàng, Vietnam Post sẽ liên hệ để tư vấn sử dụng dịch 



vụ và kích hoạt giá cước. 

Ngoài việc cung cấp dịch vụ tại 13.000 điểm phục vụ trên cả nước, khách hàng cũng có thể 
tạo đơn và sử dụng dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử trên ứng dụng My Vietnam Post 
hoặc qua website. 

“Vietnam Post khuyến khích khách hàng tạo đơn online và quản lý theo dõi hành trình đơn 
hàng nhanh chóng, nhằm giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại, nhất là trong tình 
hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp trong cộng đồng”, đại diện doanh 
nghiệp cho biết. 

Hiện, toàn mạng lưới đang tập trung triển khai nhiều giải pháp từ bố trí nguồn nhân lực đến 
nâng cao hiệu suất khai thác, tối ưu hóa hành trình chuyển phát để đảm bảo lưu thoát nhanh 
lượng hàng hóa tăng mạnh trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời, 
doanh nghiệp chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống, ứng phó dịch Covid-19, đảm 
bảo an toàn cho khách hàng và cán bộ công nhân viên. 

 

 

  



Nguồn: Người Lao động 

Ngày đăng: 08/02/2021 
Mục: Công đoàn 

50% người nhận lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt 

BHXH Việt Nam cho biết cơ quan này đặt mục tiêu đến hết năm 2021, 50% số người 
nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. 

Thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay có 75% chi 
trả lương hưu và gần 100% chi trả trợ cấp xã hội vẫn bằng tiền mặt, trong khi đó 80% chi 
lương của khu vực nhà nước chi qua tài khoản ngân hàng. Cả nước có khoảng 3,2 triệu người 
đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trong đó chi trả bằng tiền mặt cho gần 2,5 
triệu người và chi trả cho trên 700.000 người qua tài khoản cá nhân (chiếm gần 30%). Hiện 
nay, theo quy trình chi trả qua tài khoản thẻ ATM cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 
hằng tháng được cơ quan bưu điện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân ngay trong ngày hoặc 
chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được danh sách chi trả từ cơ quan BHXH 
chuyển sang. Người lao động, thân nhân người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, 
dưỡng sức phục hồi sức khỏe được cơ quan BHXH phối hợp với ngân hàng nơi người hưởng 
mở tài khoản, thực hiện đối chiếu thông tin, số hiệu tài khoản để chi trả ngay cho người 
hưởng. 

 

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU 

Theo BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tài 
khoản thẻ ATM đã mang lại nhiều tiện ích cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo 
hiểm thất nghiệp, góp phần thiết thực đem lại sự thuận tiện, hài lòng cho người tham gia. Đặc 
biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc chi trả qua tài khoản thẻ ATM cũng 
giúp người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, bảo đảm được an toàn trong phòng chống dịch 
Covid-19.  

D.Thu 

 

  



Nguồn: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu 

Ngày đăng: 07/02/2021 
Mục: Kinh tế 

http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202102/nganh-buu-chinh-doc-suc-giao-hang-
truoc-tet-919780/ 

NGÀNH BƯU CHÍNH 

Dốc sức giao hàng trước Tết 

Những ngày giáp Tết, hoạt động kinh doanh, mua bán diễn ra sôi động. Đặc biệt, dịp 
Tết Tân Sửu, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người không thể về quê nên chọn 
phương án gửi hàng về tặng người thân qua đường bưu điện. 

Chiều Chủ nhật (26 tháng Chạp), không khí làm việc ở Bưu điện tỉnh BR-VT vẫn rất khẩn 
trương. Tại sàn khai thác, hàng ngàn bưu gửi đang được nhân viên Bưu điện tỉnh phân hướng, 
chia trọng để đưa đến người nhận. Bưu tá cũng phải tăng ca 2 tiếng đồng hồ/ngày mới kịp 
giao phát hết hàng hóa cho khách hàng.  

Bà Nguyễn Thị Kim Phúc, Trưởng phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Bưu điện tỉnh cho biết, thời 
gian từ tháng 11 âm lịch đến Tết Nguyên đán hàng năm luôn là cao điểm của hoạt động 
chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện. Lượng hàng hóa tăng gấp đôi so với thời gian trước đó. Hơn 
nữa, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người không về quê được. Họ chọn 
kênh bưu chính để gửi quà Tết về biếu người thân, gia đình. Vì vậy, các tuyến hàng đều tăng 
mạnh, trong đó, tuyến hàng từ BR-VT đến các tỉnh, thành khu vực phía Bắc tăng nhiều nhất. 
Ngoài ra, những năm gần đây, thương mại điện tử phát triển mạnh nên trong dịp Tết, nhu cầu 
chuyển phát hàng hóa cũng tăng đáng kể.  

Theo bà Phúc, với quyết tâm không để hàng hóa, bưu phẩm tồn đọng trong dịp Tết, Bưu điện 
tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp như: Tăng cường các chuyến xe cho kho vận từ 5,5 tấn 
(ngày thường) lên 8-15 tấn (ngày Tết); tăng thêm 2-3 chuyến xe trong tuần. Ngoài ra, Bưu 
điện tỉnh còn tăng cường các phương tiện thuê ngoài (ô tô, tàu thủy) để lưu thác bưu gửi đi, 
đặc biệt là các chuyến hàng đến huyện Côn Đảo.  

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng huy động tối đa nhân lực, có phương án tăng ca cho từng 
thời điểm, bảo đảm không để hàng hóa ứ đọng đến sáng 30 Tết. Trong thời gian nghỉ Tết (từ 
30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), Bưu điện tỉnh bố trí cán bộ, nhân viên trực 24/24 giờ để xử 
lý kịp thời thông tin hoặc chuyển phát công văn hỏa tốc phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành 
của lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương.  

SONG THƯ 

 

  



Nguồn: Báo Thương trường 

Ngày đăng: 08/02/2021 
Mục: Thị trường 

Hải Dương hướng dẫn hàng hóa ra vào khu vực phong tỏa vì COVID-19 

Để đảm bảo lưu thông hàng hóa phục vụ nhân dân ứng phó dịch, Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Hải Dương đã có văn bản hướng dẫn vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực phong tỏa, cách ly 
phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

 

Hải Dương hướng dẫn hàng hóa ra vào khu vực phong tỏa vì COVID-19 

Tỉnh Hải Dương vừa có hướng dẫn vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực phong tỏa, cách ly 
phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, đối với khu vực cách ly tập trung phải có khu vực riêng để tập kết hàng hóa, nhu yếu 
phẩm ngoài cổng hoặc trong khu cách ly (mặt bằng rộng và không gian thoáng). Sau khi 
người và phương tiện vận chuyển đã di chuyển ra bên ngoài, lực lượng trong khu cách ly mới 
đến nhận và phân phối hàng hóa. 

Người và phương tiện vận chuyển không được tiếp xúc với người trong khu vực cách ly (kể 
cả lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly). Trong suốt hành trình vận chuyển và bốc dỡ 
hàng, lái xe, phụ xe, người bốc xếp và phương tiện phải thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, 
chống dịch 5K, gồm: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người và 
Khai báo y tế. 

Đối với địa bàn phong tỏa chỉ cho người và phương tiện ở bên ngoài ra, vào. Khi phương tiện 
đến chốt kiểm dịch, lái xe xuống viết "BẢN CAM KẾT" theo mẫu; thực hiện kiểm tra thân 
nhiệt lái xe và những người cùng đi tại chốt kiểm dịch. Yêu cầu trong suốt hành trình từ chốt 
kiểm dịch đến địa điểm giao, nhận hàng và ngược lại không được dừng, đỗ xe. Quá trình giao, 
nhận hàng và đi ra khỏi chốt, lái xe, phụ xe và phương tiện phải thực hiện đầy đủ biện pháp 
5K. 

  



Nguồn: Bnews 

Ngày đăng: 08/02/2021 
Mục: Đời sống 

4 lưu ý an toàn không thể bỏ qua khi giao nhận hàng online mùa COVID-19 

Nhiều người lo ngại nguy cơ virus SARS-CoV-2 tồn tại trên bề mặt gói hàng hay tiền mặt khi 
dùng dịch vụ giao hàng trong mùa dịch. Vậy làm sao để giao nhận hàng online an toàn giữa 
dịch COVID-19? 

Dịch COVID-19 bùng phát, mọi hoạt động đi lại, tiếp xúc đều hạn chế. Trong khi đó, Tết 
Nguyên đán đã cận kề, nhu cầu mua sắm Tết vẫn chưa ngừng tăng cao. Do đó, nhiều người đã 
lựa chọn mua hàng online để giảm tiếp xúc, tụ tập nơi đông người, tránh nguy cơ lây nhiễm 
virus SARS-CoV-2. 

Tuy vậy, mua hàng online cũng đồng nghĩa với việc sẽ sử dụng dịch vụ giao hàng tại nhà. 
Nhiều người tiêu dùng vẫn lo ngại nguy cơ virus tồn tại trên bề mặt tiếp xúc như bề mặt gói 
hàng hay tiền mặt khi sử dụng dịch vụ giao hàng trong mùa dịch. 
Vậy cần lưu ý điều gì khi giao nhận hàng online để đảm bảo mua hàng an toàn, tránh tối đa 
nguy cơ lây nhiễm COVID-19? 

1. Giữ khoảng cách an toàn 

Hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội của WHO, CDC cũng như Bộ Y tế đều nhận định nên 
giữ khoảng cách 2m với người đối diện bạn. Đối với những người tài xế giao hàng, nhân viên 
bưu điện... điều này cũng cần được áp dụng đúng chuẩn. 

Hiện các công ty giao nhận đều đã triển khai dịch vụ giao hàng gián tiếp. Theo đó, tài xế sẽ 
đặt thức ăn hoặc hàng hóa tại vị trí đã được chỉ định, thông báo đơn hàng đã đến qua cuộc gọi 
hoặc tin nhắn trên ứng dụng và đứng chờ khách ở khoảng cách 2-3m. 

Các shipper cũng được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, đơn hàng từ khu vực 
cách ly đều được khử khuẩn. 

2. Thanh toán không tiền mặt 

Thay vì giao nhận bằng tiền mặt trực tiếp, khách hàng được khuyến khích thanh toán không 
tiền mặt thông qua ví điện tử, thẻ tín dụng, thẻ ATM được liên kết với các ứng dụng giao 
nhận hàng. 

Trong trường hợp sử dụng tiền mặt, khách hàng cũng được khuyến cáo nên chuẩn bị số tiền 
chính xác để tránh phải kiểm đếm nhiều lần. 

3. Vệ sinh gói hàng 

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England cho biết, các nhà nghiên cứu 
phát hiện ra rằng virus gây COVID-19 có thể sống đến 24 giờ trên bìa các tông và tối đa 3 
ngày trên nhựa và thép không gỉ. 

Do đó, giới chuyên gia khuyến cáo bạn hãy để gói hàng của bạn ở bên ngoài trong vòng 24 
giờ, trừ những món hàng chứa đồ dễ hỏng như sữa, thực phẩm... Bằng cách đó, bạn sẽ cung 
cấp thời gian giết chết bất cứ loại virus nào. 

Đối với các đơn hàng cần sử dụng "tức thì", người nhận hàng có thể lau sạch bề mặt gói hàng 
bằng khăn lau khử trùng có cồn trước khi mang vào trong. Sau khi mở gói đồ, người mua 
cũng nên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. 

4. Lưu giữ thông tin shipper 

Đã có công ty giao nhận tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe shipper và dán thông tin 
này trên kiện hàng giao cho người nhận. Người mua hàng bên cạnh thông tin về kiện hàng thì 



trong mùa dịch còn có thêm thông tin người giao hàng, thuận tiện cho việc truy vết sau này. 
Hãy sử dụng các dịch vụ giao hàng có uy tín với quy trình kiểm soát chặt chẽ cũng sẽ phần 
nào hạn chế rủi ro cho cả người bán và người mua hàng trong mùa dịch COVID-19. 
Hy vọng một vài lưu ý trên đây sẽ giúp bạn phòng ngừa hiệu quả nguy cơ lây nhiễm COVID-
19! 

 


