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Vietnam Post: Không để ai bị “bỏ lại phía sau” ở vùng dịch Covid-19 

Trong khi một số đơn vị từ chối chuyển hàng hóa của người dân về các khu vực có dịch Covid-
19 thì Bưu điện Việt Nam đã phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp bưu chính quốc gia trong 
việc phục vụ cộng đồng. 

Những ngày cận Tết Tân Sửu, nhu cầu chuyển phát hàng hóa tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường, 
đặc biệt là hàng hóa từ khắp nơi gửi đến các vùng cách ly do dịch Covid-19 có xu hướng tăng 
đột biến. 

 

Bưu điện tỉnh Quảng Ninh phun khử khuẩn sàn khai thác 

Trong khi một số đơn vị từ chối chuyển hàng hóa của người dân về các khu vực có dịch thì Bưu 
điện Việt Nam đã phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp bưu chính quốc gia trong việc phục 
vụ cộng đồng, chuyển phát nhanh chóng, chính xác, an toàn từng bưu gửi tới người dân trong 
vùng dịch và trở thành điểm sáng trong các doanh nghiệp Bưu chính, tiếp tục khẳng định vị thế 
số 1 tại Việt Nam. 

Tại Bưu điện huyện Chí Linh (tỉnh Hải Dương), ngày 27 Tháng Chạp, chị Bùi Thị Thu Hương, 
nhân viên khai thác đang hối hả phân hướng bưu gửi. Những ngày giáp Tết, chị Hương và các 
đồng nghiệp phải làm việc hết công suất, thậm chí tăng ca, thêm giờ làm để đảm bảo hàng hóa 
khai thác, lưu thoát và chuyển phát hết tới tay người nhận trong ngày. 



 

Nhân viên Bưu điện chi trả trợ cấp xã hội tại nhà người dân 

Chị Bùi Thị Thu Hương cho biết: “Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người không 
thể về quê đoàn tụ cùng gia đình nên đã gửi hàng hóa, nhu yếu phẩm về cho người thân và gia 
đình. Có những ngày chúng tôi khai thác hàng chục tấn hàng hóa. Dù sản lượng tăng đột biến, 
nhưng toàn bộ hàng hóa đều được khai thác an toàn, đảm bảo chất lượng”. 

Theo lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hải Dương, mỗi ngày đơn vị này khai thác, chuyển phát từ 50 đến 
60 tấn hàng, và đã tăng cường hệ thống phương tiện vận chuyển, nhất là xe chuyên dụng bưu 
chính, đồng thời bố trí thêm nhân lực, tổ chức ca kíp hợp lý để tập trung lưu thoát hàng hóa. 
Đặc biệt, tại các điểm nóng về dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đã bố trí bưu tá nhận hoặc trả hàng 
theo hình thức phát hàng không tiếp xúc, phát tại điểm trung gian. 

“Ngay từ khi công bố ca mắc đầu tiên tại địa phương, Bưu điện tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng 
triển khai và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam và hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Chúng tôi luôn xác định việc đảm bảo an 
toàn cho nhân viên và khách hàng và duy trì ổn định mạng lưới chuyển phát được đặt lên hàng 
đầu. Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật danh sách các khu vực bị cách ly, phong tỏa để linh 
hoạt lập các tuyến phát khoa học nhất, đồng thời tăng cường ứng dụng các công cụ trực tuyến, 
các phần mềm vào thực hiện công việc nên những ngày qua không để xảy ra tình trạng ùn ứ, 
hàng hóa được chuyển phát đúng thời gian quy định tới mọi khách hàng”, ông Đào Duy Toàn, 
Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương cho biết thêm. 

 

Tại Bưu điện tỉnh Hải Dương những ngày cuối năm, sản lượng trung bình 50 - 60 tấn hàng 
hóa/ngày 



Còn tại thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), sáng Chủ nhật ngày 7/2/2021, những “chiến sĩ” 
Bưu điện mặc trên mình bộ đồ bảo hộ, găng tay, ủng, mặt nạ che giọt bắn đã đến từng nhà để 
chi trả trợ cấp đối với người có công và bảo trợ xã hội gộp 2 tháng liên tiếp. 

Theo bà Phạm Thị Hải Yến, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, để đảm bảo tuyệt đối an 
toàn, không để dịch bệnh lây lan, đồng thời để đảm bảo công tác an sinh xã hội, giúp các đối 
tượng trên địa bàn có điều kiện nhận trợ cấp kịp thời, giảm bớt khó khăn trong những ngày giáp 
Tết, ngành Bưu điện đã phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cùng 
chính quyền địa phương để triển khai các phương án chi trả. Đặc biệt, tại thị xã Đông Triều có 
các xã nằm trong diện phong tỏa, nhân viên tham gia chi trả đã được UBND thị xã cấp trang 
phục bảo hộ chống dịch để thực hiện chi trả đúng đối tượng, đủ số tiền quy định. 

“Do công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết nên công tác chi trả diễn ra an toàn. Tại 4 xã bị 
phong tỏa, chúng tôi đã nhanh chóng chi trả gần 5,8 tỷ đồng cho hơn 2.000 đối tượng. Bảo vệ 
an toàn cho cán bộ công nhân viên không chỉ là trách nhiệm nhiệm của ngành Bưu điện mà 
chính là góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nên dù phải vất vả chúng tôi cũng luôn nỗ lực 
hết mình. Sự vất vả của chúng tôi chưa thấm gì so với các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch”, 
bà Yến nói. 

Ông Nguyễn Văn Chung, ở thôn 2, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, là thương binh nặng 
vừa nhận tiền trợ cấp 2 tháng tại nhà xúc động bày tỏ: “Nhờ có sự tận tình của nhân viên Bưu 
điện, tôi không phải ra ngoài, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và vẫn được an tâm đón Tết cùng 
gia đình. Đúng là Bưu điện của nhân dân. Những lúc khó khăn thế này, tôi mới thấy hết tấm 
lòng và sự trân quý của ngành Bưu điện dành cho chúng tôi”. 

 

Chi trả tiền Tết, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công tại thị xã Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh 

Trao đổi với chúng tôi, ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, 
nhấn mạnh: Với mạng lưới phủ rộng đến tận cấp xã, phường, dù trong tình huống nào, Bưu 
điện Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì ổn định mạng lưới, đảm bảo tất cả các dịch vụ bưu chính đến 
với từng người dân. Riêng đối với lĩnh vực chuyển phát, Vietnam Post sẽ tăng cường tối đa 
công suất các phương tiện vận chuyển để cố gắng đảm bảo lưu thoát hàng hóa tốt nhất trong 
thời gian diễn ra dịch Covid-19 tại các địa bàn. Đặc biệt, Vietnam Post cũng đã xây dựng các 
phương án riêng trong việc vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện thuộc các gói hàng cứu trợ, nhu 
yếu phẩm, thiết bị vật tư đến vùng dịch... để đảm bảo mục tiêu cao nhất là chuyển phát hàng 
hóa nhanh chóng và an toàn nhất. 



Với vai trò tiên phong, dẫn dắt của doanh nghiệp bưu chính quốc gia, đặc biệt là kinh nghiệm 
đồng hành cùng các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu chống dịch ngay từ đầu năm 2020, Bưu 
điện Việt Nam cam kết sẽ đảm bảo thông suốt việc chuyển tải các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong phòng và chống dịch Covid - 19 theo đường KT1; Chuyển 
phát hàng hóa đến tay người nhận trước Tết Nguyên đán theo đúng cam kết dịch vụ đã đề ra dù 
trong vùng dịch, vùng cách ly. 

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chiến sỹ tuyến đầu bằng những 
hành động thiết thực như vận chuyển miễn cước vật tư, thiết bị y tế của Hội Thầy thuốc trẻ, 
Khối Doanh nghiệp Trung ương đến các Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) để cùng vượt qua 
đại dịch, giúp toàn dân đón Tết an toàn. 

Được biết, trong năm 2020, khi dịch Covid-19 hoành hành, Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp 
duy nhất thuê nguyên chuyến bay để vận chuyển công văn của Đảng, Chính phủ chỉ đạo công 
tác phòng chống dịch và hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân hai đầu Nam - Bắc. Bưu điện 
Việt Nam cũng là doanh nghiệp Bưu chính quốc gia duy nhất phục vụ vận chuyển miễn cước 
các trang thiết bị y tế lên tuyến đầu chống dịch. 

Bình Minh 
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Bưu điện tỉnh Phú Thọ: Một năm nhiều nỗ lực 

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với sự gia tăng của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực 
bưu chính; song bằng điểm tựa truyền thống, cùng sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực, Bưu 
điện tỉnh Phú Thọ đã chuyển mình mạnh mẽ, đón đầu xu thế hội nhập, hoàn thành nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh hằng năm của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao; tiếp tục 
khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bưu chính trên địa bàn tỉnh. Việc được Chính 
phủ tặng Cờ thi đua năm 2020 chính là sự ghi nhận đối với những kết quả xuất sắc mà 
đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. 

 

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của 
Chính phủ cho Bưu điện tỉnh (Ảnh: Huyền Trang) 

Trước xu thế phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi ngành 
bưu điện cũng phải nhạy bén, năng động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, kịp thời thay 
đổi để phù hợp. 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 
ra phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng lớn đến công tác sản xuất kinh doanh và đời sống của cán bộ, 
công nhân viên và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng doanh thu đạt 314,8 tỷ đồng, đạt 
102% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 107% so với kế hoạch đề ra, đạt 
115% so với năm 2019. 100% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội và thực hiện thu 
nộp đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Chế độ bảo hộ lao động; khám sức khoẻ định kỳ; 
các chế độ nâng lương, nâng bậc được thực hiện đầy đủ. Ba loại hình dịch vụ trụ cột: bưu chính 
chuyển phát, tài chính bưu chính và dịch vụ phân phối truyền thông đều đạt và vượt kế hoạch 
đề ra. Đặc biệt, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 327.953 thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích, đạt 218,48% so với năm 2019. 



 

Bưu điện tỉnh tiếp nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ hành chính công qua việc tăng cường tiếp thị, giới thiệu dịch vụ 
tới các sở, ban, ngành của tỉnh để mở rộng phạm vi và lĩnh vực cung cấp dịch vụ. Tập trung 
phát triển dịch vụ chuyển phát hồ sơ, giải quyết thủ tục, giấy tờ… tại điểm phục vụ thuộc Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa UBND các huyện, thị. Tiếp tục thỏa thuận 
hợp tác cấp đổi và chuyển phát giấy phép lái xe với Sở Giao thông vận tải; thu hộ phí phạt và 
chuyển phát giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông đường bộ với Công an tỉnh; chuyển phát phiếu 
lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp; chuyển phát hồ sơ giấy tờ bảo hiểm xã hội, chuyển phát mẫu 
C12-TS, C13-TS, D04e-TS và chuyển phát tờ rời C14-TS… 

Trong năm, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt việc chi trả lương hưu và chế độ bảo hiểm xã hội, 
nhất là trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19; từng bước nghiên cứu cải tiến dịch vụ 
theo hướng tăng tiện ích cho người hưởng và tăng hiệu quả dịch vụ. Bưu điện tỉnh đã phát triển 
8.750 người dân tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện, vượt chỉ tiêu kế hoạch do Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề ra, là một trong những tỉnh có số lượng 
người tham gia mới cao nhất nước. 

Bưu điện tỉnh cũng đã chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng trụ sở mới của Bưu điện 
thành phố Việt Trì tại phường Nông Trang khang trang, bề thế, khẳng định được thương hiệu 
và vị thế của Bưu điện tỉnh. Các điểm bưu điện - văn hóa xã trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu 
quả. Trong năm, Bưu điện tỉnh đã thực hiện cải tạo, sửa chữa 32 điểm bưu điện văn hóa xã, từ 
đó nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. 

Chủ động, sáng tạo để thích ứng với thời cuộc, Bưu điện tỉnh đã không ngừng đổi mới về nội 
dung, phương thức tổ chức trong công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua đã được 
tổ chức thường xuyên, liên tục rộng khắp đến các tập thể và cá nhân trong toàn Bưu điện tỉnh 
tạo không khí thi đua sôi nổi góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong nhiều năm qua. 

Công tác xã hội luôn được đơn vị quan tâm, tích cực tuyên truyền và vận động cán bộ, công 
nhân viên tham gia tích cực và đầy đủ các hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội do Trung ương 
và địa phương phát động. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chương trình chính sách xã hội của 
ngành và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện theo chủ trương của Đảng, Nhà 
nước, của ngành và địa phương, ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra,  tích 
cực ủng hộ các hoạt động xã hội và các chương trình từ thiện khác... 



Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh Phú Thọ quyết tâm 
phát huy truyền thống, xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện không chỉ cho năm 2021 mà còn 
cho cả giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Bám sát mục tiêu, phương hướng của 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và luôn nỗ lực vượt khó để trở thành đơn vị tốp đầu ngành 
Bưu điện Việt Nam. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích; chú trọng nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các hình 
thức kinh doanh mới, đảm bảo vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị. 

Lê Việt Anh - Giám đốc Bưu điện tỉnh Phú Thọ 
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Bưu điện cam kết phát hết bưu gửi trước Tết nguyên đán 

Theo kế hoạch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), mạng lưới bưu điện 
sẽ thực hiện phát hàng đến hết ngày 10/2/2021 (29 tháng Chạp) và hoạt động trở lại từ 
sáng ngày 14/2 (mùng 3 Tết). Bưu điện các tỉnh, thành phố đảm bảo tất cả các bưu gửi 
đến bưu cục trong ngày 29 tháng Chạp đều sẽ được phát trước Tết Nguyên đán. 

 

Bưu điện các tỉnh, thành phố đảm bảo tất cả các bưu gửi đến bưu cục trong ngày 29 tháng 
Chạp đều sẽ được phát trước Tết Nguyên đán. 

Theo Vietnam Post, hiện nay nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua Bưu điện đang bước vào cao 
điểm, tăng gấp đôi so với bình thường, có những ngày sản lượng lên tới hơn 1 triệu bưu 
gửi/ngày. Bên cạnh việc tăng cường năng lực mạng lưới, phương tiện vận chuyển, Vietnam 
Post đã bố trí lao động, ca kíp hợp lý, tổ chức làm thêm ca, thêm giờ để lưu thoát hàng hóa 
nhanh nhất . 

Với nguyên tắc phát hết hàng hóa trong ca, trong ngày, các đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng 
phát, bưu tá hợp lí cho từng tuyến phát, tổ chức phát hàng ngoài giờ hành chính, nhất là các địa 
bàn có sản lượng bưu phẩm lớn để đảm bảo hàng hóa được phát chính xác, an toàn tới người 
nhận trong thời gian nhanh nhất. 

Theo kế hoạch phục vụ Tết, Vietnam Post sẽ thực hiện phát hàng đến hết ngày 10/2/2021 (29 
tháng Chạp) và hoạt động trở lại từ sáng ngày 14/2 (mùng 3 Tết). Tuy nhiên căn cứ vào tình 
hình thực tế, các Bưu điện tỉnh, thành phố có thể tăng giảm số lượng tuyến phát, thời gian phát, 
thời gian nghỉ tết để đảm bảo tất cả các bưu gửi đến bưu cục trong ngày 29 tháng Chạp đều sẽ 
được phát trước Tết Nguyên đán. 

Các bưu cục cấp 1 trên toàn quốc sẽ mở cửa phục vụ khách hàng đến hết ngày 10/2/2021 (29 
tháng Chạp) và mở cửa trở lại từ ngày 15/2 (mùng 4 Tết). Đối với các bưu cục cấp 2, 3 hoặc 
Bưu điện Văn hóa xã, căn cứ vào tình hình thực tế, phong tục, tập quán của từng địa bàn cụ thể, 
các Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ chủ động việc đóng, mở cửa, bố trí số lượng nhân viên giao 
dịch theo hướng tối ưu hóa hiệu quả phục vụ khách hàng. 

Đối với dịch vụ chuyển tiền bưu điện, chuyển tiền nhanh PayPost, các giao dịch sẽ được thực 
hiện đế hết ngày 8/2 (27 tháng Chạp). Riêng dịch vụ tiết kiệm Bưu điện; tín dụng hưu trí, công 



chức sẽ được thực hiện đến hết ngày 10/2 (29 tháng Chạp). Ngày mùng 4 Tết, các dịch vụ này 
cũng sẽ hoạt động bình thường trở lại. 

Đặc biệt để đảm bảo an toàn hàng hóa, phương tiện và người tham gia giao thông trong dịp Tết, 
Vietnam Post yêu cầu hơn 2.000 lái xe tải chuyên ngành bưu chính, hàng nghìn bưu tá, nhân 
viên phát và toàn thể cán bộ, công nhân viên tuyệt đối chấp hành các quy định khi tham gia 
giao thông, không sử dụng rượu bia, nước uống có cồn trong thời gian làm nhiệm vụ và tham 
gia giao thông. 

Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, bên cạnh 
việc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, chính quyền địa phương 
các cấp về công tác phòng chống dịch, Vietnam Post còn thường xuyên tiến hành khử khuẩn và 
vệ sinh các bưu cục, điểm giao dịch, trang bị nước sát khuẩn tại các điểm phục vụ khách hàng… 
Đặc biệt, lực lượng lao động thường xuyên tiếp xúc với khách hàng như bưu tá, giao dịch viên 
luôn tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là khuyến cáo “5K” để bảo vệ sức 
khỏe, sự an toàn của khách hàng, cộng đồng và bản thân người lao động. 

Nhật Xuân 
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EMS Việt Nam “quyết” đảm bảo lưu thoát hàng hóa dịp cao điểm cuối năm 

 

Để đảm bảo lưu thoát hàng hóa, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP (EMS Việt 
Nam) đã tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, phương tiện vận chuyển, an ninh hàng hóa 
vào những ngày giáp Tết và đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển phát tăng cao dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP (EMS Việt Nam) - đơn vị được Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Liên minh Bưu chính thế giới UPU giao chủ quản 
dịch vụ chuyển phát nhanh EMS tại Việt Nam đã huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện 
nhiều giải pháp công nghệ bảo đảm hỗ trợ lưu thoát hàng hóa tối đa. 

Tăng cường phương tiện kết nối 

Hiện tại EMS Việt Nam đã có hàng nghìn xe kết nối đến các tuyến huyện, xã trên toàn quốc 
theo mạng vận chuyển của Vietnam Post. Bên cạnh đó, EMS Việt Nam đã phối hợp với các đối 
tác xe xã hội để tăng cường lực lượng xe, đảm bảo kết nối liên tục đến tận các địa bàn khó khăn 
nhất trong dịp Tết. 

 

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietnam Post và các hãng hàng không trong 
nước, tải cứng cho các bưu gửi EMS kết nối bằng đường bay tới 63 Tỉnh, Thành trong cả nước 



trong thời điểm cận Tết luôn được ưu tiên để đảm bảo hàng hóa phát tới khách hàng nhanh 
chóng, an toàn, đúng thời gian toàn trình. 

Với từng phương thức vận chuyển, Tổng công ty đều đã có những phương án lưu thoát linh 
hoạt như điều tải qua các sân bay, tăng cường thêm toa tàu SE, đặt xe trên sàn giao dịch vận tải 
(STX) hoặc bổ sung các chuyến xe nguyên chuyến. 

Đối với các tuyến vận chuyển quốc tế, "kịch bản" lưu thoát hàng hóa cũng đã được EMS Việt 
Nam lên phương án rất chi tiết, nhằm đảm bảo giao hàng an toàn, đúng tiến độ 

Tăng cường nhân lực phục vụ 

Với nguyên tắc phát hết hàng hóa trong ca, trong ngày, các đơn vị sản xuất đã tăng cường lực 
lượng lao động tại các bộ phận như khai thác, nhận, phát, sắp xếp đồng thời tổ chức bố trí lại 
lao động, ca kíp sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức tăng ca, thêm giờ làm 
để đảm bảo hàng hóa được phát chính xác, an toàn tới người nhận trong thời gian nhanh nhất. 

 

Đặc biệt, tại các khu vực hiện đang bị phong tỏa do dịch COVID-19, EMS Việt Nam cũng đã 
tận dụng lực lượng lao động xã hội tại chính địa bàn bị phong tỏa để giao hàng trong nội khu. 
Hàng hóa sẽ được phun khử khuẩn để đưa đến điểm tập kết cạnh vùng cách ly. Sau đó, đối tác 
lao động xã hội của EMS Việt Nam sẽ tiếp nhận hàng hóa và thực hiện công tác giao hàng đến 
từng người dân trong địa bàn. 

Chấp hành nghiêm quy trình giao hàng an toàn 

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, EMS Việt Nam cũng ngay lập tức tái 
áp dụng các quy trình nghiêm ngặt về công tác phòng chống dịch trong suốt quá trình giao-
nhận bưu phẩm tới khách hàng. Đại diện của EMS Việt Nam cho biết, đơn vị đã thực hiện quy 
trình này ở đợt dịch trước và đã chứng minh tính hiệu quả trong việc hạn chế tối đa sự lây lan 
dịch bệnh. 



 

Cụ thể, trước khi tiếp nhận hàng hóa, nhân viên giao dịch, bưu tá nhận hàng phải khử khuẩn tay 
chân, hàng hóa của khách khi đưa về trung tâm khai thác và trước khi phát được phun khử 
khuẩn để đảm bảo an toàn khi đến tay khách hàng. Trong suốt quá trình làm việc, cán bộ, nhân 
viên của EMS Việt Nam bắt buộc phải sử dụng khẩu trang và thường xuyên sát khuẩn tay. 

Với những phương án được triển khai đồng bộ như trên, người dân cả nước có thể hoàn toàn 
yên tâm vì hoạt động chuyển phát trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ được bảo đảm thông 
suốt và an toàn. 

Ánh Dương 
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Dấu ấn “bứt phá” rõ nét trong công tác cải cách hành chính của tỉnh 

Với quyết tâm tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, cuối năm 
2017, UBND tỉnh đã khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật, 
đem lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến giao dịch, thực hiện thủ tục 
hành chính (TTHC) tại trung tâm. 

 

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. 

Để việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC cho tổ chức, công dân được thực hiện 
thông suốt, nhanh gọn, minh bạch, đúng quy trình, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bố 
trí 22 quầy làm việc cho 19 sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC, 1 quầy cho 
Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận, chuyển trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và 
1 quầy cho công ty luật thực hiện tư vấn pháp luật. Cùng với đó, trung tâm đầu tư hệ thống 
trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, bao gồm hệ thống máy chủ, máy trạm, hệ thống lưu trữ tập 
trung, lấy số chờ phục vụ, bảng điện tử thông báo tình trạng xử lý hồ sơ... và nhiều dịch vụ tiện 
ích khác phục vụ các tổ chức, cá nhân. Toàn bộ khu vực làm việc của trung tâm được trang bị 
hệ thống camera giám sát để theo dõi toàn bộ quá trình hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ 
phí, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và theo dõi, giám sát các hoạt động khác của trung tâm. 

Danh mục TTHC của các ban, sở, ngành, đơn vị đưa vào thực hiện tại trung tâm luôn có sự thay 
đổi theo các quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh. Vì thế, trong quá trình hoạt động, 
trung tâm luôn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị trong việc rà soát, cập nhật các 
quyết định công bố, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC, các văn bản quy phạm pháp luật quy 
định TTHC có hiệu lực hiện hành và các văn bản cắt giảm thời gian giải quyết TTHC để cập 
nhật, niêm yết, công khai theo quy định. 100% TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 
thực hiện tại trung tâm được niêm yết, công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử: 
hcc.thanhhoa.gov.vn và bằng bản giấy đặt tại trụ sở làm việc của trung tâm, tạo điều kiện tốt 
nhất cho tổ chức, cá nhân cập nhật, tra cứu trong quá trình giải quyết TTHC. Hiện nay, tổng số 
TTHC được phê duyệt và đưa vào thực hiện tại trung tâm là 1.543 thủ tục của 19 sở, ban, ngành, 
đơn vị. 

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC là một trong những giải pháp 
để hiện đại hóa nền hành chính và là công cụ quan trọng trong việc thực hiện cải cách TTHC, 



trung tâm luôn chú trọng việc phát triển các phần mềm ứng dụng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng 
yêu cầu giải quyết TTHC một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác. Cùng với đó, trung tâm 
cử công chức thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại trung tâm; triển khai thanh toán tiền phí, lệ phí qua hệ thống thanh 
toán trực tuyến VNPT PAY. Ngoài ra, 100% hồ sơ TTHC được số hóa điện tử khi tiếp nhận; 
100% TTHC thực hiện tại trung tâm được thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một 
cửa điện tử, qua đó đảm bảo việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, đơn vị được thực 
hiện một cách công khai, minh bạch trên môi trường mạng, đồng thời xác định rõ được trách 
nhiệm của từng cán bộ, công chức trong từng khâu, từng việc của quá trình giải quyết TTHC. 
Tại trung tâm, người dân và doanh nghiệp sẽ được cung cấp dịch vụ SMS và thư điện tử tự 
động để nhận thông báo kết quả giải quyết TTHC qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử; thông 
báo công khai kết quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân 
thuận tiện tra cứu quá trình giải quyết TTHC... 

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận gần 200.000 hồ sơ TTHC của tổ chức, 
cá nhân. Trung tâm luôn giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ TTHC 
của các sở, ban, ngành theo đúng pháp luật và quy chế phối hợp. Thường xuyên thông tin, trao 
đổi với các sở, ban, ngành, đơn vị về những hồ sơ TTHC sắp hết hạn giải quyết để có giải pháp 
xử lý kịp thời. Vì vậy, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng và trước hạn bình quân hằng năm đạt trên 
99%. Trong đó, hồ sơ giải quyết trước hạn hơn 100.000 hồ sơ; hồ sơ giải quyết đúng hạn gần 
90.000 hồ sơ; hồ sơ giải quyết quá hạn rất ít (gần 900 hồ sơ) và còn lại là hồ sơ đang giải quyết 
trong hạn. Ngoài ra, để tổ chức, cá nhân đánh giá một cách khách quan về chất lượng và tiến 
độ giải quyết TTHC, trung tâm đã triển khai nhiều cách thức khảo sát, đánh giá như phát phiếu 
đánh giá, hòm thư góp ý, đánh giá trên trang thông tin điện tử của trung tâm, đánh giá trực tiếp 
trên bảng đánh giá sự hài lòng tại quầy làm việc của cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời, công 
khai số điện thoại đường dây nóng, thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phục vụ, nâng cao sự tin tưởng và hài lòng của tổ chức, 
cá nhân. 

Với những kết quả đạt được, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã góp phần quan trọng 
trong việc xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp 
và người dân; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. Để xây dựng trung tâm trở thành một trong những trung tâm hành chính tốt nhất 
cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị, trung tâm 
tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, 
qua đó tạo sự “bứt phá” rõ nét trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. 

 

  



Nguồn: CTT Tiền Giang 

Ngày đăng: 11/02/2021 
Mục: Tin tức 

Tiền Giang: Khai trương Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thứ ba 

Ngày 05/02, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ khai trương Điểm giới 
thiệu và bán sản phẩm OCOP tại khu phố 2, Phường 10, TP. Mỹ Tho. Đây là Điểm giới 
thiệu và bán sản phẩm OCOP thứ ba trên địa bàn tỉnh được ra mắt. 

 

Các đơn vị sản xuất ký kết hợp đồng ký gửi sản phẩm tại Điểm giới thiệu và bán sản phẩm 
OCOP. 

Theo đó, Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP sẽ mở cửa phục vụ khách hàng từ 07 giờ 30 
phút đến 19 giờ 30 phút hàng ngày. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Trung tâm 
Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bố trí cán bộ có trình 
độ và am hiểu về các sản phẩm OCOP của tỉnh để trực tiếp tư vấn, hướng dẫn khách hàng hiểu 
rõ hơn về từng sản phẩm OCOP. 

Trong thời gian tới, bên cạnh các sản phẩm OCOP được công nhận, giới thiệu và bày bán tại 
Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục tư vấn, hướng dẫn 
các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" để mỗi địa 
phương trên địa bàn tỉnh đều sẽ có sản phẩm để bổ sung vào Điểm giới thiệu và bán sản phẩm 
OCOP này. 

Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã có 29 sản phẩm của 13 chủ thể được công nhận đạt OCOP cấp 
tỉnh, trong đó có 19 sản phẩm đạt 4 sao và 10 sản phẩm đạt 3 sao. Các thông tin sản phẩm 
OCOP cấp tỉnh đều được đưa lên Sàn giao dịch thương mại điện tử của Bưu điện tỉnh. 

Dịp này, đại diện các đơn vị sản xuất gồm: Công ty TNHH Thương mại HK, Hợp tác xã Nông 
nghiệp Đông Nghi, Công ty TNHH TMDV Yến sào Trí Sơn đã thực hiện ký kết hợp đồng ký 
gửi các sản phẩm trưng bày và kinh doanh tại Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.  

Mai Ngọc 


