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Vietnam Post đảm bảo dịch vụ bưu chính thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán 

Từ đêm Giao thừa đến ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu, Vietnam Post chuyển phát hỏa 
tốc thành công gần 1.000 bưu gửi là các văn bản, tài liệu quan trọng của Đảng và Nhà nước. 

Tất cả bưu gửi, báo chí lưu thoát kịp thời 

Theo báo cáo nhanh của Vietnam Post, lưu lượng khai thác, vận chuyển các sản phẩm bưu 
chính, báo chí trong thời gian trước Tết đều tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Do 
chủ động bố trí thêm lao động, tổ chức ca kíp hợp lý nên tất cả các bưu gửi, báo chí được lưu 
thoát kịp thời. 

Riêng đối với lĩnh vực phát hành báo, tạp chí Tết, Vietnam Post đã tổ chức khai thác trên 200 
ấn phẩm báo Tết với sản lượng phát hành gần 542 nghìn tờ/cuốn với trọng lượng vận chuyển 
đạt gần 350 tấn. 

Trong thời gian các ngày giáp Tết Nguyên đán, yêu cầu gửi, nhận tiền tăng so với ngày 
thường, đặc biệt đối với dịch vụ chuyển tiền nhanh và chuyển tiền quốc tế. 

 

Bưu điện Việt Nam thực hiện chi trả thành công trên 800 tỷ đồng trợ cấp ưu đãi Người có 
công và tiền quà tết cho các gia đình chính sách tháng 01/2021 

Sản lượng phát hành và phát trả dịch vụ chuyển tiền trong nước hàng ngày bình quân đạt gần 
50 nghìn phiếu; lượng tiền luân chuyển cũng tăng cao, đạt khoảng 200 tỷ mỗi ngày. 

Sản lượng chuyển tiền quốc tế trong các ngày giáp tết cũng tăng so với bình quân các ngày 
trước Tết (khoảng 110 phiếu đến/ngày), tổng số tiền đến khoảng 50.000 USD/ngày. 

Sản lượng phiếu chuyển tiền COD trong các ngày giáp Tết trung bình đạt gần 300.000 phiếu 
với số tiền thu hộ đạt 150 tỷ đồng. 

Thông tin từ Vietnam Post, giáp Tết cũng là thời gian “nóng” đối với dịch vụ Tiết kiệm Bưu 
điện, tín dụng hưu trí, công chức viên chức, lực lượng vũ trang. Số lượng giao dịch bình quân 
đạt 10.500 giao dịch với số tiền nhận trả hàng ngày hơn 1.000 tỷ đồng. Số dư Tiết kiệm Bưu 
điện toàn mạng lưới Bưu điện đạt khoảng 66.300 tỷ đồng. 



 

Bưu điện Việt Nam đã chủ động bố trí thêm lao động, tổ chức ca kíp hợp lý đảm bảo lưu thoát 
hàng hóa kịp thời. 

Phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi 

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, triển khai chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 
28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
Covid-19, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án chi 
trả để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, 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. 

Vietnam Post đã phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngành Lao động - Thương 
binh và Xã hội cùng các địa phương để triển khai các phương án chi trả lương hưu, trợ cấp ưu 
đãi Người có công, bảo trợ xã hội. Nhất là tại các tỉnh đang xảy ra dịch Covid-19 như Hải 
Dương, Quảng Ninh, thậm chí tổ chức chi trả ngay tại các địa phương bị phong tỏa. 

 

Các bưu cục của Bưu điện Việt Nam đảm bảo an toàn các biện pháp phòng dịch Covid-19



Theo đó, ngay trong những ngày trước Tết Nguyên đán, Vietnam Post đã tập trung chi trả an 
toàn gần 28.000 tỷ đồng lương hưu và trợ cấp BHXH kỳ tháng 1 và 2/2021 cho người hưởng 
trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời hoàn thành chi trả kèm tiền quà Tết từ Ủy ban 
Nhân dân các tỉnh, thành phố tới người hưởng lương hưu. 

Ngoài ra, Vietnam Post cũng đã chi trả thành công trên 800 tỷ đồng trợ cấp ưu đãi Người có 
công và tiền quà tết cho các gia đình chính sách tháng 1/2021 tại 20 tỉnh. Đồng thời chi trả 
hàng nghìn tỷ đồng bảo trợ xã hội cho người hưởng tại các địa phương. 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với những nỗ 
lực, cố gắng cùng kết quả đạt được trong năm 2020, Vietnam Post hoàn toàn tự tin bước vào 
chặng đường mới với tâm thế mới, quyết tâm mới. 

 

Trong ngày đi làm đầu tiên sau kì nghỉ tết, Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các 
đơn vị đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc. 

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ Tết, Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị đã 
bắt tay ngay vào công việc. Các đơn vị không tổ chức đi chúc Tết, du Xuân trong thời gian 
làm việc. 

“Từ tập thể các đơn vị đến từng cá nhân người lao động đều hành động quyết liệt ngay từ 
ngày đầu năm để tăng tốc một cách thần tốc, thực hiện thành công mục tiêu doanh thu đạt gần 
30.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 560 tỷ đồng vào năm 2021. Đặc biệt sẽ tạo nên những đột phá 
mới về thu nhập cho người lao động trong thời gian tới”, ông Chu Quang Hào chia sẻ.  

Xuân Thạch 

 

 

  



Nguồn: Tạp chí Tài chính 
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PTI phối hợp với Tạp hóa Cam tổ chức chương trình Tết tử tế 2021 

Đầu tháng 2/2021 vừa qua, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) phối hợp cùng 
start-up Công nghệ Tạp Hóa Cam - Mạng lưới kết nối và nâng cấp các cửa hàng tạp hóa 
truyền thống tổ chức chương trình Tết tử tế 2021; trao giỏ quà “Tết Tử Tế” cho 600 hộ dân 
có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn đến với mọi người. 

 

PTI và Tạp hóa Cam trao tặng mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng tới các hộ gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn trong khu vực quanh điểm Kệ cam tử tế tại các cửa hàng tạp hóa tại TP. Hồ 
Chí Minh, Bình Dương. 

Đại diện PTI cho biết, với mong muốn đem đến cho người dân một cái Tết ấm no, hạnh phúc 
và đủ đầy, PTI lựa chọn đồng hành cùng chương trình Tết tử tế 2021 trao tặng tổng cộng 600 
phần quà cho các gia đình trên toàn quốc. 

PTI kỳ vọng chương trình Tết tử tế 2021 nói riêng và dự án Kệ cam tử tế nói chung sẽ ngày 
một nhân rộng, giúp đỡ được nhiều người dân hơn nữa để họ vượt qua được những khó khăn 
trong cuộc sống yên tâm lao động. 

Với phương châm “Ai cũng có thể cho đi và nhận được sự tử tế dễ dàng”, PTI và Tạp hóa 
Cam trao tặng mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
trong khu vực quanh điểm Kệ cam tử tế tại các cửa hàng tạp hóa tại TP. Hồ Chí Minh, Bình 
Dương... 

Những phần quà này không chỉ bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như: Dầu ăn, đường, 
gạo, sữa… mà còn bao gồm 01 gói bảo hiểm tai nạn hộ gia đình kéo dài trong 01 năm. 

Chương trình Tết tử tế 2021 là một phần của sáng kiến cộng đồng Kệ cam tử tế ra mắt vào 
tháng 12/2020. Kệ Cam tử tế là một sáng kiến cộng đồng với ý tưởng kết hợp giữa sức mạnh 
của mạng lưới phân phối là tạp hóa và công nghệ để tạo ra tạo ra nền tảng phân phối quà từ 
thiện một cách hiệu quả, bền vững. 

Sáng kiến này hướng đến những người dân không may mắn, gặp khó khăn trên cả nước với 
những phần quà đầu tiên là Giỏ quà tết tử tế gồm các sản phẩm và dịch thiết yếu cho mùa Tết 
2021. 

PTI là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. 
Các chương trình do PTI phát động và hợp tác đều được đánh giá cao bởi sự đa dạng, mới 
mẻ trong cách thức triển khai nhằm hướng đến việc mang lại giá trị sử dụng cho số đông. 

Hoài Thu 
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Công ty Điện lực Nam Định: Cung cấp nhiều tiện ích nộp tiền điện cho khách hàng 

Với việc đa dạng hóa các hình thức thu tiền điện, đặc biệt là ứng dụng công nghệ, Công 
ty Điện lực Nam Định đã và đang giúp việc nộp tiền điện của người dân, doanh nghiệp 
trở nên thuận tiện, nhanh chóng, an toàn… 

 

Khách hàng của Công ty Điện lực Nam Định có nhiều lựa chọn tiện ích trong nộp tiền điện. 

Trong cuộc sống bận rộn ngày nay thời gian “quý hơn vàng”, các tiêu chí thuận tiện, nhanh 
chóng, tiết kiệm thời gian, an toàn là yêu cầu số 1, nhất là đối với các dịch vụ thiết thực. Đáp 
ứng yêu cầu này, Công ty Điện lực Nam Định đã và đang thực hiện dạng hóa các hình thức 
thu tiền điện, đặc biệt là ứng dụng công nghệ để giúp người dân, doanh nghiệp ở địa phương 
có thêm nhiều sự lựa chọn, tiện ích, thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian trong việc 
nộp tiền điện. 

Cụ thể, Công ty đã ký kết, hợp tác với các tổ chức Ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh Nam 
Định, như: Ngân hàng Vietinbank, Agribank, BIDV, Lienvietpostbank, Vietcombank... để mở 
rộng, đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện. 

Cụ thể, là ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền điện, với các hình thức thanh toán không 
dùng tiền mặt như: Trích nợ tự động, SMS&Mobile banking, Internetbanking, ví điện tử, thẻ 
ATM, ủy nhiệm thu-ủy nhiệm chi, thanh toán qua website chăm sóc khách hàng. 



Đây cũng là giải pháp nhằm thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn 
tỉnh, là một trong những giao dịch thuận tiện, hiệu quả, có nhiều ưu thế vượt trội hơn so với 
giao dịch thanh toán tiền điện truyền thống, đem lại nhiều tiện ích, lựa chọn cho khách hàng, 
tránh được rủi ro, tiết kiệm thời gian và nhân lực. 

Khách hàng có thể thanh toán tiền điện tại bất cứ điểm giao dịch nào của các ngân hàng trên 
địa bàn tỉnh Nam Định, cũng như toàn quốc với các hình thức như chuyển khoản từng lần 
hoặc tự động, nộp tiền mặt. Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ ủy quyền cho ngân hàng tự 
động thanh toán tiền điện hàng tháng chỉ với một lần đăng kí dịch vụ duy nhất. 

Sau đó, cứ đến kỳ thanh toán hóa đơn, ngân hàng kiểm tra số dư của khách hàng và tự động 
trích tiền từ tài khoản của khách hàng, chuyển sang tài khoản của Công ty hoặc Điện lực để 
thanh toán hóa đơn tiền điện. 

Ngoài việc thanh toán tiền điện trực tuyến qua ngân hàng, khách hàng cũng có thể thanh toán 
tiền điện qua cổng dịch vụ công Quốc gia trang http://dichvucong.gov.vn; thanh toán tiền điện 
qua điểm thu tiền điện tại các cửa hàng tiện ích, mua sắm như Thế giới di động, Điện máy 
xanh, FPT… 

Ngoài ra đơn vị còn hợp tác với Bưu điện tỉnh Nam Định, Viettell để triển khai các hình thức 
thu hộ tiền điện. Tận dụng các nhà bưu điện văn hóa xã, phường, thị trấn làm điểm thu tiền 
điện. Khách hàng có thể tới bất kỳ điểm giao dịch nào gần nhất. Đến nay, việc thu tiền điện 
qua bưu điện nhận được sự đồng thuận của đông đảo khách hàng, với số lượng ngày càng 
tăng cao. Hình thức thanh toán tiền điện qua các kênh của bưu điện hiện nay đã phát huy 
nhiều lợi thế. 

Công ty Điện lực Nam Định và Bưu điện tỉnh Nam Định đã tích cực phối hợp đảm bảo tổ 
chức tốt công tác thu tiền; công tác quyết toán giữa hai bên đúng quy định; làm tốt công tác 
chăm sóc khách hàng, phong cách phục vụ văn minh, tận tình chu đáo. 

Việc triển khai thu tiền sử dụng điện qua mạng lưới Bưu điện với mục đích củng cố lại công 
tác tổ chức thu tiền điện một cách hợp lý, nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo tính pháp lý 
trong công tác tài chính, tránh rủi ro trong thu, nộp tiền điện; nâng cao chất lượng dịch vụ 
chăm sóc khách hàng của ngành điện. Cùng với đó là sự phối hợp với ECPay triển khai thêm 
hình thức thanh toán tiền điện, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh quyết toán 
tiền điện thu hộ… 

Không thể phủ nhận những lợi ích to lớn của việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 
trong đời sống kinh tế-xã hội, tuy nhiên, thói quen tiêu dùng tiền mặt ăn sâu từ lâu kết hợp với 
tâm lí lo sợ rủi ro khi giao dịch điện tử… đang là những rào cản lớn khiến loại hình thanh 
toán này chưa thể phát triển như kỳ vọng. 

Do đó, thời gian tới, Công ty Điện lực Nam Định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người 
dân, các khách hàng thấy được tiện ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao 
hiểu biết của người dùng về giao dịch an toàn với thẻ và ngân hàng điện tử, đồng thời không 
ngừng nâng cao chất lượng trong công tác sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng, cung cấp 
các giải pháp tối ưu, thuận lợi để phục vụ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Nam 
Định với chất lượng tốt nhất. 

Nam Dương 
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Mục: Tin tức 

Tập trung cao độ cấp căn cước công dân 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH), Công an 
tỉnh Bạc Liêu đã hoàn tất việc cấp CCCD cho gần 6.000 cán bộ, viên chức, lực lượng vũ 
trang thuộc 79 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. 

Đồng thời, bàn giao 7 bộ trang thiết bị phục vụ việc cấp CCCD cho Công an các huyện, thị 
xã, thành phố để tiến hành thu nhận vân tay, hình ảnh cấp CCCD cho cán bộ, viên chức, lực 
lượng vũ trang cấp huyện. Riêng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, 
THPT trên địa bàn tỉnh, Phòng CSQLH về TTXH sẽ tổ chức thu nhận vân tay, hình ảnh vào 
ngày thứ bảy, chủ nhật. 

 

Theo kế hoạch, ngày 17/2, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 
đồng loạt thực hiện cấp CCCD cho người dân. Theo đó, mỗi địa phương sẽ chọn 2 đơn vị cấp 
xã để cấp CCCD lưu động. Cách làm này vừa tránh tập trung đông người để phòng ngừa dịch 
bệnh COVID-19, vừa hạn chế tốn kém thời gian của người dân do phải di chuyển xa đối với 
những địa bàn rộng. 

Thượng tá Lê Quốc Cường, Phó trưởng Phòng CSQLHC về TTXH, Công an tỉnh Bạc Liêu 
cho biết: “Từ hôm nay, đơn vị sẽ bố trí thêm lực lượng, phương tiện để hỗ trợ Công an các 
huyện, thị xã, thành phố giải quyết các nhu cầu về cấp CCCD cho người dân. Những trường 
hợp phải đi làm ăn xa, không có điều kiện để lấy kết quả, nếu có nhu cầu sẽ được gửi kết quả 
qua đường bưu điện, giảm thiểu thời gian đi lại”. 

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tập trung cao độ thực 
hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD đảm bảo đúng tiến độ, góp phần thực hiện hiệu 
quả đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Văn Đức – T.Nguyễn 

 

 


