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Khai trương hệ thống chia chọn hàng hóa tự động tại miền Trung 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam mới đây đã tổ chức khai trương hệ thống chia chọn tự 
động tại trung tâm vận chuyển và kho vận miền Trung, với công suất chia chọn lên tới 
hàng chục nghìn bưu kiện mỗi giờ. 

 

Ông Chu Quang Hào phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Mic 

Đây là hệ thống chia chọn bưu phẩm tự động, có thể đọc mã vạch và phân tích hình ảnh của 
bưu gửi. Theo đó, dây chuyền sẽ tự động chia chọn hàng hóa chi tiết đến cấp huyện, thậm chí 
cả cấp xã tại khu vực miền Trung. 

Hệ thống được Bưu điện Việt Nam tích hợp với các hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng 
bản đồ số Vmap, mã địa chỉ Vpostcode… để xây dựng quy trình liên hoàn, đồng bộ và tối ưu 
từ công đoạn chấp nhận, khai thác, chia chọn đến phát hàng hóa tại địa chỉ khách hàng yêu 
cầu. Đồng thời, hệ thống chia chọn bưu kiện tự động có khả năng xử lý các loại bưu gửi có 
trọng lượng, kích thước đa dạng, phù hợp với các loại hàng hóa trong lĩnh vực thương mại 
điện tử. 

Cùng với hệ thống chia chọn tự động, Trung tâm khai thác vận chuyển và kho vận miền 
Trung cũng đưa vào sử dụng các công cụ đồng bộ, đảm bảo chuẩn hoá toàn bộ quy trình sản 
xuất. Cụ thể, hệ thống xe lồng lưới, xe nâng, hệ thống nâng hạ tự động… giúp đảm bảo tuyệt 
đối an toàn bưu gửi, có khớp nối chuẩn xác với hệ thống xe ô tô bưu chính chuyên dụng, xe 
container, xe trọng tải lớn. 

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam - nhấn mạnh rằng dự án góp phần thực hiện mục tiêu doanh thu đạt hơn 133.000 tỉ 
đồng vào năm 2030, với định hướng xây dựng hạ tầng bưu chính, tập trung phát triển dịch vụ 
hậu cần phục vụ thương mại điện tử và logistics. 

Trung tâm vận chuyển và kho vận miền Trung tại TP. Đà Nẵng là một trong những vị trí quan 
trọng, đảm nhận khai thác, giao nhận vận chuyển các bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa... cho 9 
tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Đây cũng là đầu mối giao nhận vận chuyển với các trung 
tâm khai thác vận chuyển với khu vực phía Bắc và phía Nam. 



Hệ thống chia chọn bưu phẩm tự động sẽ là một thế mạnh mới khi ứng dụng công nghệ, khoa 
học kỹ thuật và các nền tảng số vào khai thác sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ của Bưu 
điện Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là hạ tầng thiết yếu cho việc triển khai dịch vụ bưu chính 
chuyển phát, logistics, thương mại điện tử, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai 
đoạn sắp tới của Bưu điện Việt Nam nói riêng và ngành bưu chính nói chung. 
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Làm thế nào để nộp phạt vi phạm giao thông qua bưu điện? 

Khi bị CSGT xử phạt, người vi phạm có thể đăng ký nhờ bưu điện đóng tiền và nhận lại giấy 
tờ tại nhà thay vì phải đi nộp trực tiếp. 

1. Nộp phạt qua bưu điện trong những trường hợp nào? 

Nghị quyết 10/NQ-CP, Chính phủ đã thống nhất cho phép thực hiện dịch vụ thu, nộp hộ tiền 
phạt vi phạm hành chính và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống bưu điện. 

“Chính phủ thống nhất cho phép thực hiện dịch vụ thu; nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính 
và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống bưu điện.” 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc nộp phạt vi phạm giao thông qua đường bưu điện chỉ áp dụng 
trong trường hợp người vi phạm chỉ bị phạt tiền mà không có các hình thức xử phạt bổ sung 
(ví dụ tước giấy phép lái xe…). 

Do đó, thay vì mất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi để nhận lại giấy tờ tạm giữ từ cơ quan công 
an, người vi phạm giao thông chỉ cần ngồi ở nhà đăng ký nhận kết quả tại nhà qua Bưu điện 
sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.  

Đặc biệt là những trường hợp đang sinh sống tại một địa phương nhưng lại vi phạm giao 
thông ở một địa phương khác hoặc trường hợp không có thời gian đi lại sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn để thực hiện việc nộp phạt và nhận lại giấy tờ xe. Do đó, lựa chọn nộp phạt qua bưu điện 
sẽ tối ưu nhiều cho người vi phạm giao thông.  

2. Làm thế nào để nộp phạt qua bưu điện? 

Từ ngày 1/7/2016, thỏa thuận hợp tác số 69/2016 giữa Cục Cảnh sát Giao Thông và Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam, người vi phạm giao thông có thể nhờ bưu điện làm trung gian 
đóng phạt thay vì phải đi nộp phạt trực tiếp.  

Để đăng ký nộp phạt qua bưu điện, người vi phạm giao thông phải đăng ký với cơ quan công 
an thông qua hình thức ghi và ký vào mặt sau tờ biên bản vi phạm (bản cơ quan công an lưu) 
để chuyển tới bưu điện. 

Sau đó, người vi phạm đến bưu điện gần nhất thuộc hệ thống bưu điện của Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam để nộp tiền phạt. Trường hợp người vi phạm bị tạm giữ giấy tờ thì bưu điện có 
trách nhiệm chuyển phát các loại giấy tờ bị tạm giữ cho người vi phạm. 

3. Thủ tục nộp phạt qua bưu điện 

Quy trình nộp phạt qua đường bưu điện như sau: 

 Khi vi phạm luật giao thông, bị lập biên bản và tạm giữ giấy tờ, người vi phạm có thể 
đăng ký hình thức nộp phạt qua bưu điện ở mặt sau biên bản. (Trình bày trước với lực 
lượng cảnh sát giao thông).  

 Đến thời hạn nộp phạt qua bưu điện gần nhất để đăng ký và gửi tiền phạt cũng như phí 
dịch vụ. 

 Bưu điện sẽ phụ trách việc đóng tiền phạt đồng thời lấy lại giấy tờ từ cơ quan công an, 
chuyển đến tận nhà cho người vi phạm. 



Thời gian nhận lại giấy tờ tùy thuộc địa điểm vi phạm của người đó. Người vi phạm giao 
thông tại các trung tâm tỉnh, thành phố sẽ nhận lại tất cả giấy tờ trong vòng tối đa 02 ngày, đối 
với các huyện xa và tỉnh thành khác là 3-5 ngày 
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Cài đặt VssID để cùng giám sát về quyền lợi bảo hiểm 

Để đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn thành 
phố Hà Nội, góp phần thực hiện chiến lược số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu 
100% công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đăng ký cài đặt và sử dụng ứng 
dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/2021. 

Tăng tốc, nỗ lực hết sức 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Từ tháng 11/2020 khi ứng dụng VssID được đưa 
vào sử dụng, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã cử đoàn công tác xuống các doanh nghiệp 
có đông công nhân lao động hỗ trợ kê khai, phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử, thực hiện 
các thủ tục dịch vụ công; hướng dẫn và cài đặt sử dụng ứng dụng VssID cho người lao động. 
Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực không chỉ của người lao động và cả chủ 
sử dụng lao động. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phục vụ vì sự hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp Thủ đô, trong tháng 3/2021, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động tại các Bộ, sở, ban, ngành đóng trên địa bàn Thành phố. 

 

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Hà Nội hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tổng Liên 
đoàn cài đặt ứng dụng VssID. Ảnh: B.D 

Theo kế hoạch, Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ hướng dẫn cài đặt cho gần 5.000 cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động tại 29 sở, ban, ngành của Thành phố và gần 18.000 cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động tại 68 Bộ, ban, ngành. Tiếp sau đó, Bảo hiểm xã hội 
Thành phố sẽ triển khai hướng dẫn cài đặt VssID tại các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị hành 
chính, sự nghiệp, trường học, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn. 

Để khẩn trương đưa ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số đến với người tham gia bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Vũ 
Đức Thuật cho biết: Bảo hiểm xã hội Thành phố đã có hướng dẫn kịp thời gửi các đơn vị sử 
dụng lao động trên địa bàn Thành phố trong việc tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký giao dịch 
điện tử cá nhân và cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. 



Sau khi dịch Covid-19 tạm lắng, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã đẩy mạnh triển khai tổ chức 
các tổ công tác trực tiếp đến làm việc hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt tại gần 100 đơn vị với 22.566 
lao động của các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành trên địa bàn 
thành phố Hà Nội. Trong đó, các sở, ban, ngành có tỷ lệ cài đặt ứng dụng cao như: Sở Ngoại 
vụ Hà Nội đạt tỷ lệ 100%, Sở Du lịch Hà Nội đạt 97,8 %, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam đạt 93,4%, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt 80%... 

Trước 31/3/2021: 100% công chức, viên chức Hà Nội hoàn thành cài đặt VssID 

Để đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng VssID trên địa bàn Thành phố, Uỷ ban nhân dân Thành 
phố đã có văn bản yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, 
Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn đăng ký tài 
khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của 
mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/2021. 

Để đẩy nhanh tiến độ, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
thị xã, Bưu điện Thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các đại lý thu 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bưu điện huyện và Bưu điện trung tâm phổ biến, hướng dẫn, 
hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người tham gia bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội, cài đặt và sử 
dụng ứng dụng VssID. 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu ngoài việc phổ biến, cung cấp tài liệu 
hướng dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký giao dịch điện tử với cơ 
quan Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Thành phố phân công các tổ hỗ trợ trực tiếp tại các cơ 
quan, bộ, ngành, các đơn vị của Trung ương và Thành phố, các khu công nghiệp, các đơn vị 
sử dụng lao động có số lao động lớn, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế… để hỗ trợ kê 
khai và thực hiện xác nhận nhân thân của người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo 
hiểm xã hội; hỗ trợ người dân cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID. 

Người lao động nên cài đặt để tự giám sát quyền lợi bản thân 

Là cá nhân đầu tiên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cài đặt thành công ứng dụng 
VssID trên điện thoại di động, bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Quá trình đi tiếp xúc với công nhân lao động tại 
các địa phương, tôi thấy rằng, do người lao động không biết được quá trình tham gia bảo hiểm 
xã hội của mình, cũng như không nắm rõ được người sử dụng lao động đã trích tiền lương của 
mình, nhưng có tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho mình hay chưa, hay sử dụng vào việc 
khác… thì việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID giải đáp được những băn khoăn, thắc mắc 
đó. 

Theo bà Ngân, là tài khoản cá nhân được xây dựng, thiết lập trên điên thoại thông minh, khi 
cài đặt ứng dụng này, mỗi cá nhân sẽ biết được thông tin đóng - hưởng bảo hiểm xã hội của 
mình, lịch sử các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản… mình đã 
hưởng, các thông tin về các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động như Luật Bảo 
hiểm xã hội, thông tư, nghị định hướng dẫn, quy định nhà nước hiện nay về bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế… để người lao động nắm được quyền, nghĩa vụ của mình. 

“Điều quan trọng nhất, tôi đánh giá cao từ ứng dụng VssID là người lao động có thể theo dõi 
hằng tháng mình đã được đóng bảo hiểm xã hội hay chưa, điều này giúp giảm bớt tình trạng 
trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động. Từ đó giúp 
minh bạch quá trình đóng - hưởng của người lao động. 

Trường hợp người lao động nếu thấy mình chưa được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, có thể 
kiến nghị ngay với người sử dụng lao động, hoặc tổ chức Công đoàn để có thể có các biện 
pháp hỗ trợ. Bởi hiện nay, nhiều lao động chỉ đến khi chuyển công tác, nhận lương hưu, đến 
viện khám chữa bệnh… mới biết doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm xã hội cho mình thì như 



vậy rất thiệt thòi về quyền lợi”, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam nhấn mạnh thêm. 

Với nhiều tiện ích như vậy, bà Hồ Thị Kim Ngân cho rằng, ứng dụng VssID giúp công khai, 
minh bạch các thông tin, là kênh giao tiếp giữa người tham gia và cơ quan Bảo hiểm xã hội 
một cách trực tiếp, dễ dàng và thuận tiện. 

Bà Ngân cho rằng, khi từng cá nhân tải ứng dụng này về sử dụng, thì mỗi cá nhân chính là 
người giám sát đầu tiên về quá trình tham gia đóng - hưởng bảo hiểm xã hội của mình, là 
người tự bảo vệ quyền lợi của mình đầu tiên. Vì vậy, Công đoàn các cấp cần đẩy mạnh phổ 
biến, tuyên truyền rộng rãi cho càng nhiều người lao động biết đến ứng dụng càng tốt, để mọi 
người cùng biết, cùng hưởng và cùng tham gia giám sát về chế độ, chính sách, đảm bảo quyền 
lợi của bản thân. 

“Khi người lao động là người giám sát đầu tiên, họ cũng sẽ là người thông tin, phản ánh đến 
các cơ quan có chức năng như Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, tổ chức 
Công đoàn về việc doanh nghiệp, đơn vị thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
như thế nào. Thông qua phản ánh của người lao động, tổ chức Công đoàn sẽ phối hợp với các 
cơ quan chức năng để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, tổ chức thanh tra, kiểm tra để đảm bảo 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động”, bà Ngân phân tích./. 

Bảo Duy 

 

  



Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 24/03/2021 
Mục: Xã hội 

Phát triển BHXH tự nguyện tại Đắk Lắk 

Được nhận lương hưu, ổn định cuộc sống là mong muốn của nhiều người dân, nhất là 
nông dân, lao động tự do khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tại tỉnh Đắk 
Lắk. 

Những hội nghị truyền về BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn vùng Tây Nguyên 
thường thu hút đông người dân đến dự. Đơn cử như buổi tuyên truyền về BHXH tự nguyện 
tại UBND xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột do Bưu điện TP Buôn Ma Thuột và BHXH tỉnh 
Đắk Lắk tổ chức đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. 

 

Xuân Cường - Lê Phú 

 

 

  



Nguồn: Lao động 

Ngày đăng: 23/03/2021 
Mục: Xã hội 

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh nhận lương hưu, trợ cấp… không dùng tiền mặt 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an 
sinh xã hội (lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...) qua phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt. 

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực 
hiện và các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với 
mục tiêu trong năm 2021 đạt 60% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai 
táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo 
Quyết định số 241/QĐ-TTg; Nghị quyết số 02/NQ-CP; Quyết định số 149/QĐ-TTg và Kế 
hoạch 1823/KH-BHXh ngày 09/6/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó chi lương 
hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đạt 30%, chi bảo hiểm xã hội một lần đạt 49% và 
trợ cấp thất nghiệp đạt 100%. 

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông 
trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ bảo hiểm 
xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. 

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, 
khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức 
phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần cho người lao 
động qua tài khoản cá nhân của người lao động; ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện 
tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan bảo hiểm xã hội 
với Ngân hàng, Bưu điện để đạt được chỉ tiêu thanh toán qua tài khoản cá nhân; phối hợp với 
các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, 
có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp 
thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân. 

QUẾ CHI 

 

  



Nguồn: CTT Hải Phòng 

Ngày đăng: 24/03/2021 
Mục: Xã hội 

Từ ngày 24-3-2021: Thay đổi địa điểm tiếp nhận, trả kết quả cấp đổi, cấp lại giấy phép 
lái xe 

Sở Giao thông Vận tải vừa có thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận, trả kết quả 
cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ đối với xe ô tô, mô tô theo 
Quyết định số 45/2016/TQĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Việc thay đổi này cũng theo thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao thông Vận tải và Bưu điện thành 
phố Hải Phòng về phối hợp cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX cho công 
dân tại bưu điện. 

Theo đó, kể từ ngày 24/3/2021, các thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX ô tô, mô tô (trừ thủ tục cấp 
đổi từ GPLX quân sự, GPLX công an và GPLX do nước ngoài cấp sang GPLX dân sự) được 
tiếp nhận và trả kết quả tại Bưu điện Hải Phòng (số 5 phố Nguyễn Tri Phương, phường Minh 
Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). 

 

Người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. 

Các trường hợp cấp đổi, cấp lại GPLX từ GPLX quân sự, GPLX công an và GPLX do nước 
ngoài cấp sang GPLX dân sự được tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải (số 1 
phố Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng)./. 

Tin: Mai Lâm. Ảnh: Quang Huy 

  



Nguồn: Dân trí 

Ngày đăng: 23/03/2021 
Mục: Kinh doanh 

Vietnam Post chia chọn hàng hóa tự động, rút ngắn thời gian giao hàng 

Ngày 22/3, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã khai trương và vận hành 
hệ thống chia chọn hàng hóa tự động tại Trung tâm vận chuyển và kho vận miền Trung 
với công nghệ hiện đại nhất từ trước tới nay. 

Hệ thống chia chọn hàng hóa của Vietnam Post được áp dụng các giải pháp phân loại tự động 
cao có khả năng thu nhận thông tin kiện hàng và quét từ các phía qua hệ thống laser cùng cân 
điện tử giúp phân loại bưu kiện chính xác lên đến 100%. 

 

 

Với công nghệ đọc mã vạch và phân tích hình ảnh của bưu gửi, dây chuyền sẽ tự động chia 
chọn hàng hóa chi tiết đến tận cấp huyện, thậm chí cả cấp xã tại các tỉnh khu vực miền Trung 
với công suất chia chọn lên tới hàng chục nghìn bưu kiện mỗi giờ. 



 

Đặc biệt, hệ thống chia chọn đã được Bưu điện Việt Nam tích hợp với các hệ thống công nghệ 
thông tin, các ứng dụng bản đồ số Vmap, mã địa chỉ Vpostcode… để xây dựng quy trình liên 
hoàn, đồng bộ và tối ưu từ công đoạn chấp nhận, khai thác, chia chọn đến phát hàng hóa tại 
địa chỉ khách hàng yêu cầu. Bên cạnh đó, hệ thống chia chọn tự động cũng có khả năng xử lý 
các loại bưu gửi có trọng lượng, kích thước đa dạng, phù hợp với các loại hàng hóa trong lĩnh 
vực thương mại điện tử. 

 

Bên cạnh đó, hệ thống chia chọn bưu kiện tự động cũng có khả năng xử lý các loại bưu gửi có 
trọng lượng, kích thước đa dạng, đặc biệt đối với dải sản phẩm thương mại điện tử. 



 

Cùng với dây chuyền chia chọn tự động tại khu vực phía Nam như Hiệp Phước (Thành phố 
Hồ Chí Minh), Cần Thơ, các Trung tâm khai thác khai thác tại Hải Phòng, Nghệ An, Hà 
Nội…, Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái khép kín dòng chảy vật 
chất của khách hàng. Qua đó, rút ngắn thời gian giao hàng, đảm bảo tính chính xác, an toàn 
cho mọi bưu gửi của khách hàng. Tiến tới cung cấp giải pháp hoàn tất đơn hàng tự động cho 
khách hàng. Bên cạnh đó tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động trên 
toàn mạng lưới lên hàng chục lần so với trước. 

 

Vietnam Post hiện có mạng lưới mạng lưới phủ khắp toàn quốc đến tận thôn, xã, hải đảo gồm 
trên 13.000 điểm phục vụ với số lượng bưu gửi lớn nhất Việt Nam. Việc vận hành các hệ 
thống chia chọn tự động sẽ là một bước đẩy mạnh mẽ và cần thiết để có thể nâng cao chất 
lượng dịch vụ của Vietnam Post. Đây cũng là hạ tầng thiết yếu cho việc triển khai dịch vụ bưu 
chính chuyển phát, Logistics, thương mại điện tử… để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
khách hàng trong thời đại số.02:42 

Vietnam Post chia chọn hàng hóa tự động, rút ngắn thời gian giao hàng 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post, hiện Bưu điện Việt Nam đang đẩy 
mạnh triển khai kế hoạch xây dựng, kiện toàn, hiện đại hóa các trung tâm khai thác vận 
chuyển vùng, đảm bảo phục vụ nhu cầu khai thác, vận chuyển hàng hóa giao thương giữa các 
tỉnh, thành phố, các khu vực trên khắp cả nước. Thời gian tới Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục 
phủ rộng các hệ thống chia chọn tự động trên toàn quốc, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của 
khách hàng trong lĩnh vực chuyển phát tại thị trường trong nước và quốc tế. 

Trường Thịnh 


