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Bưu điện Phú Yên: Tập trung hỗ trợ các dịch vụ hành chính công 

 

Khách hàng giao dịch tại Bưu điện Phú Yên. Ảnh: NGÔ XUÂN 

Thời gian qua, ngành Bưu điện tỉnh đã có nhiều giải pháp đổi mới hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Năm 2021, đơn vị tập trung hỗ trợ cho các dịch vụ hành chính công, dịch vụ 
công trực tuyến để tăng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 

Nhiều giải pháp đổi mới 

Theo Bưu điện tỉnh, những năm qua, thị trường bưu chính chuyển phát cạnh tranh khốc liệt. 
Để tạo lợi thế hoạt động, đơn vị đã đẩy mạnh các giải pháp tối ưu hóa, nâng cao chất lượng 
các dịch vụ chuyển phát, dịch vụ hành chính công, phát hành báo chí, dịch vụ logistics... 

Đơn vị cũng ứng dụng các phần mềm, công nghệ thông tin nhằm rút ngắn các khâu tiếp nhận, 
phân loại, xử lý hàng hóa; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác dịch vụ khách 
hàng. Nhờ vậy, doanh thu các dịch vụ bưu chính chuyển phát năm 2020 đạt 42,87 tỉ đồng, 
tăng trưởng 7,4%. 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng không ngừng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phục vụ nhiều 
đối tượng khách hàng. Đơn vị luôn bám sát hoạt động của các đơn vị, sở, ngành để cung cấp 
dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhằm mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Trong thời gian 
dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Bưu điện tỉnh linh động trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, BHTN tại nhà, hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Cuối năm 2020, Bưu điện tỉnh chuyển đổi mô hình bưu điện văn hóa cấp 4 tại 3 điểm: xã An 
Cư (huyện Tuy An), xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân) và xã Hòa An (huyện Phú Hòa). Các 
bưu điện văn hóa cấp 4 được tổ chức khang trang, đa dạng dịch vụ khách hàng và mang lại 
hiệu quả kinh doanh tốt hơn. 

Bà Phạm Thị Dung, Trưởng Bưu điện văn hóa xã An Cư chia sẻ: Ngay trong tháng đầu tiên 
triển khai chuyển đổi, doanh thu của Bưu điện xã An Cư đã tăng gần 20%. Hoạt động của bưu 
điện xã ngày càng phát triển; dịch vụ phong phú nên thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch 
hơn. 

Đây cũng là năm đánh dấu sự nỗ lực của ngành Bưu điện khi hoàn thành công tác nhập liệu 
thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; triển khai công tác thu thập 
thông tin bản đồ số; đẩy mạnh phát triển tài khoản PostID... Năm 2020, đơn vị đạt doanh thu 



thuần trên 193,5 tỉ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,6 triệu 
đồng/người/tháng. 

Đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích 

Với những lợi thế về cơ sở hạ tầng sẵn có, Bưu điện tỉnh đã triển khai tốt các dịch vụ hành 
chính công như chuyển phát chứng minh nhân dân; tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả giấy phép lái 
xe cấp đổi qua bưu điện; chuyển phát bằng tốt nghiệp tạm thời cho học sinh, chi trả lương 
hưu, trợ cấp xã hội… 

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tăng tỉ lệ xử lý hồ sơ, trả kết quả qua 
dịch vụ bưu chính công ích; tích cực phối hợp Công an tỉnh trong việc cấp, đổi lưu động và 
trả kết quả cấp, đổi thẻ căn cước công dân qua bưu điện... 

Bà Cao Thị Hiền Lương, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Sắp tới, UBND tỉnh sẽ triển khai 
đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện đảm 
nhiệm. Trước mắt, giai đoạn 1 sẽ chuyển giao tất cả thủ tục hành chính (TTHC) của 12 sở, 
ngành cho nhân viên bưu điện đảm nhận, kết hợp tham khảo dự thảo đề án Đổi mới việc thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

Việc chuyển giao các TTHC cho bưu điện tiếp nhận nhằm giảm tải công việc cho các cơ quan 
hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, 
doanh nghiệp. 

Để chuẩn bị cho đề án này, Bưu điện tỉnh đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng; tổ chức cho lãnh đạo, 
người lao động tham gia khóa đào tạo về hành chính công. Đơn vị cũng phối hợp các sở, 
ngành tập huấn cho nhân viên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 để hỗ trợ người dân. 
Đồng thời tập trung phát triển dịch vụ định danh xác thực điện tử, cấp tài khoản PostID cho 
các tổ chức, cá nhân để thực hiện giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ 
công các bộ, ngành, địa phương. 

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh luôn có nhiều nỗ lực đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường bưu chính. Bên cạnh đó, đơn vị không ngừng đổi mới, 
đáp ứng nhiệm vụ về hành chính công, giúp tăng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Với 
những nỗ lực trên, năm 2020, Bưu điện tỉnh được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ TT-TT. 

 Bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở TT-TT 

NGÔ XUÂN 

 

  



Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 05/4/2021 
Mục: Cuộc sống số 

Hơn 60 tấn nông sản Hải Dương đã được tiêu thụ qua các sàn Postmart, Vỏ Sò 

Trong khoảng 1 tháng qua, 2 sàn thương mại điện tử Postmart, Vỏ Sò đã hỗ trợ tiêu thụ 
hơn 60 tấn nông sản cho các hộ nông dân Hải Dương. Hai doanh nghiệp bưu chính đang 
xúc tiến mở rộng chương trình tại các địa phương khác. 

Hơn 33.000 đơn nông sản Hải Dương trên các sàn Postmart, Vỏ Sò 

Từ đầu tháng 3/2021, cả 2 doanh nghiệp bưu chính lớn là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(Vietnam Post) và Tổng Công ty Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã khởi động các chương 
trình, chiến dịch hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. 

Mục tiêu đặt ra không phải chỉ là hỗ trợ các hộ tiêu thụ lượng nông sản đến kỳ thu hoạch bị 
ùn ứ do ảnh hưởng dịch Covid-19, mà quan trọng hơn là mở ra một kênh tiêu thụ hàng hóa 
mới cho người dân để nông sản Việt thoát cảnh giải cứu. 

 

Theo Vietnam Post, việc hỗ trợ Hải Dương trong chiến dịch vừa qua chỉ là bước tiền đề để 
đưa sàn Postmart đến gần hơn với người tiêu dùng và các hộ nông dân. 

Thực tế, tại Hải Dương, song song với việc tổ chức đội ngũ nhân sự trực tiếp xuống các trang 
trại, nhà vườn, hợp tác xã để hướng dẫn người dân cách thức tạo gian hàng, cách livestream, 
viết nội dung giới thiệu sản phẩm và bán hàng trên sàn thương mại điện tử, Vietnam Post và 
Viettel Post đã có nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích người tiêu dùng đặt mua nông sản. 

Cụ thể, VietnamPost áp dụng miễn phí 100% phí vận chuyển nông sản Hải Dương. Với 
Viettel Post, bên cạnh việc triển khai tính năng “Mua chung giá rẻ” trên sàn, xây dựng chương 
trình Flash Sale cho nông sản Hải Dương, đơn vị này còn áp dụng mức phí vận chuyển đồng 
giá 11.000 đồng cho đơn hàng trọng lượng tới 30kg từ Hải Dương đến một số địa phương 
trong tháng 3/2021. 

Theo thống kê mới nhất từ Vietnam Post và Viettel Post, sau hơn 1 tháng triển khai chương 
trình hỗ trợ bà con nông dân Hải Dương, tổng số đơn hàng nông sản Hải Dương của 2 sàn này 
đạt trên 33.000 đơn, với tổng sản lượng tiêu thụ lên tới hơn 60 tấn rau củ (su hào, bắp cải, cà 
rốt, khoai tây, hành…) cùng gần 8.000 con gà và hơn 300.000 trứng. 



Hỗ trợ nông dân quen cách thức bán nông sản qua sàn thương mại 

Đáng chú ý, theo đại diện Vietnam Post, riêng trong chương trình hỗ trợ người dân Hải 
Dương tiêu thụ nông sản vừa qua, đội ngũ Vietnam Post đã đồng hành và hướng dẫn thành 
công cho hầu hết bà con tại các địa bàn trọng điểm như thành phố Hải Dương, huyện Chí 
Linh, Cẩm Giàng, Kim Thành… cách thức đưa nông sản lên bán trên sàn cũng như tiếp cận 
với công nghệ số… 

Vì thời gian gấp rút cũng như có một số rào cản trong việc phòng tỏa các địa bàn bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 nên mô hình trên chưa thể nhân rộng được 100% trên toàn tỉnh.  

“Tuy nhiên, trong kế hoạch sắp tới của Vietnam Post, bắt đầu từ quý 2/2021, đội ngũ Vietnam 
Post sẽ liên tục triển khai đào tạo và hỗ trợ bà con nông dân không chỉ ở Hải Dương mà còn 
ở 62 tỉnh thành còn lại trong việc đưa sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm OCOP (chương 
trình mỗi xã một sản phẩm - PV) lên sàn, nhằm nhân rộng mô hình phát triển “sử dụng công 
nghệ số trong kinh doanh” đến gần hơn với bà con cả nước”, đại diện Vietnam Post thông 
tin. 

Tương tự, với Viettel Post, trong hơn 1 tháng vừa qua, doanh nghiệp bưu chính này đã cử hơn 
10 nhóm nhân sự trực tiếp xuống các hợp tác xã, hộ nông dân tại Hải Dương để hướng dẫn bà 
con cách thức bán hàng mới – bán trên sàn thương mại điện tử. Đến nay, có trên 150 hộ nông 
dân Hải Dương được hướng dẫn và hơn 30 hộ mở gian hàng trên sàn Vỏ Sò. 

Cũng trong thời gian qua, hệ thống của sàn Vỏ Sò đã ghi nhận, tính riêng các gian hàng nông 
sản, đặc sản OCOP, lượng truy cập sàn đã tăng 200%. Có thể thấy sức hút của nông sản Việt 
là rất lớn. 

“Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và chủ động tìm kiếm những sản phẩm 
có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, cũng như được đảm bảo về mặt an toàn thực phẩm. Sắp tới, 
chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mở thêm các kho lạnh nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt 
nhất đến tay người tiêu dùng”, đại diện Viettel Post thông tin thêm. 

Như ICTnews đã thông tin, sàn thương mại điện tử Vỏ Sò của ViettelPost đang xúc tiến công 
tác chuẩn bị để chiến dịch ứng dụng công nghệ số giúp nông sản Việt thoát cảnh giải cứu 
được mở rộng thêm ở 3 địa phương khác ngoài Hải Dương là Quảng Ninh, Bắc Giang và 
Khánh Hòa ngay trong tháng 4. 

Trao đổi với ICTnews, ông Vũ Thế Bình, Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) 
nhận định, việc 2 doanh nghiệp bưu chính lớn là Vietnam Post và Viettel Post tiến hành chiến 
dịch hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ số, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử có thể 
coi là một phép thử, xem cả 3 phía liên quan đánh giá sự hiệu quả và khả thi của mô hình, 
gồm người tiêu dùng, nông dân và hệ thống sàn thương mại điện tử của các đơn vị bưu chính. 

“Mô hình này có duy trì được bền vững hay không thì chúng ta cần chờ xem người tiêu dùng 
có thay đổi thói quen lâu nay của mình được hay không, khi thường mua nông sản tại các 
chợ, siêu thị quen thuộc, tiện lợi”, ông Bình nêu quan điểm. 

M.T 


