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Lượng hồ sơ hành chính tăng cao, bưu điện đảm bảo chuyển phát nhanh chóng 

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tất cả các địa phương đều thắt chặt các biện pháp phòng 
chống dịch, nhiều tỉnh thành phố đang thực hiện quy định về giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", 
nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua 
bưu điện đang tăng mạnh so với trước. 

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, nhiều địa phương đã yêu cầu người dân khi 
có nhu cầu giải quyết TTHC có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 - 4) hoặc dịch 
vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã phối hợp 
với UBND tỉnh, thành phố trên cả nước đẩy mạnh việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả TTHC tại 
nhà trong thời gian qua. Việc này không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn khi bộ phận một cửa các 
cấp tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp mà còn giúp các cơ quan hành chính đảm bảo không tiếp xúc 
trực tiếp nhưng vẫn giải quyết được toàn bộ hồ sơ TTHC của người dân. 

Tính riêng từ tháng 5 đến tháng 7/2021, BĐVN đã tiếp nhận và trả kết quả hơn 17,6 triệu lượt hồ 
sơ, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó tập trung ở các dịch vụ: chuyển phát bằng tốt 
nghiệp, học bạ, bảng điểm cho các trường học trên địa bàn đến địa chỉ theo nhu cầu của phụ huynh, 
học sinh; Hỗ trợ học sinh chuyển phát hồ sơ xét tuyển đến các trường cao đẳng, đại học; xét duyệt 
trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm việc làm tại các địa phương... 

Đặc biệt, có những hồ sơ giấy tờ quan trọng, có giá trị, trước đây người dân thường nộp trực tiếp 
như hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất thì nay đã chủ động 
thực hiện qua bưu điện. 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN cho biết 100% hồ sơ và kết quả giải 
quyết TTHC đều đã được BĐVN tiếp nhận và chuyển phát nhanh chóng, chính xác và đúng thời 
gian quy định, kể cả tại các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội. 

Điển hình như tại TP. Hồ Chí Minh, mặc dù Thành phố đang siết chặt giãn cách xã hội, tuy nhiên, 
một số người dân vẫn có nhu cầu giải quyết TTHC đối với một số lĩnh vực được phép hoạt động. 
Phát huy vai trò "cánh tay nối dài" của cơ quan hành chính với người dân, Bưu điện TP. Hồ Chí 
Minh đã tới tận địa chỉ người dân yêu cầu để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Khi khách hàng có yêu 
cầu, nhân viên bưu điện sẽ tới nhà nhận và chuyển tới cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết. 



 

Nhân viên Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đảm bảo chuyển phát TTHC đúng thời hạn 

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, Bưu 
điện TP HCM đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gần 3 triệu lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020. 
Nhu cầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà tăng đột biến, đặc biệt dịch vụ tiếp nhận tại nhà gồm 
dịch vụ trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm việc làm, hồ sơ thuế, hồ sơ bảo hiểm xã hội. 

Tại tỉnh Phú Thọ, ngoài việc áp dụng quy trình dịch vụ chặt chẽ tại các công đoạn tiếp nhận và 
chuyển phát để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đơn vị này còn đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào tất cả các 
khâu, công đoạn để rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ. 

Ông Lê Việt Anh, Giám đốc Bưu điện tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, các hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 
đều là những giấy tờ quan trọng, có tính bảo mật cao nên để đảm bảo thông suốt các hoạt động bưu 
chính chuyển phát, lưu thông hàng hóa trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bưu điện 
tỉnh đã tăng cường nguồn nhân lực, đầu tư phương tiện vận chuyển, thiết bị, công cụ khai thác, giúp 
việc chuyển phát nhanh chóng, chính xác toàn bộ hồ sơ. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, BĐVN hiện 
đang ứng dụng CNTT tối đa vào các công đoạn trong quy trình chuyển phát, rút ngắn quy trình chấp 
nhận, giảm thời gian chờ đợi cho người dân. 

Đặc biệt, BĐVN sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển tài khoản PostID, ứng dụng "công dân số" để 
giúp người dân có thêm nhiều tiện ích hơn khi nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công và đăng 
ký thu gom hồ sơ, nhận kết quả tại nhà./. 
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Vietnam Post linh hoạt các giải pháp hướng dẫn cho nông dân lên sàn TMĐT 

Để hoàn thành mục tiêu đưa 2,5 triệu hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT Postmart.vn, 
hiện Vietnam Post đang đẩy mạnh đào tạo, tập huấn tại 63 tỉnh, thành phố nhằm sớm tạo 
dựng được thương hiệu sản phẩm cho bà con trên sàn thương mại điện tử.  

 

Trong tháng 8/2021, Vietnam Post đã thực hiện đào tạo, hướng dẫn cho hơn 22.000 hộ sản xuất 
nông nghiệp tại các tỉnh thành phố lên sàn TMĐT Postmart. Trong đó phần lớn là các hộ lần đầu 
tiên tiếp cận với phương thức bán hàng online. 

Chị Nguyễn Thị Thơ, thôn Thượng, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết dù đã 
quen với việc mua hàng online nhưng chưa từng nghĩ sẽ đem những trái nhãn tươi của mình lên bán 
trên sàn TMĐT. Tuy nhiên 2 tuần trước chị Thơ đã được nhân viên Bưu điện huyện Khoái Châu 
trao đổi, hướng dẫn về những lợi ích của việc đưa bán nhãn và các mặt hàng nông sản của gia đình 
lên sàn TMĐT.  

“Bao năm nay gia đình tôi đều bán nhãn theo cách bán buôn cho thương lái, từ năm nay tối sẽ có 
thêm một kênh bán hàng mới trên sàn thương mại điên tử. Nhân viên Bưu điện không chỉ hướng 
dẫn trực tiếp mà còn gửi cho tôi các tài liệu rất chi tiết để nếu “vướng” chỗ nào chỉ cần mở tài liệu 
xem là có thể tự đưa các mặt hàng của gia đình lên bán trên sàn TMĐT Postmart.vn”. 

Theo ông, Phan Trọng Lê, Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển thương hiệu Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam, việc đào tạo, hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT đang  được 
thực hiện linh hoạt theo từng đối tượng, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương trong thời điểm dịch 
bệnh còn nhiều phức tạp như hiện nay. 



 

Việc phổ cập kiến thức sẽ được chia thành 2 lớp. Đối với người chưa từng kinh doanh online, 
Vietnam Post sẽ tổ chức hướng dẫn theo hình thức gặp trực tiếp tại các nhà vườn, tại các hội thảo 
hoặc bằng hình thức online. Tài liệu hoặc cách hướng dẫn cho đối tượng này sẽ phải đơn giản, dễ 
hiểu nhất có thể. Còn đối với những đối tượng đã có kinh nghiệm với việc bán hàng qua sàn TMĐT, 
Vietnam Post sẽ phối hợp với các cơ quan xúc tiến thương mại để hỗ trợ người dân cập nhật thêm 
các kiến thức về cách nâng cao giá trị sản phẩm của mình trên sàn TMĐT. 

“Chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn các kĩ năng mà người nông dân đang con thiếu. 
Đây là hoạt động xã hội, không hề thu bất kì khoản phí nào. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư 
công nghệ nhằm mang lại những trải nghiệm vượt trội cho người bán và cả người mua để từng bước 
thay đổi thói quen bán hàng và mua hàng trên sàn TMĐT”, ông Lê cho biết. 

Anh Nguyễn Văn Kiên, Bưu điện huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết để hỗ trợ nông dân 
trong các khu vực phong tỏa do dịch Covid-19 tiêu thụ nhãn, khoai lang các chuyên quản của Bưu 
điện huyện sẽ phối hợp chặt chẽ cùng nhân viên Bưu điện văn hóa xã tổ chức các buổi hướng dẫn 
theo hình thức trực tuyến. “Việc hướng dẫn trực tuyến vừa đảm bảo an toàn mà có thể thực hiện vào 
các thời điểm nhiều hộ gia đình nhàn rỗi nên thu hút rất đông người dân quan tâm. Bên cạnh đó, 
người dân cũng tương tác và mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi nên cùng 1 lúc chúng tôi có thể hướng dẫn 
được cho nhiều người hơn”, anh Kiên chia sẻ. 

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho nông dân có thể chủ động xây dựng thương hiệu và quảng bá rộng 
khắp các sản phẩm của chính mình, trong toàn bộ quá trình đăng kí tài khoản, thiết lập gian hàng, 
đăng bán sản phẩm trên sàn, chốt đơn, vận chuyển, thanh toán… mỗi nhân viên Bưu điện phụ trách 
địa bàn sẽ luôn hỗ trợ kịp thời, đồng hành mọi lúc mọi nơi cùng các hộ sản xuất nông nghiệp./. 

  

Thu Hương 
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Vietnam Post đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 
TMĐT 

Những ngày qua vấn đề kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân đã có được cải thiện 
đáng kể, nhưng để đảm bảo không ứ đọng nông sản vẫn là một thách thức trong những ngày 
tới. Các sàn TMĐT, trong đó Postmart.vn đã và đang đóng góp một phần quan trọng nhằm 
đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong bối cảnh 
dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp 

 

Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, mua sắm trực tuyến không còn là một phương thức 
tạm thời đối phó với dịch bệnh mà đang dần chiếm ưu thế của người tiêu dùng. Sự nguy hiểm của 
dịch bệnh Covid-19, chính sách giãn cách xã hội trong thời gian qua đã làm thay đổi thói quen mua 
hàng của nhiều người.  

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đánh giá, trong tình hình dịch bệnh phức 
tạp, sức tiêu thụ của nhiều loại nông sản trong nước đang bị chững lại, việc đẩy mạnh tiêu thụ nông 
sản qua sàn thương mại điện tử tại thị trường nội địa là hết sức quan trọng. 

Để giúp cho các hộ sản xuất nông nghiệp tiêu thụ nông sản hiệu quả, đồng thời mở rộng tiếp cận thị 
trường, thúc đẩy kế hoạch sản xuất kinh doanh cả trong và sau dịch, Bộ Thông tin và Truyền thông 
đã ban hành Quyết định 1034/QĐ-BTTT (kế hoạch 1034) về việc đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên 
sàn thương mại điện tử thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. 

Với mạng lưới và nguồn nhân lực phủ rộng đến tận cấp xã phường, cùng kinh nghiệm triển khai 
thành công việc hỗ trợ nông dân các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang tiêu thụ hàng ngàn tấn các loại rau 
củ, trái cây vượt qua đại dịch Covid-19, Bưu điện Việt Nam đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi 
tiết đến từng địa phương để triển khai Kế hoạch 1034.  



 

Theo ông Phan Trọng Lê, Trưởng Ban Nghiên cứu và phát triển thương hiệu, Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam, ngay từ đầu tháng 8/2021 Bưu điện Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo, trong đó 
Tổng giám đốc Chu Quang Hào là trưởng ban. Bưu điện Việt Nam sẽ triển khai theo 4 cấp gồm cấp 
Tổng công ty, các Bưu điện tỉnh, thành phố, các Bưu điện huyện và lực lượng triển khai tại xã. 

Theo ông Phan Trọng Lê, Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển thương hiệu Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam, Vietnam Post đã xây dựng kế hoạch để hỗ trợ nông dân cả nước tiêu thụ nông sản thường 
xuyên và theo mùa vụ trong cả điều kiện bình thường và dịch bệnh. Xa hơn nữa Bưu điện Việt Nam 
sẽ tập trung tăng cường các thông tin, sản phẩm về nguyên vật liệu phục vụ các hộ sản xuất nông 
nghiệp như: giống cây trồng, phân bón, thuốc diệt sâu bệnh… 

Phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” trong việc hỗ trợ bà con nông dân trên cả nước tiêu thụ và 
nâng cao giá trị nông sản, các Bưu điện tỉnh thành phố đã khẩn trương phối hợp với các Sở 
TT&TT, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan, đơn vị liên 
quan xây dựng chương trình thực hiện trên địa bàn.  

Trong tháng 8/2021, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, 
song  Vietnam Post đã hỗ trợ được hơn 20.800 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, trong đó số 
hộ phát sinh giao dịch đạt 12.600 hộ. Các mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất tập trung vào nhóm 
củ quả như: nhãn, na, thanh long, bưởi, hành, tỏi, khoai lang… 

Ông Trần Trọng Khiêm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 
cho biết trên địa bàn tỉnh đang còn hàng ngàn tấn trái cây cần tiêu thụ. Do đó Sóc Trăng buộc phải 
tìm kiếm kênh tiêu thụ mới phù hợp với thực tế hiện nay. "Đưa nông sản lên sàn thương mại điện 
tử, trong đó có sàn TMĐT Postmart.vn của Bưu điện Việt Nam là một trong những giải pháp mới 
và hiệu quả lâu dài. Từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ đưa ít nhất 50% hàng nông sản lên sàn 
TMĐT”, Ông Khiêm cho biết. 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chia sẻ, việc bán hàng trên 
sàn TMĐT là kết nối trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, do đó cách thức 
quản trị, vận hành cũng hoàn toàn khác với với cách làm trước đây. Đây thực chất là quá trình 
chuyển đổi số của người nông dân.  

“Triển khai kế hoạch 1034/QĐ-BTTT, dưới sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông Vietnam 
Post đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai tại từng khu vực, từng địa phương. Dù dịch bệnh 
phức tạp, nhưng hàng tuần chúng tôi đã hướng dẫn, hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nông dân lên sàn 



Postmart.vn. Nhiều hộ nông dân đã tiêu thụ được đáng kể hàng hóa ngay lần đầu đưa trái cây lên 
bán trên sàn TMĐT”, Ông Chu Quang Hào cho biết. 

 

Vietnam Post cũng đã xây dựng kịch bản triển khai tại từng địa phương cho các nội dung chính là 
hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký tài khoản, mở tài khoản thanh toán, đưa hàng nông sản lên 
giới thiệu, bán trên sàn TMĐT Postmart.vn. Ngoài ra Vietnam Post cũng đã có kế hoạch để hỗ trợ 
nông dân cả nước tiêu thụ nông sản thường xuyên và theo mùa vụ trong cả điều kiện bình thường 
và dịch bệnh. Xa hơn nữa Bưu điện Việt Nam sẽ tập trung tăng cường các thông tin, sản phẩm về 
nguyên vật liệu phục vụ các hộ sản xuất nông nghiệp như: giống cây trồng, phân bón, thuốc diệt sâu 
bệnh… 

 Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2021, Bưu điện Việt Nam hỗ trợ 2,5 triệu hộ lên sàn TMĐT 
Postmart.vn, hiện Vietnam Post hiện không chỉ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, 
các cơ quan chức năng để tuyên truyền, tập huấn đến từng hộ sản xuất nông nghiệp về các hoạt 
động đưa nông sản lên sàn TMĐT mà còn  miễn phí đăng ký, quản lý gian hàng trên sàn, đồng 
thời áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về giá cước, đóng gói hàng hóa…/. 

Thu Hương 
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Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa chuyển qua bưu điện 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân hạn chế ra khỏi nhà, việc mua 
sắm trực tuyến với khối lượng hàng hóa chuyển phát qua hệ thống bưu điện tăng cao, kéo theo nguy 
cơ xảy ra việc các đối tượng xấu lợi dụng kênh bưu chính để vận chuyển hàng lậu, hàng giả, thậm 
chí hàng cấm... Bưu điện tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, với quy trình kiểm tra, kiểm soát 
nghiêm ngặt khi tiếp nhận các bưu phẩm, đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn. 

 

Cán bộ Bưu cục trung tâm Thành phố thực hiện các thủ tục tiếp nhận bưu phẩm của người dân. 

Chứng kiến việc tiếp nhận, vận chuyển các bưu phẩm tại Bưu cục trung tâm Thành phố (Bưu điện 
tỉnh) đầu giờ sáng, lượng người đến gửi bưu phẩm khá đông. Việc tiếp nhận các đơn vận chuyển 
hàng hóa đều được nhân viên Bưu điện thực hiện kiểm tra kỹ từ hóa đơn đến đối chiếu với hàng hóa 
thực tế gửi. Chị Lò Thị Minh Huyền, Trưởng Bưu cục trung tâm Thành phố, chia sẻ: Hơn một tháng 
nay, lượng khách hàng đến gửi, nhận bưu phẩm tăng cao. Khi tiếp nhận, chúng tôi đều kiểm tra 
hàng gửi có thuộc danh mục cấm và yêu cầu khách hàng mở để kiểm tra thực tế trước khi đóng gói 
bưu phẩm. Riêng các đơn vận chuyển hàng hóa mua bán qua mạng, chúng tôi đều yêu cầu người 
gửi phải xuất trình hóa đơn rõ ràng, đối chiếu thực tế hàng hóa với hóa đơn phải trùng khớp thì mới 
nhận. 

Chị Nguyễn Kiều Trinh, ở tổ 5, phường Tô Hiệu, đến Bưu cục thực hiện thủ tục gửi hàng, đã chia 
sẻ: Tôi bán hàng online chủ yếu là quần áo, nên thường xuyên gửi hàng qua bưu điện, các đơn hàng 
gửi đều được tạo trên ứng dụng Vietnam Post. Đến đây, tôi luôn phải mở hàng cho nhân viên Bưu 
điện đối chiếu sau đó làm thủ tục gửi. Ngoài ra, tôi có thể theo dõi từng đơn hàng trên ứng dụng 
trong quá trình vận chuyển, nên chưa bao giờ bị thất lạc. 

Tại Bưu cục khai thác (Bưu điện tỉnh), nơi tiếp nhận và phân loại các bưu phẩm để vận chuyển đi 
liên tỉnh, đi bưu điện các huyện, các quầy trong nội tỉnh; mặc dù đã hơn 12 giờ trưa, nhưng  nhân 
viên Bưu điện vẫn miệt mài tiếp nhận, phân loại kiểm tra kỹ từng bưu phẩm để kịp chuyển đến tay 
người nhận nhanh nhất. Chị Lường Vân Hương, Trưởng Bưu cục khai thác, cho biết: Do dịch bệnh 
Covid-19, nên 3 tháng qua lượng hàng hóa tăng từ 4.000 sản phẩm/ngày lên 10.000 sản phẩm/ngày. 



Khi tiếp nhận, chúng tôi đều kiểm tra kỹ lại trước khi phân loại chuyển phát, để tránh vận chuyển 
hàng hóa buôn lậu, hàng giả, hàng cấm. 

Trao đổi với ông Hoàng Đình Hiệp, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, ông cho biết: Để tránh tiếp nhận 
và vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Bưu điện tỉnh đã phối hợp 
với các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát các bưu phẩm trước khi tiếp 
nhận, đóng gói và chuyển đi. Ngày 13/4/2021, Bưu điện tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp với Cục 
Quản lý thị trường tỉnh về  kiểm tra và xử lý đối với hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật gửi 
qua đường bưu điện trong nước. Đối với hàng hóa thương mại điện tử thường là nguyên đai, nguyên 
kiện, khi tiếp nhận người gửi phải có hóa đơn, cung cấp hóa đơn điện tử, cung cấp thông tin của 
người gửi, người nhận rõ ràng... 

Ông Nguyễn Viết Thông, Cục phó Cục Quản lý thị trường tỉnh, cho biết: Cục Quản lý thị trường và 
Bưu điện tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra định kỳ 
và đột xuất bưu phẩm, bưu kiện; cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, 
cập nhật các vi phạm xảy ra trên thị trường. Ngoài ra, hai đơn vị thường xuyên đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật để người dân và các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện gửi hàng hóa, bưu 
phẩm đúng quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn việc mua bán, kinh doanh trái phép hàng 
cấm gửi, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... 

Hiện nay, Bưu điện tỉnh đã số hóa từ khâu thu gom, chấp nhận khai thác vận chuyển, cập nhật trên 
ứng dụng Vietnam Post để kiểm soát, định vị trạng thái các bưu phẩm trên đường vận chuyển. Đối 
với các khách hàng doanh nghiệp lớn, đơn vị đã hợp đồng và có cam kết chịu trách nhiệm trước 
pháp luật đối với các mặt hàng gửi, nhận... Từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh đã thực hiện gửi đi 
hơn 1 triệu bưu phẩm; tiếp nhận gần 1,4 triệu bưu phẩm; trong đó, riêng hàng hóa thương mại điện 
tử, đã gửi đi gần 122.500 bưu phẩm, tiếp nhận gần 465.000 bưu phẩm; chưa  có bưu phẩm, hàng 
hóa vận chuyển qua hệ thống bưu điện vi phạm pháp luật. 

Với việc thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiếp nhận, vận chuyển và tăng cường công tác phối hợp 
với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát bưu phẩm, vận chuyển an toàn, Bưu 
điện tỉnh đã tạo niềm tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn. 

Quàng Hưởng 
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Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính cung ứng dịch vụ 

UBND tỉnh đã có văn bản giao các sở, ngành liên quan, địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp 
hoạt động lĩnh vực bưu chính trong thời gian tăng cường các biện pháp thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ. 

Theo đó, dịch vụ vận chuyển bưu chính được phép hoạt động và di chuyển trên đường từ 18 giờ tối 
hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau (hàng ngày). Doanh nghiệp bưu chính chỉ được thực hiện dịch 
vụ vận chuyển bưu chính theo quy định, không được cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong 
khung thời gian nêu trên. 

Bưu tá viên của các doanh nghiệp bưu chính hoạt động theo mô hình truyền thống, hiện đại được 
phép hoạt động nhận- vận chuyển- phát hàng hóa trong phạm vi địa bàn từng huyện- thị- thành. 

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND các huyện- thị- thành chỉ đạo các đơn vị chức 
năng trong quá trình tuần tra, kiểm soát; lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống 
dịch COVID-19 hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính cung ứng dịch vụ. Người đứng 
đầu các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và tổ chức thực 
hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

LÝ AN 
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Nghệ An tiếp tục chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9,10/2021 

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn số 6413/UBND-VX về việc chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH tháng 9,10/2021 và các kỳ tiếp theo. 

Ảnh minh hoạ - Nguồn: internet 

Để đảm bảo việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9,10/2021 và các kỳ chi trả tiếp theo 
trên địa bàn tỉnh kịp thời, an toàn, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh 
đồng ý phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, tháng 10 năm 2021. 

UBND tỉnh giao BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ 
An, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện các nội dung để đảm bảo việc chi trả 
lương hưu, chế độ BHXH an toàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid theo yêu cầu tại Công 
văn số 4372/UBND-VX ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 

BHXH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường thực 
hiện các nội dung tuyên truyền, vận động người dân nhận các chế độ BHXH qua phương tiện không 
dùng tiền mặt theo Công văn số 8112/UBND-KT ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh về việc đẩy 
mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng chủ 
trương của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 trong giai 
đoạn hiện nay. 

Các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp cơ quan Bưu điện 
tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về thời gian, phương thức nhận lương 
hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2021 và các tháng tiếp theo; khuyến nghị người dân đăng ký nhận 
lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tiếp theo qua tài khoản cá nhân (ATM); Phối 
hợp với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện, BHXH các huyện, thị xã hướng dẫn người hưởng mở tài 
khoản cá nhân ATM để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian thực hiện công tác phòng, 
chống dịch. 



Bên cạnh đó, các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ quan Bưu điện và BHXH các huyện, thị xã 
xây dựng phương án chi trả đối với người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại 
nhà và khu vực sinh sống đang phong tỏa. 

Đối với các kỳ chi trả tiếp theo, giao BHXH tỉnh chủ trì phối hợp Bưu điện tỉnh và UBND các 
huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH của người hưởng 
kịp thời, an toàn, đúng thời gian và đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 của tỉnh. 
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Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, 10 năm 2021 trong thời gian phòng chống dịch 
COVID-19 

Ngày 2-9, UBND thành phố ban hành văn bản số 5664/UBND-BHXH về chi trả lương hưu, 
trợ cấp BHXH tháng 9, 10 năm 2021 trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.  

Theo đó, đối với người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, thực hiện 
chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, 10-2021 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của 
người hưởngthời gian chi trả từ ngày 6-7/9/2021. Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt, từ ngày 
9-11/9, chi trả tại các địa điểm chi trả tập trung của Bưu điện trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh 
Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. 

Từ ngày 13-15/9, chi trả tại các địa điểm chi trả tập trung của Bưu điện trên địa bàn quận Sơn Trà, 
Ngũ Hành Sơn. Trường hợp người hưởng trên địa bàn 2 quận này có nhu cầu cấp bách về tiền, đăng 
ký thông qua số điện thoại 0236.3818555 của Bưu điện thành phố để được hướng dẫn nhận tiền tại 
các địa điểm chi trả của Bưu cục gần nhất, trong thời gian từ ngày 9-11/9. 

Đối với người hưởng thuộc các địa bàn bị phong tỏa, cách ly do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cơ 
quan Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, BHXH quận huyện... để có phương án chi trả 
kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn phong tỏa, cách ly. 
Bưu điện thành phố làm việc với BHXH thành phố, UBND quận huyện xây dựng phương án chi trả 
tiền mặt cụ thể trên từng địa bàn quận huyện đúng thời gian chi trả và đảm bảo an toàn chống dịch. 

UBND quận huyện chỉ đạo UBND xã phường, Ban điều hành tổ dân phố phối hợp Bưu điện truyền 
thông lịch chi trả, phương án chi trả đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Lực lượng công 
an phường, dân quân tự vệ hỗ trợ, điều phối người nhận tại các điểm chi trả theo lịch công bố, đảm 
bảo không tập trung đông người; cung cấp danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cách 
ly y tế để có phương án chi trả kịp thời. Đồng thời, khuyến nghị người hưởng mở tài khoản ATM 
để nhận tiền qua phương thức không dùng tiền mặt nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trong thời gian 
dịch bệnh kéo dài. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố chỉ đạo các Ngân hàng phối hợp BHXH thành phố hướng 
dẫn người lương hưu, trợ cấp BHXH mở tài khoản cá nhân trực tuyến và có chính sách miễn giảm 
phí rút tiền, chuyển tiền qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

CÔNG TÂM 

 

  



Nguồn: Báo Bình Phước 

Ngày đăng: 02/09/2021 
Mục: Tin tức 

Bình Phước: Hơn 68 ngàn người khó khăn do Covid-19 đã được chi hỗ trợ 

Ngày 2-9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bình Phước cho biết, đã có 
68.174 người khó khăn do Covid-19 người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19 được chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

 

Người dân phường Tân Phú (thành phố Đồng Xoài) khó khăn do Covid-19 được nhận hỗ trợ 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Phước, đến ngày 31-8, tổng số tiền đã chi là gần 66,5 tỷ đồng/79,2 
tỷ đồng. Trong đó có 64.781 người lao động tự do; 2.272 người bán vé số; 983 người điều trị Covid-
19 (F1); 423 người lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương… 

Cùng với đó, tỉnh cũng đã có chính sách hỗ trợ người lao động, sinh viên Bình Phước có hoàn cảnh 
khó khăn ở tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. 

Đến nay đã có 278 người nghèo, cận nghèo, 26 người khuyết tật được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu 
đồng; 8.696 người lao động bị mất việc làm, không có thu nhập và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
bị kẹt lại các tỉnh TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, mỗi người 700 ngàn đồng thông qua 
đường bưu điện. 

Tuấn Tú 

 


