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Vietnam Post giảm giá cước, rút ngắn thời gian giao hàng 

 

Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ chính thức triển khai dịch 
vụ "chuyển phát thương mại điện tử" nhằm bổ sung thêm nhiều ưu đãi mới, đáp ứng tối đa yêu 
cầu về chất lượng, thời gian và chi phí chuyển phát của khách hàng thương mại điện tử. 

Dịch vụ này sẽ thay thế các dịch vụ chuyển phát liên quan đến khách hàng thương mại điện tử 
của Bưu điện Việt Nam trước đây. 

Theo Vietnam Post, để đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng, dịch vụ chuyển phát thương 
mại điện tử sẽ chia thành các loại: chuyển phát nhanh EMS thương mại điện tử và chuyển phát 
tiêu chuẩn thương mại điện tử. 

Điểm mới nhất của dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử là cước phí sẽ được tính trọn gói 
để đơn giản hóa cách tính cước cho các khách hàng kinh doanh online, miễn cước thu hộ cho 
tất cả các khách hàng kinh doanh TMĐT. 

Từ năm 2021, giá cước dịch vụ chuyển phát thương mai điện tử (TMĐT) của Vietnam Post 
được tính trọn gói với mức giá chỉ từ 12.000 đồng/bưu gửi (đã bao gồm thuế VAT). 



 

So với trước đây, khách hàng cũng sẽ được miễn rất nhiều loại cước phí như: phí thu hộ, cước 
chuyển hoàn trong nội quận/huyện, phí giao hàng tại địa chỉ (tối đa 2 lần), phí báo phát cho 
người gửi qua ứng dụng My Vietnam Post/email… 

Thêm vào đó, với những bưu gửi chuyển hoàn, khách hàng được giảm 50% giá cước so với 
cước chuyển phát chiều đi. 

Cách tính quy đổi khối lượng đối với các bưu gửi có kích thước 1 chiều trên 50cm cũng được 
điều chỉnh về công thức tính chung, tiết kiệm tới 30% so với cách tính trước đây. 

Đặc biệt, thời gian vận chuyển cũng được rút ngắn hơn từ 1-2 ngày so với trước đây. Cụ thể gói 
chuyển phát nhanh EMS thương mại điện tử thời gian giao hàng từ 0,5 đến 3 ngày (tùy theo 
phạm vi chuyển phát). Gói chuyển phát tiêu chuẩn thương mại điện tử từ 1-4 ngày. 

Theo ông Nguyễn Kiên Cường, phó tổng giám đốc tổng Công ty Vietnam Post, nhu cầu chuyển 
phát dành riêng của khách hàng thương mại điện tử ngày càng tăng. Với kinh nghiệm nhiều 
năm triển khai các dịch vụ thương mại điện tử, hậu cần logistic, Vietnam Post luôn mong muốn 
đem lại tối đa tiện ích cho khách hàng. 

Từ dải sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng thương mại điện tử, chúng tôi không chỉ cải tiến 
quy trình sản xuất, đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại mà còn tinh giản lại các dịch vụ để 
khách hàng dễ dàng lựa chọn. 

 

Ngoài việc cung cấp dịch vụ tại 13.000 điểm phục vụ trên cả nước, khách hàng có thể yêu cầu 
các đầu mối thu gom tại địa chỉ khách hàng. Ngoài ra khách hàng cũng có thể tạo đơn và sử 



dụng dịch vụ chuyển phát TMĐT trên ứng dụng My Vietnam Post hoặc 
website: https://donhang.vnpost.vn 

Vietnam Post khuyến khích khách hàng tạo đơn online nhằm giúp tiết kiệm thời gian, công sức, 
chi phí đi lại đồng thời, quản lý theo dõi hành trình đơn hàng nhanh chóng, chính xác hơn. 

Thương mại điện tử đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đó vừa là cơ hội đồng thời cũng mang 
đến nhiều thách thức cho Vietnam Post trong mảng kinh doanh dịch vụ chuyển phát TMĐT. 

 

Việc giảm giá cước, rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao chất lượng phục vụ của Vietnam 
Post trong thời gian gần đây đã thu hút được sự quan tâm của rất đông khách hàng, đặc biệt các 
shop kinh doanh online, sàn thương mại điện tử. Đây cũng là sự chủ động và linh hoạt của 
doanh nghiệp Nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực bưu chính trong việc bắt kịp với xu hướng 
phát triển của thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

Ánh Dương 

Theo Nhịp sống kinh tế 
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EMS Việt Nam: vận chuyển xuyên đại dịch 

 

Tại Việt Nam, từ ngày 1/4/2020, việc các chuyến bay bị cắt giảm tần suất về mức tối thiểu đã 
tác động nặng nề đến lĩnh vực vận tải hàng hóa, bưu chính, chuyển phát nhanh… 

Trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - VNPost, là đơn vị duy nhất được Liên minh 
Bưu chính thế giới UPU cho phép quản lý và khai thác dịch vụ chuyển phát nhanh EMS tại 
Việt Nam, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS Việt Nam) đứng trước thử thách 
vô cùng lớn khi phải đảm bảo hoạt động nghiệp vụ cũng như sự an toàn cho hàng hóa và hàng 
ngàn nhân viên giữa mùa đại dịch? 

Thực tế, ngay từ tháng 2/2020, thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát, Tổng công ty EMS đã 
chủ động đặt ra các kịch bản ứng phó linh hoạt theo tình huống để đảm bảo sản xuất kinh 
doanh cũng như đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng, độ an toàn… 

Để mạng lưới luôn luôn được thông suốt ngay cả trong tình huống giãn cách xã hội, EMS đã 
triển khai nhiều phương án nhân sự, tăng cường thêm lao động ở khâu thu gom để giảm việc 
gửi hàng tại các Bưu cục, đảm bảo giãn cách xã hội. 

Đặc biệt, giải pháp về vận chuyển - cốt lõi của các hoạt động tại EMS Việt Nam, đã được 
triển khai một cách toàn diện, từ đường hàng không cho đến đường bộ, đường sắt… Với việc 
VNPost tiên phong thuê riêng chuyến bay Charter của Vietnam Airlines vào ngày 3/4/2020, 
EMS đã trở thành đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực chuyển phát nhanh tại Việt Nam sử dụng 
máy bay riêng để đảm bảo chuyển phát hàng hóa, thư tín thông suốt giữa hai đầu đất nước 
trong thời gian giãn cách xã hội. 



 

Các chuyến bay Charter Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh với tổng trọng tải hàng hóa đạt 9-10 tấn/ 
chuyến/ngày. 

Việc hợp tác với các hãng hàng không và vận tải tư nhân để xây dựng các tuyến, chuỗi cung 
ứng mới cho vận chuyển thư tín trong thời điểm này là định hướng được UPU và Hiệp hội 
vận tải Hàng không quốc tế IATA khuyến khích áp dụng. Đây cũng chính là xu hướng của 
bưu chính thế giới, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh với các yêu cầu 
ngày càng cao hơn về thời gian, chất lượng. Trên trang web chính thức của mình, UPU đánh 
giá Vietnam Post và EMS Việt Nam đã có sự sáng tạo, linh hoạt khi nhanh chóng áp dụng 
giải pháp này, là ví dụ điển hình để Bưu chính các nước học hỏi. 

Thời gian đầu, chuyến bay charter sử dụng máy bay chở khách thông thường, nhưng từ ngày 
15/4/2020, Vietnam Airlines đã tháo dỡ toàn bộ ghế ở khoang hành khách. Nhờ sự cải biến 
linh hoạt, cùng các biện pháp chất xếp, phủ lưới theo tiêu chí khai thác tối đa năng suất và 
đảm bảo an toàn cho bưu gửi EMS, ước tính đến hết tháng 4/2020, gần 400 tấn hàng hóa 
chuyển phát nhanh EMS vẫn sẽ được vận chuyển lưu thoát bằng chuyên cơ. 

Bên cạnh việc thuê các chuyến bay Charter, EMS Việt Nam cũng đã tăng cường tần suất của 
các phương tiện khác như xe chuyên dụng, tàu chở hàng thuộc mạng lưới VNPost, đảm bảo 
vận chuyển ổn định trên toàn tuyến. 

Thể hiện sự quan tâm khách hàng thiết thực giữa mùa đại dịch, EMS Việt Nam đã triển khai 
các chương trình tặng nước rửa tay tiệt trùng, khẩu trang, bảo hiểm Covid cho khách hàng… 
Tổng Công ty còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường 
giao dịch, thanh toán điện tử để hạn chế giao dịch trực tiếp… 

Với hàng loạt giải pháp đột phá ứng phó với đại dịch Covid, EMS Việt Nam vẫn đạt công 
suất khai thác hơn 4 triệu bưu gửi EMS mỗi ngày trên toàn mạng lưới. 



 

EMS đảm bảo an toàn cho hàng hóa bằng nhiều giải pháp linh hoạt. 

Đánh giá về chất lượng dịch vụ của EMS Việt Nam, đại diện Oriflame - khách hàng TMĐT 
lớn nhất hiện nay của EMS – cho biết: "Nếu như Oriflame đã được khách hàng ưa chuộng bởi 
thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, thì nay càng tối đa hóa sự hài lòng bằng dịch vụ giao hàng 
của EMS Việt Nam dựa trên tiêu chí: An toàn, tiện lợi, giao hàng nhanh và chính xác". 

Có thể thấy, bằng hàng loạt biện pháp chuyển mình giữa bối cảnh dịch bệnh, EMS đã khẳng 
định tâm huyết: Trong mọi tình huống, năng lực mạng lưới, năng lực khai thác, năng lực vận 
chuyển, của EMS Việt Nam luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu chuyển phát của khách hàng. 
Đó cũng chính là sứ mệnh chung của Bưu điện Việt Nam "Phục vụ cộng đồng và gắn kết mọi 
người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại". 
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Trả hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tháng 1 

Trong tháng 1, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội của hai tháng 1 và 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả. 

 

Chi trả lương hưu tại nhà trong dịch Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa). 

Trong tháng 1, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
của hai tháng 1 và 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả. 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền 
Tân Sửu, BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2 năm 
2021 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) vào 
cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 năm 2021. 

BHXH tỉnh căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên 
đán năm 2021, xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 1, 
tháng 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2021. 

Thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả, yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho 
người hưởng biết trong kỳ chi trả theo lịch tháng 1 năm 2021 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH của hai tháng. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH 
xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2021 
trong kỳ chi trả tháng 1 năm 2021. 

Thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH. Đồng thời, 
tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch và bảo đảm công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được 
hướng dẫn, giải quyết. 



Tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hiện nay là khoảng 3,2 triệu 
người. Trong đó, việc chi trả bằng tiền mặt áp dụng với gần 2,5 triệu người; chi trả qua tài 
khoản cá nhân cho hơn 700 nghìn người. 

XUÂN ĐỨC 

 

 


