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Bưu điện bắt đầu chuyển phát vé trận Việt Nam – Malaysia từ ngày 27-9 

NDĐT - Hơn 18.000 vé xem trận Việt Nam - Malaysia vòng loại World Cup (ngày 10-10) 
sẽ bắt đầu được Bưu điện Việt Nam chuyển phát tới tận tay người hâm mộ. Đây là lần 
đầu tiên vé bóng đá được chuyển phát trên quy mô toàn quốc. 

 

Nhân viên bưu điện phân loại vé theo từng khu vực để chuyển phát vé. 

Trên cơ sở dữ liệu bán vé online do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cung cấp (bao gồm 
tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại...), Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện chuyển phát vé tới 
người hâm mộ tại 63 tỉnh, thành phố từ ngày 27-9 đến ngày 7-10. Đối với những trường hợp 
bưu điện đã liên hệ thực hiện phát vé nhưng khách hàng không bố trí nhận vé trong thời gian 
quy định, vé sẽ được chuyển lại về VFF. VFF sẽ thực hiện phát vé chuyển hoàn của bưu điện 
tới khách hàng vào ngày 9-10. 

Khi nhận vé, ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân khớp với 
số đã đăng ký khi mua vé, người nhận cần kiểm tra kỹ các thông tin về số lượng vé, loại vé và 
ký vào sổ xác nhận của bưu điện. Khách hàng không thể nhận vé có thể ủy quyền cho người 
khác nhận hộ. Tuy nhiên, người nhận hộ phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước 
công dân của người đăng ký mua vé, đồng thời nộp bản photo chứng minh thư hoặc thẻ căn 
cước công dân của người nhận hộ cho nhân viên bưu điện. 

Được biết, từ đêm ngày 26-9, Bưu điện Việt Nam đã bố trí các nhân viên thực hiện việc phân 
chia chính xác từng loại vé, số lượng vé tương ứng với từng khách hàng tại từng địa phương 
nhằm tránh tình trạng chuyển nhầm địa chỉ. Đây là lần phát vé bóng đá đầu tiên trên quy mô 
cả nước nên Bưu điện Việt Nam sẽ huy động hơn 500 bưu tá để làm nhiệm vụ này. Số lượng 
vé lớn nhất vẫn tập trung ở Thành phố Hà Nội. Với kinh nghiệm nhiều năm chuyển phát vé 
bóng đá trong thời gian ngắn, nên Vietnam Post bảo đảm sẽ chuyển phát an toàn hơn 18.000 
vé tới tận địa chỉ người hâm mộ yêu cầu. 

THÁI LINH 
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Bưu điện Việt Nam bắt đầu chuyển phát 18.000 vé trận Việt Nam - Malaysia 

Hơn 18.000 vé xem trận đấu giữa Việt Nam - Malaysia ở vòng loại World Cup vào ngày 
10/10 bắt đầu được Bưu điện Việt Nam chuyển phát tới tận tay người hâm mộ. Đây là lần đầu 
tiên vé bóng đá được chuyển phát trên quy mô toàn quốc. 

Trên cơ sở dữ liệu bán vé online do VFF cung cấp (bao gồm tên khách hàng, địa chỉ, số điện 
thoại...), Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ thực hiện chuyển phát vé tới người hâm mộ 
tại 63 tỉnh, TP từ nay 27/9 đến ngày 6/10. 

Đối với những trường hợp Vietnam Post đã liên hệ thực hiện phát vé nhưng khách hàng 
không bố trí nhận vé trong thời gian quy định, vé sẽ được chuyển lại về VFF. VFF sẽ thực 
hiện phát vé chuyển hoàn của Bưu điện tới Khách hàng vào ngày 9/10. 

Khi nhận vé, ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân khớp với 
số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đã đăng ký khi mua vé, người nhận cần 
kiểm tra kỹ các thông tin về số lượng vé, loại vé và ký vào sổ xác nhận của Bưu điện. 

Khách hàng không thể nhận vé có thể ủy quyền cho người khác nhận hộ. Tuy nhiên, người 
nhận hộ phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người đăng ký mua 
vé, đồng thời nộp bản photo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người nhận hộ 
cho nhân viên Bưu điện. 

 

Đội ngũ bưu tá của Bưu điện Việt Nam thực hiện chuyển phát vé đến tận tay những người 
hâm mộ. 

Ngay đêm qua, Vietnam Post đã bố trí các nhân viên thực hiện việc phân chia chính xác từng 
loại vé, số lượng vé tương ứng với từng khách hàng tại từng địa phương nhằm tránh tình trạng 
chuyển nhầm địa chỉ. 

Đây là lần phát vé bóng đá đầu tiên trên quy mô cả nước, nên Vietnam Post sẽ huy động hơn 
500 bưu tá để làm nhiệm vụ này. Số lượng vé lớn nhất vẫn tập trung ở Thành phố Hà Nội. 
Với kinh nghiệm nhiều năm chuyển phát vé bóng đá trong thời gian ngắn, nên Vietnam Post 
đảm bảo sẽ chuyển  phát an toàn hơn 18.000 vé tới tận địa chỉ người hâm mộ yêu cầu. 
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Bắt đầu chuyển phát 18.000 vé trận Việt Nam - Malaysia 

Lần đầu tiên chuyển phát vé bóng đá được trên quy mô toàn quốc. Hơn 18.000 vé xem trận 
Việt Nam - Malaysia vòng loại World Cup vào ngày 10/10/2019 đang được Bưu điện Việt 
Nam trao tận tay người hâm mộ. 

Trên cơ sở dữ liệu bán vé online do VFF cung cấp (bao gồm tên khách hàng, địa chỉ, số điện 
thoại...), Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ thực hiện chuyển phát vé tới người hâm mộ 
tại 63 tỉnh, thành phố từ ngày 27/9 đến ngày 7/10. 

Đối với những trường hợp Vietnam Post đã liên hệ thực hiện phát vé nhưng khách hàng 
không bố trí nhận vé trong thời gian quy định, vé sẽ được chuyển lại về VFF. VFF sẽ thực 
hiện phát vé chuyển hoàn của Bưu điện tới khách hàng vào ngày 9/10/2019. 

 

Nhân viên bưu điện phân loại vé theo từng khu vực để chuyển phát vé 

Khi nhận vé, ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân khớp với 
số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đã đăng ký khi mua vé, người nhận cần 
kiểm tra kỹ các thông tin về số lượng vé, loại vé và ký vào sổ xác nhận của Bưu điện. 

Khách hàng không thể nhận vé có thể ủy quyền cho người khác nhận hộ. Tuy nhiên, người 
nhận hộ phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người đăng ký mua 
vé, đồng thời nộp bản photo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người nhận hộ 
cho nhân viên Bưu điện. 

Ngay đêm 26/9/2019, Vietnam Post đã bố trí các nhân viên thực hiện việc phân chia chính 
xác từng loại vé, số lượng vé tương ứng với từng khách hàng tại từng địa phương nhằm tránh 
tình trạng chuyển nhầm địa chỉ. 

Đây là lần phát vé bóng đá đầu tiên trên quy mô cả nước, nên Vietnam Post sẽ huy động hơn 
500 bưu tá để làm nhiệm vụ này. Số lượng vé lớn nhất vẫn tập trung ở TP. Hà Nội. 

Với kinh nghiệm nhiều năm chuyển phát vé bóng đá trong thời gian ngắn, nên Vietnam Post 
đảm bảo sẽ chuyển  phát an toàn hơn 18.000 vé tới tận địa chỉ người hâm mộ yêu cầu. 

Xuân Thạch 
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Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí thông tin, truyền thông 

Trong giai đoạn hội nhập, thông tin và truyền thông (TT&TT) ngày càng chứng tỏ vai trò là 
bộ phận quan trọng của kết cấu KT-XH, là tiền đề góp phần nâng cao dân trí, cải thiện chất 
lượng cuộc sống người dân. Thời gian qua, việc thực hiện tiêu chí TT&TT trong xây dựng 
NTM luôn được tỉnh quan tâm, hạ tầng viễn thông, trang thiết bị TT&TT được đầu tư xây 
dựng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều 
hành, hướng đến mục tiêu đưa thông tin về cơ sở, góp phần giảm nghèo về thông tin. 

 

Điểm Bưu điện văn hóa xã Quy Hậu (Tân Lạc) đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các 
tổ chức, cá nhân tại địa phương. 

Theo tiêu chí số 8 về TT&TT trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM có 4 nội dung: xã 
có điểm phục vụ bưu chính; dịch vụ viễn thông internet; đài truyền thanh và hệ thống loa đến 
các thôn; ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành.  

Khảo sát thực tế cho thấy, cùng với hệ thông điện, đường, trường, trạm, điểm Bưu điện văn 
hóa xã đã trở thành thiết chế văn hóa cơ sở ở nông thôn. Tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, 
người dân có thể truy nhập internet, đọc sách, báo miễn phí, sử dụng các dịch vụ bưu chính, 
viễn thông… Hạ tầng viễn thông, internet tại các xã được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư, 
giúp người dân có thêm kênh tiếp cận thông tin, góp phần phát triển hạ tầng KT-XH trong 
tỉnh. Bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở đã tác động trực tiếp tới 
người dân. Thông qua hệ thống truyền thanh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của địa phương được truyển tải đến nhân 
dân, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của mọi đối tượng. Đặc biệt, việc chính quyền cấp xã 
tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giúp giảm thời gian, tiết 
kiệm chi phí trong giải quyết công việc, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 
cho người dân, doanh nghiệp. 



Theo thống kê, giai đoạn 2011 - 2019, toàn tỉnh đã dành 86 tỷ đồng thực hiện tiêu chí số 8. 
Trong đó, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT Dự án "Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh 
Hòa Bình" 45 tỷ đồng; thiết lập mới và nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở 39,4 tỷ đồng; 
đào tạo, tập huấn 500 triệu đồng; công tác tuyên truyền 1,1 tỷ đồng. 

Trong giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh mới có 122/191 xã đạt tiêu chí số 8; giai đoạn này gồm 
2 chỉ tiêu thành phần, trong đó, 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, 63,9% xã có 
internet đến thôn. Sang giai đoạn 2016-2019, xã đạt tiêu chí số 8 phải đạt 4 nội dung, qua 
đánh giá, đến hết năm 2019, 100% xã đạt tiêu chí số 8 về TT&TT. 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Thời gian tới, Sở tiếp tục 
hướng dẫn các xã trên địa bàn tỉnh vận hành, khai thác, bảo quản tốt hệ thống cơ sở vật chất, 
trang thiết bị TT&TT đang có, sử dụng phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; 
thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí TT&TT trong xây 
dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 
xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông tại các xã phù 
hợp với kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh Hòa Bình 
giai đoạn 2021 - 2030. 

Hải Linh 
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Bưu điện tỉnh chi trả BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính 
Thực hiện nội dung ký kết phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh Hải Dương; thời gian 
qua Bưu điện tỉnh Hải Dương triển khai nhiều giải pháp về việc chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH; đại lý thu BHXH tự nguyện; BHYT hộ gia đình, nhận và trả kết quả thủ tục hành 
chính.            
Với ưu điểm có mạng lưới đại lý trải rộng tại địa bàn các xã, thị trấn; ngành bưu điện có nhiều 
lợi thế khi thực hiện việc thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chi trả lương hưu và trợ 
cấp BHXH, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu điện. Chính thức triển khai thu 
BHXH, BHYT tự nguyện từ năm 2014, Bưu điện huyện Ninh Giang luôn phối hợp với 
BHXH huyện thực hiện tốt công việc này. Phát huy kết quả đạt được, Bưu điện huyện Ninh 
Giang vừa tiếp tục được Bưu điện tỉnh chọn là 1 trong 2 đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển 
khai dịch vụ chuyển tiền và chuyển hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của các 
đại lý thu khác qua hệ thống bưu điện, những ngày này, Bưu điện huyện Ninh Giang đang 
triển khai tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ nhân viên để chính thức triển khai từ ngày mùng 
1 tháng 10 tới đây. 
Thực hiện nội dung ký kết với BHXH tỉnh Hải Dương; Bưu điện tỉnh đang chuẩn bị cơ sở vật 
chất, trang thiết bị tại 12 Bưu điện huyện, thành phố và Điểm bưu điện trung tâm để thực hiện 
chi trả theo đúng cam kết với cơ quan BHXH. Cùng với đầu tư cải tạo tất cả các điểm Bưu 
điện văn hóa xã, Bưu điện tỉnh tiến hành tập huấn cho đội ngũ nhân viên làm công tác chi trả; 
đồng thời cam kết thực hiện chi trả miễn phí tại gia đình đối với các trường hợp ốm đau, nằm 
viện không đi lại được, tạo điều kiện tốt nhất để người hưởng chế độ nhận được chính sách an 
sinh xã hội. Trong quá trình chi trả, nhân viên bưu điện thực hiện nghiêm túc các quy trình 
quản lý và nghiệp vụ chi trả do BHXH quy định; đồng thời phối hợp với cơ quan BHXH giải 
quyết các kiến nghị thắc mắc của người thụ  hưởng. 
 Cùng với tăng cường phối hợp với BHXH tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát 
sinh trong quá trình thực hiện; Bưu điện tỉnh cũng sẽ nâng cao ý thức phục vụ, trình độ 
chuyên môn của đội ngũ nhân viên bưu điện, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, thụ 
hưởng BHXH, BHYT qua hệ thống bưu điện./. 

Đức Hùng 

 


