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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

 Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định về quản 

lý chất lượng dịch vụ bưu chính; Quyết định số 48/QĐ-STTTT ngày 18/01/2021 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính 

không thuộc dịch vụ bưu chính công ích công ích năm 2021. 

 Thực hiện Công văn số 191/BTTTT-BC ngày 22/01/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc phối hợp kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính 

không thuộc dịch vụ BCCI năm 2021; Công văn số 570/BTTTT-BC ngày 

02/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp kiểm tra chất 

lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2021; Kế hoạch công tác năm 2021 của 

Sở Thông tin và Truyền thông. 

 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch 

vụ bưu chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

  - Tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông 

trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính của các doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính. 

 - Thông qua kiểm tra nhằm giúp các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính thực hiện đúng pháp luật, có hiệu quả; đảm bảo tăng cường pháp chế trong 

hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ bưu chính; góp phần bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu 

chính trên địa bàn tỉnh. 

 2. Yêu cầu 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động bưu 

chính tại các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh phải phối hợp chặt chẽ 

giữa Sở Thông tin và Truyền thông với doanh nghiệp được kiểm tra đảm bảo 

công tác kiểm tra được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.  

- Yêu cầu Đoàn kiểm tra, các doanh nghiệp bưu chính thực hiện đúng 

phạm vi, nội dung kiểm tra theo Quyết định kiểm tra, và tuân thủ đúng quy định 

của pháp luật về hoạt động kiểm tra. 



 

 

 - Tiến hành kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phải thiết thực, tiết kiệm. 

Quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh 

nghiệp được kiểm tra. Kết quả kiểm tra đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan.  

 II. Thời gian, đơn vị phối hợp, kiểm tra  

 1. Thời gian kiểm tra:  

 a) Thời gian kiểm tra tại doanh nghiệp: Tháng 5-6/2021. 

 b) Thời gian gửi mẫu kiểm tra: Tháng 4-6/2021. 

 2. Đơn vị kiểm tra: Danh sách kèm theo (Phụ lục 1). 

 3. Đơn vị phối hợp kiểm tra: Vụ Bưu chính. 

III. Nội dung, cách thức kiểm tra: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính, với các nội 

dung sau: 

 III.1. Nội dung, cách thức kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính không 

thuộc dịch vụ bưu chính công ích: Kiểm tra việc thực hiện các quy định tại 

Thông tư 14/2018/TT-BTTTT, gồm: 

1. Việc chấp hành các quy định về công tác lưu trữ số liệu, tài liệu theo quy 

định tại Điều 10 Thông tư 14/2018/TT-BTTTT, việc thực hiện chế độ báo cáo 

theo quy định tại Điều 9 Thông tư 14/2018/TT-BTTTT, Điều 3, 5, 6 Thông tư 

35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ TT&TT quy định về báo cáo 

nghiệp vụ bưu chính và các nội dung liên quan khác.  

 2. Việc công khai thông tin của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ: Theo 

quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 14/2018/TT-BTTTT.  

3. Việc tự kiểm tra của doanh nghiệp: Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 

14/2018/TT-BTTTT.  

4. Việc công bố và thực hiện các chỉ tiêu chất lượng theo mức chất lượng 

doanh nghiệp đã công bố: Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 14/2018/TT-

BTTTT, cụ thể:  

  - Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu chất lượng doanh nghiệp đã công bố 

với khách hàng (kiểm tra việc các đơn hàng thực hiện chuyển phát tại đơn vị;  gửi 

thư/gói/kiện thực tế (được xem là mẫu kiểm tra) để kiểm tra chỉ tiêu thời gian 

toàn trình thư). 

 Thực hiện 10 mẫu kiểm tra, gồm các bước sau: 

- Bước 1: Xây dựng đội ngũ Cộng tác viên (CTV): 

+ Thực hiện lựa chọn 05 CTV cư trú tại các huyện. 

+ Xây dựng ngân hàng địa chỉ CTV gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại của 

các CTV tham gia gửi và nhận thư/gói/kiện.  

 - Bước 2: Thiết lập luồng gửi nhận thư/gói/kiện tại tỉnh: 

Luồng gửi thư/gói/kiện hàng hóa được xây dựng theo nguyên tắc: 



 

 

 
 

CTV1 CTV 2 CTV 3 CTV 4   CTV 5 

CTV 1  0 1 1 0 0 

CTV 2  0 0 1 1 0 

CTV 3  0 0 0 1 1 

CTV 4  1 0 0 0 1 

CTV 5  1 1 0 0 0 
  

 Số mẫu thực hiện gửi là 10 mẫu, mỗi CTV gửi 02 mẫu. 

 - Bước 3: Hướng dẫn CTV thực hiện gửi. 

 + Xây dựng tài liệu hướng dẫn gửi CTV: trong đó hướng dẫn chi 

tiết các bước thực hiện cho các CTV   

 + Gửi tài liệu hướng dẫn cho các CTV 

 - Bước 4: CTV gửi thư/gói/kiện   

 - Bước 5: Nhận lại thư/gói/kiện đã kiểm tra từ các CTV. 

 - Bước 6: Xử lý thông tin, nhập dữ liệu và tổng hợp kết quả. 

 III.2. Nội dung, cách thức kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công 

ích: 

 1. Kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

01:2015/BTTTT về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích 

trong hoạt động phát hành báo chí đối với các chỉ tiêu sau: 

 a) Số điểm phục vụ (ĐPV) trong một xã; 

 b) Thời gian phục vụ tại Bưu cục trung tâm tỉnh; 

 c) Thời gian phục vụ tại các ĐPV khác; 

 d) Tần suất thu gom và phát; 

 đ) Thời gian toàn trình đối với thư nội tỉnh. 

 2. Kiểm tra việc niêm yết Bản công bố hợp quy và Danh mục chỉ tiêu chất 

lượng dịch vụ bưu chính công ích (DVBCCI) tại các ĐPV. 

 3. Cách thức kiểm tra: Lựa chọn 14 ĐPV đủ các loại hình (bưu cục, điểm 

Bưu điện văn hóa xã, thùng thư công cộng độc lập) để kiểm tra trên địa bàn theo 

tiêu chí đại diện (vị trí địa lý, trình độ phát triển kinh tế-xã hội). 

 3.1. Đối với chỉ tiêu "Số ĐPV trong một xã (không bao gồm phường, thị 

trấn)" và việc niêm yết Bản công bố hợp quy và Danh mục chỉ tiêu chất lượng 

DVBCCI: Kiểm tra thực tế tại các xã và ghi kết quả kiểm tra vào biểu mẫu (Phụ 

lục 2). 

 3.2. Đối với chỉ tiêu "Thời gian phục vụ tại các bưu cục giao dịch trung 

tâm tỉnh, thành phố", "Thời gian phục vụ tại các ĐPV khác": Kiểm tra thực tế tại 



 

 

bưu cục giao dịch trung tâm tỉnh, các ĐPV khác và ghi kết quả kiểm tra vào biểu 

mẫu (Phụ lục 3). 

 3.3. Đối với chỉ tiêu “Tần suất thu gom và phát”: 

 - Bước 1: Bỏ thư kiểm tra vào thùng thư. Ở mặt sau phong bì của thư kiểm 

tra ghi rõ giờ/ngày/tháng bỏ thư ở góc dưới, bên trái. 

 - Bước 2: Căn cứ vào giờ thu gom được niêm yết trên thùng thư, Sở 

TT&TT yêu cầu mở thùng thư kiểm tra thực tế việc thu gom thư trên cơ sở các 

thư kiểm tra đã bỏ vào thùng. 

 - Bước 3: Điền kết quả kiểm tra vào biểu mẫu (Phụ lục 3). 

 3.4. Đối với chỉ tiêu “Thời gian toàn trình đối với thư nội tỉnh” 

 - Bước 1: Xây dựng đội ngũ Cộng tác viên (CTV): 

 + Thực hiện lựa chọn 05 CTV cư trú tại các huyện. 

 + Xây dựng ngân hàng địa chỉ CTV gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại của 

các CTV tham gia gửi và nhận thư. 

 - Bước 2: Thiết lập luồng gửi nhận thư tại tỉnh: 

 Luồng gửi thư được xây dựng theo nguyên tắc: 
 

 

CTV1 CTV 2 CTV 3 CTV 4   CTV 5 

CTV 1  0 1 1 1 1 

CTV 2  1 0 1 1 1 

CTV 3  1 1 0 1 1 

CTV 4  1 1 1 0 1 

CTV 5  1 1 1 1 0 

 + 01 CTV gửi 04 thư/ngày cho những CTV còn lại trong 05 ngày liên tiếp 

(trong đợt kiểm tra tổng số thư mỗi CTV sẽ gửi 20 thư).  

 + Tổng số thư nhận gửi kiểm tra của CTV là 100 thư. 

 - Bước 3: Hướng dẫn CTV. 

 + Xây dựng tài liệu hướng dẫn gửi CTV: trong đó hướng dẫn chi tiết các 

bước thực hiện cho các CTV. 

 + Gửi tài liệu hướng dẫn cho các CTV. 

 - Bước 4: CTV gửi thư nội tỉnh chiều đi và nhận các thư nội tỉnh đến. 

 - Bước 5: Nhận lại thư đã kiểm tra từ các CTV. 

 - Bước 6: Xử lý thông tin, nhập dữ liệu và tổng hợp kết quả theo 

biểu mẫu (Phụ lục 4). 

 4. Phối hợp Bưu điện tỉnh: 



 

 

 Đề nghị Bưu điện tỉnh cung cấp thông tin, số liệu về các ĐPV đang hoạt 

động trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm kiểm tra (tên, địa chỉ, thời gian phục vụ, 

thời gian mở thùng thư, thời gian thu gom/phát thư được niêm yết); yêu cầu Bưu 

điện tỉnh cử người và bố trí phương tiện phối hợp khi cần thiết. 

 IV. Kinh phí  

 Nguồn kinh phí quản lý hành chính không thực hiện chế độ tự chủ đã cấp 

cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021. 

V. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a)  Phòng Bưu chính-Viễn thông:  

- Chủ trì, tham mưu triển khai Kế hoạch, phối hợp Văn phòng Sở tham mưu 

lãnh đạo thành lập Đoàn kiểm tra. 

- Tham mưu thông báo các doanh nghiệp chuẩn bị các nội dung để kiểm 

tra; các ĐPV cụ thể cần kiểm tra (14 ĐPV). 

- Tham mưu thành lập CTV tại các huyện; hướng dẫn CTV thực hiện. 

- Phối hợp bộ phận chuyên môn Vụ Bưu chính lựa chọn thời gian, địa 

điểm, đơn vị và thực hiện các nội dung liên quan triển khai Kế hoạch hiệu quả. 

 - Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính năm 2021 tại địa 

phương, báo cáo Bộ TT&TT sau khi kết thúc việc kiểm tra. 

    b) Văn phòng Sở:  

   - Bố trí kinh phí thanh toán theo chế độ quy định. 

   - Bố trí xe và các nội dung liên quan công tác văn phòng. 

2. Các doanh nghiệp được kiểm tra 

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra. 

- Bố trí thời gian, thành phần, địa điểm để Đoàn kiểm tra làm việc. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ TTTT (b/c); 

- Các Doanh nghiệp kiểm tra; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP, BCVT.                                                                                   

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hưng 

 



                                                    Phụ lục 1: Danh sách đơn vị kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích 

 

I Danh sách đơn vị kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc bưu chính công ích 

1 Công ty TNHH MTV Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong-Chi nhánh Nha Trang 

II Danh sách đơn vị kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích 

1 Bưu điện tỉnh Phú Yên 

Stt Huyện, thị xã, thành phố Số điểm phục vụ kiểm tra Ghi chú 

1 Thành phố Tuy Hòa  01  

2 Thị xã Sông Cầu 02  

3 Huyện Đồng Xuân 01  

4 Huyện Tuy An 02  

5 Huyện Phú Hòa 01  

6 Huyện Sơn Hòa 02  

7 Huyện Sông Hinh 02  

8 Huyện Tây Hòa 02  

9 Huyện Đông Hòa 01  

Tổng cộng 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 2 

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA 

 CHỈ TIÊU SỐ ĐIỂM PHỤC VỤ TRONG MỘT XÃ  

VÀ NIÊM YẾT BẢNG CÔNG BỐ HỢP QUY, DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 
 

Tỉnh/TP được kiểm tra: …………….. 

Số xã/tổng số xã: ..….../……. 

 

STT 
 Tên xã (thuộc quận/huyện)  

Ngày, tháng 

kiểm tra 

Loại hình         

điểm phục vụ 

Tình trạng 

hoạt động 

Bảng công bố hợp 

quy 

 

Danh mục chỉ tiêu 

chất lượng 

DVBCCI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

…       

Tổng       

Cách điền thông tin:  

- Cột (3): ghi ngày tháng kiểm tra. 

- Cột (4): ghi rõ tên xã (thuộc quận, huyện), nếu xã được kiểm tra  không có điểm phục vụ (ĐPV) ghi “Không có ĐPV”. 

- Cột (5): ghi tình trạng hoạt động “Không hoạt động”hoặc “Có hoạt động” vào cột này. 

- Cột (6), (7) ghi rõ kết quả kiểm tra “có” hoặc “không” niêm yết Bảng công bố hợp quy hoặc Danh mục chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công 

ích (Danh mục chỉ tiêu chất lượng DVBCCI). 

- Chú ý: Đối với các xã/phường/thị trấn có nhiều ĐPV mà ĐPV được kiểm tra không hoạt động thì ghi vào cột (5) và  chuyển sang kiểm tra điểm tiếp 

theo. 

     …., ngày      tháng      năm  2021  

           Người lập biểu 

                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên) 



 

 

Phụ lục 3 

KẾT QUẢ KIỂM TRA TẦN SUẤT THU GOM TẠI CÁC ĐPV TẠI XÃ  

CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ ĐẶC BIỆT 
 

STT Tên ĐPV Loại ĐPV Địa chỉ đặt ĐPV Tần suất thu gom 

Kết quả  

 
Ghi chú 

Có thu 

gom  

Không 

thu gom  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

  

  

  

 

    

2 

  

  

  

 

    

3 

  

  

  

 

    

4 

 

  

 

 

  

Cách điền thông tin:  

-  Cột (2): Loại ĐPV, nếu ĐPV là Bưu cục thì ghi là bưu cục, nếu ĐPV là điểm bưu điện văn hóa xã thì ghi là ĐBĐVHX, nếu ĐPV là  thùng thư công cộng độc lập 

thì ghi TT, nếu là hình thức khác thì ghi rõ (ví dụ: đại lý, kios,...).  

- Cột (3): Ghi đầy đủ thông tin về địa chỉ đặt ĐPV (như xóm...ấp/thôn/bản ....xã...huyện.....). 

- Cột (4): Là ngày,tháng/giờ thực hiện việc thu gom, phát theo theo quy định của VNPost được niêm yết tại ĐPV hoặc do doanh nghiệp báo cáo Sở. 

 

Người lập biểu Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông  
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 

 



 

 

Phụ lục 4 

 

 KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ AN TOÀN VÀ THỜI GIAN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THƯ GỬI NỘI TỈNH 

 
Chú thích : J+n (J: ngày nhận gửi;n:số ngày) là ngày làm việc thứ n sau ngày nhận gửi 

                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

……, ngày   tháng    năm 2021 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Tỉnh/TP Tổng 

số thư 

kiểm 

tra 

Tổng 

số thư 

nhận 

được 

Tỷ lệ đạt chuẩn Tỷ lệ không đạt chuẩn Mất thư Ghi 

chú J+0 J+1 J+2 J+3 J+4 

Số thư Tỷ lệ Số thư Tỷ lệ Số thư Tỷ lệ Số thư Tỷ lệ Số thư Tỷ lệ Số thư Tỷ lệ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (15) (16) (17) (18) 
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