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Kính gửi: Các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát. 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 49/BCĐ-CAT(PV01) 

ngày 06/01/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa.  

Để phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa phối hợp, triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát  

- Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm 

an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát.  

- Nâng cao nhận thức của người lao động trong doanh nghiệp về bảo đảm an 

toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Đào tạo, phổ biến, 

quán triệt đến các bộ phận và người lao động trong doanh nghiệp các quy định về 

việc cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi có nội dung kích động, gây 

mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa vũ khí, vật 

chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, 

xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội; cấm gửi, chấp 

nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái 

thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các vật phẩm, hàng hóa không được gửi, 

chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính khác theo quy định của pháp luật.  

- Niêm yết, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về các hành vi bị cấm trong 

cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát, danh mục vật phẩm, hàng hóa 

không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính cho người sử dụng 

dịch vụ bưu chính. Niêm yết thời gian mở, đóng cửa giao dịch trong dịp đón Tết tại 

các điểm giao dịch.   

- Nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng 

hóa tại các điểm phục vụ, nhất là tại các điểm phục vụ cấp xã, khu vực vùng sâu, 

vùng xa trước khi chấp nhận bưu gửi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề phòng 
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nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận 

chuyển và phát qua mạng bưu chính. Đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi vi phạm 

quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng 

bưu chính và thông báo kịp thời cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.  

- Không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trái pháp luật; 

gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh 

nghiệp khác hoặc người sử dụng dịch vụ.  

- Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.  

2. Các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 

(dịch vụ bưu chính KT1)  

- Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà 

nước, pháp luật về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Tăng cường 

các biện pháp về đảm bảo cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 an toàn, nhanh chóng, 

chính xác và kịp thời trong mọi tình huống.  

- Chủ động nắm tình hình, nhận diện hiện tượng, vấn đề phức tạp về an toàn, 

an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để chủ trì, phối hợp hoặc tham mưu 

giải quyết, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, đảm bảo tuyệt đối an 

ninh, an toàn cho hoạt động bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.  

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, quán triệt tư tưởng và quản lý chặt 

chẽ đội ngũ người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu 

chính KT1.  

- Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý đơn vị nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Lưu: VT, CNTTBCVT (Q, 02). 
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Da   sá   gửi  ô g vă  

 
STT Tê    a    g iệ   ịa   ỉ 

1 Bưu điện tỉnh Khánh Hòa Số 02 Trần Phú, Nha Trang 

2 
Chi nhánh Công ty CP Bưu chính Viettel tại 

Khánh Hòa 

Số 09 Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang 

3 
Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Bưu chính 

Viễn thông Sài Gòn tại Nha Trang  
162 Phương Sài, Nha  Trang 

4 
Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Song 

Bình tại Nha Trang 
65 Yersin, Phương Sài, Nha Trang 

5 
Công ty TNHH Kerry Express (Việt Nam) - 

Chi nhánh Nha Trang 

Số 31 Trần Khánh Dư, phường 

Phước Tân, Nha Trang 

6 
Chi nhánh Công ty CP TM và Chuyển phát 

nhanh Nội Bài (NETCO) 

Thôn Phú Ân Nam 2, đường số 22, 

xã Diên An, Diên Khánh 

7 
Văn phòng đại diện - Công ty Cổ phần Hai 

Bốn Bảy 

Số 89 đường 1A, Phước Tân, Nha 

Trang 

8 
Công ty CP DV chuyển phát nhanh Phương 

Trang FUTA - Chi nhánh Nha Trang  

176 Trần Quý Cáp, Phương Sài, 

Nha Trang 

9 
Công ty CP Đầu tư Thương mại phát triển 

Nhất Tín - Chi nhánh Khánh Hòa 
 22D/3 Cao Bá Quát, Nha Trang 

10 
Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Vietstar 

- Chi nhánh Nha Trang 

19A Cửu Long, Phước Hòa, Nha 

Trang 

11 

Địa điểm kinh doanh Trung tâm giao dịch 

Nha trang - Công ty TNHH SG Sagawa Việt 

Nam 

14 Tản Đà, Nha Trang 

12 
Chi nhánh Công ty Cổ phần SB&P tại Nha 

Trang 
65 Yersin, Phương Sài, Nha Trang 

13 
Công ty CP  Dịch vụ Giao Hàng Nhanh - Chi 

nhánh Nha Trang 

09 Cù Chính Lan, Phước Long, Nha 

Trang. 

14 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Chuyển phát 

nhanh Muôn Phương 

Lô STH 22.04 Đường số 29, Khu đô 

thị Lê Hồng Phong I, phường Phước 

Hải, Nha Trang 

15 
Công ty TNHH MTV CPN Thuận Phong - 

CN Nha Trang 

Lô 95, đường Phong Châu, Phước 

Hải, Nha Trang 

16 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết 

Kiệm 

131 thôn 1, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh 

Ngọc, Nha Trang. 

17 
Địa điểm kinh doanh -  Công ty Cổ phần 

GoFast tại Nha Trang 

Số 138A Tổ 10, khóm Vĩnh Hội, 

phường Ngọc Hiệp, Nha Trang 

18 Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DP 
102 Lê Hồng Phong, phường Phước 

Hải, Nha Trang 

19 
VPĐD TP. Cam Ranh - Công ty TNHH Nin 

Sing Logistics 

67 đường Ngô Mây, phường Ba 

Ngòi, thành phố Cam Ranh 

20 Công ty TNHH Khánh Linh EXP 
739 đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh, 

Nha Trang 

21 
Địa điểm kinh doanh tại Khánh Hòa (TP. Nha 

Trang) - Công ty TNHH Shopee Express 

Số 02 đường 29, phường Phước 

Long, Nha Trang 

22 
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Giao 

hàng Flex Speed - Số 25 

63-65B Khúc Thừa Dụ, phường 

Phước Long, Nha Trang 

 


		2022-01-13T11:00:10+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tấn Trung
	Nguyễn Tấn Trung<nttrung@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-01-13T15:06:27+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




