
           UBND TỈNH ĐẮK NÔNG  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-BCVT 

V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê đảm 

bảo thời gian quy định 

 

Đắk Nông, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

  

Kính gửi: Các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

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

tỉnh Đắk Nông. 

 

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính;  

Trong những năm vừa qua, công tác báo cáo thống kê của các đơn vị thực 

hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian. Nhưng bên cạnh đó có một số đơn vị 

thường làm báo cáo chậm, phải đôn đốc nhắc nhở nhiều lần.  

Để làm tốt công tác thống kê, báo cáo số liệu về nghiệp vụ bưu chính, 

đảm bảo công tác số hóa dữ liệu phục vụ chuyển đổi số của tỉnh. Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, địa điểm 

kinh doanh, văn phòng đại diện đóng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực hiện 

một số công việc như sau:  

1. Biểu mẫu báo cáo: 

1.1 Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ bưu 

chính (Biểu mẫu 02/BC-DN)  

1.2 Báo cáo kết quả cung ứng các dịch vụ trên mạng bưu chính công cộng 

(Biểu mẫu số 03/BC-CI) 

2. Đối tượng báo cáo:  

- Các Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh;  

- Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;  

- Doanh nghiệp được nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công 

ích; 

3. Kỳ báo cáo và thời hạn gửi báo cáo 

3.1 Kỳ báo cáo: 

- Báo cáo 6 tháng : Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 

30/6 của năm báo cáo;  

- Báo cáo năm: Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 

31/12 của năm báo cáo. 

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bưu 

chính. 
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3.2 Thời hạn gửi báo cáo: 

- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 15/7 của năm báo cáo; 

- Báo cáo năm: Trước ngày 15/01 của năm báo cáo. 

4. Hình thức báo cáo và phương thức báo cáo :  

4.1 Hình thức báo cáo: 

Các báo cáo được thực hiện bằng hình thức số hóa (báo cáo dưới dạng tệp 

dữ liệu điện tử), có xác thực bằng chữ ký điện tử của người đại diện đơn vị lập 

báo cáo. 

4.2 Phương thức báo cáo: 

- Gửi qua hộp thư điện tử (mail: bcvt.stttt@daknong.gov.vn) 

- Gửi trực tiếp tại bộ phận văn thư hoặc đường bưu chính. 

5.Trách nhiệm của đơn vị báo cáo: 

- Báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan: các số liệu báo cáo 

không được tính trùng hoặc bỏ sót và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 

nội dung báo cáo theo quy định. 

- Gửi báo cáo đúng thời hạn, đúng hình thức và phương thức báo cáo.  

- Lưu trữ sổ sách, tài liệu, chứng từ báo cáo nghiệp vụ bưu chính theo các 

quy định do doanh nghiệp ban hành phù hợp với quy định của pháp luật về lưu 

trữ. 

6. Cung cấp thông tin đầu mối báo cáo:  

 Đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin đầu mối báo cáo gồm các thông tin 

sau (họ và tên, đơn vị, chức vụ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ mail) về Sở Thông 

tin và Truyền thông trước ngày 12/7/2022 để Sở tiện liên hệ, trao đổi.  

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông đề nghị các đơn vị nghiêm 

túc triển khai, thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc phản ánh kịp thời 

về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Bưu chính viễn thông), Đường 

23/3, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông để xem xét, bổ sung, sửa 

đổi./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, P.BCVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đoàn Ngọc Vinh  
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BIỂU MẪU 

(Kèm theo Công văn số         /STTTT-BCVT ngày     tháng 7 năm 2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông) 

 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

……………………….  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

                Đắk Nông, ngày     tháng 7 năm 2022 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 

Kỳ báo cáo: (6 tháng/năm) 

Kính gửi: - Sở Thông tin và Truyền thông …………………           02/BC-DN                                               

  

I. Cơ sở hạ tầng mạng bưu chính (Báo cáo năm) 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B 1 2 3 

1 Tổng số điểm phục vụ bưu chính       

1.1 Số bưu cục Điểm     

1.2 Số đại lý bưu chính Điểm     

1.3 Số điểm phục vụ bưu chính khác Điểm     

2 Số lượng trung tâm chia chọn, khai thác bưu gửi Trung tâm     

3 Số lượng chi nhánh Đơn vị     

4 Số lượng văn phòng đại diện Đơn vị     

II. Lao động (Báo cáo năm) 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B 1 2 3 

1 Tổng số lao động Người     

1.1 Số lao động có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên Người     

1.2 Số lao động nữ Người     

III. Sản lượng1 (Báo cáo 6 tháng/năm) 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B 1 2 3 

1 Dịch vụ thư       

1.1 Thư trong nước Thư     

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-35-2016-TT-BTTTT-bao-cao-nghiep-vu-buu-chinh-336348.aspx#_ftn1
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1.2 Thư từ Việt Nam đi các nước Thư     

1.3 Thư từ các nước đến Việt Nam Thư     

2 Dịch vụ gói, kiện hàng hóa       

2.1 Gói, kiện hàng hóa trong nước Kiện     

2.2 Gói, kiện hàng hóa quốc tế, trong đó: Kiện     

2.2.1 Gói, kiện hàng hóa từ Việt Nam đi các nước Kiện     

2.2.2 Gói, kiện hàng hóa từ các nước đến Việt Nam Kiện     

IV. Các chỉ tiêu tài chính2 (Báo cáo 6 tháng/năm) 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Stt Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú 

A B 1 2 

1 Tổng doanh thu phát sinh     

2 Doanh thu dịch vụ bưu chính     

2.1 Tổng doanh thu dịch vụ thư     

2.2 Tổng doanh thu dịch vụ gói, kiện hàng hóa, trong đó:     

2.2.1 Doanh thu gói, kiện hàng hóa trong nước     

2.2.2 Doanh thu gói, kiện hàng hóa từ Việt Nam đi các nước     

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp     

4 Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm     

5 Tổng chi phí     

6 Lợi nhuận     

6.1 Trước thuế     

6.2 Sau thuế     

V. Chất lượng dịch vụ (Báo cáo năm) 

1. Khiếu nại 

Stt Chỉ tiêu 

Số lượng (Vụ) 
Số tiền bồi thường 

(1.000 đồng) 
Ghi 
chú 

Phát sinh Đã xử lý 

A B 1 2 3 4 

1 Tổng số vụ khiếu nại         

2. Bưu gửi không có người nhận (Báo cáo năm) 

Stt Chỉ tiêu Số lượng (Bưu gửi) Số tiền thu được qua xử Ghi chú 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-35-2016-TT-BTTTT-bao-cao-nghiep-vu-buu-chinh-336348.aspx#_ftn2
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Phát sinh Đã xử lý 
lý 

(1.000 đồng) 

A B 1 2 3 4 

1 
Bưu gửi trong nước không có người 

nhận 
        

2 
Bưu gửi quốc tế đi không có người 

nhận 3 
        

VI. Thu, chi thanh toán quốc tế 4 (Báo cáo năm) 

1. Tổng mức thu, chi thanh toán quốc tế 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Tên chỉ tiêu 

Thu thanh toán quốc tế đối 

với dịch vụ chiều từ quốc 

tế đến Việt Nam 

Chi thanh toán quốc tế 

đối với dịch vụ chiều từ 

Việt Nam đi quốc tế 

Chênh lệch Thu - 

Chi thanh toán 

quốc tế 

A B 1 2 3 = 1-2 

1 
Tổng mức thu, chi thanh toán 

quốc tế 
      

2. Danh sách 10 hướng (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) mà doanh nghiệp có sản lượng bưu gửi đi quốc tế, 

bưu gửi quốc tế đến cao nhất 

Stt 

10 hướng có sản 

lượng bưu gửi đi 

quốc tế cao nhất 

Sản 

lượng (Bưu 

gửi) 

Doanh 

thu (Triệu 

đồng) 

Stt 

10 hướng có sản 

lượng bưu gửi quốc 

tế đến cao nhất 

Sản 

lượng (Bưu 

gửi) 

Doanh 

thu (Triệu 

đồng) 

A B 1 2 C D 3 4 

1       1       

2       2       

…       …       

  Cộng             

  

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

…….., ngày.... tháng... năm........ 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

Thông tin của người lập biểu: 

Phòng/Ban: 

Số điện thoại cố định: 

Số điện thoại di động: 

Địa chỉ email: 

  

  

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-35-2016-TT-BTTTT-bao-cao-nghiep-vu-buu-chinh-336348.aspx#_ftn3
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-35-2016-TT-BTTTT-bao-cao-nghiep-vu-buu-chinh-336348.aspx#_ftn4
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU 02/BC-DN 

“Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ bưu chính” 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

- Bưu gửi bao gồm: thư, gói, kiện hàng hóa được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính. 

- Thư là thông tin trao đổi dưới dạng văn bản viết tay hoặc bản in, có địa chỉ nhận hoặc không có địa chỉ nhận, 

được chấp nhận, vận chuyển và phát trong nước hoặc quốc tế, trừ ấn phẩm định kỳ, sách, báo, tạp chí. 

- Gói, kiện hàng hóa là vật phẩm được chấp nhận, vận chuyển và phát trong nước hoặc quốc tế. 

- Mạng bưu chính là hệ thống cơ sở khai thác bưu gửi, điểm phục vụ bưu chính được kết nối bằng các tuyến vận 

chuyển và tuyến phát để cung ứng dịch vụ bưu chính. 

- Điểm phục vụ bưu chính là nơi chấp nhận, phát bưu gửi, gồm bưu cục, kiốt, đại lý, thùng thư công cộng và hình 

thức khác để chấp nhận, phát bưu gửi. 

- Bưu cục là điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ thuộc mạng bưu chính của doanh nghiệp cung ứng dịch 

vụ bưu chính. 

- Đại lý bưu chính là tổ chức, cá nhân được ký hợp đồng làm đại lý cung ứng dịch vụ bưu chính của doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính cho khách hàng để hưởng thù lao. 

- Trung tâm chia chọn, khai thác bưu gửi là địa điểm thực hiện việc mở, phân hướng, xử lý, đóng túi, gói các bưu 

gửi để vận chuyển và phát. 

- Bưu gửi không có người nhận là bưu gửi không phát được cho người nhận và không hoàn trả được cho người 

gửi sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày bưu gửi được chấp nhận. 

2. Cách ghi biểu: 

- Bảng I. Cơ sở hạ tầng: 

+ Cột 2: Ghi số lượng cơ sở hạ tầng chia theo từng loại tương ứng ở cột B. 

+ Cột 3: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 2. 

- Bảng II. Lao động: 

+ Cột 2: Ghi số lượng lao động chia theo từng loại tương ứng ở cột B. 

+ Cột 3: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 2. 

- Bảng III. Sản lượng: 

+ Cột 2: Ghi sản lượng thư, gói, kiện hàng hóa chia theo từng loại tương ứng ở cột B. 

+ Cột 3: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 2. 

- Bảng IV. Các chỉ tiêu tài chính: 

+ Cột 1: Ghi doanh thu, thuế, giá trị đầu tư, chi phí, lợi nhuận chia theo từng loại tương ứng ở cột B. 

+ Cột 2: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 1. 

- Bảng V.I. Chất lượng dịch vụ - Khiếu nại: 

+ Cột 1: Ghi tổng số lượng vụ khiếu nại bằng văn bản. 

+ Cột 2: Ghi số lượng các vụ khiếu nại đã được doanh nghiệp giải quyết. 

+ Cột 3: Ghi số tiền bồi thường thiệt hại mà doanh nghiệp đã trả cho người sử dụng dịch vụ. 

+ Cột 4: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 1, 2, 3. 

- Bảng V.2. Chất lượng dịch vụ - Bưu gửi không có người nhận: 

+ Cột 1: Ghi tổng số lượng bưu gửi không có người nhận. 

+ Cột 2: Ghi số lượng bưu gửi không có người nhận đã được xử lý. 

+ Cột 3: Ghi số tiền mà doanh nghiệp thu được qua xử lý bưu gửi không có người nhận. 

+ Cột 4: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 1, 2, 3. 

- Bảng VI. 1. Thu, chi thanh toán quốc tế-Tổng mức thu, chi thanh toán quốc tế: 
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+ Cột 1: Ghi số tiền thu được từ dịch vụ chiều từ quốc tế đến Việt Nam. 

+ Cột 2: Ghi số tiền phải thanh toán đối với dịch vụ chiều từ Việt Nam đi quốc tế. 

+ Cột 3 = Cột 1 - Cột 2: Ghi số tiền chênh lệch thu - chi trong thanh toán quốc tế giữa dịch vụ chiều từ quốc tế 

đến Việt Nam và dịch vụ chiều từ Việt Nam đi quốc tế. 

- Bảng VI.2. Thu, chi thanh toán quốc tế - Danh sách 10 hướng (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) mà doanh nghiệp 

có sản lượng bưu gửi đi quốc tế, bưu gửi quốc tế đến cao nhất: 

+ Cột B: Ghi 10 hướng (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) mà doanh nghiệp có sản lượng bưu gửi từ Việt Nam đi 

quốc tế cao nhất, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. 

+ Cột 1: Ghi sản lượng của từng hướng tương ứng ở cột B. 

+ Cột 2: Ghi doanh thu của từng hướng tương ứng ở cột B. 

+ Cột D: Ghi 10 hướng (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) mà doanh nghiệp có sản lượng bưu gửi chiều từ quốc tế 

đến Việt Nam cao nhất, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. 

+ Cột 3: Ghi số lượng bưu gửi của từng hướng tương ứng ở cột D. 

+ Cột 4: Ghi doanh thu của từng hướng tương ứng ở cột D. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu: 

- Phạm vi: Bao gồm số liệu của đơn vị báo cáo về cơ sở hạ tầng mạng bưu chính, lao động, sản lượng, chỉ tiêu 

tài chính, chất lượng dịch vụ, thanh toán quốc tế. 

- Ngày báo cáo: 

+ Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo. 

+ Báo cáo năm: Trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo ngay sau năm báo cáo. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và chi nhánh, địa điểm 

kinh doanh hoặc các hình thức khác của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

Biểu mẫu số 03/BC-CI 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

………………………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG ỨNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG BƯU CHÍNH CÔNG CỘNG 

Kỳ báo cáo: (6 tháng/năm) 

 

Kính gửi: ………………………………………………. 

I. Sản lượng, doanh thu 

1. Dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí (Báo cáo 6 tháng/năm) 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Sản lượng 
Doanh thu 

(1.000 đồng) 
Ghi chú 

A B 1 2 3 4 

1 Dịch vụ bưu chính công ích         

1.1 Thư cơ bản trong nước Thư       

1.2 Thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước Thư       

1.3 Thư cơ bản từ các nước đến Việt Nam Thư       

2 
Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành 

báo chí 
        

2.1 Báo Nhân dân Tờ       

2.2 Báo Quân đội Nhân dân Tờ       

2.3 
Báo của Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 
Tờ       

2.4 Tạp chí Cộng sản Cuốn       

2. Các dịch vụ khác cung ứng trên mạng bưu chính công cộng (Báo cáo 6 tháng/năm) 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Stt Chỉ tiêu Doanh thu Ghi chú 

A B 1 2 

1 Nhóm các dịch vụ bưu chính     

2 Nhóm các dịch vụ tài chính bưu chính     

3 Nhóm các dịch vụ phát hành báo chí khác     

4 Nhóm các dịch vụ phân phối truyền thông     

3. Danh sách các dịch vụ cung ứng trên mạng bưu chính công cộng 5 (Báo cáo năm) 

Nhóm các dịch vụ bưu chính 
Nhóm các dịch vụ tài chính bưu 

chính 

Nhóm các dịch vụ phân phối truyền 

thông 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-35-2016-TT-BTTTT-bao-cao-nghiep-vu-buu-chinh-336348.aspx#_ftn5
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A 1 A 1 A 1 

1. Dịch vụ bưu chính trong nước 

và quốc tế 
□ 1. Dịch vụ đại lý ngân hàng □ 

1. Các dịch vụ viễn thông-công 

nghệ thông tin 
□ 

2. Dịch vụ bưu chính ủy thác □ 
2. Dịch vụ thanh toán qua bưu 

điện 
□ 

2. Dịch vụ phân phối, bán lẻ hàng 

hóa 
□ 

3. Dịch vụ chuyển phát nhanh 

EMS trong nước và quốc tế 
□ 3. Dịch vụ đại lý bảo hiểm □ 

3. Dịch vụ kinh doanh cơ sở hạ 

tầng 
□ 

4. Dịch vụ chuyển phát nhanh 

quốc tế VNQuickpost 
□ 

4. Các dịch vụ tài chính bưu 

chính khác (Đề nghị liệt kê) 
  

4. Dịch vụ phân phối truyền thông 

các sản phẩm, dịch vụ khác (Đề 

nghị liệt kê) 

  

5. Dịch vụ Datapost □ 

  
6. Dịch vụ hành chính công (Đề 

nghị liệt kê) 
  

7. Khác (Đề nghị liệt kê)   

II. Tem bưu chính6 (Báo cáo năm) 

Đơn vị tính: Tem 

Stt Chỉ tiêu 

Số lượng in trong kỳ 

Số lượng 
đã bán 

trong kỳ 

Số lượng 
còn tồn 
lũy kế 

Số lượng 
đã hủy do 

hết thời hạn 
lưu hành 

Ghi 
chú Tổng 

số 

Phục 
vụ 

sưu 
tập 

Phục 
vụ 

cước 
phí 

A B 
1 = 
2+3 

2 3 4 5 6 7 

1 Tem phổ thông               

2 Tem đặc biệt               

2.1 Tem kỷ niệm               

2.2 Tem chuyên đề               

3 Blốc tem               

4 Bưu ảnh in sẵn tem               

5 Phong bì in sẵn tem               

  Tổng cộng               

  

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

…….., ngày.... tháng... năm........ 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

Thông tin của người lập biểu: 

Phòng/Ban: 

Số điện thoại cố định: 

Số điện thoại di động: 

Địa chỉ email: 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-35-2016-TT-BTTTT-bao-cao-nghiep-vu-buu-chinh-336348.aspx#_ftn6
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU 03/BC-CI 

“Báo cáo kết quả cung ứng các dịch vụ trên mạng bưu chính công cộng” 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

- Dịch vụ bưu chính công ích là dịch vụ bưu chính được cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, gồm dịch vụ bưu 

chính phổ cập (dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 ki-lô-gam (kg), bao gồm: 

Dịch vụ thư cơ bản trong nước; Dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước; Dịch vụ thư cơ bản từ các nước 

đến Việt Nam), dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ đặc thù khác. 

Dịch vụ thư cơ bản được cung ứng theo giá cước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện việc thống kê toàn bộ sản 

lượng dịch vụ thư cơ bản trong nước tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính và thống kê toàn bộ sản lượng dịch 

vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước, dịch vụ thư cơ bản từ các nước đến Việt Nam tại các bưu cục ngoại 

dịch. 

- Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí là dịch vụ phát hành các loại báo, tạp chí sau đây qua 

mạng bưu chính công cộng: báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo do Đảng bộ các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương phát hành. 

Doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện việc thống kê toàn bộ sản 

lượng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính. 

- Nhóm các dịch vụ bưu chính bao gồm các dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế, dịch vụ bưu chính ủy thác, 

dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trong nước và quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế VNQuickpost, dịch 

vụ Datapost, dịch vụ hành chính công và các dịch vụ bưu chính khác. 

- Nhóm các dịch vụ tài chính bao gồm các dịch vụ đại lý ngân hàng, dịch vụ thanh toán qua bưu điện, dịch vụ đại 

lý bảo hiểm và các dịch vụ tài chính bưu chính khác. 

- Nhóm các dịch vụ phát hành báo chí khác là nhóm các dịch vụ tổ chức nhận đặt mua, bán lẻ và chuyển phát 

báo in (ngoài danh mục các loại báo, tạp chí thuộc phạm vi dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí) 

xuất bản trong nước và báo chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam của doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định 

cung ứng dịch vụ bưu chính công ích từ nơi cung cấp báo chí đến khách hàng. 

- Nhóm các dịch vụ phân phối truyền thông bao gồm các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, dịch vụ phân 

phối, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ kinh doanh cơ sở hạ tầng và dịch vụ phân phối truyền thông các sản phẩm, dịch 

vụ khác. 

- Tem phổ thông là tem bưu chính không có thời hạn cung ứng và được phép in lại. 

- Tem đặc biệt là tem bưu chính có thời hạn cung ứng và không được phép in lại. 

- Tem kỷ niệm là tem bưu chính có nội dung gắn với một sự kiện lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, xã 

hội hoặc với một nhân vật được phát hành nhân ngày kỷ niệm hoặc nhân dịp sự kiện có liên quan. 

- Tem chuyên đề là tem bưu chính được phát hành theo một đề tài hoặc một chủ đề. 

- Blốc tem là một hoặc nhiều tem được in trên cùng một tờ giấy, phần xung quanh các tem có in chữ, hình vẽ 

trang trí hoặc để trống. 

2. Cách ghi biểu: 

- Bảng I.1. Sản lượng, doanh thu - Dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành 

báo chí: 

+ Cột 2: Ghi sản lượng các dịch vụ chia theo từng loại tương ứng ở cột B. 

+ Cột 3: Ghi doanh thu các dịch vụ chia theo từng loại tương ứng ở cột B. 

+ Cột 4: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 2, 3. 

- Bảng I.2. Sản lượng, doanh thu - Các dịch vụ khác cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 

+ Cột 1: Ghi doanh thu nhóm các dịch vụ chia theo từng loại tương ứng ở cột B. 

+ Cột 2: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 1. 

- Bảng I.3. Sản lượng, doanh thu - Danh sách các dịch vụ cung ứng trên mạng bưu chính công cộng 

+ Cột 1: Đánh dấu vào cột 1 nếu có cung ứng các dịch vụ tương ứng ở cột A 
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- Bảng II. Tem bưu chính: 

+ Cột 1 = Cột 2 + Cột 3: Ghi tổng số tem bưu chính Việt Nam được in trong kỳ báo cáo, chia theo từng loại tương 

ứng ở cột B. 

+ Cột 2: Ghi số tem bưu chính Việt Nam được in trong kỳ dùng để phục vụ cho kinh doanh tem sưu tập, chia theo 

từng loại tương ứng ở cột B. 

+ Cột 3: Ghi số tem bưu chính Việt Nam được in trong kỳ dùng để phục vụ cho thanh toán giá cước dịch vụ bưu 

chính, chia theo từng loại tương ứng ở cột B. 

+ Cột 4: Ghi số tem bưu chính Việt Nam đã bán trong kỳ báo cáo, chia theo từng loại tương ứng ở cột B. 

+ Cột 5: Ghi tổng số tem bưu chính Việt Nam còn tồn đến thời điểm 31 tháng 12 của năm báo cáo, chia theo 

từng loại tương ứng ở cột B. 

+ Cột 6: Ghi số lượng tem bưu chính Việt Nam đã hủy do hết thời hạn lưu hành trong kỳ báo cáo. 

+ Cột 7: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu: 

- Phạm vi: Bao gồm số liệu của doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và 

chi nhánh trực thuộc về sản lượng, doanh thu của dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động 

phát hành báo chí, tem bưu chính và các dịch vụ khác được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng. 

- Ngày báo cáo: 

+ Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo. 

+ Báo cáo năm: Trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo ngay sau năm báo cáo. 

4. Nguồn số liệu: 

Chế độ báo cáo của doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và chi nhánh 

trực thuộc./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬN BÁO CÁO  

 

  
STT DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH 

1 
Chi nhánh Bưu chính Viettel Đắk Nông  

Địa chỉ:  Đường 3/2 P. Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa 

2 
Chi nhánh công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm tại Đắk Nông 

Địa chỉ: Số 874 Nguyễn Tất Thành – P.Nghĩa Phú  

3 
Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh tại Đắk Nông  

Địa chỉ: 23/3 (đối diện hồ vịt) p nghĩa phú  

4 
Công ty cổ phần dịch vụ chuyển phát nhanh Phương Trang FUTA chi nhánh Đắk Nông  

Địa chỉ:  226 Hai Bà Trưng – P. Nghĩa thành  

5 

Các văn phòng đại diện của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong tại Đắk 

Nông  

Địa chỉ: 251 Hà Huy Tâp – P Tân Lợi – BMT  

6 
Văn phòng đại diện Công ty cổ phần đầu tư Thương mại phát triển Nhất Tín tại Đắk Nông  

Địa chỉ: Đường Quang Trung  (đối diện nhà thi đấu ) P. Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa. 

7 
Văn phòng ZTO Express 

Địa chỉ: Đường 23/3, P Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.  

8 Cty BEST EXPRESS – (Ngã ba Hồ Thiên Nga) – P. Nghĩa Tân – TP Gia Nghĩa. 

9 Công ty 247, Địa chỉ: Dóc Võng – Đường Tống Duy Tân – P Nghĩa Thành  

10 Bưu điện tỉnh Đăk Nông - 25 Huỳnh Thúc Kháng - P Nghĩa Thành  

11 
Công ty Shoppee Express  

Địa chỉ: tổ 4 Nghĩa Thành – TP Gia Nghĩa  
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