
 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

 

       Số:           

V/v tăng cường tuyên truyền  

về Mã bưu chính quốc gia trên hệ  

thống thông tin cơ sở 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hà Nội, ngày      tháng     năm  

 

 

   Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                                   trực thuộc Trung ương 
 
 

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết  

định số 2475/QĐ-BTTTT ban hành Mã bưu chính quốc gia, Cục Thông tin cơ 

sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền 

hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác 

của địa phương:   

Tuyên truyền, phổ biến nội dung việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia sẽ 

đem lại lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 

cũng như đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với người sử dụng dịch vụ 

bưu chính, việc tra cứu và ghi mã bưu chính trên bưu gửi sẽ giúp cho quá trình 

chuyển, phát bưu gửi được nhanh chóng, chính xác, an toàn tới địa chỉ người 

nhận. Bên cạnh đó, hệ thống Mã bưu chính quốc gia còn là nền tảng cho việc xây 

dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chỉ bưu chính, mở ra khả năng ứng dụng rộng 

rãi cho các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong 

lĩnh vực thương mại điện tử, hỗ trợ chương trình tìm kiếm cứu nạn, xây dựng bản 

đồ số gắn với Mã bưu chính. (có tài liệu tuyên truyền gửi kèm).  

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, KMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

  Hoàng Minh Phương 
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