
 

Nguồn: Kinh tế VN 

Ngày đăng: 28/02/2019 
Mục: Tin tức   

Đồng Nai đưa sản phẩm đặc sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn 

Sáng ngày 1/3, tại Hội trường Bưu điện tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương phối hợp với 
Bưu điện của tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu và triển khai đưa sản phẩm đặc sản Đồng 
Nai lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn. 

 

Đại diện các Sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Phòng Kinh tế/ Kinh 
tế và hạ tầng các huyện, thị, thành, Hiệp hội gốm mỹ nghệ Đồng Nai, Hiệp hội doanh nghiệp, 
Hội xuất nhập khẩu, Hội doanh nhân trẻ của tỉnh…. đã tham dự hội nghị. Ông Nguyễn Trí 
Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai đã thay mặt lãnh đạo Sở đến dự và phát 
biểu khai mạc hội nghị. 

Việc đưa sản phẩm đặc sản Đồng Nai lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn sẽ tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 
cơ hội quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ, từng bước nâng 
cao chỉ số xếp hạng thương mại điện tử của tỉnh Đồng Nai. 

Lê Nam 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai   

Ngày đăng: 01/03/2019 
Mục: Tin tức 

Bán đặc sản qua sàn thương mại điện tử Postmart 

Ngày 1-3, Sở Công thương phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị đưa sản phẩm đặc 
sản của Đồng Nai lên Sàn giao dịch điện tử Postmart.vn. Tham dự có đại diện các sở ngành, 
địa phương và hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã tại Đồng Nai. 

 

Doanh nghiệp trao đổi thông tin khi tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart 

Postmart là sàn giao dịch thương mại điện tử được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sáng lập 
vào cuối năm 2018. Mục tiêu của Postmart là phối hợp với các tỉnh, thành giới thiệu, quảng 
bá, bán những sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ của 63 tỉnh, thành đến tay người tiêu 
dùng, sau đó sẽ mở rộng dần để hình thành một chợ thương mại điện tử. 

Những sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ không chỉ hướng đến thị trường trong nước, mà 
còn dự tính sẽ mở rộng ra thị trường thế giới. Doanh nghiệp, cá nhân tham gia sẽ được miễn 
phí đăng ký trên sàn, chỉ khi có sản phẩm bán được mới chiết khấu cho sàn khoảng 2-3%, tùy 
theo đơn hàng. 

Theo đó, những doanh nghiệp, Hợp tác xã, cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ có sản phẩm đặc 
sắc và chất lượng có thể quảng bá, bán hàng qua sàn Postmart. 

Ông Nguyễn Trí Phương, Phó giám đốc Sở Công thương cho biết, Đồng Nai là tỉnh có nhiều 
sản phẩm đặc sản của địa phương, làng nghề. Tham gia vào sàn giao dịch điện tử sẽ giúp các 
doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân mở rộng được mạng lưới bán hàng vì người tiêu dùng mua hàng 
hóa qua mạng mỗi năm tăng gần 40%. 



 

Nguồn: BHXH Quảng Nam    

Ngày đăng: 01/03/2019 
Mục: Tin tức  

BHXH huyện Nam Giang phối hợp với Bưu điện huyện triển khai công tác tuyên truyền 
và phát triển đối tượng tham gia BHXH TN 

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về 
cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH); trong đó, mục tiêu về BHXH tự nguyện là một 
thách thức rất lớn đối với ngành BHXH. Theo tinh thần của Nghị quyết, nhằm đạt được mục 
tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã đề ra trên địa bàn huyện Nam Giang, 
từ tháng 10/2018 BHXH huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức triển khai công tác 
tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại thị trấn Thạnh Mỹ và xã Cà Dy. Sau hai buổi tuyên 
truyền đã có 95 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Đông đảo người dân tham gia Hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện 

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, từ ngày 16/01/2019 đến ngày 28/2/2019, 
BHXH huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức 02 cuộc hội nghị tuyên truyền về chính 
sách BHXH tự nguyện cho người dân tại xã Tà Bhing, xã Đắc Tôi huyện Nam Giang với hơn 
100 người dân tham dự/hội nghị. Sau hội nghị, cán bộ của Bưu điện và BHXH huyện đã làm 
việc trực tiếp với các thôn, bản để vận động người dân tham gia. Tính đến hết tháng 02/2019, 
toàn huyện đã có 45 người đã hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và đã được 
cấp sổ BHXH. 

Có được kết quả đạt như trên là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai nhiệm vụ 
giữa BHXH huyện và Bưu điện huyện, sự ủng hộ tích cực của Uỷ ban nhân dân xã, hội phụ nữ 
xã, các Trưởng thôn & Già làng có uy tín trên địa bàn. Trong thời gian đến, BHXH và Bưu 
điện huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện; phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được BHXH tỉnh giao 
năm 2019./. 

 



 

Nguồn: Thương hiệu công luận    

Ngày đăng: 01/03/2019 
Mục: Tin tức   

2 tháng đầu năm, có thêm hơn 15.000 người tham gia BHXH tự nguyện 

Theo báo cáo của Ban Thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tổng số người tham gia 
BHXH tự nguyện tăng mới trong tháng 1 và tháng 2/2019 là 15.244 người, nâng số 
lượng người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay lên hơn 295.000 người. 

 

2 tháng đầu năm, có thêm hơn 15.000 người tham gia BHXH tự nguyện 

Theo đó, tính đến hết ngày 31/1/2019, toàn quốc có 82,7 triệu người tham gia BHYT, trên 
14,8 triệu người tham gia BHXH; tổng số thu đạt trên 23,3 nghìn tỷ đồng. 

Ước đến hết tháng 2/2019, cả nước có 14,37 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 295.000 
người tham gia BHXH tự nguyện; 82,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) với tổng 
số thu ước đạt 49.854 tỉ đồng. 

Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong tháng 1 và tháng 2/2019 là 15.244 
người, nâng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay lên hơn 295.000 người.  

Trong đó, theo thống kê của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, tháng 1/2019, Tổng Công ty 
đã tổ chức 556 hội nghị với đối tượng tăng mới là 10.015 người và tháng 2/2019 đã tổ chức 
35 hội nghị với đối tượng tăng mới 739 người. 

Một số địa phương có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới cao là Hà Nội, Bình 
Định, Đắc Lắc, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa. 

Ngay sau khi BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 151/QĐ-BHXH; BHXH và Bưu điện 
tỉnh, thành phố đã tổ chức làm việc ngay, dự thảo hợp đồng phối hợp tổ chức hội nghị tuyên 
truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. 



 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh   

Ngày đăng: 01/03/2019 
Mục: Khoa học công nghệ   

Hà Tĩnh là 1 trong 15 tỉnh đầu tiên hoàn thành thu thập dữ liệu bản đồ số  

Tính đến hết ngày 28/2/2019, Hà Tĩnh đã thu thập được 387.318 hồ sơ dữ liệu trong toàn 
tỉnh (đạt tỷ lệ 100%) và là 1 trong 15 địa phương đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành nội 
dung này. 

Bắt đầu từ ngày 17/1/2019, Hà Tĩnh tổ chức triển khai thu thập dữ liệu bản đồ số. Các dữ liệu 
thu thập là toàn bộ địa chỉ trên toàn tỉnh (bao gồm: các hộ dân, các điểm kinh doanh, cửa 
hàng, nhà hàng, đền, chùa, nhà thờ…). Việc thu thập do Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp 
thực hiện. 

Cẩm Xuyên là huyện có dữ liệu bản đồ số cao nhất trong toàn tỉnh với 43.415 địa chỉ; dữ liệu 
bản đồ số thấp nhất trong toàn tỉnh là huyện Vũ Quang với 9.237 địa chỉ. 

Việc thu thập dữ liệu bản đồ số lần này thuộc giai đoạn 2 của dự án Bản đồ số Việt Nam nằm 
trong đề án “Phát triển tri thức Việt số hóa” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Trước đó 
giai đoạn 1 của dự án, Hà Tĩnh đã hoàn thành đúng tiến độ với việc thu thập 2.233 địa chỉ các 
cơ quan, cơ sở giáo dục, y tế, khách sạn trên địa bàn toàn tỉnh. 

Được biết, từ nay đến hết tháng 3/2019, Hà Tĩnh thực hiện rà soát lại chất lượng các dữ liệu 
để phấn đấu đầu quý II/2019 đưa dữ liệu bản đồ số đi vào hoạt động. 

Dự án nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh phục vụ công tác quản lý 
Nhà nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp khai thác, sử dụng. Đây là nền 
tảng quan trọng để doanh nghiệp tạo nên các ứng dụng hữu ích cũng như giúp người dân tra 
cứu dễ dàng thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ. 

 

 

 


