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Triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gắn với xây dựng nông thôn mới 

 

Tổng giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào ký thỏa thuận hợp tác với đại diện Văn phòng 
Điều phối nông thôn mới Trung ương. 

Ngày 17.7, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn trong xây dựng 
nông thôn mới ở Việt Nam” tổ chức tại Nam Định, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung 
ương xây dựng và phát triển sàn thương mại điện tử tại website Postmart.vn trở thành sàn 
giao dịch quy mô quốc gia đối với các sản phẩm OCOP. 

Sàn thương mại điện tử Postmart.vn của Bưu điện Việt Nam hiện đang là cầu nối giữa các nhà 
cung cấp các đặc sản vùng miền của 63 tỉnh, thành phố đến người tiêu dùng trên cả nước. Các 
sản phẩm đặc sản các loại thuộc về những ngành hàng như: Nông - Lâm - Thuỷ sản (hàng 
khô); thực phẩm thảo dược bổ dưỡng; thực phẩm chế biến, đồ uống; đồ thủ công mỹ nghệ và 
nhiều ngành hàng khác. Tất cả các sản phẩm trên Postmart.vn đều có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, đảm bảo chất lượng. 

Bên cạnh đó, với mạng lưới bưu cục, Bưu điện - Văn hóa xã rộng khắp cả nước, Bưu điện 
Việt Nam sẽ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP. 
Đặc biệt, các sản phẩm OCOP sẽ được hai bên xây dựng và phát triển dịch vụ thiết kế sáng 
tạo sản phẩm. Đồng thời, sẽ phối hợp thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ sở hữu trí tuệ, mã 
số mã vạch sản phẩm OCOP. 

Để phát triển các sản phẩm OCOP tại các địa phương và quảng bá Chương trình Mục tiêu 
quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Bưu điện Việt Nam và Văn phòng Điều phối Nông thôn 
mới Trung ương sẽ xây dựng các kênh truyền thông, quảng bá về các sản phẩm với nhiều hình 
thức khác nhau như: pano, poster trên các phương tiện vận chuyển chuyên ngành, thùng thư 
bưu tá, phong bì, tem bưu chính… có chủ đề về sản phẩm OCOP. 



Với thế mạnh về các dịch vụ bưu chính, tài chính bưu chính, Bưu điện Việt Nam sẽ hỗ trợ 
thực hiện tiếp nhận và gửi các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến Chương trình OCOP tại các bưu 
cục, Bưu điện - Văn hóa xã của Bưu điện Việt Nam, có những chương trình hỗ trợ vay vốn 
với lãi suất ưu đãi, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cũng như thực hiện việc vận chuyển các 
sản phẩm OCOP đến tay người tiêu dùng trong nước và quốc tế một cách nhanh chóng và an 
toàn. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
nhấn mạnh rằng: Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá rất cao về chương trình phát triển 
kinh tế nông thôn gắn với điều kiện tự nhiên, văn hóa của từng địa phương và tin tưởng rằng 
với sự hợp tác hiệu quả của Bưu điện Việt Nam trong việc giới thiệu, quảng bá và bán các sản 
phẩm OCOP tại các bưu cục, Bưu điện - Văn hóa xã trong giai đoạn tới sẽ tạo ra chuyển biến 
căn bản để xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn thực chất, bền vững và nâng 
cao thu nhập cho người dân nông thôn. 
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Phát triển sàn thương mại điện tử cho nông sản 

Ngày 18-7, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Văn phòng điều phối nông thôn mới trung 
ương đã ký thỏa thuận hợp tác xây dựng và phát triển sàn thương mại điện tử tại website 
Postmart.vn. 

 

Nông sản Việt được bán ở siêu thị tại TP.HCM - Ảnh: T.T.D 

Đây là sàn giao dịch quy mô quốc gia đối với các sản phẩm trong chương trình quốc gia "Mỗi xã 
một sản phẩm" (chương trình OCOP), trong đó mỗi xã sẽ có một sản phẩm đặc sản được giới 
thiệu, quảng bá rộng rãi. 

Đặc biệt, các sản phẩm trong chương trình này sẽ được hai bên xây dựng và phát triển dịch vụ 
thiết kế sáng tạo sản phẩm, hoạt động cung ứng dịch vụ sở hữu trí tuệ, mã số mã vạch sản phẩm 
dành riêng cho sản phẩm OCOP.  

Ngoài việc sử dụng các kênh truyền thông của hệ thống bưu điện VN để quảng bá cho các sản 
phẩm OCOP, doanh nghiệp này cũng cam kết sẽ có những chương trình hỗ trợ vay vốn với lãi 
suất ưu đãi, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ vận chuyển các sản phẩm OCOP đến tay 
người tiêu dùng. 

Theo đại diện Tổng công ty Bưu điện VN, sàn thương mại điện tử Postmart.vn hiện đang là cầu 
nối giữa các nhà cung cấp các đặc sản vùng miền của 63 tỉnh, thành phố đến người tiêu dùng trên 
cả nước.  

Tất cả sản phẩm trên Postmart.vn đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, thu hút 
được đông đảo sự quan tâm của khách hàng. 
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Tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích 

Sáng 19-7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị về tăng cường triển khai thực 
hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
(BCCI). 

 

Dự hội nghị có đại diện Vụ Bưu chính – Bộ Thông tin và Truyền thông; một số sở, ban ngành 
liên quan; cán bộ, nhân viên bưu điện các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI có hiệu lực thi hành từ ngày 
16-12-2016. Đây là bước tiến mới trong cải cách hành chính ở Việt Nam, nhằm góp phần 
giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá 
trình giải quyết TTHC, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh 
nghiệp. Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg gồm 4 Chương, 21 Điều được áp dụng đối với các cơ 
quan Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước giải quyết các thủ tục hành 
chính; tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI. 

Cũng theo Quyết định trên, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng 1 trong 3 dịch vụ: Gửi 
hồ sơ giải quyết TTHC; Nhận kết quả giải quyết TTHC; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết 
TTHC. Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ của Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam hoặc tại địa chỉ mà tổ chức, cá nhân yêu cầu. 
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BHXH Ia Grai đánh giá công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 với Bưu điện huyện 

Chiều ngày 18/7/2019, BHXH huyện Ia Grai phối hợp Bưu điện huyện tổ chức hội nghị sơ 
kết đánh giá công tác phối hợp về thu BHYT, BHXH tự nguyện; chi trả lương hưu và trợ cấp 
BHXH; chuyển phát hồ sơ BHXH qua dịch vụ Bưu chính trong 6 tháng đầu năm 2019. Ông 
Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc BHXH huyện chủ trì hội nghị. 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bưu điện huyện đã phối hợp với BHXH huyện tổ chức được 06 
cuộc đối thoại, khai thác được 113 người tham gia mới BHXH tự nguyện (đạt 62,8% kế 
hoạch), với số tiền thu 292 triệu đồng; Thu BHYT hộ gia dình được 1.213 người, với số tiền 
thu 789,7 triệu đồng. Trong đó tăng mới: 287 người, đạt 35,8% kế hoạch, với số tiền thu 
188,5 triệu đồng; thu thường kỳ: 926 người, với số tiền 601,2 triệu đồng; Công tác chi trả 
lương hưu và trợ cấp BHXH tiếp tục đươc duy trì ổn định, an toàn và kịp thời tận tay đối 
tượng với số tiền trên 72,7 tỷ đồng; Thực hiện tiếp nhận 5.054 hồ sơ và trả 5.027 hồ sơ các 
loại qua dịch vụ bưu chính. 

Hai đơn vị cũng chỉ ra một số mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến đó là: công tác 
thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua đại lý Bưu điện huyện cần nỗ lực nhiều hơn 
trong phối hợp với ngành BHXH tổ chức tuyên truyền vận động, khai thác đối tượng tham 
gia, phấn đấu đạt chỉ tiêu giao; Thực hiện việc nhập liệu dữ liệu vào phần mềm hộ gia đình 
đảm bảo đúng quy định theo hợp đồng đã ký giữa hai cơ quan; Tổ chức tốt công tác chi trả 
đảm bảo tận tay đối tượng, đảm bảo an toàn tiền mặt, tăng cường công tác tiếp nhận và trả hồ 
sơ cho các đơn vị và người dân qua dịch vụ bưu chính./. 

 


