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Mục: Tin tức 

Hàng ngàn sản phẩm trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm lên sàn thương mại điện 
tử 

Tại Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới do Ban Chỉ đạo Trung ương các 
Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức từ ngày 18 - 19/10 tại Nam Định, Bưu điện Việt Nam 
đã chính thức giới thiệu sàn thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN tới đông đảo người 
tiêu dùng. Đây là sàn giao dịch thương mại điện tử có quy mô quốc gia giành riêng cho những 
sản phẩm nằm trong chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). 

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn 
Thưởng thăm gian trưng bày của Bưu điện Việt Nam tại Triển lãm thành tựu 10 năm xây 

dựng nông thôn mới. 

Sàn thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN  là giải pháp tối ưu, phù hợp với xu hướng 
phát triển của công nghệ 4.0 trong việc cung cấp giải pháp khép kín từ việc cập nhật sản 
phẩm, bán hàng, giao hàng đến thanh toán. 

Với mạng lưới rộng trên 13.000 điểm, trải rộng đến tận cấp xã, hệ thống phương tiện vận tải 
chuyên dùng, cùng lực lượng phát hàng chuyên nghiệp, đặc biệt là kinh nghiệm chuyển phát, 
thanh toán, thu tiền, Bưu điện Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng và vận hành sàn 
thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN. Đây chính là chiếc cầu nối giữa các nhà cung 
cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ sản xuất quy mô nhỏ lẻ các với người 
tiêu dùng trên cả nước. 



 

Sàn thương mại điện tử OCOP. POSTMART.VN  hiện đang cung cấp hàng triệu sản phẩm 
thuộc các nhóm: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải- may mặc, lưu niệm - nội thất - trang trí, 
dịch vụ du lịch nông thôn. Tất cả các sản phẩm đều mang đậm giá trị truyền thống, là niềm tự 
hào của mỗi địa phương. Dù thuộc ngành hàng nào, các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng, đảm bảo các quy chuẩn quốc gia về truy suất nguồn gốc. 

Nhà cung cấp tham gia giao dịch trên sàn Postmart.vn sẽ được hỗ trợ thực hiện các công đoạn 
từ đăng ký tham gia Chương trình OCOP, phân hạng sản phẩm, hỗ trợ sản xuất; ưu tiên vận 
chuyển hàng hóa, truyền thông rộng rãi trong nước và quốc tế... Khi trở thành nhà bán hàng 
trên sàn thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN, chắc chắn các doanh nghiệp, hộ sản 
xuất có thêm một kênh phân phối hàng hóa hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả bởi lượng 
khách hàng phủ rộng trên toàn quốc. Qua đó góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu 
nhập, từng bước hướng người dân vùng nông thôn tự tin tham gia vào thị trường với sự chủ 
động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. 

Đối với khách hàng, chỉ bằng 1 click chuột, khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn được tất cả 
những sản phẩm đặc sản trên mọi miền đất nước. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ nhà sản xuất kẹo lạc Hằng Nga đưa sản phẩm 
OCOP lên sàng thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN. 



Sàn thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN giờ đây không chỉ là cầu nối giữa người bán 
và người mua mà đã dần trở thành thói quen mua hàng, là niềm tin của người tiêu dùng Việt 
với những sản phẩm thuần Việt. 

Không chỉ cung cấp các sản phẩm OCOP trên phạm vi toàn quốc, nhằm đưa các đặc sản Việt 
ra thị trường quốc tế, mới đây Bưu điện Việt Nam đã chủ động làm việc với một số hãng bưu 
chính trên thế giới để kết nối sàn thương mại điện tử OCOP với hệ thống sàn thương mại điện 
tử của các nước. Với mối quan hệ sâu rộng của Bưu điện Việt Nam với Liên minh bưu chính 
thế giới tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong tương lai những sản phẩm của Chương trình 
OCOP sẽ có thêm những bước đột phá mới, đóng góp quan trọng vào chương trình phát triển 
kinh tế nông thôn của Chính phủ. 

Hà Giang 

 
 



 

Nguồn: Báo Bình Thuận 

Ngày đăng: 20/10/2019 
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Bưu điện Bình Thuận tổ chức tri ân khách hàng 

Chiều 19/10/2019, Bưu điện tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-
ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2019 và giới 
thiệu sản phẩm bảo hiểm “Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện”, “An Tâm Hưng Thịnh toàn diện”. 
Đồng thời, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Văn Thanh Hải, ngụ tại xã Tân Phước 
(La Gi) với số tiền 190.270.000 đồng. 

 

Khách hàng nghe giới thiệu sản phẩm mới. 

Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Life Việt Nam được 
thiết kế riêng cho khách hàng của Bưu điện. Sản phẩm cung cấp nhiều quyền lợi bảo vệ toàn 
diện trước các rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn hoặc bệnh hiểm 
nghèo. Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện còn mang đến cho khách hàng sự linh hoạt tối đa với các 
quyền linh hoạt đóng phí, rút hoặc vay từ Giá trị tài khoản hợp đồng tuỳ theo khả năng tài 
chính. Đây là giải pháp bảo vệ tài chính tiên phong, không chỉ mang đến cho khách hàng sự 
an tâm mà còn san sẻ gánh nặng tài chính khi rủi ro không may xảy ra. Còn Sản phẩm bảo 
hiểm “An tâm Hưng thịnh toàn diện” tiếp tục kế thừa những ưu điểm vượt trội về tính chủ 
động và linh hoạt trong việc đầu tư và tích lũy. Đồng thời, tích hợp thêm nhiều quyền lợi 
phòng tránh rủi ro phổ biến trong cuộc sống. Với sản phẩm này, người tham gia hoàn toàn có 
thể an tâm về vấn đề tài chính… 



 

Giám đốc Bưu Điện tỉnh trao giải thưởng cho khách hàng. 

Sau khi nghe giới thiệu sản phẩm mới và thấy có nhiều quyền lợi thiết thực 44 khách hàng đã 
đăng ký tham gia. Tại buổi tri ân này, Bưu Điện Bình Thuận còn tặng quà và tổ chức rút thăm 
may mắn trúng thường cho khách hàng đăng ký tham gia bảo hiểm nhân thọ Bưu điện. 



 

Nguồn: Báo Phú Yên      
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Tuy Hòa: Ủy nhiệm thu thuế bưu điện thu đạt gần 91,4% số thuế được giao 

Chi cục Thuế TP Tuy Hòa vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác ủy nhiệm thu thuế 
(UNTT) hộ kinh doanh nộp thuế khoán qua bưu điện 9 tháng và phương hướng thực 
hiện quý IV/2019. 

  

Theo Chi cục Thuế TP Tuy Hòa, đầu năm 2019, đơn vị ký hợp đồng với Bưu điện thành phố 
tiếp tục UNTT đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Ngày 1/4/2019, chi cục chọn thí 
điểm hai phường 6, 7 bàn giao nhiệm vụ thu thuế cho nhân viên bưu điện, không phân công 
công chức thuế trực tiếp hỗ trợ như trước. 

  

Đến nay, nhân viên UNTT bưu điện cơ bản đã quen mặt hộ kinh doanh, thành thạo việc phát 
phiếu thu tiền thuế; đồng thời triển khai thu thuế và hướng dẫn hộ kinh doanh trực tiếp nộp 
tiền thuế vào ngân sách. Đến cuối tháng 9/2019, tổng số thuế UNTT bưu điện thu nộp ngân 
sách hơn 33,5 tỉ đồng, đạt gần 91,4% tổng thu được giao. Trong đó, các phường 1, 2, 8, 4, 6, 
5, Phú Đông thu đạt trên 90%. 

  

Thời gian tới, để công tác UNTT qua bưu điện đạt hiệu quả cao, Chi cục Thuế và Bưu điện 
thành phố tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo 
thu đạt hơn 95% số thuế lập bộ và thu nợ 80% số nợ có khả năng thu. Bưu điện thành phố bố 
trí sắp xếp thời gian hợp lý, lựa chọn đội ngũ nhân viên UNTT có năng lực, nhiệt tình, ổn 
định công tác để thực hiện nhiệm vụ thu thuế. Chi cục Thuế thành phố tiếp tục hỗ trợ nhân 
viên bưu điện trong công tác triển khai thu thuế tại các địa bàn có công tác thu phức tạp, tỉ lệ 
thu đạt thấp... 



 

  

 

Nguồn: Báo Bạc Liêu     

Ngày đăng: 20/10/2019 
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Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

Cùng ngày, Bưu điện tỉnh tổ chức hội thi “Phụ nữ Bưu điện duyên dáng, tài năng” cũng nhằm 
chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Hội thi gồm 2 phần: phần 1, các thí sinh tham gia 
trình diễn trang phục được thiết kế từ những đồ vật bằng nhựa, giấy báo, văn phòng phẩm… 
không còn sử dụng hoặc đã qua sử dụng, với ý nghĩa chung tay chống rác thải nhựa; phần 2 là 
trang trí bàn tiệc có 9 đội tham dự thực hiện việc nấu những món ăn, trang trí cho bàn tiệc và 
thuyết trình. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn tổ chức họp mặt nữ cán bộ, công nhân viên và người 
lao động. Tại đây, đơn vị đã ôn lại truyền thống và những đóng góp to lớn của phụ nữ trong 
sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước nói chung, những cống hiến của phụ nữ Bạc Liêu nói 
riêng vào sự phát triển, đổi thay của tỉnh nhà. 

 

Các phụ nữ của Bưu điện tỉnh tham gia phần thi trình diễn trang phục chống rác thải nhựa. 
Ảnh: H.T 



 

Nguồn: Báo Công lý   

Ngày đăng: 20/10/2019 
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Rà soát, công khai các điểm chi trả BHXH, BH thất nghiệp 

BHXH Việt Nam đã có Công văn số 3799/BHXH-TCKT gửi BHXH các tỉnh, thành phố và 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc thực hiện chi trả chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua 
hệ thống đại lý Bưu điện. 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH và căn cứu các ý kiến của các địa 
phương, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thiện phần 
mềm nghiệp vụ, liên thông với cơ quan BHXH để thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN); chỉ đạo Bưu điện các tỉnh phối hợp với cơ quan 
BHXH thực hiện quy trình chi trả theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH và 
Công văn số 1314/BHXH-TCKT ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi 
trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu 
điện. Báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam trước ngày 31/10/2019. 

 

Ảnh minh họa 

Trước ngày 25/10/2019, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chuyển Danh mục điểm chi trả chi 
tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cho BHXH Việt Nam theo đúng 
quy định tại Điểm 7.4 Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Khoản 1 Điều 4 Hợp 
đồng dịch vụ số 86/2019/BHXHVN-TCTBĐVN ngày 01/6/2019 giữa BHXH Việt Nam và 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, 
TCTN qua hệ thống bưu điện. 

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng công ty Bưu điện đăng tải công khai Danh mục điểm chi 
trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh thực hiện: Đăng tải công khai 
Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Bưu điện tỉnh. Thường 
xuyên phối hợp với BHXH các cấp, thông báo kịp thời thay đổi về lịch chi trả, địa điểm chi 
trả cho cơ quan BHXH, người hưởng, các đơn vị liên quan, đồng thời cập nhật trên Cổng 
Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh. Rà soát tất cả các điểm chi trả trên địa 
bàn tỉnh, đặc biệt những điểm chi trả cần cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch năm 2019; thực hiện 



di chuyển các điểm chi trả tại tầng cao, gây khó khăn cho người hưởng. Điểm chi trả phải đáp 
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo Hợp đồng đã ký giữa cơ quan Bưu điện và 
cơ quan BHXH. Nâng cao công tác an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển, chi trả tại 
điểm chi trả theo quy định. 

Đối với BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Việt Nam yêu cầu đôn đốc cơ quan bưu điện tổng 
hợp Danh mục điểm chi trả thời điểm hiện tại để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện 
tử của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh.  Báo cáo Danh mục điểm chi trả về Trung tâm Truyền 
thông (BHXH Việt Nam) trước ngày 30/10/2019 để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của 
BHXH Việt Nam. 

BHXH các tỉnh, thành phố định kỳ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả của cơ quan 
bưu điện tại các điểm chi trả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến 
đánh giá của người hưởng. 

 


