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Huyện Thường Xuân chuyển bộ phận "một cửa" sang bưu điện huyện 

Chiều 4-10, UBND huyện Thường Xuân phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ khai 
trương bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
qua dịch vụ bưu chính công ích sang giao dịch tại Bưu điện huyện. 

Sáng 3-10, lãnh đạo huyện Tĩnh Gia đã có buổi làm việc, lắng nghe ý kiến của các hộ tiểu 
thương đang kinh doanh tại chợ tạm Còng, sau vụ.. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và huyện Thường Xuân cắt băng tại buổi lễ. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện thủ tục 
hành chính (TTHC), đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của mạng bưu chính công cộng, 
UBND tỉnh đã cho phép triển khai thí điểm chuyển bộ phận “một cửa” huyện Thường Xuân 
sang bưu điện huyện. Việc chuyển bộ phận “một cửa” UBND huyện Thường Xuân sang trụ 
sở của bưu điện huyện là giải pháp đột phá, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của 
Đảng, Nhà nước. Qua đó, người dân được phục vụ và hỗ trợ đầy đủ khi đến bộ phận “một 
cửa”; giảm thiểu thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí; đảm bảo lộ trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, 
tinh giản biên chế và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp bưu chính công ích trong cung 
ứng dịch vụ hành chính công… 

Đây là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện thí điểm chuyển bộ phận “một cửa” từ 
UBND huyện sang trụ sở Bưu điện huyện, góp phần đẩy mạnh CCTTHC trên địa bàn. 
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Ðặc sản Bình Ðịnh trên sàn Postmart 

Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức giới thiệu nhiều sản phẩm đặc sản 
của tỉnh - nhất là những sản phẩm thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) 
- lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart (https://postmart.vn/) của Tổng Công ty 
Bưu Ðiện Việt Nam (VNPost). Ðiều đáng phấn khởi là các sản phẩm của Bình Ðịnh rất 
chạy hàng. 

Anh Võ Đình Khánh, chủ cơ sở hải sản khô và đặc sản Mận Khoa 
(TP Quy Nhơn) giới thiệu với du khách thông tin sản phẩm của cơ 
sở trên sàn Postmart. 

“Rủ nhau” lên sàn 

Với gần 300 sản phẩm thuộc nhóm hải sản khô, đặc sản làng nghề Bình Định, từ tháng 
1.2019, cơ sở hải sản khô và đặc sản Mận Khoa (đường Vũ Bảo, TP Quy Nhơn) tham gia sàn 
Postmart. “Sản phẩm đưa lên sàn Postmart được rất nhiều người biết đến và chia sẻ với nhau. 
Nhờ đó, doanh thu của cơ sở tăng 35% so với trước. Nhiều sản phẩm của chúng tôi, như: Cá 
bò tẩm gia vị, cá bống cắt sợi, cá cơm chấy giòn, cá mai tẩm mè… được nhiều người chọn 
mua”- anh Võ Đình Khánh, chủ cơ sở Mận Khoa - vui vẻ kể. 

Cơ sở đặc sản xứ Nẫu Thúy Trinh (đường Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn) cũng giới thiệu 10 sản 
phẩm lên sàn Postmart, như: Mắm ruột, mắm mực, tôm chua, mắm cá thu, ghẹ sữa tẩm gia 
vị… Theo chị Diệp Thúy Trinh, chủ cơ sở, Postmart là một sàn giao dịch thương mại điện tử 
lớn, được quản lý, điều hành chuyên nghiệp nên tạo dựng được niềm tin nơi khách hàng. Do 
đó khi hàng của cơ sở lên sàn Postmart, không chỉ khách trong nước mà cả nhiều khách ngoại 
quốc cũng tin dùng. 

Nhạy bén với ứng dụng công nghệ, nhiều cơ sở sản xuất tại các làng nghề ở huyện, thị xã 
cũng đưa sản phẩm lên sàn Postmart, có thể kể đến: Rượu Bàu Đá, bún Song Thằn (TX An 
Nhơn), bún và miến gạo cô Phương (Phù Cát), trà Dung (Vân Canh), trà Gò Loi (Hoài Ân), 
nước mắm Đề Gi (Phù Cát)... Không chỉ bán được hàng, từ đây, việc quảng bá sản phẩm và 
thương hiệu địa phương cũng hiệu quả hơn. 



Anh Nguyễn Cảnh Duy, chủ hộ kinh doanh sản phẩm trà Dung, chia sẻ: “Tôi tin dùng 
Postmart của VNPost vì họ có lợi thế về mạng lưới trải rộng đến từng thôn, xã, hàng hóa được 
vận chuyển nhanh lại bảo đảm an toàn. Sử dụng dịch vụ của VNPost, tôi không mất nhiều 
thời gian để đem hàng đi gởi mà nhân viên của VNPost đến tận nơi để lấy hàng, sau đó giao 
tận tay cho khách”. 

Một cơ hội cho OCOP 

Bình Định hiện có 48 sản phẩm trên sàn Postmart, trong đó khoảng 10 sản phẩm được chứng 
nhận đạt chuẩn OCOP. Đánh giá chung của các cơ sở sản xuất, sàn Postmart bước đầu đã giúp 
họ rất nhiều trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. “Sàn Postmart đóng vai trò là cầu nối trực 
tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể quảng bá, giới thiệu 
các sản phẩm thế mạnh và tiêu thụ sản phẩm. Còn người tiêu dùng có thể mua được hàng tận 
gốc, có nguồn gốc, thương hiệu rõ ràng”, anh Nguyễn Cảnh Duy cho biết. 

“Để sản phẩm đứng được trên sàn, cơ sở kinh doanh bắt buộc phải có giấy phép đăng ký kinh 
doanh, chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và giấy công bố chất lượng sản 
phẩm. Thiếu một trong ba giấy phép này, cơ sở không thể đưa sản phẩm lên Postmart”, anh 
Võ Đình Khánh cho biết thêm. 

Chia sẻ về sự thuận tiện của Postmart, anh Nguyễn Tiến Đạt, một khách hàng ở tỉnh Yên Bái 
nói: “Tôi chỉ cần ngồi tại nhà và với vài thao tác click chuột đã có thể mang về cả một kho 
đặc sản của Bình Định. Mua hàng trên Postmart, nhân viên Bưu điện sẽ giao hàng tận tay và 
thực tế cho thấy là khá nhanh”. 

Ông Dương Đại Hảo, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương), phân tích: 
“Khi người sản xuất tự đưa hàng hóa lên sàn Postmart, với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản 
phẩm có chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ tạo điều kiện cho sản phẩm đặc sản 
của Bình Định đứng vững trên thị trường”. 

Chia sẻ về hướng đi sắp tới, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Gia Bình cho biết, Bưu điện sẽ 
nỗ lực đưa tất cả các sản phẩm nằm trong danh sách các hộ được công nhận là làng nghề tại 
Bình Định lên sàn Postmart, nhằm giúp các hộ làng nghề có thêm kênh bán hàng, giúp sản 
phẩm của họ vươn xa hơn và được sử dụng nhiều hơn. 

THÁI HÀ 
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Phát động cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp nữ Bưu điện Việt Nam” 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) vừa chính thức phát động cuộc thi ảnh với 
Chủ đề “Vẻ đẹp nữ Bưu điện Việt Nam”. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2020. 

Đối tượng dự thi là cán bộ, công nhân viên và người lao động đã và đang công tác tại Tổng 
công ty BĐVN; các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam. 

Tác phẩm dự thi phải thể hiện chân thực vẻ đẹp của người phụ nữ BĐVN trong lao động, sản 
xuất, kinh doanh, trong học tập và các hoạt động xã hội, hoạt động an sinh xã hội, vì cộng 
đồng; những khoảnh khắc đẹp của phụ nữ BĐVN trong cuộc sống thường nhật. 

 

Nhân vật chính trong tác phẩm dự thi phải là nữ cán bộ công nhân viên và người lao động 
đang công tác tại BĐVN, có thể là ảnh 1 người hoặc nhiều người. Nhân vật phụ trong tác 
phẩm có thể là đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, người thân... 

Cuộc thi khuyến khích những tác phẩm thể hiện vẻ đẹp của nữ Bưu điện trong quá trình lao 
động, sản xuất, kinh doanh; những tác phẩm có cách thể hiện, góc nhìn mới, làm nổi bật 
những nét khác biệt của phụ nữ ngành Bưu điện. 

Đối với nhân vật đang tham gia sản xuất, kinh doanh, phục vụ khách hàng phải mặc đồng 
phục của BĐVN theo chức danh lao động. Trong cuộc sống thường nhật nữ nhân vật phải 
mặc trang phục phù hợp với hoàn cảnh, không trái với thuần phong mỹ tục người Việt Nam. 



 

Tác giả phải đảm bảo tính chính xác, trung thực nội dung thông tin của tác phẩm gửi đến dự 
thi. 

Ảnh gửi dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, kích 
thước file: 2000 x3000 pixels, độ phân giải 300 dpi, (không chấp nhận file scan hoặc chụp lại 
từ ảnh giấy). 

Ảnh dự thi là ảnh đơn. Không hạn chế số lượng ảnh dự thi. 

Mỗi tác giả phải gửi kèm theo Phiếu dự thi dưới dạng file Word, trong đó ghi rõ thứ tự và tên 
tác phẩm, chú thích mỗi tác phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ. Khuyến 
khích ảnh dự thi có chú thích ghi rõ tên nhân vật là cá nhân hoặc tập thể, địa danh nơi chụp, 
mô tả sự kiện không quá 150 từ. Tác giả không có Phiếu dự thi với đầy đủ thông tin nói trên 
coi như không hợp lệ. 

Tác giả dự thi cần đặt tên file ảnh theo mẫu: họ và tên tác giả_tỉnh/thành_ký hiệu file. 

Ban tổ chức đặc biệt lưu ý, không chấp nhận các tác phẩm chắp ghép làm sai lệch hiện thực. 
Ảnh dự thi được tính từ ngày phát động cuộc thi, ảnh chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trước 
đây. 

 Tác giả tham dự cuộc thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu phát 
hiện vi phạm sau khi công bố kết quả, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng. 

BĐVN được toàn quyền sử dụng các tác phẩm ảnh dự thi và đạt giải cho các hoạt động thông 
tin, tuyên truyền của Tổng công ty. 

Để dự thi các tác giả gửi file ảnh (ghi rõ tên ảnh, họ và tên tác giả, đơn vị công tác hoặc nơi ở, 
số điện thoại liên hệ, email) theo một trong hai cách:Gửi flie qua địa chỉ 
email:phunubdvn@vnpost.vn hoặc gửi file ghi vào đĩa hoặc USB qua đường Bưu điện về địa 
chỉ: Ban Nghiên cứu Phát triển và Thương hiệu Tổng công ty BĐVN, số 5 - Phạm Hùng, 
Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ngoài bìa thư ghi rõ: Tác phẩm 
tham gia cuộc thi ảnh: “Vẻ đẹp nữ Bưu điện Việt Nam”. 

Thời gian nhận ảnh dự thi: Bắt đầu từ ngày 01/10/2019 đến 10/02/2020 (ngày gửi được căn cứ 
theo dấu Bưu điện). Dự kiến Ban tổ chức sẽ trao giải vào tháng 3/2020. 

Giải thưởng cuộc thi bao gồm 01 Giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng; 02 Giải Nhì trị 
giá10.000.000 đồng; 03 giải Ba trị giá 5.000.000 đồng; 10 giải Khuyến khích trị giá 3.000.000 
đồng/giải. 



Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 giải thưởng dành các đơn vị trong Tổng công ty có số 
lượng tác phẩm dự thi nhiều, đạt chất lượng cao. Mỗi giải tập thể trị giá 5.000.000 đồng. 
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Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Thủy: Mang niềm vui đến những mảnh đời bất hạnh 

Phát huy vai trò nòng cốt, làm cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, những năm qua, Hội 
Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lạc Thủy cùng các tổ chức, nhà hảo tâm đã mang niềm vui đến 
những mảnh đời bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn, giúp họ thêm có thêm niềm tin, vươn lên 
trong cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. 

 

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: "Thời gian qua, các cấp Hội đã 
thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, có sức lan tỏa rộng khắp, hướng đến những đối 
tượng có hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh trên địa bàn. Các phong trào, cuộc vận động 
như "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một 
địa chỉ nhân đạo", "Ngân hàng bò"... mang lại hiệu quả tích cực, đem đến niềm vui cho những 
đối tượng kém may mắn, thể hiện sự sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng". 

 

Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Thủy phối hợp với Bưu điện huyện ra mắt "Thùng quỹ nhân 
đạo" tại bưu cục huyện nhằm tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ đối tượng khó 

khăn. 

Hội đã đóng vai trò làm cầu nối với các tổ chức từ thiện, cá nhân có lòng hảo tâm, thực hiện 
công tác an sinh xã hội thông qua các hoạt động: tặng quà, hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm, triển 
khai các phong trào, cuộc vận động, bếp ăn tình thương, suất cơm miễn phí cho những người 
nghèo, yếu thế, hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân 
chất độc da cam" năm 2019, Hội đã trợ giúp 1.950 đối tượng với tổng số tiền 860 triệu đồng. 
Từ đầu năm đến nay, Hội vận động, quyên góp được 80 triệu đồng từ các cá nhân, doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn, quyên góp ủng hộ 100 chăn ấm, 250 áo ấm, 450 kg gạo cùng các 
nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá 250 triệu đồng trao tặng hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 
trên toàn huyện. Qua phong trào "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội đã 
vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ 18 đối tượng yếu thế với số tiền 18 triệu đồng. Trao tặng 8 
xe lăn cho người tàn tật tại các xã: Đồng Môn, Thanh Nông, Yên Bồng, thị trấn Thanh Hà. 
Phối hợp với Bưu điện huyện ra mắt "Thùng quỹ nhân đạo" tại bưu cục huyện nhằm tiếp nhận 
những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ đối tượng khó khăn tại địa bàn. 



Ông Mai Văn Sinh, thôn Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ, một trong những địa chỉ nhân đạo tại 
huyện. Dù đã hơn 80 tuổi ông vẫn phải gánh củi mưu sinh qua ngày, nuôi con trai mắc bệnh 
tâm thần, sống trong căn nhà dột nát. Hội đã trao tặng 1 con bò giống hỗ trợ ông Sinh phát 
triển kinh tế, đồng thời tặng nhiều suất quà, nhu yếu phẩm giúp ông vơi bớt khó khăn. 

Ngoài ông Sinh, 2 hộ khác cũng được hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế theo chương trình 
"Ngân hàng bò" được Hội CTĐ huyện triển khai trong năm 2019. Đẩy mạnh công tác chăm 
sóc sức khỏe đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, Hội đã tổ chức khám, cấp thuốc 
cho hơn 400 người dân tại xã Đồng Môn, Hưng Thi. Tặng 360 suất cơm tại Trung tâm Y tế 
huyện. Trao tặng 10 suất học bổng, 800 suất quà cho học sinh tại xã Đồng Tâm trị giá 35 triệu 
đồng... 

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết thêm: "Các hoạt động nhân đạo 
được triển khai rộng khắp, hình thức đa dạng, hiệu quả, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước, sự sẻ chia, đồng cảm của các cá nhân, tổ chức từ thiện đối với những mảnh đời bất 
hạnh, người nghèo, khuyết tật, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần nâng cao 
chất lượng an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn". 

 


