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Phát hành bộ tem bưu chính “Tết Tân Sửu” 
 

Ngày 12-12, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem bưu chính “Tết Tân Sửu”. Bộ 

tem mang ý nghĩa hạnh phúc, đoàn viên, may mắn, tài lộc đến với mọi người, mọi nhà trong 
dịp năm mới.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bộ tem bưu chính “Tết Tân Sửu”. 
 

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, gồm hai 

mẫu tem và một bloc. Trong đó, mẫu tem 2-1 thể hiện hình ảnh chú trâu cõng trên lưng giỏ 

trái cây và lá dong gói bánh chưng ngày Tết; mẫu 2-2 là hình ảnh trâu mẹ, trâu con khoác trên 

mình lớp áo hoa mai vàng; nền bloc thể hiện hoa đào, hoa mai, cùng mâm ngũ quả. Tem được 

cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 12-12-2020 đến ngày 30-6-2022. 
 

VIỆT LAM 



Nguồn: Kinh tế & Đô thị 
 

Ngày đăng: 13/12/2020  

Mục: Văn hóa 

 

Văn hóa từ thiện - cùng bàn và làm: Bài cuối: Đổi mới để lan tỏa và hiệu quả hơn 

 

Đã đến lúc cần đổi mới hơn nữa công tác từ thiện để có thêm nguồn lực vật chất và phi vật 
chất chăm lo cho người nghèo, người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

 

Cần phải tạo khung pháp lý cần thiết cho hoạt động từ thiện; tạo vị thế, hình ảnh của các cá 

nhân, đơn vị tích cực tham gia công tác nhân đạo xã hội; đổi mới theo hướng áp dụng CNTT 
trong công việc. 

 

Bài học về sự phối hợp 
 

Việt Nam là đất nước mà “Lá lành đùm lá rách” đã trở thành đạo lý. Trở thành một phong trào 

quần chúng đặc biệt, mọi công dân không kể lứa tuổi, địa vị, giàu nghèo đều có thể tham gia. 

Nên cùng với việc xây dựng hệ thống pháp lý rất cần hình thành văn hóa từ thiện để phong 

trào nhân đạo xã hội đảm bảo “nhanh, nhạy, kịp thời, hiệu quả” với những hình thức, biện 

pháp phong phú, đa dạng, bảo đảm phong trào có tính liên tục, bền vững. 
 

Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về văn hóa từ thiện, cách làm từ thiện nhưng điều mà mọi 

người phải khẳng định là vai trò của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể địa 

phương trong vai trò điều phối và giao nhận. Chỗ nào sự phối hợp chặt chẽ thì hiệu quả cao và 

ngược lại, ở đây không chỉ các đoàn từ thiện phải thấu hiểu địa phương mà ngược lại. 
 

Sự phối hợp càng sớm, ngay từ khâu khảo sát thiệt hại và nhu cầu thì hiệu quả càng cao. Ngay 

cả quá trình giao nhận, tưởng như đơn giản nhưng không có sự bàn bạc chi tiết, cụ thể và công 

khai đối tượng, giá trị hỗ trợ thì vừa lãng phí, đôi khi lại không tạo được sự đồng thuận cao 

trong chính những người được nhận sự giúp đỡ. 
 

Nên mới có chuyện có các thành viên của một quỹ từ thiện bỏ tiền túi đi tiền trạm, khảo sát một 

xã miền núi cần cụ thể gì rồi về mới phát động quyên góp. Thế nhưng sau khi nhóm xây cho các 

cháu được lớp học khang trang ấm áp, lại thấy địa phương lấy lại làm... nhà văn hóa, khiến cho 

người khảo sát “dở khóc, dở cười”. Hóa ra, do địa phương bất ngờ được cấp tiền xây lớp học, nếu 

nhận phòng học mới sẽ bị cắt kinh phí nên đành… chuyển mục đích sử dụng. 
 

Trở lại chương trình “Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung” của báo Kinh tế & Đô 

thị mới đây đạt được hiệu quả cao vì báo đã phối hợp với các đồng nghiệp của báo Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế làm tốt việc khảo sát nhu cầu của các vùng lũ lụt. 

1.000 suất quà (mỗi suất gồm nhu yếu phẩm và 500.000 đồng), cùng nhiều phần quà giá trị 

khác (tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng) đã vượt cả ngàn cây số đến tận tay bà con các tỉnh Hà Tĩnh 

(200 suất), Quảng Bình (300 suất), Quảng Trị (300 suất) và Thừa Thiên Huế (200 suất) rất kịp 

thời và thiết thực. Đặc biệt, món quà phòng máy tính trị giá 100 triệu đồng của trường THPT 

Kim Liên (TP Hà Nội) tặng trường THCS Lộc Thủy (Quảng Bình), quê hương của Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp đã giúp cho thầy và trò nơi đây sớm ổn định việc dạy và học sau lũ. 
 

Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa 
 

Nếu như tổng đài nhân đạo 1400.vn là hình thức áp dụng CNTT vào việc quyên góp tiền cho 

các hoạt động từ thiện thì mới đây Đề án Chính phủ “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” đã 

tính đến việc dùng công nghệ kết nối cộng đồng, lan tỏa nhân ái, xây dựng hệ thống thông tin 

nhân đạo, góp phần thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện được minh bạch và kịp thời. 
 

Dự án Bản đồ số Việt Nam (Vmap) và hệ thống kết nối thông tin nhân đạo (iNhandao) tại địa 
chỉ https://vmap.vn và https://map.itrithuc.vn vừa được khai trương vào đầu tháng 10/2020 do 



các lập trình viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập đoàn FPT, nhiều 
đơn vị, đặc biệt là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã hoàn thành phiên bản thử nghiệm. 

 

Bản đồ địa chỉ nhân đạo điện tử nhằm hỗ trợ việc triển khai các hoạt động nhân đạo. Theo đó, 

trên hệ thống https://nhandao.itrithuc.vn sẽ hiển thị các thông tin về địa chỉ nhân đạo do cộng 

đồng người dùng cả nước đề xuất như người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, người 

dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai… Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng 

công nghệ kết nối các nguồn lực cộng đồng để thực hiện các hoạt động trợ giúp nhân đạo. 
 

Hiện dự án đã hoàn tất giai đoạn 1, triển khai cập nhật dữ liệu địa chỉ nhân đạo để các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp có thông tin đầy đủ và chính xác về các trường hợp cần trợ giúp, đảm 

bảo đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu, thuận tiện, đảm bảo minh bạch, rõ ràng. Hệ thống đã 

cập nhật khoảng 17.000 địa chỉ nhân đạo trên tổng số 60.000 địa chỉ nhân đạo được đề xuất từ 

khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước. 
 

Thực tế cho thấy ngoài cách thông qua cá nhân, các nhóm, hội tự phát, hay qua các cầu nối 

trung gian để chuyển tiền - quà đến được tay người dân cần giúp đỡ, hệ thống phần mềm 

iNHANDAO giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguồn lực đóng vai trò cầu nối thiết thực. 

iNhandao giúp những người có hoàn cảnh khó khăn dễ dàng tiếp cận đến những “Mạnh 

thường quân”. 
 

Ngược lại, những cá nhân tổ chức mong muốn được chia sẻ đến người dân cần được hỗ trợ, 
có thể tìm kiếm đúng người, đúng địa chỉ một cách đơn giản hơn. Đây cũng là dự án đầu tiên 

tại Việt Nam sử dụng công nghệ kết nối các nguồn lực cộng đồng để thực hiện các hoạt động 
trợ giúp nhân đạo. 

 

Đến https://nhandao.itrithuc.vn, mọi người có thể tiếp cận 12 đối tượng khác nhau, đó có thể 

là: Hỗ trợ khẩn cấp, người già, trẻ em, giáo dục, lũ lụt, người khuyết tật… Hệ thống triển khai 

xây dựng dữ liệu địa chỉ nhân đạo nhằm cung cấp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

những thông tin đầy đủ và chính xác về các trường hợp cần trợ giúp và các chiến dịch nhân 

đạo; đảm bảo việc trợ giúp đúng đối tượng, đúng nhu cầu, thuận tiện, minh bạch, rõ ràng; tạo 

sự thay đổi lớn về cách làm, mức độ ảnh hưởng tới xã hội; phát triển ứng dụng kết nối, điều 

phối công tác nhân đạo trên cả nền tảng web và trên điện thoại di động. 
 

Nhà tài trợ ngoài việc triển khai tài trợ thuận tiện cũng có thể theo dõi hoạt động và kết quả tài 

trợ của mình trên hệ thống một cách dễ dàng, chi tiết. Trong giai đoạn tiếp theo, Hệ thống 

iNhandao tiến tới mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động nhân đạo để mọi tổ chức, cá nhân đều 

có thể tham gia. Tất nhiên trong quá trình thử nghiệm, cần phải tổng kết, đánh giá và điều 

chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng đơn giản hóa cách sử dụng. 
 

Trong phạm vi 5 kỳ của một chuyên đề, chúng tôi không có tham vọng sẽ đề cập hết tất cả các 

khía cạnh của một vấn đề khá lớn này. Nhưng điều mà người viết và các nhà báo, luật sư, các nhà 

từ thiện tham gia trao đổi là muốn cung cấp những góc nhìn khác nhau về những mặt được 

- chưa được trong công tác này. 



Nguồn: Nhân Dân 
Mục: Xã hội 

Ngày đăng: 13/12/2020  
 

Nhiều người dùng đóng BHXH tự nguyện qua cổng dịch vụ công 

 

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế của gia đình, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện là hai dịch 

vụ công có tỷ lệ thanh toán lớn tại hai cổng dịch vụ công của quốc gia và ngành bảo 

hiểm xã hội. Sắp tới, ứng dụng VssID sẽ hoàn thiện một số tính năng hỗ trợ người tham 

gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
 

VssID sẽ hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện 
 

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam), cho hay, hiện tại, trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia và Cổng DVC của 

ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), có triển khai hai DVC là gia hạn thẻ bảo hiểm y tế của gia 

đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện. Đây cũng là hai dịch vụ có tỷ lệ thanh toán lớn nhất tại 

các cổng DVC trên. Sắp tới, hai dịch vụ này sẽ được triển khai trên ứng dụng VssID - Bảo 

hiểm xã hội số để người tham gia BHXH, nhất là tham gia BHXH tự nguyện, có thể trực tiếp 

sử dụng các dịch vụ theo cách đơn giản nhất. Việc ghi danh, thanh toán sẽ được thực hiện trên 

ứng dụng BHXH số này, giúp người dân không phải trực tiếp đến cơ quan BHXH. 
 

Trước mắt, VssID đã có những tính năng cơ bản nhất, cung cấp các tiện ích và thông tin thiết 

yếu về quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), tra cứu một số 
thông tin như mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT. 

 

Trong thời gian tới, ứng dụng tăng cường một số tính năng hỗ trợ người tham gia BHXH tự 

nguyện. Cụ thể như: nhắc nộp khi đến gần hạn, đồng thời tích hợp dịch vụ thanh toán trực 
tuyến như DVC trên Cổng DVC quốc gia. 

 

BHXH Việt Nam hiện đang cung cấp 19/27 DVC mức độ 3, 4 trên Cổng DVC của ngành. 

Đến nay, đã có hơn 71 triệu hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng DVC của 
BHXH Việt Nam. 

 

Cùng với đó, cơ quan này cung cấp, tích hợp 15 DVC trực tuyến của ngành, đồng bộ hơn 6 

triệu hồ sơ trên Cổng DVC Quốc gia. 
 

Bình thường để gia hạn thẻ BHYT, người dân phải đến đại lý để làm hồ sơ, rồi đại lý chuyển 

về cơ quan BHXH, rồi chờ cán bộ nhập dữ liệu vào hệ thống...Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ 

qua cổng DVC quốc gia, quy trình rất đơn giản. Chỉ vài phút sau khi khai báo đầy đủ hồ sơ, 

người khai đã nhận được thông báo kết quả. 
 

Ông Nguyễn Hoàng Phương chia sẻ, đại dịch Covid-19 đã gây những khó khăn đến công tác 

phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), nhất là BHXH tự nguyện. Đưa ứng 

dụng VssID vào sử dụng chính là một trong những giải pháp hướng đến tăng trưởng số người 

tham gia BHXH tự nguyện. 
 

Trong năm 2020, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực hiện chính sách an 

sinh xã hội nói chung, chính sách BHXH, BHYT, BHTN nói riêng. Đặc biệt, đại dịch gây áp 

lực đến mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện do phải thực hiện giãn cách xã hội, khó 

khăn trong công tác tuyên truyền vận động… Tuy vậy, vẫn có một điểm ấn tượng với chính 

sách phát triển BHXH tự nguyện, khi tăng thêm 418 nghìn người so với năm 2019 chỉ trong 

11 tháng. Số người tham gia BHXH tự nguyện cán mốc hơn 970 nghìn người vào thời điểm 

30-11-2020. 



Trong bối cảnh dịch bệnh, BHXH Việt Nam đã có các giải pháp tích cực nhằm tập trung phát 

triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đó là: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 

cải cách TTHC, giao dịch điện tử; truyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT 

tự nguyện qua điện thoại, ứng dụng mạng xã hội… 
 

Góp phần bảo đảm quyền lợi người lao động 
 

Ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, 
nhận định, hiện nay, nhiều trường hợp người sử dụng lao động, doanh nghiệp trốn đóng, nợ 

đóng BHXH, BHYT, BH thất ngiệp. Tuy nhiên, người lao động (NLĐ) thường không biết về 
tình trạng này. Chỉ khi phát sinh vấn đề, họ mới biết. 

 

Luật BHXH năm 2014 quy định rất rõ, định kỳ 6 tháng, NLĐ được cung cấp thông tin về 
đóng BHXH. Định kỳ hằng năm được cơ quan BHXH xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã 

hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc 
đóng, hưởng BHXH. 

 

Nhưng trong thực tiễn, NLĐ và người sử dụng lao động đều không thực hiện. Từ đó, ảnh 
hưởng tới quyền lợi của NLĐ. 

 

Bằng việc sử dụng VssID, NLĐ có thể trực tiếp quản lý thông tin BHXH của mình, biết được 

tình trạng người sử dụng lao động có minh bạch, thực hiện chính sách BHXH đầy đủ không. 

Ngoài ra, NLĐ cần thường xuyên cập nhật, theo dõi tình trạng doanh nghiệp để bảo vệ quyền 

lợi của mình. Nếu phát hiện doanh nghiệp cố tình trốn hay nợ đóng BHXH, NLĐ có thể hỏi 

trực tiếp, phản ánh với công đoàn, hoặc báo cáo cơ quan chức năng để có giải pháp bảo vệ kịp 

thời. 
 

Cũng theo ông Lê Đình Quảng, VssID là một công cụ tốt đối với NLĐ. Để cải thiện chất 

lượng ứng dụng này trong tương lai, nên cải thiện các thủ tục đăng ký sử dụng VssID để NLĐ 
dễ tiếp cận thuận lợi nhất. 

 

VssID cần tiếp tục được bổ sung, tăng cường tiện ích, theo hướng mở rộng dịch vụ. Thí dụ, 

không chỉ thí điểm thay thế ảnh thẻ BHXH của VssID ở 10 tỉnh miền trung khi đi khám, chữa 

bệnh, mà nên mở trên diện rộng thay thế thẻ BHYT, sổ BHXH. Phải tăng cường tích hợp các 

DVC, thông tin, giúp tiện lợi cho NLĐ. 
 

Tiến tới, ứng dụng phải có các tiện ích thanh toán trực tuyến. Nếu càng tích hợp nhiều, sử 

dụng thuận lợi, sẽ thu hút NLĐ sử dụng, giúp họ tham gia tích cực hơn vào các chính sách 

BHXH, BHYT. Điều này có tác dụng lan tỏa, mở rộng đối tượng, thực hiện các chính sách về 

an sinh xã hội 
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Hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều chỉnh dịch vụ logistics 
 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, logistics đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế. Tuy nhiên, ở Việt Nam, pháp luật điều chỉnh dịch vụ logistics chưa thực sự 
hoàn thiện, còn tồn tại những bất cập làm hạn chế năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

 

Do đó, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp dịch vụ logistics và bạn đọc cho rằng, cần hoàn thiện 
hệ thống pháp luật để điều chỉnh nhu cầu phát triển cả về quy mô, tốc độ của dịch vụ logistics. 

 

Sau một thời gian dài phát triển, dịch vụ logistics đã được thể chế hóa trong Luật Thương mại 
2005, pháp luật về giao thông vận tải, các nghị định: Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định 
về kinh doanh dịch vụ logistics, Nghị định số 144/2018/NĐ-CP về vận tải đa phương thức...  
góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ logistics phát triển. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp 

dụng pháp luật vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế cần khắc phục để hoàn thiện và nâng 

cao hiệu quả thực thi pháp luật về logistics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bãi container hàng hóa nhập khẩu tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 
 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tương, Phó tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt 

Nam, cho biết: "Nhìn chung, nước ta đã có hệ thống pháp lý tương đối đầy đủ điều chỉnh dịch vụ 

logistics. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế về tính đồng bộ và rõ ràng của các văn bản dưới luật, việc 

giải thích và áp dụng các quy định của luật về hoạt động logistics có nhiều điểm chưa thống nhất, 

gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực thi. Bởi vậy, Chính phủ cần tạo thuận lợi hơn nữa cho 

doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật thông qua việc xây dựng các văn bản hướng dẫn rõ 

ràng, thống nhất. Hiện nay, việc kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu còn mất thời 

gian và chi phí. Cải cách thủ tục hành chính trong khâu này cần được quan tâm hơn. Đồng thời, 

các hoạt động logistics cho thương mại điện tử (TMĐT) như khâu mua hàng, giao hàng trực 

tuyến, các dịch vụ logistics đầu cuối cũng phát triển mạnh. Để theo kịp tốc độ phát triển của 

TMĐT, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cần tập trung vào việc chuyển đổi số, ứng dụng 

hiệu quả công nghệ thông tin, phục vụ khách hàng kịp thời hơn. Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện 

khung khổ pháp lý cho TMĐT, quy định về logistics cho TMĐT cũng như tạo thuận lợi trong việc 

quản lý, chữ ký số, an toàn, an ninh hệ thống mạng giao dịch". 
 

Đồng tình với quan điểm trên, theo luật sư Trần Quang Khải, Trưởng văn phòng luật sư Quang 

Khải và cộng sự, việc phân loại các hoạt động logistics còn nằm rải rác ở nhiều văn bản pháp 



luật khác nhau, chưa có quy định rõ ràng về trách nhiệm và giới hạn quản lý giữa các cơ quan 

nhà nước trong việc quản lý hoạt động logistics. Điều này dẫn đến khó khăn trong công tác 

quản lý và áp dụng để xác định các hoạt động logistics. Theo quy định tại Điều 233 Luật 

Thương mại 2005, logistics bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải 

quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng 

hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa. Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 quy định nhóm một số phân 

ngành kinh tế thuộc dịch vụ logistics. Điều 3 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP, phân biệt các 

loại dịch vụ logistics. Tháng 5-2007, Việt Nam cùng các nước thành viên ASEAN cũng đã 

nhất trí xây dựng lộ trình hội nhập ngành dịch vụ logistics trong ASEAN, trong đó quy định 

dịch vụ logistics trong ASEAN gồm 11 phân ngành... Như vậy, phần lớn các văn bản trên đều 

phân loại hoạt động logistics theo hướng từng ngành vận tải riêng biệt. Cách phân loại này sẽ 

làm mất đi bản chất thương mại của hoạt động logistics và dễ dẫn đến sự nhầm lẫn giữa hoạt 

động này với hoạt động vận chuyển thông thường. 
 

Ngoài ra, nhiều bạn đọc cũng cho rằng, cần quy định trường hợp miễn trách nhiệm đối với 

thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics khi tổn thất là do khuyết tật của hàng hóa, quy định 

về định mức bồi thường thiệt hại và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ 

logistics. Cơ quan quản lý nhà nước cần có kế hoạch xây dựng các gói giải pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp logistics trong quá trình triển khai các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, kịp thời tháo 

gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp về các vấn đề chính sách và thực thi các hiệp định 

thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp 

định Đối tác toàn diện khu vực ASEAN... Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần 

chủ động tìm kiếm, liên kết với các doanh nghiệp quốc tế có uy tín để cùng phát triển, nâng 

cao chất lượng dịch vụ logistics. 
 

DƯƠNG SAO 


