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Chiến dịch đem “cái mới” giúp nông dân Hải Dương tiêu thụ nông sản 

Những ngày đầu tháng 3, điều mà người nông dân xã Gia Xuyên, tỉnh Hải Dương 

chuyện trò với nhau đã không còn là bao nhiêu mẫu bắp cải thu hoạch chưa bán được, 

bao nhiêu tấn su hào bị hư hỏng mà lại là về sàn thương mại điện tử tên Postmart. 

Về cách đưa sản phẩm lên sàn, bởi cách đây ít ngày, những người nông dân này lần đầu tiên 

được tiếp cận với một “cái mới”- bán nông sản qua sàn thương mại điện tử. 

Nông sản lên sàn, nông dân thoát cảnh chờ “giải cứu” 

Chị Nguyễn Thu Trang, xã Gia Xuyên, Hải Dương cho biết: “Mọi năm chưa có dịch, trung 

bình bán được 8 triệu đồng/1 sào bắp cải, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chỉ 

bán 1 triệu đồng/1 sào. Giá đã giảm hết mức, gần như là lỗ mà rau củ hư hỏng phải bỏ đi 

nhiều. Xót xa đấy mà không biết làm thế nào. Tôi cũng nghe báo đài nói là bán hàng trên sàn 

thương mại điện tử tiện lợi mà tốt lắm, nhưng làm nông đến điện thoại thông minh còn dùng 

chưa thạo, nói gì đến mấy cách bán hàng hiện đại như thế.” 

“May mà hôm vừa rồi có mấy cô chú ở bưu điện tới tận ruộng hướng dẫn cách chụp ảnh nông 

sản, rồi chỉ cho cả cách đưa sản phẩm lên sàn Postmart để bán. Mình cũng tập tành làm thử 

theo mấy cô chú ấy, sáng đăng lên mà chiều đã có vài đơn hàng rồi. Từ hôm đấy đến giờ tôi 

đỡ lo hẳn, tranh thủ thời gian hái rau xong, tôi tự chụp ảnh, tự viết thông tin sản phẩm, rồi đưa 

lên Postmart bán thôi. Nhanh lắm, không khó đâu. Mấy hộ trong thôn này cũng bắt đầu sử 

dụng Postmart rồi.” - chị Trang chia sẻ thêm. 

 

Sàn thương mại điện tử Postmart.vn sẽ giúp người dân tiêu thụ nông sản một cách hiệu quả 

và bền vững 

Giữa những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiểu rằng, việc mua hàng theo cách “giải cứu” 

chỉ là hành động hỗ trợ nhất thời, không mang tính chất lâu dài, Vietnam Post lập tức tạo 

dựng chuyên trang “Nông sản Hải Dương” trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn nhằm ứng 

dụng công nghệ số vào việc giúp các hộ nông dân tiêu thụ nông sản theo cách mới, hiệu quả 

và bền vững hơn. 

Bằng cách này, người dân có thêm một cách bán hàng mới, có tính ổn định cao hơn. Ngay cả 

trong tình hình dịch bệnh hay khi dịch đã lắng xuống, sàn Postmart vẫn sẽ là công cụ hữu hiệu 
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để kết nối các hộ sản xuất với người tiêu dùng, tạo uy tín, thương hiệu cho nông sản, đặc sản 

Hải Dương và xa hơn nữa là ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. 

Được biết, ngày 3/3, đoàn công tác của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng Bưu điện tỉnh 

Hải Dương đã trực tiếp đến tận vườn của người dân địa phương để khảo sát nguồn cung ứng 

sản phẩm, đánh giá chất lượng và triển khai hướng dẫn người dân cách tạo gian hàng và đưa 

sản phẩm lên sàn Postmart. Và ngay cùng ngày, những gian hàng đầu tiên của bà con nông 

dân Hải Dương đã được tạo lập và chính thức đi vào hoạt động. 

Từ khi chuyên trang “Nông sản Hải Dương” trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn được 

đưa vào hoạt động, đã có gần 50 sản phẩm đặc trưng của địa phương được bày bán. Các sản 

phẩm như cà rốt, bắp cải, củ đậu, dưa chuột, su hào, ổi Thanh Hà được bày bán trên sàn và 

đóng gói thành 1 túi theo các mức 5kg, 10kg, 20kg, tạo thuận tiện cho cả người nông dân và 

khách mua hàng trong việc kiểm đếm, tính số lượng. 

 

Lượng nông sản được đặt qua sàn Postmart tăng lên từng ngày, từng giờ 

Việc bán nông sản trên sàn Postmart bước đầu đạt được những hiệu quả nhất định, mang lại 

tín hiệu tích cực cho người dân.Chỉ tính riêng ngày 5/3 vừa qua, 95 đơn hàng, tương đương 

với gần 7 tấn nông sản đã được Bưu điện tỉnh Hải Dương thu gom và chuyển đến người tiêu 

dùng. 

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Gia Xuyên, Hải 

Dương, việc chung tay của Bưu điện Việt Nam hỗ trợ tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại 

điện tử Postmart.vn là “cái mới” với người dân tại đây và sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến 

tất cả các hộ sản xuất trong xã biết, đồng thời cũng sẽ hướng dẫn họ cách bán sản phẩm trên 

sàn, nắm được các quy trình, giao dịch để bán hàng thông thương, dễ dàng, thực tế hơn. Từ đó 

nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm nông nghiệp của Hải Dương. 

“Chạy đua” với thời gian, mang nông sản tươi đến tay người tiêu dùng 

Đều đặn mỗi ngày, những chuyến xe của Bưu điện Việt Nam lăn bánh đến các huyện, xã của 

tỉnh Hải Dương để thu gom những lứa rau mớt cắt, củ quả mới hái, lô trứng gà mới đẻ,… theo 

từng đơn đặt hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Từ khi tiếp cận với cách bán hàng 

mới này, sản lượng tiêu thụ nông sản của người dân địa phương ngày một tốt hơn. Gian hàng 

đầu tiên được tạo lập trên chuyên trang “Nông sản Hải Dương” tại sàn Postmart vào ngày 3/3, 

đến nay, Bưu điện đã ghi nhận hơn hàng trăm đơn hàng nông sản Hải Dương được đặt qua 

sàn, tương đương với hàng chục tấn hàng sẽ được mang đi tiêu thụ. 



 

Chuyến xe thu gom nông sản theo đơn hàng được đặt trên sàn Postmart của Bưu điện Việt 

Nam 

Đặc trưng của nông sản là thời gian thu hoạch và sử dụng, bảo quản ngắn ngày. Vì vậy, thời 

gian chuyển phát được xem là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Theo 

phương án của Bưu điện Việt Nam, đối với những đơn hàng lớn, đơn vị sẽ vận chuyển 

nguyên chuyến đến các điểm lớn; các đơn hàng nhỏ, lẻ sẽ được ghép với đường thư Bưu 

chính, sử dụng các công cụ dụng cụ như xe lồng lưới, gói bọc kĩ càng để đảm bảo chất lượng. 

Bưu điện Việt Nam cũng cam kết vận chuyển ưu tiên nông sản Hải Dương, giao hàng trong 

ngày, từ khâu thu gom đến khâu phát hàng được thực hiện nhanh chóng để đảm bảo độ tươi 

ngon của nông sản; từ đó, nâng cao giá trị và uy tín của nông sản địa phương trong mắt người 

tiêu dùng. Ngoài ra, bất kể đơn hàng nào là nông sản Hải Dương được đặt trên sàn Postmart 

đều được miễn, giảm phí vận chuyển nhằm hỗ trợ tối đa người dân trong việc tiêu thụ sản 

phẩm, giảm bớt khó khăn trong thời điểm dịch bệnh. 

Ông Đào Duy Toàn, Phó Giám đốc Bưu điện Tỉnh Hải Dương cho biết: “Từ năm 2019, Tổng 

công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai kết nối các nhà cung cấp nông sản thông qua sàn 

thương mại điện tử Postmart. Đặc biệt, trong thời gian đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Hải 

Dương, Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh kết nối thu mua hàng nông sản cho nông dân và hợp tác 

xã thông qua nhiều chương trình và qua kênh bán trên sàn Postmart từ ngày 2/3/2021. Việc 

bán nông sản trên sàn thương mại điện tử nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, phản hồi tích 

cực của các hộ nông dân và khách hàng ngay từ những ngày đầu triển khai. 

Hàng ngày, chúng tôi kiểm tra khối lượng hàng hóa theo đơn hàng và đến các hộ sản xuất trên 

địa bàn tỉnh để thu gom và hỗ trợ người dân đóng gói rau, củ, quả theo đúng quy cách để đảm 

bảo chất lượng trong quá trình vận chuyển. Sau đó vận chuyển về bưu cục để phân loại nông 

sản theo từng đơn hàng và đưa lên xe tải để chuyển đi các tỉnh thành khác trên cả nước. Trung 

bình mỗi ngày Bưu điện sẽ tiếp nhận từ 7-10 tấn hàng.” - ông Toàn cho biết thêm. 



 

Bưu điện Hải Dương tăng cường nhân lực phân loại, đóng gói, chuyển phát nông sản đến 

người tiêu dùng 

Từ khi sàn thương mại điện tử Postmart.vn mở trang dành riêng cho nông sản Hải Dương, 

toàn bộ cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh Hải Dương chưa phút nào ngơi nghỉ. Tất cả đều 

dốc toàn lực, tăng cường bưu tá, lực lượng thu gom phát hàng bất kể thứ 7, chủ nhật; đồng 

thời, bố trí đội ngũ trực sàn 24/24 để đảm bảo hệ thống thông suốt và hỗ trợ kịp thời những 

thắc mắc của người dân khi tạo gian hàng và trong quá trình sử dụng. Không chỉ có cán bộ, 

công nhân viên của Bưu điện Hải Dương dốc sức vì người dân, mà người bưu điện trên toàn 

mạng lưới cũng đang tranh thủ từng giờ, từng phút, “chạy đua” với thời gian đưa nông sản 

tươi ngon đến tay người tiêu dùng, quyết tâm không để xảy ra tình trạng giảm chất lượng, 

giảm giá trị sản phẩm do thời gian vận chuyển. 

Chiến dịch “Chung tay cùng người dân Hải Dương tiêu thụ sản phẩm” được Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) khởi động từ ngày 1/3/2021, nhằm cung cấp cho người 

nông dân Hải Dương công cụ hiệu quả, ổn định và lâu dài để bán sản phẩm nông nghiệp 

thông qua sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Mục tiêu trước mắt là để tiêu thụ nông sản 

đang bị ùn ứ, sau đó sẽ giải quyết triệt để bài toán tiêu thụ nông sản, hướng tới phát triển bền 

vững và xa hơn nữa là chuyển đổi số nông nghiệp cùng bà con nông dân. 

Những người nông dân như chị Trang giờ đây đã có thêm một cách bán hàng mới, hiện đại và 

hiệu quả hơn cách bán truyền thống. Từ những người nông dân chân lấm tay bùn, không 

thông thạo các ứng dụng trên chiếc điện thoại thông minh, giờ đây họ đã trở thành những 

“nông dân công nghệ” tự làm chủ gian hàng của mình trên một sàn thương mại điện tử. 
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Hiện đại hóa nền hành chính công - Nhìn từ kết quả của huyện miền núi An Lão 

Từ ngày 1/11/2019, huyện miền núi An Lão (Bình Định) đã thực hiện ký số online tích hợp 

trên sim điện thoại di động, với 100% văn bản của UBND huyện và các phòng, ban (trừ các 

văn bản mật). Cũng từ thời điểm đó, UBND huyện không nhận văn bản giấy từ các phòng 

ban, đơn vị, địa phương. Từ khi thực hiện ký số trên văn bản điện tử và gửi nhận văn bản điện 

tử trên phần mềm văn phòng điện tử, ngoài đảm bảo tính kịp thời còn giảm kinh phí văn 

phòng phẩm, cước phí bưu điện... 

 

UBND huyện An Lão tổ chức Lễ Vận hành phần mềm một cửa điện tử liên thông và chữ ký số. 

Hiện nay, 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Lão đã bố trí phòng làm việc riêng cho bộ 

phận một cửa; trang bị một số cơ sở vật chất thiết yếu để phục vụ công việc như: Quầy giao 

dịch đầy đủ các lĩnh vực theo quy định, máy vi tính (1 máy/quầy), máy in, khu vực ngồi chờ, 

máy nước uống nóng lạnh phục vụ dân… 

Trong đó, xã An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão được đầu tư hiện đại. UBND huyện cũng đã 

hỗ trợ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và 10 xã, thị trấn mỗi đơn vị 1 máy scan để 

phục vụ công việc, nhất là việc giao nhận văn bản điện tử và thực hiện phần mềm một cửa 

điện tử. 

Nhờ được đầu tư theo hướng hiện đại, bộ phận một cửa của huyện An Lão đã đảm bảo tiếp 

nhận, trả kết quả đối với 301 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện và các phòng ban, trong đó, có 18 TTHC mức độ 3 và 3 thủ tục mức độ 4. Bộ 

phận một cửa cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban và UBND cấp xã giải quyết tốt 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, mang lại sự hài lòng cho 

người dân. 

Anh Phạm Văn Ba, một người dân tại thị trấn An Lão cho hay: "Trước đây, mỗi khi làm giấy 

tờ thường phải chờ ít nhất phải mất một buổi. Từ khi có bộ phận một cửa, thời gian giải quyết 

rất nhanh, tôi thường đến để chứng thực giấy tờ, chỉ khoảng 10 - 15 phút là xong việc ".  

Trong năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền nên hoạt động 

kiểm soát TTHC đã được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần 

thực hiện tốt TTHC tại địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Chính quyền 

huyện An Lão cũng công khai, niêm yết đầy đủ các TTHC theo quy định, tạo điều kiện cho tổ 

chức, công dân giám sát việc thực hiện TTHC theo thẩm quyền của chính quyền các cấp, 

tránh gây phiền hà. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện 
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nghiêm túc việc công khai TTHC, thực hiện các hồ sơ mẫu đối với những TTHC thường 

xuyên phát sinh hồ sơ.  

Triển khai nghiêm túc việc vận hành hệ thống một cửa điện tử, đặc biệt là việc cập nhật tình 

hình giải quyết hồ sơ TTHC vào hệ thống một cửa điện tử tỉnh,;100% đơn vị cấp huyện, 

UBND cấp xã cập nhật hồ sơ và hệ thống; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết 

TTHC trên hệ thống nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ trễ hẹn… 

Ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết: Qua đánh giá kết quả năm 2020, 

hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua phần mềm một cửa điện tử đã đi vào nền 

nếp, đảm bảo tính khoa học, khắc phục nhanh chóng tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính trễ 

hạn; mối quan hệ giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng chuyên môn chặt chẽ, 

các khoản thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc đều được công khai, thực hiện 

minh bạch, rõ ràng. 

Hiện nay, phần mềm một cửa điện tử ở cấp huyện ở An Lão hoạt động tương đối ổn định, 

nhưng ở cấp xã thì vẫn còn nhiều cái khó, nhất là vùng xa xôi, thiết bị thiếu thốn, trình độ 

nhân lực còn hạn chế.  

“Thành lập thì dễ, nhưng duy trì được mới gian nan. Lúc đầu, các xã ở xa như An Nghĩa, An 

Toàn đều kêu khó, nhưng chúng tôi quyết tâm, chỉ cần có mạng internet là sẽ làm được. Sự 

quyết tâm, kiên trì thực hiện chính là động lực quan trọng để mang lại hiệu quả trong quá 

trình hiện đại hóa nền hành chính. Huyện sẽ tiếp tục vận hành và quản lý tốt phần mềm một 

cửa điện tử từ huyện đến xã, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý ngay những tồn tại, 

vướng mắc”, ông Trương Tứ chia sẻ. 

  



Nguồn: Báo Vĩnh Long 

Ngày đăng: 09/03/2021 
Mục: Xã hội 

Mục tiêu: 23.000 người tham gia BHXH tự nguyện năm 2021 

Cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Long cho biết trong năm 2021, ngành phấn đấu đạt 22.800 

người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 9.000 người so với năm 2020. Nhiều giải pháp cụ 

thể được ngành phối hợp đưa ra, định hướng thực hiện đạt nhiệm vụ này. 

Xác định các trưởng, phó ấp- khóm là những cán bộ trực tiếp, là “cánh tay nối dài” trong 

truyền tải chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nói chung và nhất là BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đây đến giữa tháng 3/2021, BHXH tỉnh sẽ tập huấn cho các 

trưởng, phó ấp- khóm trong tỉnh nhằm trang bị kiến thức cơ bản về BHXH tự nguyện, BHYT 

hộ gia đình; những quy định mới của chính sách BHXH, BHYT. 

Từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục 

tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Tại đây cũng đồng thời hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng 

“VssID- Bảo hiểm xã hội số” cho cán bộ trưởng, phó ấp - khóm. 

Trước đó, BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh và Sở GD-ĐT Vĩnh Long đã ký kết kế hoạch phối hợp 

tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT và hướng 

dẫn cài đặt ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số”, với đối tượng tuyên truyền là giáo viên 

đang công tác và phụ huynh học sinh từ 15 tuổi trở lên đang theo học tại các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn tỉnh. 
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