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Bưu chính vẫn đảm bảo cung ứng thực phẩm, hàng hóa dịp Quốc khánh 2/9 

Cùng với việc mở cửa, cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính tại hệ thống bưu cục trong dịp nghỉ 
lễ 2/9, Vietnam Post và Viettel Post cũng đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa 
thiết yếu tại các địa phương đang giãn cách. 

Điểm phục vụ bưu chính mở cửa suốt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 

Dịp Quốc khánh 2/9/2021 là năm đầu tiên chính thức áp dụng quy định mới tại Bộ luật Lao động 
2019 với 2 ngày nghỉ. Tính cả 2 ngày nghỉ hằng tuần, các cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động được nghỉ tối đa 4 ngày trong dịp này, từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu lưu thông hàng hóa, sử dụng các 
dịch vụ bưu chính chuyển phát và đặc biệt là sự gia tăng nhu cầu về lương thực, thực phẩm, hàng 
hóa thiết yếu của người dân tại các địa phương đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Đó là 
những lý do để đội ngũ những người lao động bưu chính vẫn duy trì hoạt động bình thường trong 
đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. 

 

Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ bưu chính, hiện nhiều điểm phục vụ của Vietnam Post đang tổ 
chức cung ứng lương thực, hàng thiết yếu cho người dân. 

Thông tin với ICTnews vào chiều ngày 1/9, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post) cho biết, các điểm phục vụ của doanh nghiệp bưu chính này trên toàn quốc vẫn mở cửa, cung 
cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trong suốt thời gian nghỉ 
lễ Quốc khánh, từ ngày 2/9 đến ngày 5/9, trừ các điểm phục vụ nằm trong khu vực bị phong tỏa, 



giãn cách, buộc phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương để đảm bảo công tác phòng, 
chống dịch. 

Cùng với đó, các hoạt động phát hàng, khai thác vẫn sẽ được duy trì như ngày thường để đảm bảo 
luồng vận chuyển hàng hóa diễn ra thông suốt, không gián đoạn. 

“Tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách, Bưu điện cung cấp các dịch vụ trên tinh thần tuân 
thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương, mọi hoạt động đều theo sự cho phép 
của cơ quan chính quyền và được tổ chức như trước thời gian nghỉ lễ”, đại diện Vietnam Post khẳng 
định. 

Bên cạnh đó, Vietnam Post cũng đã bố trí nhân sự, điều hướng các tuyến đường thư, bưu gửi sang 
các sàn khai thác lân cận, tăng cường thêm các sàn khai thác dã chiến để duy trì luồng vận chuyển 
từ Bắc đến Nam, hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố đang bị giãn cách, phong tỏa chặt như Đà Nẵng và 
TP.HCM. 

Tương tự, với Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), trong 4 ngày nghỉ dịp Quốc 
khánh 2/9 năm nay, đơn vị vẫn cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa bình thường trên toàn quốc. 
Cụ thể, các bưu cục Viettel Post vẫn mở cửa nhận hàng từ 8h đến 17h các ngày từ 2/9 đến 5/9.  

Đối với các tỉnh, thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch, do nhu 
cầu hàng hóa của người dân vẫn có xu hướng tăng nên Viettel Post vẫn hoạt động trong kỳ nghỉ. 
Đồng thời nâng cao cảnh giác với dịch bệnh, bằng việc yêu cầu toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân 
viên tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. 

Cung cấp hơn 62.200 tấn hàng thiết yếu tại 27 địa phương vùng dịch 

Tham gia cung cấp lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân tại những địa phương 
thực hiện giãn cách là việc đã được Vietnam Post và Viettel Post triển khai từ giữa tháng 7 và được 
đẩy mạnh hơn từ khoảng cuối tháng 7, sau khi Bộ TT&TT phê duyệt kế hoạch “Bảo đảm cung cấp 
hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách 
xã hội”. 

Theo số liệu tổng hợp từ 5 doanh nghiệp bưu chính, trong đó Vietnam Post và Viettel Post là 2 đơn 

vị chủ lực, tính đến hết ngày 1/9, đã có 4.162 điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu được thiết lập tại 

27 tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội để phục vụ nhu cầu của người dân vùng dịch. 

Thống kê cũng cho thấy, đến hết ngày 1/9, cac doanh nghiệp bưu chính đã cung cấp 62.259 tấn hàng 

hóa thiết yếu, với tổng giá trị hàng hóa được cung cấp là 1.116 tỷ đồng. Cùng với đó, các doanh 

nghiệp bưu chính cũng đã vận chuyển 7.181 tấn hàng hóa theo chỉ đạo của chính quyền các địa 

phương. 

Đại diện các doanh nghiệp bưu chính đều khẳng định duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu 

cầu lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu của người dân tại các địa phương giãn cách vẫn đang 

là ưu tiên hàng đầu. Cũng vì thế, các doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động bình thường trong cả 

những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 này. 

Đơn cử như, Viettel Post và sàn thương mại điện tử Vỏ Sò hiện đang đẩy mạnh việc cung ứng hàng 

hóa thiết yếu cho TP.HCM thông qua việc triển khai gian hàng “đi chợ online” từ ngày 31/8 vừa 

qua. 

“Dự kiến nhu cầu hàng hóa sẽ còn tiếp tục tăng, chúng tôi đã bố trí nhân sự để có thể vận hành hoạt 

động một cách trơn tru, đảm bảo thời gian giao các đơn hàng thiết yếu tới tay người tiêu dùng”, đại 

diện Viettel Post chia sẻ. 



Ngoài ra, trong bối cảnh ngày càng nhiều địa phương siết chặt các biện pháp giãn cách để hạn chế 

sự lây lan của dịch bệnh khiến việc chuyển phát hàng gặp nhiều khó khăn, Vietnam Post vừa công 

bố triển khai chương trình hỗ trợ miễn cước hoàn cho các đơn hàng chưa phát thành công do ảnh 

hưởng dịch. 

Cụ thể, doanh nghiệp bưu chính này miễn cước chuyển hoàn các bưu gửi không thể phát cho người 

nhận do địa chỉ phát nằm trong địa bàn bị cách ly, phong tỏa, không phát được tại địa chỉ cũng như 

tại bưu cục hoặc người nhận bị cách ly, không nhận được hàng và có trạng thái chuyển hoàn từ ngày 

15/7 đến ngày 30/9. 

Vân Anh 
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Thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm tháng 9 và 10-2021 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh 
sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH và bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN) tháng 9 và tháng 10-2021. 

Theo đó, đối với người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản ATM: cơ quan 
Bưu điện thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người hưởng từ ngày 6-9 đến ngày 7-9-
2021. 

Đối với người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN bằng tiền mặt: ở các huyện, thị xã, 
thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ thì chi trả 
bắt đầu từ ngày 2-9 và xong trước ngày 25-9-2021; nhân viên chi trả phải xét nghiệm COVID và có 
kết quả âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. 

Ở các địa bàn cách ly do ảnh hưởng của COVID-19 thì cơ quan Bưu điện phối hợp với chính quyền 
địa phương, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 để chi trả kịp thời, an toàn cho 
người hưởng. 

 

Nhân viên Bưu điện TP. Buôn Ma Thuột chi trả lương hưu tại nhà cho người hưởng trong đợt 
dịch COVID-19 năm 2020. (Ảnh minh họa) 

Đối với các huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ 
tướng Chính phủ: Cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả giãn cách theo khung giờ tại các điểm chi trả, 
mỗi một khung giờ sẽ chi trả cho số lượng đối tượng không quá 30 người. Thời gian chi trả từ ngày 
2-9 đến 10-9-2021, từ ngày 11-9 trở đi chi trả tại các bưu cục của cơ quan Bưu điện. 

Tại mỗi điểm chi trả phải đảm bảo: bố trí nhân viên điều phối đảm bảo giãn cách không tập trung 
quá 10 người cùng một lúc tại phòng chi trả và mỗi người phải cách nhau tối thiểu 2 mét; cơ quan 
Bưu điện tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm chi trả trước và trong thời gian cơ quan Bưu 
điện tổ chức chi trả. 



Đối với người hưởng thuộc diện: từ 80 tuổi trở lên; dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn; bị bệnh 
mãn tính đang được điều trị ngoại trú thì cơ quan Bưu điện có trách nhiệm chi trả tại nhà trong thời 
gian thích hợp của tháng. 

Đối với các khu dân cư bị phong tỏa, cơ quan Bưu điện tạm thời ngừng chi trả, đến khi hết phong 
tỏa thì các địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ chi trả tại địa chỉ nơi ở của người 
hưởng, các địa bàn còn lại, cơ quan Bưu điện sẽ thông báo cho người hưởng nhận tiền tại các Bưu 
cục gần nhất. 

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong việc chi trả, Bưu điện tỉnh sẽ xây 
dựng chi tiết các tuyến chi trả, ngày chi trả, thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cụ 
thể theo từng thôn, buôn, tổ dân phố và thông báo cụ thể đến người hưởng; cơ quan Bưu điện ứng 
dụng công nghệ thông tin để nhắn tin đến từng người hưởng qua số điện thoại mà người hưởng đã 
cung cấp… 

Thúy Hồng 

  



Nguồn: Sở y tế Quảng Nam 
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BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM THĂM VÀ TẶNG QUÀ LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU 
CHỐNG DỊCH 

Chiều ngày 01/9, đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và ủng hộ 20 triệu đồng 
cho tập thể Y bác sỹ, công chức viên chức, người lao động Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam. 

Tại buổi trao tặng, ông Trần Thanh Bình - Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Nam chia sẻ: đây là 
món nhỏ nhưng thể hiện tình cảm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Bưu điện tỉnh Quảng 
Nam muốn chia sẻ cùng với các y bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch. Mong rằng các Y bác sỹ sẽ có 
nhiều sức khỏe để góp phần cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh.         

 

Ts.Bs Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam tiếp nhận ủng hộ từ 
Bưu điện tỉnh 

Tiếp nhận ủng hộ, Ts.Bs Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 
Nam gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã kịp thời 
động viên, chia sẻ cùng với các y bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch./. 

Thùy An 
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Ngày đăng: 01/09/2021 
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Nâng tầm đối ngoại đa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 

Việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Khai thác Bưu chính của Liên minh Bưu chính Thế 
giới, cùng với việc đã trúng cử vào các cơ quan, tổ chức quốc tế khác là hoạt động cụ thể nhằm 
triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương 
trong giai đoạn mới hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. 

Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC) của Liên minh Bưu chính Thế giới 
(UPU) nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại Đại hội lần thứ 27 UPU được tổ chức trực tuyến và trực tiếp từ 
ngày 9 - 27/8/2021 tại Abidjan, Bờ Biển Ngà. Nhân dịp này, Đại sứ, Tiến sỹ Lê Thị Tuyết Mai, 
Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại 
thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam. 

Phóng viên (PV): Thưa Đại sứ, xin bà cho biết quá trình vận động ứng cử của Việt Nam làm thành 
viên Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC) của UPU nhiệm kỳ 2022 - 2025 như thế nào? 

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai: Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) là một tổ chức quốc tế chuyên 
ngành về bưu chính thuộc hệ thống Liên hợp quốc. Việt Nam lần đầu tiên ứng cử và trúng cử trong 
số 48 nước được bầu vào POC của UPU trong cuộc bỏ phiếu kín ngày 26/8 tại Đại hội 27 UPU. 
Đồng thời, tại phiên họp đầu tiên của POC tối ngày 26/8 và tối ngày 27/8 với sự tham dự của 48 
nước thành viên POC, Việt Nam và Ấn Độ đã ứng cử và được nhất trí bầu là đồng Chủ tịch của Ủy 
ban 4 về Dịch vụ Tài chính Bưu chính, lĩnh vực được coi là có tiềm năng phát triển lớn ở Việt Nam 
và trên thế giới trong giai đoạn tới.  

Việc Việt Nam trúng cử như trên là kết quả của nhiều yếu tố. Trước hết, kết quả này thể hiện chủ 
trương đúng đắn của Việt Nam và sự ủng hộ, tín nhiệm của các nước dành cho Việt Nam trong triển 
khai chính sách đối ngoại tích cực hội nhập quốc tế, đề cao hợp tác quốc tế, thúc đẩy đối ngoại đa 
phương, duy trì hòa bình và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.  

Kết quả trúng cử cũng thể hiện việc các nước ghi nhận sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các 
hoạt động của UPU thời gian qua, đã đảm nhiệm tốt 4 nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Điều hành 
(CA). Sự tham gia tích cực của Việt Nam trong CA là cơ sở tốt để Việt Nam ứng cử và trúng cử 
POC (do Việt Nam hết quyền ứng cử vào CA tại Đại hội này vì đã đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ liên tiếp 
là thành viên CA). 

Điều này cũng thể hiện kết quả tham gia của Việt Nam trong công tác chuẩn bị và tham dự Đại hội. 
Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ trì đại diện Việt Nam tham gia UPU, trực tiếp là Tiểu 
ban công tác UPU của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó có sự tham gia của Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam, đã chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, sớm xây dựng và triển khai kế hoạch 
ứng cử vào POC của UPU, cũng như nội dung tham dự Đại hội 27 UPU, trong đó có tham gia đề 
xuất và thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội.  

Thành công trong bầu cử nêu trên còn nhờ có vận động ứng cử trước và tại Đại hội. Bên cạnh vận 
động kênh chuyên ngành, Bộ Ngoại giao đã sớm tổ chức triển khai vận động các nước thành viên 
UPU, thông qua trao đổi với các Cơ quan đại diện các nước tại Hà Nội và trao đổi giữa các Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài với sở tại. Theo đó, Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva đã 
tích cực phối hợp với các các Phái đoàn các nước khác tại Geneva...  

Vận động kênh ngoại giao và sự tham dự trực tiếp của cán bộ ngoại giao đã góp phần quan trọng 
vào sự tham gia của Việt Nam tại Đại hội, làm tăng sự ủng hộ của các nước đối với ta. Việt Nam là 
một trong số 11 nước trúng cử từ 20 nước ứng viên vào POC thuộc khu vực Nam Á và Châu Đại 
Dương, là khu vực có cạnh tranh cao nhất. Bên cạnh đó, có sự cạnh tranh cao trong bầu cử các vị 
trí lãnh đạo UPU và bầu 40 thành viên CA và 48 thành viên POC của UPU. Ngoài ra, còn có khó 
khăn chung do đại dịch làm hạn chế việc tiếp xúc, cử đoàn tham dự trực tiếp.  



Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ, Đoàn Việt Nam tham dự 
Đại hội trực tuyến từ Hà Nội, dẫn đầu là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh 
Tuấn; và Đoàn tham dự trực tiếp tại Abidjan gồm tôi, với tư cách Trưởng đoàn và 01 cán bộ Phái 
đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva. Trong suốt thời gian tham dự Đại hội UPU lần thứ 27 từ ngày 
9 - 27/8/2021, Đoàn ta đã tích cực tham dự các phiên họp, trao đổi với các Đoàn của các nước cả 
trực tuyến và trực tiếp.  

Đoàn ta trực tiếp tham dự tại Đại hội ở Abidjan, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Đoàn tham dự từ 
trong nước, đã tiến hành vận động, tiếp kiến Lãnh đạo cấp cao một số nước, tích cực tiếp xúc, trao 
đổi với các đại diện các nước tham dự Đại hội, cả cấp Trưởng đoàn và cấp làm việc; đại diện cho 
Việt Nam, tôi đã trình bày 02 bài phát biểu tại phiên họp Ủy ban về chính sách và chiến lược của 
UPU và tại phiên họp toàn thể, đồng thời tham gia các cuộc bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.  

PV: Với vai trò là thành viên POC của UPU, Việt Nam sẽ có trách nhiệm như thế nào? 

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai: Với tư cách thành viên POC của UPU nhiệm kỳ 2022 - 2025, Việt Nam 
có trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền và chức năng, nhiệm vụ của thành viên POC theo quy định 
của UPU.  

Theo đó, để thúc đẩy sự tham gia có hiệu quả của Việt Nam với tư cách thành viên POC, Bộ Thông 
tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì đại diện Việt Nam tham gia UPU, và trực tiếp là Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam - doanh nghiệp khai thác bưu chính được chỉ định của Việt Nam đại diện 
tham gia POC, có trách nhiệm, trước hết là bảo đảm sự tham dự đầy đủ của Việt Nam tại các cuộc 
họp của POC; tham gia thảo luận và đưa ra quyết định đối với các vấn đề về hoạt động khai thác, 
kinh tế và thương mại của ngành kinh doanh bưu chính và hợp tác quốc tế về bưu chính; thúc đẩy 
lợi ích chung của các nước thành viên UPU, trong đó có nước ta và các nước đang phát triển; tham 
gia đóng góp xây dựng khuyến nghị cho các nước thành viên UPU về các tiêu chuẩn của quy trình 
công nghệ, hoạt động khai thác bưu chính hoặc các quy trình khác cần thống nhất thực hành khai 
thác bưu chính, nhằm mục đích giúp hiện đại hóa và nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ bưu chính. 

PV: Xin bà đánh giá ý nghĩa của việc Việt Nam trúng cử thành viên POC của UPU, đặc biệt khi tin 
vui này lại đến trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao? 

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai: Việc Việt Nam lần đầu tiên trúng cử trở thành thành viên POC của UPU 
thể hiện sự chủ động, tích cực tham gia của Việt Nam trong các hoạt động chung của UPU tiếp theo 
quá trình tích cực tham gia CA, đặc biệt trong xu hướng hiện đại hóa dịch vụ bưu chính cùng với 
thương mại điện tử và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ trên thế giới.  

Điều này sẽ mở thêm cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào thảo luận, xây dựng các khuyến 
nghị và quy tắc bưu chính quốc tế, tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác của UPU; thúc đẩy tiếng 
nói và lợi ích chung trong lĩnh vực bưu chính của Việt Nam và các nước thành viên UPU nói chung, 
nhất là lợi ích của các nước đang phát triển.  

Điều này cũng sẽ mở thêm cơ hội cho ta thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bưu chính nói riêng 
và đóng góp vào phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, quan hệ đối tác trên các lĩnh vực khác giữa 
Việt Nam và các nước thành viên UPU; thu hút hoạt động hợp tác, hỗ trợ dự án để cải tiến tổ chức, 
nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ bưu chính của Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế của 
ngành Bưu chính Việt Nam nói riêng và hình ảnh Việt Nam nói chung. 

Ngành Bưu chính Việt Nam cũng sẽ có thêm cơ hội nắm bắt thông tin, xu hướng phát triển của 
ngành bưu chính; trao đổi sâu để chia sẻ, học hỏi về chính sách, kinh nghiệm quốc tế để thúc đẩy 
phát triển ngành Bưu chính Việt Nam phát triển, có khả năng cung cấp dịch vụ bưu chính ngày càng 
hiệu quả, có chất lượng và giá cả hợp lý cho nhân dân trong nước và trên thế giới, bảo đảm an toàn 
cho nhân viên và khách hàng kể cả trong bối cảnh đại dịch, qua đó đóng góp tích cực cho việc thực 
hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta.  

Việc Việt Nam trúng cử vào POC của UPU, cùng với việc Việt Nam đã trúng cử vào các cơ quan, 
tổ chức quốc tế khác, cũng là hoạt động cụ thể nhằm triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước 



về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương trong giai đoạn mới hội nhập quốc tế sâu rộng và 
toàn diện.  

Thành công này về đối ngoại đa phương trong UPU với sự tham gia đóng góp tích cực của các cán 
bộ Ngành ngoại giao ở trong nước và nước ngoài sát cánh cùng các cán bộ Ngành Bưu chính vừa 
là tin vui của Ngành Bưu chính và vừa là tin vui của ngoại giao đa phương góp phần kỷ niệm 76 
năm ngày thành lập Ngành ngoại giao Việt Nam. 

PV: Vậy là một “chiến công” mới của đối ngoại đa phương tiếp tục được ghi dấu. Với tư cách là 
Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, bà có cảm xúc gì khi vai trò và vị thế của Việt Nam ngày 
càng được nâng cao trên trường quốc tế, đặc biệt khi Ngành Ngoại giao đóng góp một phần nỗ lực 
không nhỏ? 

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai: Kết quả Việt Nam trúng cử tại một tổ chức quốc tế chuyên ngành có sự 
đóng góp một phần nỗ lực không nhỏ của Ngành Ngoại giao, trong đó có sự tham gia trực tiếp của 
Phái đoàn Việt Nam tại Geneva khiến tôi và các cán bộ Phái đoàn rất phấn khởi, vinh dự được tham 
gia thực hiện nhiệm vụ, cùng Đoàn công tác vượt qua không ít khó khăn. Chúng tôi cũng tự nhủ cần 
tiếp tục nỗ lực tham gia đóng góp cùng các bộ, ngành để thực hiện chủ trương đẩy mạnh và nâng 
tầm sự tham gia của Việt Nam trong đối ngoại đa phương, phục vụ thực hiện thành công chiến lược 
bảo vệ và phát triển đất nước bền vững.  

Chúng tôi rất xúc động và tự hào khi triển khai nhiệm vụ đối ngoại đa phương. Trong tiếp xúc và 
trao đổi, các vị Lãnh đạo, đại diện và nhiều bạn bè các nước hoan nghênh thành tựu và nỗ lực tích 
cực của Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam, thể hiện ủng 
hộ Việt Nam, và không ít bạn bè nhấn mạnh tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục có đóng góp tích cực 
cho hợp tác đa phương, lên tiếng vì lợi ích của các nước đang phát triển, nhất là các nước kém phát 
triển. 

Mặc dù các công cụ ngoại giao số được phát huy hiệu quả trong duy trì và thúc đẩy đối ngoại, hợp 
tác quốc tế, sự tham dự trực tiếp của cán bộ ngoại giao, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các Bộ, 
ngành, có ý nghĩa không nhỏ trong thành tích chung của công tác đối ngoại. Tôi và các cán bộ Phái 
đoàn tại Geneva sẵn sàng nhận nhiệm vụ trực tiếp triển khai hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại 
các tổ chức quốc tế ở Geneva và địa bàn khác được giao để đẩy mạnh tham gia đối ngoại đa phương, 
kể cả trường hợp trong nước không thể cử đoàn tham dự trực tiếp ở nước ngoài vì đại dịch.  

Điều này cũng đặt ra thách thức không nhỏ cả về nội dung và khối lượng công việc gia tăng hơn, 
đòi hỏi Phái đoàn chúng tôi phải phát huy sức mạnh tập thể, bố trí cán bộ hợp lý để hoàn thành tốt 
công việc ngày càng lớn hơn và đa dạng hơn, phức tạp hơn. Đồng thời mỗi thành viên Phái đoàn 
chúng tôi luôn quán triệt chủ trương, triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao; 
phối hợp chặt chẽ trong cơ quan và liên ngành, giữa trong nước và ngoài nước, với nhiều đối tác; 
vận dụng công nghệ số và không ngừng tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, 
mở rộng kiến thức, nâng cao hiệu quả công việc, nắm bắt thông tin và cơ hội hợp tác, kịp thời có 
biện pháp linh hoạt thích ứng với tình hình diễn biến nhanh và bất ngờ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ đối ngoại. 

PV: Xin cảm ơn Đại sứ./. 

Minh Anh 

  



Nguồn: Báo Quảng Ninh 

Ngày đăng: 02/09/2021 
Mục: Kinh tế 

Đưa nông sản Quảng Ninh lên sàn thương mại điện tử 

Việc đẩy mạnh tiêu thụ, phân phối sản phẩm OCOP của tỉnh đến người tiêu dùng thông qua 
các sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn, hiện đại đang được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh quan tâm. Đây được coi là hướng đi mới, kỳ vọng mở ra “cánh cửa” vươn xa hơn cho các 
sản phẩm OCOP của tỉnh trong thời đại 4.0 hiện nay. 

“Chìa khóa” mở rộng thị trường 

Sàn TMĐT được hiểu là nơi diễn ra các hoạt động mua bán trực tuyến của các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân trên cùng một website. Ở Việt Nam, TMĐT đã xuất hiện từ năm 2004 và được đánh 
giá là một trong những thị trường TMĐT phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, chỉ xếp sau 
Indonesia. Theo thống kê của Cục TMĐT và Kinh tế số (Bộ Công Thương), tăng trưởng của thị 
trường TMĐT Việt Nam đang ở mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây; riêng năm 2020, quy mô 
TMĐT tại Việt Nam đạt 5 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng tới 81%. 

Nắm bắt được xu thế này, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, kết nối 
với các sàn TMĐT để bán hàng. Công ty TNHH MTV Newstar là một trong những doanh nghiệp 
tiên phong trong việc đưa sản phẩm lên các kênh phân phối lớn trong nước như Voso, Tiki, Sendo, 
Postmart… Bà Cao Hồng Vân, Giám đốc Công ty, cho biết: Công ty đã hoàn thiện thủ tục, quy trình 
để đưa sản phẩm của mình tiêu thụ tại các kênh phân phối. Công ty hiện đã ký hợp đồng tiêu thụ, 
phân phối với các sàn TMĐT voso.vn, sendo.vn, postmart.vn với các sản phẩm thịt chưng mắm tép 
sá sùng Vanbest, nước mắm sá sùng Cái Rồng, muối tôm sá sùng, mực xào hải sâm, nem sơn tinh - 
thủy tinh, chả cá nhệch pha mực mai. Hiện tất cả các sản phẩm của Công ty trên các sàn TMĐT đã 
được nhiều khách hàng biết tới; doanh thu từ sàn TMĐT khoảng trên 100 triệu đồng/năm. Thời gian 
tới, Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đưa các sản phẩm lên các sàn TMĐT khác nhằm mở 
rộng thị trường tiêu thụ và phân phối sâu rộng hơn tới người tiêu dùng. 

Không chỉ giới thiệu, bán sản phẩm theo hình thức truyền thống tại các điểm giới thiệu sản phẩm 
OCOP, siêu thị, trung tâm thương mại ..., việc đưa sản phẩm OCOP lên tiêu thụ tại các sàn TMĐT 
đang trở thành xu thế, giúp cho các doanh nghiệp mở rộng tiêu thụ sản phẩm ra các thị trường lớn. 
Từ năm 2020, các sản phẩm tinh dầu, túi thơm của HTX Thảo mộc Tuệ Lâm (huyện Bình Liêu) đã 
được lên kệ bày bán trên sàn TMĐT postmar.vn, có thể nói là bước ngoặt trong chiến lược phát triển 
của HTX, bởi trước đây, HTX chỉ đưa sản phẩm tới một số cửa hàng bán lẻ, siêu thị... 

 

Sản phẩm OCOP Quảng Ninh được bày bán trên postmart.vn 



Đại diện HTX Thảo mộc Tuệ Lâm chia sẻ: Bên cạnh tiêu thụ sản phẩm trên sàn giao dịch TMĐT 
Quảng Ninh teqni.gov.vn, HTX đã ký được hợp đồng tiêu thụ, phân phối 16 sản phẩm (tinh bột 
nghệ nguyên chất; tinh dầu treo sả chanh nguyên chất; tinh dầu treo xe vỏ quế, bưởi; tinh dầu xả 
chanh; tinh dầu hồi....) tại Postmar.vn, đã giúp cho HTX mở rộng thị trường, hiệu quả trong quảng 
bá sản phẩm. Sau hơn 1 năm khai thác trên các sàn TMĐT, các sản phẩm của HTX đã được đông 
đảo người tiêu dùng biết đến hơn, các đơn đặt hàng ở ngoài tỉnh cũng nhiều hơn, giúp HTX phát 
triển ổn định. HTX đang hoàn thiện hồ sơ để tham gia các sàn Tiki, Sendo… 

Việc đưa sản phẩm OCOP lên tiêu thụ tại các kênh phân phối lớn, có uy tín đang được các doanh 
nghiệp trong tỉnh hết sức chú trọng, dần trở thành định hướng lâu dài để phát triển sản phẩm. Anh 
Vũ Ngọc Thành, chủ Cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo Bảo Khang (TP Hạ Long), chia sẻ: Đối với 
Bảo Khang nói riêng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác nói chung, việc hoàn thiện thủ 
tục, quy trình để đưa sản phẩm của mình thoát khỏi “ao làng” thông qua các sàn TMĐT lớn trong 
nước là điều hết sức cần thiết. Các sản phẩm của Bảo Khang đã được bày bán trên teqni.gov.vn và 
postmart.vn. Bảo Khang đã hoàn thiện thủ tục, danh sách sản phẩm có nhu cầu phân phối theo đúng 
quy trình hướng dẫn và đang chờ phản hồi từ các sàn TMĐT lớn trong nước, qua đó giúp Cơ sở 
được gặp gỡ nhiều bạn hàng hơn, có cơ hội trao đổi thông tin với các đơn vị cùng ngành sản xuất 
trong cả nước để tiếp tục nâng cao chất lượng, vị thế sản phẩm... 

Đến nay có hơn 20 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh thực hiện phân phối hàng hóa trên các sàn 
TMĐT trong nước, như: HTX Nông - lâm - ngư nghiệp Thái An, Công ty TNHH MTV Nước khoáng 
Công đoàn Quang Hanh, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thủy sản Quảng Ninh, Công ty 
CP Nước mắm Cái Rồng Vân Đồn, Công ty CP Ngọc trai Hạ Long, Cơ sở sản xuất đông trùng hạ 
thảo Bảo Khang… Các sản phẩm của các đơn vị đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Theo 
thông tin từ Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, hiện postmart.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã 
có trên 100 sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh tham gia giao dịch. Sau 2 năm đưa sản phẩm lên 
postmart.vn, doanh thu bán hàng qua sàn của các đơn vị tăng từng năm, năm 2020 đạt gần 500 triệu 
đồng/tổng số đơn hàng, từ đầu năm 2021 đến nay đạt gần 1 tỷ đồng/tổng số đơn hàng. 

Đồng hành cùng doanh nghiệp 

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. Để hoàn thành 
mục tiêu này, tỉnh sẽ chú trọng phát triển và hoàn thiện hạ tầng TMĐT trong hệ thống hỗ trợ giao 
dịch trực tuyến, tích hợp thanh toán, hóa đơn điện tử và các giải pháp xác thực thông tin giao dịch, 
triển khai trung tâm giải quyết tranh chấp, kết hợp với thanh toán đảm bảo, hệ thống quản lý trực 
tuyến dịch vụ chuyển phát và hoàn tất đơn hàng. Cùng với đó, giao cho các cơ quan chức năng thực 
hiện đồng bộ việc tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp TMĐT trực tuyến với doanh nghiệp phân phối 
truyền thống, nhà sản xuất, thông qua các chương trình: Phân phối thực phẩm an toàn, khuyến mại 
trực tuyến, chương trình xúc tiến, hội nghị kết nối giữa doanh nghiệp và các sàn TMĐT… nhằm 
tăng cường hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp và củng cố, nâng cao niềm tin của người tiêu 
dùng vào giao dịch TMĐT. 

Là trang thông tin mua sắm của tỉnh, teqni.gov.vn từ khi được thành lập đến nay đã phát huy tác 
dụng trong việc mở rộng thị trường phân phối các sản phẩm OCOP của tỉnh. Đây được coi là tiền 
đề để các doanh nghiệp dần chú trọng đưa các sản phẩm lên các sàn TMĐT lớn trong nước. Theo 
thống kê của Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương tỉnh, hiện có 223 sản phẩm OCOP của 
Quảng Ninh đang được tăng tải trên teqni.gov.vn. Từ đầu năm đến nay có gần 2.000 đơn hàng đặt 
hàng, trong đó có khoảng 88% chuyển cho các doanh nghiệp thực hiện giao dịch. 



 

Sản phẩm na dai Đông Triều được đăng tải, bày bán trên dongtrieumart.vn. 

Hướng tới tiêu thụ trực tuyến, từ cuối tháng 7/2021, TX Đông Triều đã xây dựng sàn TMĐT của 
địa phương tại địa chỉ https://dongtrieumart.vn. Từ khi sàn đi vào hoạt động đã có trên 100 hộ dân 
trồng na tham gia; đã nhận trên 300 đơn hàng đặt hàng online; đã thu mua, tiêu thụ trên 5 tấn quả 
na cho người dân. Thời gian tới, Đông Triều sẽ đưa các sản phẩm OCOP của thị xã lên 
dongtrieumart.vn. Qua đó giúp nông dân có cơ hội tự xây dựng thương hiệu nông sản, từng bước 
chủ động bán nông sản lâu dài qua kênh trực tuyến TMĐT. 

Mới đây nhất, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối, tiêu thụ sản phẩm lên các sàn TMĐT 
lớn trong nước, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm 
tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh qua “Gian hàng Việt” trên các sàn TMĐT năm 2021. Tại hội nghị, các 
doanh nghiệp SXKD trong tỉnh và đơn vị phân phối hàng hóa lớn như Tiki, Sendo, Soso.vn, 
Shoppe… đã có cơ hội trao đổi, tìm hiểu về việc phát triển kinh doanh trên môi trường trực tuyến. 
Đại diện các sàn TMĐT trực tiếp hướng dẫn quy trình và cách thức phân phối hàng hóa, chính sách 
ưu đãi do sàn TMĐT xây dựng, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm của 
mình lên các sàn TMĐT. 

Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Thời gian qua, Sở Công Thương đã 
thực hiện các chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kết nối sản phẩm OCOP Quảng Ninh 
trên nền tảng số, ứng dụng TMĐT, trên các kênh thông tin truyền thông đa phương tiện phù hợp với 
xu thế thời đại 4.0. Hướng tới xu thế hiện đại, văn minh trong buôn bán, kinh doanh, Sở sẽ tiếp tục 
đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi khâu kết nối, tiêu thụ sản phẩm với các sàn TMĐT lớn. 
Đặc biệt là phát huy vai trò làm “cầu nối” với Cục TMĐT và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và các 
sàn TMĐT lớn trong nước, nhằm kết nối giao thương, góp phần tiêu thụ các sản phẩm của Quảng 
Ninh tốt hơn nữa thời gian tới. 

Minh Đức 

  



Nguồn: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu 

Ngày đăng: 02/09/2021 
Mục: xã hội 

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu: Tặng 1.000 tờ báo cho các khu phong tỏa tại một số địa phương 

Ngày 1/9, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã trực tiếp 
đến Ban Tuyên giáo Thị ủy Phú Mỹ trao tặng 300 tờ Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cho địa phương này. 
Từ đây, Ban Tuyên giáo Thị ủy Phú Mỹ phối hợp với lực lượng quân sự tại địa phương tổ chức trao 
đến tay người dân những khu vực phong tỏa trên địa bàn thị xã. 

 

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung (phải), Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - 
Vũng Tàu trao báo cho bà Nguyễn Thị Hồng Khuyên, Phó Ban Tuyên 

giáo Thị ủy Phú Mỹ. 

Tại buổi trao báo, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung đã chia sẻ những nỗ lực của đội ngũ phóng viên, biên 
tập viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình tác nghiệp, xuất bản và phát hành báo suốt thời gian 
dịch bệnh và giãn cách theo Chỉ thị 16. Đồng thời, lắng nghe những ý kiến đóng góp từ địa phương 
về thời gian, hình thức tiếp nhận báo giấy hàng ngày qua kênh phát hành của Bưu điện tỉnh. 

Cùng ngày, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã trao 700 tờ báo giấy đến các khu vực phong tỏa trên 
địa bàn huyện Xuyên Mộc và huyện Long Điền. Việc tặng báo cho các khu vực phong tỏa là một 
hoạt động nhân văn của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm giúp người dân trong khu phong tỏa cập nhật 
thông tin chính thống về công tác phòng dịch tại địa phương, các chính sách về an sinh xã hội, an 
ninh quốc phòng, những mô hình hay, những việc làm tốt đang được lan tỏa trong cộng đồng… Từ 
đó, giúp người dân an tâm ở nhà phòng dịch. 

Tin, ảnh: QUANG VŨ 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 01/09/2021 
Mục: Bưu chính 

Thanh Hóa thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn 

Ngày 27/8/2021, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành Kế 
hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển 
kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết bị trong tình hình dịch 
Covid-19 trên địa chỉ bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Theo đó, việc ký ban hành Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả 2 kế hoạch “Hỗ trợ đưa sản xuất nông 
nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn”, “Bảo đảm cung cấp 
hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đang thực hiện giãn cách xã hội” đã được Bộ TT&TT phê duyệt ngày 21/7. 

Kế hoạch hướng tới hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa; cung cấp 
thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm của các hộ sản xuất 
nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi chung là hộ sản xuất nông nghiệp) 
lên Postmart, Vỏ Sò và các sàn giao dịch TMĐT khác để có thêm kênh phân phối mới, mở rộng thị 
trường trong nước và quốc tế. 

Để hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông 
thôn, các cơ quan và doanh nghiệp liên quan thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ hướng dẫn, đào tạo 
kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số cho các hộ. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ các hộ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cũng như cung cấp thông tin, 
nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh thông qua hàng loạt hoạt động cụ thể như: Quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT và các kênh phân phối của doanh nghiệp 
bưu chính sở hữu sàn; Hỗ trợ gắn sản phẩm với thương hiệu cụ thể của từng hộ sản xuất, bảo đảm 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp cung cấp tới người tiêu dùng qua sàn TMĐT; Cung cấp thông tin 
hữu ích như thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, 
mùa vụ, giống, phân… 

Đây cũng là nội dung để các sở, ngành, địa phương triển khai trong trường hợp tỉnh thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính lớn thiết lập 
các điểm tập kết, bố trí các điểm trung chuyển, phân phối hàng hóa thiết yếu (cố định, lưu động) có 
kiểm soát an toàn dịch bệnh nhằm đảm bảo kịp thời nguồn cung và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của 
nhân dân. 

Với nội dung cung cấp hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp bưu chính lớn trên địa bàn trong 
trường hợp giãn cách xã hội, kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, giao các doanh nghiệp 
bưu chính lớn là Bưu điện tỉnh và Chi nhánh Bưu chính Viettel cung cấp hàng hóa thiết yếu đến 
người dân. 



 

Hai doanh nghiệp này được yêu cầu phải chủ động bố trí phương tiện, kho bãi, vận chuyển theo sự 
chỉ đạo của chính quyền địa phương để cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các điểm phục vụ bưu chính 
hoặc qua hình thức lưu động đến người dân trong thời gian giãn cách xã hội. 

Song song đó, phối hợp với Sở Công Thương, đề xuất các phương án hỗ trợ vận chuyển, lưu thông 
hàng hóa thiết yếu từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng thông qua hệ thống siêu thị, điểm bán hàng 
góp phần lưu thông hàng hóa, giảm ùn tắc; chủ động tổ chức các phương thức bán hàng như cố định, 
lưu động, bán hàng theo địa chỉ, bán hàng qua đường dây nóng, trên sàn TMĐT… để cung cấp hàng 
hóa thiết yếu đến địa chỉ nhà dân./. 

  

Thu Hương 

  



Nguồn: Báo Tuổi trẻ 

Ngày đăng: 02/09/2021 
Mục: Thế giới 

Bưu chính Úc tạm ngừng giao hàng thương mại điện tử vì COVID-19 

Công ty bưu chính Úc (AusPost) phải tạm ngừng giao bưu kiện thương mại điện tử ở một số 
bang để giảm tải. Khoảng 500 nhân viên công ty này tự cách ly vì COVID-19, trong khi lượng 
bưu kiện, thư từ nhiều kỷ lục. 

 

Dịch vụ bưu chính Úc gặp áp lực lớn vì dịch COVID-19 - Ảnh: Australia Post 

Ngày 1-9, Đài ABC dẫn thông báo của AusPost cho biết công ty ngày sẽ ngừng dịch vụ giao bưu kiện 
thương mại điện tử tại New South Wales, Victoria và Vùng lãnh thổ thủ đô Úc, trong 4 ngày bắt đầu 
từ cuối tuần này. Tuy nhiên các bưu điện vẫn sẽ hoạt động, giao thư và các bưu phẩm khác. 

Theo AusPost, việc tạm ngừng dịch vụ nhằm giảm tải hoạt động. Công ty này đã xử lý một lượng thư 
từ kỷ lục trong tháng 8 khi nhiều nơi ở Úc áp các biện pháp phong tỏa chống dịch. Số bưu kiện mà họ 
vận chuyển trong thời gian đó còn nhiều hơn trong đợt Giáng sinh trước đó. 

Trong khi đó, hơn 500 nhân viên biên chính đã phải tự cách ly khi dịch bùng phát tại nhiều bang của 
Úc. 

Ông Gary Starr, quản lý của AusPost, cho biết các biện pháp hạn chế, khoanh vùng và việc nhiều cơ 
sở phải đóng cửa đã gây áp lực lớn lên hệ thống bưu chính. 

"Đây là giai đoạn chưa từng thấy cho Bưu chính Úc" - ông Starr nói. Tuy nhiên, ông Starr cho biết sẽ 
không bồi thường cho các nhà bán lẻ cho việc tạm ngừng này, nhưng nói rằng họ vẫn có thể tiếp tục 
nhận đơn hàng và chuẩn bị cho giao hàng tiếp theo. 

Tuần trước, công ty này tuyên bố đã thuê thêm 4.000 nhân viên để đáp ứng với nhu cầu tăng cao. 
AusPost ước tính họ sẽ phải vận chuyển đến 500.000 bưu kiện vào mỗi cuối tuần từ nay đến Giáng 
sinh. 

Số ca mắc COVID-19 tại Úc vẫn tiếp tục tăng bất chấp các biện pháp phong tỏa. Bang Victoria ghi 
nhận 120 ca mới ngày 1-9, tăng so với 76 ca của ngày 31-8, trong khi đó bang New South Wales có 
đến 1.116 ca mới. Úc đang hy vọng mở cửa trở lại sau khi tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa COVID-19 
cho ít nhất 70% người trưởng thành. 

  



Nguồn: Báo Quốc tế 
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Amazon ra mắt cửa hàng trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử 11Street của Hàn 
Quốc 

Ngày 31/8, Tập đoàn bán lẻ Amazon của Mỹ đã công bố ra mắt Amazon Global Store trên nền 
tảng thương mại điện tử 11Street (11st) của Hàn Quốc. 

 

Cửa hàng trực tuyến ngày càng phát triển mạnh mẽ. (Nguồn: Modern Retail) 

Thương mại điện điện tử Amazon đã hoạt động ở 12 nước trên thế giới, nhưng sự kiện này đánh 
dấu lần đầu tiên Amazon hợp tác với một doanh nghiệp Hàn Quốc. 

Động thái này đã giúp việc mua hàng chục triệu sản phẩm có sẵn trên trang web Amazon của Mỹ 
trở nên dễ dàng hơn, từ máy tính cá nhân, đồ chơi và thời trang đến đồ điện tử, với phí giao hàng 
miễn phí cho các đơn đặt hàng trên 28.000 Won (24 USD). Điều này cũng khiến 11st trở thành 
“hiệu sách phong phú nhất” của “xứ sở kim chi”, với hàng triệu cuốn sách có sẵn. 

Ông Somana Konganda, Giám đốc của Amazon Global cho biết: “Bắt đầu từ hôm nay, khách hàng 
ở Hàn Quốc sẽ có thể tận hưởng cách thức thuận tiện nhất để mua sắm các sản phẩm toàn cầu, với 
dịch vụ vận chuyển quốc tế miễn phí từ Mỹ”. 

Trong khi đó, ông Lee Sang-ho, Giám đốc điều hành của 11st, cho biết, việc ra mắt Amazon Global 
Store trên nền tảng của 11st là sự kết hợp giữa những bí quyết kinh doanh riêng biệt tốt nhất tại Hàn 
Quốc của 11st và kinh nghiệm bán lẻ dày dạn của Amazon trên toàn cầu. 

Việc Amazon Global Store ra mắt trên nền tảng mua sắm của 11st có nghĩa là khách hàng phải đăng 
ký vào ứng dụng của 11st để đặt hàng. Khách hàng cũng cần mã thông quan cá nhân, một số gồm 
13 chữ số bắt đầu bằng chữ P, để mua sắm trực tuyến các hàng hóa quốc tế. Tuy nhiên, công dân 
nước ngoài sống ở Hàn Quốc có thể sử dụng số hộ chiếu hoặc số đăng ký cư trú của để thay thế. 

Sau khi đăng nhập vào nền tảng này, khách hàng có thể tìm kiếm các sản phẩm như đã thấy trên 
trang web Amazon của Mỹ hoặc truy cập trang chính của Amazon Global Store để xem các ưu đãi 
đặc biệt và các mặt hàng được gợi ý. 

 


