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Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử thông qua nền tảng số để 
mở rộng thị trường trong nước và quốc tế 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại 
điện tử nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố. 

 

Chuyển đổi số cho hộ sản xuất nông nghiệp là bước phát triển đột phá, góp phần hỗ trợ  cho các 
hộ nông dân trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19. 

Hướng đến mục tiêu đổi mới quy trình, công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, tổ chức lại sản xuất 
quy mô lớn theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ. Việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông 
nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử 
sẽ góp phần kết nối, quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tăng cường thêm các kênh 
phân phối mới trên địa bàn thành phố thông qua nền tảng số, mở rộng được thị trường trong nước 
và quốc tế. Thúc đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi 
cao điểm thu hoạch, giúp người nông dân giữ giá nông sản, tránh bị thương lái ép giá. 

Cùng với đó, thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số sẽ hỗ trợ cung cấp nhiều thông 
tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp như: thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và 
năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân bón, các sản phẩm, nguyên liệu, 
vật tư đầu vào có thương hiệu đảm bảo chất lượng, cùng một số chính sách ưu đãi khi mua sắm các 
sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh trên sàn thương mại điện tử… 

Các sàn thương mại điện tử tham gia Kế hoạch để hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp quảng bá sản 
phẩm nông nghiệp, giao dịch bán, mua trên sàn, gồm: sàn Postmart.vn (Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam) và sàn Voso.vn (Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel). 



Theo Kế hoạch của UBND thành phố, trong năm 2021 tập trung hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp 
có đủ điều kiện lên sàn thương mại điện tử theo mục tiêu đã đề ra; năm 2022 đẩy mạnh việc hỗ trợ 
hộ sản xuất nông nghiệp giao dịch trên sàn và hỗ trợ đưa các hộ còn lại có đủ điều kiện lên sàn. 

Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2020 đã xác định 
nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn. Ngày 21/7/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 
1034/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại 
điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. 

Minh Hảo 
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Mục: Tin tức 

PTI và Tập đoàn Mai Linh ra mắt sản phẩm ‘An sinh Mai Linh’ 

Tập đoàn Mai Linh và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) vừa giới thiệu gói bảo 
hiểm mang tên “An sinh Mai Linh” nhằm bảo vệ khách hàng. 

Bảo hiểm “An sinh Mai Linh” là chương trình bảo hiểm độc quyền, được PTI và Mai Linh phối hợp 
xây dựng dành riêng cho khách hàng của Mai Linh. “An sinh Mai Linh” sẽ chi trả bồi thường cho 
các trường hợp tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn giao thông, với số tiền bảo hiểm 
lên đến 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn Mai Linh còn hỗ trợ cho rủi ro tử vong lên đến 100 triệu đồng 
và hỗ trợ chu toàn hậu sự là 10 triệu đồng. Trường hợp thương tật do tai nạn giao thông, PTI cũng 
sẽ chi trả tối đa 50 triệu đồng đối với thương tật vĩnh viễn, 30 triệu đồng với thương tật tạm thời và 
hỗ trợ nằm viện 500.000 đồng/ngày, tối đa 30 ngày. Điểm đặc biệt của bảo hiểm “An sinh Mai 
Linh” là chi phí bảo hiểm thấp nhưng quyền lợi bảo vệ cao, được bảo trợ bởi Y Chi Việt Nam (Đơn 
vị tư vấn chiến lược cho Tập Đoàn Mai Linh). 

Chỉ với 3.000 đồng khách hàng sẽ được bảo vệ trong vòng 24 giờ; 15.000 đồng bảo vệ 7 ngày và 
chỉ 55.000 đồng khách hàng được bảo vệ lên tới 30 ngày. “An sinh Mai Linh” là sản phẩm bảo hiểm 
tai nạn đầu tiên triển khai quyền lợi linh hoạt theo ngày, tuần và tháng. Sản phẩm này sẽ là lựa chọn 
tối ưu để người dân tự bảo vệ bản thân và gia đình, doanh nghiệp bảo vệ cán bộ công nhân viên 
trong bối cảnh tai nạn giao thông ở Việt Nam vẫn là vấn nạn gây áp lực cho ngành y tế, cho xã hội 
và mỗi gia đình. 

Được biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách 
xã hội ở nhiều cấp độ khác nhau nhưng tai nạn giao thông trên cả nước vẫn xảy ra nhiều, số người 
tử vong vẫn còn cao. Trước thực tế đó, gói sản phẩm “An sinh Mai Linh” mang nhiều ưu việt, hướng 
đến cộng đồng với chi phí tiết kiệm nhất, giúp cho tất cả khách hàng, đặc biệt là người dân thu nhập 
thấp, được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm tốt nhất. 

Khách hàng có thể tham gia chương trình “An sinh Mai Linh” tại các đơn vị kinh doanh của Mai 
Linh trên toàn quốc. Sự hợp tác của 2 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về bảo hiểm và vận tải như 
PTI và Mai Linh sẽ đem lại cho khách hàng những sản phẩm bảo hiểm có chất lượng dịch vụ vượt 
trội./. 

H.C 

  



Nguồn: Tạp chí LĐXH 

Ngày đăng: 27/09/2021 
Mục: Xã hội 

Bắc Giang: Tập trung thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có công với cách mạng được nhận chế độ trợ cấp ưu đãi, 
tỉnh Bắc Giang đang tập trung triển khai thực hiện Đề án Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công thông 
qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh. 

Thống kê hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có trên 27.000 đối tượng người có công với cách mạng 
được hưởng trợ cấp thường xuyên với tổng số tiền chi trả bình quân 51.546 tỷ đồng/tháng. Để quản 
lý đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố phối hợp UBND cấp xã, 
phường, thị trấn trực tiếp quản lý đối tượng, cắt giảm kịp thời đối với các trường hợp người hưởng 
chuyển đi nơi khác hoặc chết, đảm bảo không để xảy ra thất thoát, mất mát. Trường hợp báo tăng, 
điều chỉnh: Cán bộ phụ trách chính sách Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 
Phòng người có công, Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở để báo tăng, điều chỉnh theo quy định. Trường 
hợp báo giảm: Đối với trường hợp người hưởng chết hoặc chuyển đến địa phương khác, Cán bộ 
chính sách cấp xã hướng dẫn người hưởng hoặc thân nhân của người hưởng (trường hợp chết) làm 
thủ tục báo tử hoặc làm đơn xin chuyển nơi nhận chế độ và lập danh sách có xác nhận của Chủ tịch 
UBND xã gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố trước ngày 20 hàng 
tháng để báo giảm kịp thời. 

 

Tỉnh Bắc Giang hiện có trên 27.000 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 

Các thông báo gửi đến người hưởng được UBND cấp xã và cán bộ chính sách xã chuyển phát trực 
tiếp đến tận tay người hưởng, tỉnh sẽ đảm bảo chi trả đầy đủ, an toàn, đúng đối tượng, đúng chế độ 
và thời gian chi trả, chậm nhất ngày 05 hàng tháng cho những người hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 
người có công với cách mạng theo danh sách chi trả do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
cung cấp hàng tháng hoặc trong những trường hợp phải chi trả đột xuất, kịp thời. 

Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội để tuyên truyền chế độ chính sách, giải đáp kịp thời những vướng mắc, kiến nghị, 
đề xuất của người hưởng liên quan đến chế độ ưu đãi người có công trong quá trình chi trả. Thanh 
quyết toán số tiền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng với Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, đúng quy định. Báo cáo kịp thời tình hình thanh quyết 
toán với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp hàng quý, năm báo cáo Bộ Lao động- 
TBXH. 

Triển khai Đề án, tỉnh Bắc Giang yêu cầu công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu 
điện phải đảm bảo chi trả đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian quy định góp phần ổn định cuộc 



sống cho những người hưởng chính sách ưu đãi; Đảm bảo an toàn về tiền mặt trên đường vận chuyển 
và đến tận tay người thụ hưởng; Theo dõi và quản lý các đối tượng hưởng chế độ để báo giảm kịp 
thời; Chấp hành đúng chế độ kế toán, báo cáo thống kê: Thực hiện thanh quyết toán và quản lý lưu 
giữ chứng từ kế toán theo quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ chi trả khi có yêu cầu thanh 
tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tổ chức mạng lưới các điểm chi trả đảm bảo 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện  theo quy định; Cán bộ tham gia chi trả phải có thái độ lịch sự, trung 
thực, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực trong công việc được giao. Trong quá trình chi 
trả, giao nhận tiền phải thể hiện được sự tri ân, trân trọng người có công với cách mạng; có khả năng 
giải thích hoặc phối hợp giải thích được các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. 

Cùng với đó, yêu cầu chi trả tận tay đối tượng thụ hưởng; Danh sách chi trả phải có đầy đủ chữ ký 
nhận tiền của đối tượng; Trường hợp các đối tượng không đến nhận tiền phải có giấy ủy quyền. Đối 
với các trường hợp đối tượng không đi lại được, người già yếu không thể đến điểm chi trả mà không 
có người để ủy quyền..., bưu điện cử cán bộ chi trả tận tay, tại nhà, đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng. 
Thời gian chi trả: Từ ngày 02 đến ngày 05 hàng tháng. Thời gian, ngày, giờ chi trả phải thông báo 
trước cho đối tượng ít nhất 02 ngày. Tuân thủ đúng các nội dung, trình tự, biểu mẫu, chứng từ và 
cách ghi chép chi trả do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn. Ứng dụng công 
nghệ thông tin để đảm bảo công tác chi trả và quản lý đối tượng chính xác, kịp thời. 

Thực hiện chi trả theo Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính, về việc 
quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và 
người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý với các 
khoản trợ cấp sau: Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công 1 lần, gồm: Các khoản trợ cấp 1 lần 
theo chế độ thường xuyên; Mai táng phí; Trợ cấp một lần khi báo tử Liệt sĩ; Các khoản trợ cấp 1 lần 
khác... Chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, gồm: Người có công với 
cách mạng và thân nhân; Người phục vụ; Người hưởng theo các Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, 
53/2010/QĐ-TTg, 62/2011/QĐ/TTg. Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi hàng năm gồm: Thờ cúng Liệt 
sĩ; Điều dưỡng tại gia đình; Trang cấp, dụng cụ chỉnh hình; Hỗ trợ ưu đãi Học sinh vinh viên; Quà 
lễ, tết của Chủ tịch nước; Tiền ăn thêm ngày lễ tết đối với TBB nặng… Trợ cấp hàng tháng, 01 lần 
đối với các đối tượng chính sách khác theo quy định của pháp luật. Các loại trợ cấp chính sách khác, 
các khoản hỗ trợ khác theo quy định mà đối tượng được hưởng. 

Trên cơ sở đó, Bưu điện tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai cung cấp dịch vụ chi trả cho trả tất cả các 
khoản trợ cấp trên tại các địa điểm chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng quy định. 

Dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công qua hệ thống Bưu điện được triển khai đến tận các 
điểm chi trả trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Giang gồm 10 huyện, thành phố; 209 xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng tháng, căn cứ số trợ cấp (thường xuyên, một lần...) và các khoản trợ 
cấp ưu đãi khác phải trả cho đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách chi 
trả theo mẫu quy định chuyển danh sách chi trả cho Bưu điện cấp huyện, sau khi chi trả, đối tượng 
ký nhận tiền đầy đủ; Bưu điện cấp huyện, tổng hợp danh sách và quyết toán với Phòng Lao động - 
TB&XH các huyện, thành phố. 

 Căn cứ vào danh sách chi trả, Bưu điện thông báo cho đối tượng biết các thông tin cần thiết (thời 
gian, địa điểm...) để đến nhận tiền chi trả kịp thời theo quy định, đồng thời gửi thông báo cho UBND 
xã để phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, giải thích chế độ chính sách trong quá trình chi trả. Căn 
cứ vào danh sách chi trả do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp, Bưu điện cấp huyện 
lập kế hoạch chi trả, chuyển danh sách, tiền cho các tổ chi trả thực hiện đối chiếu số liệu với UBND 
xã (cán bộ được giao nhiệm vụ theo dõi lĩnh vực người có công) về số đối tượng đang quản lý, số 
tiền theo chế độ chính sách được hưởng để chi đúng, chi đủ, kịp thời đến tận tay các đối tượng. 
Niêm yết công khai, danh sách chi trả tại các điểm chi trả theo quy định để các đối tượng và nhân 
dân cùng giám sát thực hiện./. 

Hồng Phượng 



Nguồn: CTT Bình phước 

Ngày đăng: 27/09/2021 
Mục: Tin tức 

Những tấm lòng vàng ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” 

Lễ phát động triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được tỉnh Bình Phước tổ chức 
vào chiều qua (26/9). Chương trình diễn ra tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh và 
được trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và 111 xã, phường, thị trấn. 
Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được xây dựng và triển khai trên toàn quốc theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, với mục đích hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có 
thiết bị để học trực tuyến, không được tiếp cận sóng điện thoại và internet. Đây là chương trình lớn 
nhằm huy động các ngành, các cấp và mỗi người dân, doanh nghiệp cùng chung tay góp sức, cộng 
đồng trách nhiệm với ngành giáo dục, hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 
 
Ngay tại lễ phát động, chương trình đã ghi nhận nhiều “tấm lòng vàng” của các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ, chia sẻ khó khăn với ngành giáo dục Bình Phước, 
với các em học sinh, sinh viên đang thiếu thiết bị học tập trực tuyến trên địa bàn tỉnh.  

 

Đại diện Bưu điện tỉnh trao tặng chương trình 25 triệu đồng. 

  



Nguồn: Báo Hòa Bình 

Ngày đăng: 27/09/2021 
Mục: Tin tức 

Ký kết tiêu thụ cam giữa Bưu điện tỉnh với Công ty TNHH MTV Cao Phong 

Ngày 27/9, tại Bưu điện tỉnh diễn ra lễ ký kết và thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh với 
Công ty TNHH MTV Cao Phong về cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Cao Phong. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Công ty TNHH MTV Cao Phong ký kết cung cứng và tiêu thụ cam, 
quýt Cao Phong. 

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT, ngày 21/7/2021 của Bộ TT&TT phê duyệt Kế 
hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển 
kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, Bưu điện tỉnh đã ký kết và thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh 
với Công ty TNHH MTV Cao Phong về cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Cao Phong lên 
sàn TMĐT Postmart.vn. 

Theo đó, Công ty TNHH MTV Cao Phong có trách nhiệm tổ chức thu mua và cung cấp cam, quýt 
theo đơn đặt hàng của Bưu điện tỉnh. Đồng thời, đảm bảo cung cấp sản phẩm cam, quýt trồng tại 
Cao Phong, có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, không chất bảo quản, đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn vệ 
sinh thực phẩm. Sản phẩm được đóng bằng thùng carton/thùng xốp/rành nhựa, bên ngoài thùng ghi 
đầy đủ thông tin và mỗi thùng  trọng lượng dao động từ 5kg - 10 kg -20 kg. Toàn bộ sản phẩm được 
dán tem mã QR chứng minh nguồn gốc, xuất xứ trên bao bì và được cấp giấy chứng nhận lô hàng 
nông sản sạch, được cơ quan có thẩm quyền quy định. Sản lượng tiêu thụ dự kiến từ 2.500 - 3.000 
tấn. Giá cả biến động theo giá thị trường tại thời điểm. 

Về phía Bưu điện tỉnh, ngay sau khi nhận hàng sẽ có trách nhiệm vận chuyển, tiêu thụ và đưa đến 
tay người tiêu dùng sản phẩm tươi ngon, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực 
phẩm. 

Việc đưa cam Cao Phong lên sàn Postmart.vn sẽ phần nào hỗ trợ nông dân tiêu thụ các sản phẩm 
của mình, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian. 

 



Nguồn: Quân đội nhân dân  

Ngày đăng: 28/09/2021 
Mục: Tin tức 

Thương mại điện tử và câu chuyện tiêu thụ nông sản 

Đa phần các sản phẩm nông sản có tính mùa vụ, nhất là khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 
thì áp lực tiêu thụ nông sản vào mùa thu hoạch của các địa phương lại càng lớn. Trước diễn 
biến này, việc phân phối, tiêu thụ các mặt hàng nông sản qua kênh thương mại điện tử 
(TMĐT) được xem là một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả. 

Kênh tiêu thụ hiệu quả 

Mùa vải thiều ở Bắc Giang vừa qua được đánh giá là khó khăn chồng chất khi dịch Covid-19 lần 
thứ tư bùng phát đúng vào kỳ thu hoạch. Nhưng hơn 200.000 tấn vải thiều Bắc Giang đã được tiêu 
thụ thuận lợi, với mức giá ổn định, trong đó, việc huy động các kênh tiêu thụ qua các sàn TMĐT 
góp phần quan trọng vào thành quả này. Mùa vụ 2021, lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang chính thức 
phân phối trên cả 6 sàn TMĐT lớn tại Việt Nam, bao gồm: Sendo, Voso, Tiki, Shopee, Postmart, 
Lazada với giá ưu đãi và chuyển phát nhanh toàn quốc thông qua “Gian hàng Việt trực tuyến quốc 
gia” do Cục TMĐT và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức. Đây cũng là niên vụ đầu tiên, vải 
thiều Bắc Giang xuất khẩu sang châu Âu theo hình thức TMĐT xuyên biên giới thông qua sàn 
TMĐT Vỏ Sò, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. 

 

Bưởi da xanh của tỉnh Vĩnh Long đang cần được hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: VĂN THƯƠNG  

Không chỉ hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, thời gian qua, Chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến quốc 
gia” cùng các sàn TMĐT tổ chức những sự kiện mang tính lan tỏa, đem lại hiệu quả thiết thực, như: 
Ngày đặc sản Sơn La, Ngày hội xứ dừa-quê hương Bến Tre; đẩy mạnh tiêu thụ hành tím Sóc Trăng, 
Phiên chợ nông sản Việt, hay chương trình hỗ trợ nho xanh Ninh Thuận, bơ Đắc Lắc, khoai lang 
tím Vĩnh Long, mận hậu Sơn La, lê thơm Tai Nung (Lào Cai), sầu riêng Ri6 Trà Vinh... Hàng trăm 
tấn nông sản thực phẩm, sản phẩm OCOP được hỗ trợ tiêu thụ thông qua kênh TMĐT mà Bộ Công 
Thương đã và đang triển khai. 



Theo bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số, mô hình phân phối 
nông sản thông qua “Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia" được triển khai từ cuối năm 2019, hỗ trợ 
tiêu thụ nông sản trên các sàn TMĐT, đồng thời truyền thông, quảng bá sản phẩm địa phương khắp 
các vùng miền. Đây là một trong những giải pháp kịp thời giúp mở rộng kênh tiêu thụ cho nông sản, 
nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến kênh tiêu thụ truyền thống bị thu hẹp. 
 
Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia kênh TMĐT 

Với lợi thế tốc độ nhanh, phạm vi tiếp cận rộng, chi phí thấp hơn so với thương mại truyền thống, 
đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trên kênh TMĐT được xác định là giải pháp cứu cánh, trở thành xu thế 
kinh doanh tất yếu cho tiêu thụ, xuất khẩu nông sản và các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam. Hiện 
đang là mùa thu hoạch của na Chi Lăng (Lạng Sơn), bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh), khoai lang tím 
(Vĩnh Long), khoai môn (Đồng Tháp)... Các sàn TMĐT đang đẩy mạnh kết nối nông sản nhiều địa 
phương để tiêu thụ. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc bán nông sản qua các sàn TMĐT gặp phải một số khó khăn trong 
việc cung ứng. Điển hình, trái cây, nông sản từ vườn đến tay người tiêu dùng trải qua nhiều bên 
trung gian và để giữ được độ tươi ngon đòi hỏi quy trình bảo quản nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, một 
trong những thách thức lớn nhất là nhận thức của người nông dân về TMĐT còn nhiều hạn chế. Vì 
vậy, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp cần được huấn luyện, đào tạo bài bản về cách thức 
quảng bá trực tuyến, xây dựng hình ảnh sản phẩm. Đồng thời, cần chú ý tới cách thức chăm sóc 
khách hàng, những dịch vụ sau bán hàng, các hình thức cam kết, quản lý chất lượng sản phẩm. Theo 
bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, hướng đi của các đơn vị sản xuất, kinh 
doanh lên sàn TMĐT là đúng đắn. Nhờ đó, có thể đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, không chỉ 
trong nước mà còn vươn ra thế giới. Tuy nhiên, để đẩy mạnh thị trường qua TMĐT, các nhà sản 
xuất cần xây dựng thêm phòng chuyên môn để có thể hỗ trợ tiêu thụ và quảng bá sản phẩm tốt hơn 
nữa. 

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền cho biết, với vai trò đầu mối về quản lý và phát triển TMĐT, Cục 
TMĐT và Kinh tế số sẽ kết nối và tổ chức cùng với các sàn TMĐT đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ phân 
phối sản phẩm chất lượng ở các tỉnh, thành phố. Khi tham gia “Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia", 
doanh nghiệp sẽ được các chuyên gia TMĐT tư vấn miễn phí từng bước, từ khâu đăng ký gian hàng, 
xử lý hình ảnh, đăng bán đến đóng gói, giao hàng, các kỹ thuật hỗ trợ bán hàng hiện đại... Đặc biệt, 
tham gia phân phối trên “Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia”, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sẽ được 
hỗ trợ truyền thông quảng bá sản phẩm, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ các sàn TMĐT; 
được hỗ trợ chi phí chuyển phát và hỗ trợ những giải pháp tài chính từ các đối tác của chương trình. 

  



Nguồn: Báo Vĩnh Phúc  

Ngày đăng: 28/09/2021 
Mục: Tin tức 

Đơn giản hóa thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Những năm qua, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp chứng minh cá nhân 
có hay không có án tích; có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 
doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản, 

Những năm qua, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp chứng minh cá nhân có hay 
không có án tích; có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, 
hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản, Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh tăng cường cải cách hành chính, đổi mới, đa dạng hoá hình thức cấp phiếu lý lịch 
tư pháp theo hướng đơn giản, nhanh gọn, hiệu quả và đảm bảo quy định pháp luật. 

 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công 
dân. 

Từ ngày 1/7/2021, Luật Cư trú có hiệu lực thi hành, cơ quan chức năng đã quản lý cư trú trên hệ 
thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, thủ tục giấy tờ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp được 
rút gọn, tạo thuận tiện cho công dân khi thực hiện giao dịch. 

Chị Trần Thị Hiên, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên chia sẻ: “Tôi có nhu cầu cần phiếu 
lý lịch tư pháp để đi hợp tác lao động ở nước ngoài. Mới đầu, tôi nghĩ thủ tục sẽ rất phiền hà vì liên 
quan đến lý lịch tư pháp công dân và cư trú. Song, khi tôi đến bộ phận tiếp công dân tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh để đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp thì thủ tục rất đơn giản và thời 
gian thực hiện nhanh chóng. 

Sau khi điền thông tin vào tờ khai đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp, xuất trình thẻ CCCD để cán bộ 
số hoá, không bắt buộc chứng thực, cũng không phải đem theo sổ hộ khẩu giấy nên việc lấy phiếu 
lý lịch tư pháp sớm hơn dự kiến, giúp tôi nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ”. 

Trong những năm gần đây, nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân ngày càng tăng. Từ 
đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận gần 2.800 hồ sơ đề 
nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trong đó, bộ phận chuyên môn đã giải quyết trước hạn gần 2.500 hồ 
sơ và đúng hạn hơn 100 hồ sơ (đạt tỷ lệ đúng hạn và trước hạn gần 98,5%). 

Với số lượng hồ sơ đề nghị giải quyết tăng nhanh, nhằm bảo đảm chủ trương rút ngắn tối thiểu thời 
gian giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân, Sở 
Tư pháp đã tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá, rút ngắn 
thủ tục hành chính cho công dân. Nhất là trong cấp phiếu lý lịch tư pháp, đơn vị đã đa dạng hình 
thức tiếp nhận và giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp. 



Nếu như trước, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ được thực hiện theo phương thức truyền thống là 
người dân trực tiếp đến Sở Tư pháp nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì nay, Sở Tư pháp đã thêm 2 
phương thức cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu điện và trực tuyến thông qua cổng dịch vụ 
công quốc gia. Nhờ đó, người dân ở bất cứ đâu cũng có thể gửi hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư 
pháp. 

Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh còn phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện 
hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, rút ngắn thời gian và giảm chi phí 
đi lại cho công dân. 

Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, bộ phận tiếp công dân của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tiếp nhận 240 hồ sơ trực tuyến, thực hiện thanh toán trực tuyến gần 900/2.600 giao dịch 
cấp phiếu lý lịch tư pháp, chiếm tỷ lệ 32% giao dịch thanh toán phí, lệ phí. 

Bài, ảnh: Kim Hiền 

  



 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam  

Ngày đăng: 28/09/2021 
Mục: Xã hội 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 4.112 hồ sơ trong tháng 9/2021 

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam vừa báo cáo tình hình tiếp nhận và giải 
quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm tháng 9 năm 2021. 

Trong tháng 9/2021, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 4.112 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết 3.949 hồ 
sơ; trong đó số hồ sơ trả trước và đúng hạn 3.948 hồ sơ (chiếm 99,97% tổng hồ sơ đã giải quyết); 
Số hồ sơ trễ hạn 01 hồ sơ (chiếm 0,03% tổng hồ sơ đã giải quyết); tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý 
trực tuyến: 1.902 hồ sơ (chiếm 46,3% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận).  

Trong đó, Sở Công Thương 963 hồ sơ, Sở Giao thông vận tải 150 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
244 hồ sơ, Sở Tài chính 10 hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường 54 hồ sơ, Sở Nông nghiệp & PTNT 
160 hồ sơ, Sở Tư pháp 52 hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông 47 hồ sơ, Sở Văn hóa Thể thao và 
Du lịch 04 hồ sơ…. 

Các cơ quan có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100%, bao gồm: Ban Quản lý các khu kinh tế và khu 
công nghiệp; Sở Công Thương; Sở Giáo dục vàĐào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Văn hóa thể 
thao &Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Tài mchính; Sở 
Y tế; Sở Giao thông vận tải. 

Tổng số hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm (thực hiện giải 
quyết theo Quy trình 4 bước) 1.624 hồ sơ (chiếm 39% tổng số hồ sơ tiếp nhận). Trong đó Sở Giao 
thông vận tải 632 hồ sơ (tỷ lệ 93% tổng số tiếp nhận của Sở), Sở Kế hoạch và Đầu tư 202 hồ sơ (tỷ 
lệ 91% tổng số tiếp nhận của Sở), Sở Công Thương 790 hồ sơ (tỷ lệ 77% tổng số tiếp nhận của Sở). 
 
Số lượng hồ sơ thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 613 hồ sơ (chiếm 15% tổng 
số hồ sơ đã tiếp nhận và chuyển trả). Các Sở, ngành có phát sinh nhiều là: Công an tỉnh (126 hồ sơ), 
Sở Tư pháp (129 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (221 hồ sơ), Sở KHĐT (19 hồ sơ), Sở Y tế (64)… 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm và các Sở, Ban, ngành đã hướng dẫn, hỗ trợ Bưu điện 
tỉnh trong việc chuyển giao các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm. Hiện nay, Bưu điện đã bố trí 10 nhân viên hỗ 
trợ, thay thế cho 10 Sở,ngành tiếp nhận hồ sơ TTHC chuyển giao, bao gồm: Sở Giao thông vận tải 
(02 nhân viên); Sở Lao động thương binh và xã hội (02 nhân viên); Sở Tư pháp (01 nhân viên), Sở 
Y tế (01 nhân viên), Sở Nông nghiệp và PTNT (01 nhân viên), Sở Kế hoạch và Đầu tư (01 nhân 
viên), Sở Văn hóa thể thao và du lịch và Sở Công thương (01 nhân viên), Sở Ngoại vụ và Sở Khoa 
học công nghệ (01 nhân viên). Trong đó, 02 Sở: Y tế và Tư pháp đã chuyển giao hoàn toàn việc tiếp 
nhận và trả kết quả cho nhân viên bưu điện thay thế cán bộ của Sở tại Quyết định số 1461/QĐ-
UBND ngày 01/6/2021 về việc thay đổi danh sách nhân sự của Sở Y tế và Sở Tư pháp được cử đến 
làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chínhcông Quảng Nam; 08 Sở còn lại Bưu điện đang phối hợp 
làm việc với các Sở, tổ chức tập huấn để chuyển giao hoàn toàn cho Bưu điện. 

Các Sở, ngành: Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý 
các Khu kinh tế và Khu công nghiệp. Hiện nay, Bưu điện đã làm việc (đồng ý chủ trương chuyển 
giao) đang phối hợp xây dựng kế hoạch tập huấn, hoàn thiện hợp đồng chuyển giao TTHC theo lộ 
trình tại Quyết định số 966/QĐ-UBND, dự kiến hoàn thành trong tháng 09/2021. 


