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Mở rộng thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cho phép tiếp tục mở rộng đề án thí điểm 
chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công (HCC) thực hiện qua dịch vụ bưu chính 
công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh. 

Sáng nay (16/12), UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Đề án thí điểm chuyển 
giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn 
tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Giám 
đốc Sở TT&TT Nguyễn Công Thành chủ trì hội nghị. 

 

Theo báo cáo từ ban chỉ đạo (BCĐ) đề án, nội dung thí điểm là nhân viên bưu điện sẽ thay 
công chức tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ trực, hướng 
dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với bộ TTHC các đơn vị thí điểm. 

Bưu điện tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho một số trung tâm hành chính 
công cấp huyện, bộ phận một cửa cấp xã. Sau khi hoàn thành trung tâm hành chính công cấp 
huyện, bộ phận một cửa cấp xã các đơn vị thí điểm sẽ chuyển ra làm việc tại địa điểm mới do 
bưu điện xây dựng. 

Đối với cấp tỉnh BCĐ đã chọn 6 đơn vị gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - 
Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công 
nghệ. 

Ở cấp huyện gồm: UBND thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh. 

Đến nay, sau 1 năm triển khai thí điểm, qua đánh giá đối với cấp tỉnh thực hiện thí điểm đối 
với một số đơn vị có thủ tục hành chính đơn giản, số lượng hồ sơ phát sinh hàng ngày ít nên 
các nhân viên bưu điện cơ bản tiếp cận và thực hiện được nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả 
tại trung tâm. 

Các sở, địa phương tham gia thực hiện ở giai đoạn thí điểm đã thực hiện đúng lộ trình kế 
hoạch của UBND tỉnh. Các công chức một cửa của các đơn vị đã nhiệt tình hướng dẫn, đào 



tạo nhân viên bưu điện tiếp cận cơ bản thực hiện đúng các thao tác nhập, xuất hồ sơ trên hệ 
thống phần mềm một cửa điện tử. Cơ sở vật chất phục vụ thí điểm chuyển giao đảm bảo điều 
kiện. 

Đề án thí điểm cũng đã giải quyết được vấn đề lãng phí thời gian của công chức trực tại Trung 
tâm Phục vụ HCC tỉnh của các đơn vị có số hồ sơ phát sinh ít và các trung tâm HCC cấp 
huyện được thí điểm; tiết kiệm được một số trang, thiết bị CNTT; tiết kiệm được nguồn ngân 
sách nhà nước đầu tư vào xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho trung tâm HCC cấp huyện; tuyên 
truyền, hỗ trợ được người dân, tổ chức về việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đối với 
việc nhận kết quả tại nhà. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thí điểm cũng gặp phải một số khó khăn, nhất là 
việc triển khai thí điểm chỉ mới có chủ trương nhưng chưa có quy định cụ thể để hướng dẫn 
triển khai nên trong quá trình thí điểm còn gặp một số khó khăn, lúng túng. Hiện tại, việc thí 
điểm giai đoạn 1, mọi chi phí đều do doanh nghiệp đầu tư nên còn khó khăn, bị động cho 
doanh nghiệp trong quá trình triển khai… 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ghi nhận, đánh giá cao đối với sự nỗ 
lực của các thành viên BCĐ, các ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện thí điểm đề 
án trong một năm qua; đồng thời đề nghị BCĐ, Bưu điện tỉnh tiếp thu nghiêm túc các kiến 
nghị của các ngành, địa phương. 

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Hiệu quả thực tiễn trong một năm qua cho thấy nên tiếp 
tục mở rộng đề án trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, BCĐ cần nghiên cứu, tham mưu phù hợp về 
phạm vi mở rộng. Giao Sở Tài chính phối hợp BCĐ để tham mưu xây dựng hướng dẫn vụ cụ 
thể cơ chế tài chính”. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành chuyên môn rà soát lại các quy định về việc thực hiện trả 
kết quả qua bưu chính công ích; nghiên cứu cụ thể hướng triển khai đề án khi thực hiện việc 
tiếp nhận xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

Phúc Quang 
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Phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 

Ngày 14-12, tại Liên đội Trường THCS Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), Sở Thông tin và 
Truyền thông phối hợp Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ 
phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (2021), với chủ đề “Em hãy viết thư 
cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-
19”. 
Dự Chương trình có các đồng chí đại biểu: Nguyễn Gia Phong - Phó Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông, Đào Thị Hường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Lê Thị Bích Liên 
- Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, đại diện Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo các huyện, thành phố và 1.132 đội viên, thiếu niên Liên đội Trường THCS Dĩnh Kế. 

 

Đại diện Tỉnh đoàn công bố Thể lệ cuộc thi 

Hằng năm, Liên minh Bưu chính thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế 
dành cho trẻ em nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy 
sáng tạo của các em, giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và 
thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; giúp các em hiểu thêm về vai trò của 
ngành bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam đến 
nay đã hơn 33 năm (1987-2020). Chủ đề của lần thứ 50 “Em hãy viết thư cho một người thân 
trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19” là một chủ đề đặc biệt, 
mang tính thời đại. Cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 ở Việt Nam được ví như một ngôi 
sao sáng, một “nước cờ” khác biệt trên thế giới. Thông qua Cuộc thi năm nay, mỗi thí sinh có 
thể trở thành mỗi sứ giả để kể với bạn bè quốc tế về cuộc chiến chống dịch Covide-19 ở Việt 
Nam. Thông qua Cuộc thi này, cũng là dịp để người lớn chúng ta thấu hiểu hơn về suy nghĩ, 
góc nhìn cuộc sống, tình cảm, mong muốn của trẻ thơ. 

Tại cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020), em Phan Hoàng Phương Nhi (Lớp 
7/2, Trường THCS Duy Tân, TP. Huế) đã đoạt giải Nhất quốc gia và giải Ba quốc tế. Đây là 
lần thứ 15 học sinh Việt Nam đoạt giải quốc tế. Với chủ đề: “Em hãy viết thông điệp gửi một 
người lớn về thế giới chúng ta đang sống", em Phan Hoàng Phương kể về hành trình của “mệ 
Sương bán xôi”: Từ “mệ Sương bán xôi đắt khách” với cách gói xôi bằng túi nilon nhanh và 



tiện nhưng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, làm hại môi trường; đến “mệ Sương bán xôi ế 
khách” khi gói bằng lá chuối, tốt cho sức khoẻ, thân thiện với môi trường song lại “mất thời 
gian” mà khách hàng khó chịu; và cuối cùng là mệ Sương đắt khách trở lại khi mệ gửi trong 
mỗi gói xôi lời nhắn nhủ cùng chung tay bảo vệ sức khoẻ và môi trường. Với thông điệp: Bảo 
vệ môi trường không chỉ bằng lời nói, ý nghĩ mà cần phải hành động, đồng thời, thông qua 
bức thư, những việc làm tử tế được tôn vinh, hình ảnh con người cùng nét văn hóa đậm bản 
sắc Việt được quảng bá đến bạn bè thế giới. Bức thư tiếp tục nhận được sự đánh giá cao từ 
Ban Giám khảo quốc tế. 

Một số thông tin về Cuộc thi UPU lần thứ 50: 

- Đối tượng dự thi: Học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống đều được dự thi. 

- Thời gian dự thi: Từ ngày 1/12/2020 đến ngày 28/2/2021 (tính theo dấu Bưu điện). 

- Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; Số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội - 11611 

- Bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có 
dán tem, gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).  

Kế hoạch cuộc thi chi tiết có thể tải về tại đây. 

Kim Anh 
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Tích cực đưa chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng vào cuộc sống 

Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ rừng, 
xây dựng NTM, làm giảm các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và đảm bảo độ che phủ 
rừng trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (gọi tắt là Quỹ) đã và đang nỗ 
lực đưa chính sách chi trả DVMTR vào cuộc sống. 

 

Nhờ làm tốt chi trả DVMTR đã giúp cho rừng đầu nguồn Chí Sán (Mèo Vạc) được bảo vệ, phát 
triển. 

Thời gian qua, việc chi trả DVMTR được công khai, minh bạch, rõ ràng; công tác kiểm tra, 
giám sát được quan tâm từ tỉnh, huyện, xã; quy định rõ trách nhiệm theo phân cấp quản lý. 
Việc rà soát, xác định diện tích rừng và trả tiền đến từng cá nhân, hộ dân, cộng đồng dân cư 
và UBND xã đã xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của từng chủ rừng trong việc thực hiện 
chính sách chi trả DVMTR gắn với bảo vệ rừng. Mặt khác, việc chi trả tiền DVMTR qua tài 
khoản ngân hàng và bưu điện được khách quan và công khai, đảm bảo không xảy ra thất thoát 
trong quá trình thực hiện chi trả và giảm nguy cơ sai phạm trong việc chi trả. 

Tính đến tháng 9.2020, tổng số tiền đã thu và tồn năm 2019 chuyển sang trên 175,7 tỷ đồng, 
trong đó, tiền DVMTR trên 172,8 tỷ đồng; tiền trồng rừng thay thế trên 2,9 tỷ đồng; mở 171 
tài khoản ngân hàng (8 tài khoản của chủ rừng là tổ chức, 163 tài khoản của UBND cấp xã). 
Việc chi trả được ngân hàng thực hiện trên 26,3 tỷ đồng, chiếm 21,8% so với tổng số tiền chi 
trả cho bên cung ứng DVMTR; Bưu điện tỉnh thực hiện trên 94,3 tỷ đồng, chiếm 78,2% so 
với tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng DVMTR. Để kịp thời giải quyết, tháo gỡ, nắm bắt 
những khó khăn, vướng mắc đối với năm đầu thực hiện chi trả tiền DVMTR đến cá nhân, hộ 
dân và UBND cấp xã quản lý, sử dụng tiền đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, 
Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiểm tra toàn diện kết quả rà soát, xác định diện tích rừng và chi 
trả DVMTR tại các huyện, thành phố. Ngoài ra, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục 
Lâm nghiệp đã tiến hành thanh tra chuyên đề tại một số địa phương. Trong quá trình chi trả 
tiền DVMTR cho cá nhân, hộ dân, cộng đồng dân cư, Ban điều hành Quỹ đã giám sát chi trả 
147 điểm/163 điểm chi trả tiền DVMTR. 



Đồng chí Đinh Xuân Lượng, Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, cho biết: Khó khăn lớn 
nhất hiện nay đó là Ban điều hành Quỹ chưa được bố trí biên chế cụ thể. Với nhiệm vụ ngày 
càng nặng nề, nguồn tiền thu được tương đối lớn, đối tượng chi trả rộng nên việc bố trí biên 
chế để ổn định, đảm bảo vị trí việc làm cho người lao động là rất cần thiết. Mặt khác, do năm 
đầu thực hiện chi trả tiền DVMTR đến chủ rừng là cá nhân, hộ dân nhưng đa số chưa được 
giao rừng, việc chi trả căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp nên gặp 
khó khăn do có sự sai lệch vị trí thực tế quản lý với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 
nghiệp. Khi phát sinh khiếu nại của người dân phải kiểm tra, rà soát lại nên quá trình giải 
ngân kéo dài. Một số thôn có tập quán cộng đồng, toàn dân cùng tham gia bảo vệ rừng nên 
không muốn chi trả theo kết quả rà soát cho từng hộ mà thực hiện theo hình thức cử người đại 
diện nhận tiền và họp thống nhất chia cho các hộ hoặc theo hình thức cả cộng đồng cùng sử 
dụng chung. Một số Ban kiểm tra, giám sát chi trả DVMTR cấp huyện hoạt động hạn chế; 
một xã lúng túng trong quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với diện tích rừng được giao quản 
lý, làm chậm tiến độ giải ngân tiền cho cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng. Thực hiện 
chi trả theo diện tích đất rừng được giao nên giữa các hộ có sự chênh lệch khá lớn; một số 
công ty thủy điện chây ỳ, chậm trả tiền DVMTR. 

Để tiếp tục đưa chính sách chi trả DVMTR vào cuộc sống, Quỹ tích cực tham mưu các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở gắn với nhiệm vụ chuyên 
môn để kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR 
tại cơ sở. Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND cấp xã việc quản lý, sử dụng nguồn tiền 
DVMTR gắn với công tác bảo vệ rừng đối với những diện tích rừng do UBND cấp xã quản 
lý; xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị sử dụng DVMTR còn nợ đọng kéo dài, để 
đảm bảo nguồn thu đúng, đủ theo kế hoạch. Phối hợp với đơn vị dịch vụ chi trả tổ chức thanh 
toán tiền DVMTR cho các chủ rừng, cộng đồng nhận khoán tại 2 xã Quản Bả và Tả Ván, 
huyện Quản Bạ để kết thúc quá trình chi trả trên địa bàn toàn tỉnh. 

Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
tình hình thực hiện chính sách chi trả DVMTR gắn với quản lý, bảo vệ rừng. Hướng dẫn, đôn 
đốc chủ rừng, UBND cấp xã, tổ chức được giao quản lý rừng rà soát và hoàn thiện hồ sơ, 
chứng từ phục vụ công tác chi trả tiền DVMTR năm 2021 theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo hộ 
nhận khoán khắc phục diện tích rừng bị thiệt hại; nghiệm thu, kiểm tra, đánh giá kết quả chăm 
sóc, bảo vệ rừng trồng, nghiệm thu chuyển giao thành rừng của các hộ nhận khoán theo đúng 
hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các quy định hiện hành. 

Bài, ảnh: KIM TIẾN 

  



Nguồn: TBKTSG Online 

Ngày đăng: 16/12/2020 
Mục: Thương mại 

Nhu cầu kho vận tăng đột biến sau Covid, bất động sản logistics có giá 

Trong báo cáo về chặng đường tương lai của ngành logistics Việt Nam, hãng JLL Việt 
Nam đánh giá, thương mại điện tử (TMĐT) là một động lực lớn cho sự phát triển bất
động sản logistics. Trong đó nhu cầu về kho vận (đặc biệt là kho lạnh) sẽ tăng lên đột 
biến, thúc đẩy sự tăng trưởng cho toàn ngành trong tương lai, nhất là khoảng thời gian 
nền kinh tế phục hồi sau Covid-19. 

 

Thương mại điện tử là động lực chính cho logistics Việt Nam trong tương lai. Ảnh: TTXVN 

Dưới tác động của dịch bệnh Covid -19, thương mại toàn cầu và tại Việt Nam đang có sự dịch
chuyển mạnh mẽ về cơ cấu bán hàng cho thị trường tiêu thụ nội địa từ kênh truyền thống qua 
kênh TMĐT, từ mega-mall qua omni chanel. Hình thái của ngành logistic cũng có thể chuyển 
dịch theo sự thay đổi này.  

TMĐT tăng trưởng 1, nhu cầu kho vận tăng gấp 3 

Thông thường, các công ty TMĐT sử dụng nhiều không gian hậu cần hơn so với các nhà bán 
lẻ truyền thống. Điều này phần lớn do phạm vi sản phẩm của doanh nghiệp TMĐT phong phú
hơn, mức tồn kho lớn, yêu cầu về không gian vận chuyển ra nước ngoài lớn hơn và nhu cầu 
hậu cần hai chiều (đổi trả hàng). 

Theo nhận định của bà Trang Bùi, Giám đốc Cấp cao thị trường Việt Nam của JLL, nếu so
sánh với thị trường toàn cầu, khi mô hình TMĐT phát triển ở mức độ trưởng thành như tại 
Mỹ, Hàn Quốc... diện tích bất động sản kho vận so với TMĐT là gấp ba lần. Trong hai năm 
trở lại đây, dòng vốn FDI đầu tư vào bất động sản logistic tại Việt Nam tăng mạnh. Các quỹ
đầu tư lớn đã đầu tư khoảng 3 tỉ đô la cho giai đoạn 1 và một số quỹ cũng đang kêu gọi đầu tư 
giai đoạn 2. 

"Nhu cầu của các nhà đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp vào thị trường Việt Nam 
trong thời điểm này cũng rất lớn. Trước kia họ thường có nhu cầu tìm quỹ đất để phát triển 
với quy mô từ 5.000-10.000 m2 tuy nhiên đến nay đã tăng lên 10.000 - 50.000 m2", bà Trang 
Bùi bình luận. 



Bên cạnh đó, đơn vị này đánh giá kho lạnh sẽ là phân khúc nổi lên trong lĩnh vực logistic 
tương lai khi ngày càng nhiều người tiêu dùng đặt mua hàng hóa trực tuyến trong thời gian 
đại dịch. 

Thị trường cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến về nhu cầu kho lạnh trong việc hỗ trợ các dịch
vụ y tế quan trọng như quá trình lưu chuyển và bảo quản vaccine Covid-19 mới. JLL nhận 
định nếu chương trình tiêm chủng được áp dụng rộng rãi, nhu cầu bảo quản vaccine sẽ trở nên 
cấp bách cho mọi quốc gia. 

So với các quốc gia trong khu vực, giá bất động sản logistic tại Việt Nam đang ở mức thấp
nhất nhưng bà Trang Bùi dự báo trong 12 tháng tới giá sẽ tăng trưởng khoảng 12% do quỹ đất
hạn chế. Hiện nay, giá thuê trung bình tại miền Bắc là 3,9 đô la/m2/tháng, cao hơn 0,3 đô 
la/m2/tháng so với giá thuê trung bình tại miền Nam. 

Hướng tới tương lai 

Theo báo cáo Logistics Việt Nam 2020 của Bộ Công Thương, lĩnh vực logistics toàn cầu bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Mặc dù Chính phủ các nước nỗ lực duy trì chuỗi 
cung ứng hàng hóa và ưu tiên lưu thông các loại hàng hóa thiết yếu, nhưng do các biện pháp 
kiểm soát dịch bệnh và nhiều lao động trong lĩnh vực này phải ở nhà nên có những thời điểm, 
toàn bộ hoạt động bị tê liệt. 

Là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, Việt Nam khó tránh khỏi ảnh hưởng từ dịch bệnh 
toàn cầu. Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết các ngành sản xuất như dệt may, dựa chủ 
yếu vào việc nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc, nơi xảy ra dịch bị tác động nhất đã ngưng 
trệ sản xuất. 

Nhiều chuyên gia cho rằng để đạt được những mục tiêu tăng trương trong tương lai, ngành
hậu cầu Việt Nam sẽ còn phải vượt qua nhiều thách thức. Trước hết, để Việt Nam có thể tiến 
lên giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển logistics/công nghiệp, trở nên cạnh tranh hơn
và thậm chí trước các nước khác, cần tiếp tục duy trì mức đầu tư hợp lý vào đầu tư cơ sở hạ
tầng, cần chú trọng vào việc phát triển cả hệ thống đường cao tốc và mạng lưới tiện ích, kể cả
năng lượng tái tạo. 

Theo chuyên gia từ JLL Việt Nam, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang đẩy nhanh quá trình tự 
động hóa trong lĩnh vực logistics và sẽ trở thành xu hướng chính trong thời gian tới. Khách
thuê đang có xu hướng nâng cấp từ các cơ sở lỗi thời, vừa và nhỏ do tư nhân sở hữu để 
chuyển đến cơ sở hiện đại hơn ở vị trí tốt hơn. 

Đồng thời, việc hợp nhất các hoạt động logistics vào hiện đại hóa chuỗi cung ứng đang nâng 
cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí logistics tổng thể cho khách thuê. Tăng trưởng trong 
các ngành khác cũng sẽ hỗ trợ mở rộng thị trường hậu cần 3 bên, bao gồm tăng trưởng trong 
ngành thực phẩm và đồ uống, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, cũng như các ngành thiết bị 
văn phòng và công nghệ. 

Bà Trang Bùi thông tin, trong những năm gần đây, chuỗi cung ứng ngày càng tập trung phục
vụ người tiêu dùng. Tốc độ giao hàng đã luôn là một trong những yếu tố chính trong quyết
định mua hàng, với việc các nhà bán lẻ trực tuyến lớn cung cấp các tùy chọn giao hàng trong 
ngày. 

Do vậy, để đi trước xu hướng, chuyên gia JLL nói rằng các nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch
vụ hậu cần cần phải đi kịp xu hướng và đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng. Các chiến 
lược giao hàng chặng cuối thành công sẽ cần các giải pháp sáng tạo, quy trình hiện đại, 
chuyển đổi kỹ thuật số và công nghệ mới nhất. 

Bên cạnh đó, quy trình giao thương xuyên biên giới của Việt Nam bao gồm cả thời gian và
chi phí vẫn còn cần nhiều cải tiến đáng kể. Chi phí giao dịch qua biên giới, bao gồm chi phí
tuân thủ tài liệu thủ tục và chi phí xuất nhập khẩu ở Việt Nam đang kém cạnh tranh hơn so



với hầu hết các nước trong khu vực. 

Trong đại dịch, Việt Nam đã có sự gia tăng đột biến trong các yêu cầu về hậu cần ngắn hạn,
liên quan trực tiếp đến tác động tức thời của đại dịch, đặc biệt là cho nhu cầu mua hàng trực 
tuyến và hỗ trợ các dịch vụ y tế quan trọng. Trong thời gian này, thương mại điện tử cũng trở 
thành một động lực lớn cho lĩnh vực logictics. 

Hiện nay, Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh
nhất ở Đông Nam Á. Doanh thu từ mảng thương mại điện tử ước tính đạt 4,07 tỉ đô la vào 
năm 2015, tăng lên 6,2 tỉ đô la vào năm 2017. Đến năm 2020, thị trường này dự kiến đạt
khoảng 13 tỉ đô la, gấp đôi mức năm 2017. Xu hướng này sẽ thay đổi hình thái logistics Việt
Nam trong tương lai. 

 

  



Nguồn: Báo Công luận 

Ngày đăng: 15/12/2020 
Mục: Kinh tế 

Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện: Nhiều địa phương về đích sớm 

Tính đến nay, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, BHXH nhiều huyện 
trên toàn quốc đã đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. 

Tại huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang): 

Tính đến ngày 30/11, huyện Chiêm Hóa đã có 1.931 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 
1.338 người so với năm 2019 và đạt 105% chỉ tiêu được giao năm 2020. 

 

Cán bộ BHXH huyện Chiêm Hóa tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại các chợ trên địa bàn 

Theo BHXH huyện Chiêm Hóa, trong những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-
19 nên công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện bị hạn chế. 
Ngay cả việc duy trì số người tiếp tục tham gia từ năm 2019 trở về trước cũng là một thách 
thức không nhỏ. 

Trước những khó khăn, thách thức trên, BHXH huyện Chiêm Hóa đã chủ động cử cán bộ bám 
làng, bám bản để khai thác, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, xây dựng 
kế hoạch cụ thể, chi tiết về việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và các tổ 
chức, đoàn thể: Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, đại lý thu rà soát, phân loại đối tượng có 
tiềm năng, có thu nhập từ việc kinh doanh buôn bán nhỏ... 

Cùng với việc giao chỉ tiêu cụ thể cho đại lý thu và từng CCVC của đơn vị, BHXH huyện 
cũng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh phát động. 
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, CCVC BHXH huyện đã tranh thủ cả những giờ 
nghỉ trưa ít ỏi đến từng nhà, từng khu chợ trên địa bàn thị trấn; những ngày nghỉ thành lập các 
nhóm ra quân đi đến vùng sâu, vùng xa, các phiên chợ của người dân tộc, các cuộc họp thôn, 
bản để tuyên truyền, vận động bà con tham gia BHXH tự nguyện. 

Dù đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhưng trong những ngày cuối năm, BHXH huyện vẫn 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Đặc 
biệt, khuyến khích những người đã tham gia trở thành tuyên truyền viên về chính sách này. 

  



Tại huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên): 

Tính đến ngày 26/11, huyện Đồng Hỷ đã có 1.710 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 
101% kế hoạch năm. Theo dự kiến, đến hết năm 2020, BHXH huyện phấn đấu đạt 1.750 
người tham gia. 

Để đạt được kết quả này không phải đơn giản, bởi Đồng Hỷ là huyện thuần nông, số người 
tham gia BHXH, BHYT bắt buộc không nhiều, trong khi đó NLĐ, người dân có thu nhập 
không ổn định, trình độ dân trí không đồng đều. 

Tuy nhiên, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành nên ngay từ đầu 
năm, BHXH huyện đã tham mưu cho HĐND và UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn 
thể, đặc biệt là UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đồng bộ công tác này. Cùng với đó, 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức 
đa dạng, phong phú. Như phối hợp với Bưu điện huyện ra quân tuyên truyền trực tiếp đến 
từng hộ gia đình cũng như các tiểu thương trên địa bàn huyện theo phương châm “đi từng 
ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến từng CCVC 
trong cơ quan; có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những CCVC có thành tích xuất 
sắc trong công tác này... 

Theo bà Trần Thị Huệ- Giám đốc BHXH huyện Đồng Hỷ, sau mỗi hội nghị tuyên truyền, đối 
thoại, số người tham gia tăng rõ rệt. Hình thức tuyên truyền miệng cũng được BHXH huyện 
tăng cường với tần suất cao thông qua các hội nghị, cuộc họp thôn, bản. Bất kể ngày nắng hay 
mưa, ngày nghỉ hay các buổi tối, lãnh đạo BHXH huyện đều sát cánh cùng anh chị em trong 
đơn vị chia thành nhiều tổ, nhóm trực tiếp đi tuyên truyền, vận động người dân tham gia. 
“Những ngày cuối năm, tranh thủ các buổi họp tại các xóm, xã, CCVC BHXH huyện lại tranh 
thủ từng phút, từng giờ để vận động bà con. Vận động một lần chưa được thì 2 lần, 3 lần sẽ 
dần thuyết phục được, bà con sẽ hiểu và tự nguyện tham gia”- bà Huệ chia sẻ. 

Trong lần về xã Văn Hán để tổ chức hội nghị truyền thông mới đây, sau khi chia sẻ về tính ưu 
việt của chính sách BHXH đến các Chi hội Nông dân, chúng tôi nhận thấy, khi đã hiểu rõ 
ngọn ngành, nhiều người sẽ nhiệt tình tham gia ngay. Đơn cử như bác Vũ Thị Bấm, lúc đầu 
mới nghe cũng chỉ à, ừ cho qua chuyện. Nhưng sau một hồi, bác Bấm phấn chấn hẳn, thậm 
chí còn không ngần ngại vay tiền của bác ngồi bên, rồi nhờ chúng tôi làm thủ tục tham gia 
giúp. Sau khi cầm cuốn sổ BHXH trên tay, các bác đều phấn khởi, bởi như tâm sự của các 
bác, sau này khi không còn sức lao động, lương hưu sẽ là điểm tựa an sinh giúp các bác vui 
hưởng tuổi già. 

Công Lý- Bùi Huệ 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Lao động thủ đô 

Ngày đăng: 15/12/2020 
Mục: Thông tin doanh nghiệp 

FedEx vận chuyển lô vaccine Covid-19 đầu tiên trên khắp đất nước Mỹ 

Ngày 15/12, FedEx Express (thuộc tập đoàn FedEx (NYSE: FDX) và là một trong những 
công ty chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới), cho biết đang tiến hành các chuẩn bị cần 
thiết để vận chuyển những lô vaccine Covid-19 đầu tiên. 

Ngay khi Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt Cấp phép Sử dụng Khẩn cấp 
cho vaccine Covid-19 Pfizer-BioNTech, FedEx Express sẽ bắt đầu vận chuyển vaccine bằng 
dịch vụ FedEx Priority Overnight® được hỗ trợ bởi hệ thống giám sát nâng cao FedEx 
Priority Alert®. Sau nhiều tháng chuẩn bị và lên kế hoạch chặt chẽ cùng Pfizer, các công ty 
chăm sóc sức khỏe khác và chính quyền liên bang và tiểu bang, những liều vaccine Covid-19 
đầu tiên sẽ được chuyển đến các trung tâm định lượng tại Hoa Kỳ. Vaccine sẽ được phân bổ 
đều cho các hãng vận chuyển lớn, FedEx cũng đang hợp tác chặt chẽ với các khách hàng 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để chuẩn bị cho các lô vaccine phát sinh và vận chuyển các 
nguồn cung thiết yếu liên quan đến vaccine. 

 

FedEx vận chuyển vaccine Covid-19 đầu tiên trên khắp đất nước Mỹ 

FedEx có mạng lưới thuận lợi để xử lý các lô hàng vaccine Covid-19 trên toàn cầu, đi kèm 
các giải pháp kiểm soát nhiệt độ, khả năng giám sát gần thời gian thực và đội ngũ chăm sóc 
sức khỏe chuyên dụng để hỗ trợ vận chuyển nhanh chóng các lô hàng vaccine và khoa học 
sinh học. 

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn FedEx, Raj Subramaniam, cho biết: “Đây là một 
trong những công việc quan trọng nhất trong lịch sử hoạt động của công ty, chúng tôi rất vinh 
dự được là một phần của nỗ lực chấm dứt đại dịch. Tôi vô cùng tự hào về các thành viên tận 
tâm đã liên tục cố gắng để đảm bảo an toàn cho các lô vaccine Covid-19 rất quan trọng này, 
đặc biệt là trong mùa vận chuyển bận rộn nhất năm hiện nay. Đó là bản chất và hành động của 
chúng tôi tại FedEx”. 

Việc vận chuyển vaccine Covid-19 là giai đoạn tiếp theo trong những nỗ lực không ngừng 
nghỉ của FedEx nhằm hỗ trợ cứu trợ đại dịch trên toàn cầu. FedEx có bề dày lịch sử hỗ trợ các 
nỗ lực cứu trợ trong thảm cảnh, sử dụng mạng lưới và năng lực chuyên môn của mình để 
mang đến những điều tốt đẹp. 



Ông Don Colleran, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành FedEx Express, cho biết: “Chúng tôi là 
một trong số ít những công ty sở hữu mạng lưới toàn cầu và có khả năng duy trì hoạt động 
của các chuỗi cung ứng quan trọng trong giai đoạn chưa từng có này. Từ khi đại dịch Covid-
19 bùng phát, FedEx đã vận chuyển hơn 55 kiloton trang thiết bị bảo hộ cá nhân, bao gồm 
hơn hai tỷ khẩu trang và hơn 9.600 chuyến hàng viện trợ nhân đạo trên toàn cầu”. 

Nhằm giúp các cộng đồng được tiếp cận vaccine Covid-19, FedEx đã cam kết hỗ trợ vận 
chuyển bằng hiện kim và hiện vật trị giá 4 triệu USD cho các tổ chức phi lợi nhuận vì cộng 
đồng tại Hoa Kỳ và trên thế giới, bao gồm Direct Relief, International Medical Corps và Heart 
to Heart International. 

Tại FedEx, thông tin gói hàng cũng quan trọng như chính gói hàng khi di chuyển trong mạng 
lưới. FedEx SenseAware ID, một thiết bị cảm biến năng lượng thấp qua Bluetooth, sẽ được 
gắn vào các lô vaccine, giúp đảm bảo các chuyến hàng nhạy cảm với nhiệt độ di chuyển 
nhanh chóng, an toàn qua mạng lưới FedEx Express Hoa Kỳ và dịch vụ FedEx Priority 
Overnight. Từ nơi xuất phát đến nơi nhận, các nhân viên hỗ trợ khách hàng của FedEx 
Priority Alert sử dụng công nghệ giám sát SenseAware để theo dõi vị trí các lô hàng vaccine 
gần thời gian thực. Công nghệ này được bổ sung bởi nền tảng FedEx Surround, sử dụng trí 
tuệ nhân tạo và các công cụ dự đoán để chủ động theo dõi các điều kiện xung quanh gói hàng, 
cho phép nhân viên hỗ trợ khách hàng can thiệp nếu thời gian giao hàng có nguy cơ chậm trễ 
do thời tiết hay tắc nghẽn giao thông. 
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