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Bưu điện tỉnh Long An triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Chiều 07/1, Bưu điện tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và 
triển khai kế hoạch năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa cùng đại diện 
lãnh đạo các sở, ngành đến dự. 

 

Bưu điện tỉnh nhận Cờ thi đua của Bộ thông tin và Truyền thông 

Năm 2020, Bưu điện tỉnh hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ, bảo đảm sự phát triển của 3 
nhóm dịch vụ trọng tâm: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính và Phân phối Truyền 
thông. Tổng doanh thu 240.918 triệu đồng, nộp ngân sách 7.100 triệu đồng. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục nỗ lực, huy động mọi nguồn lực, sản xuất kinh doanh, nâng 
cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với tổng doanh 
thu phấn đấu đạt từ 249.521 triệu đồng trở lên. 

Trong đó, doanh thu bưu chính chuyển phát đạt từ 90.075 triệu đồng trở lên; doanh thu tài 
chính bưu chính đạt từ 44.120 triệu đồng trở lên và doanh thu phân phối truyền thông đạt từ 
115.326 triệu đồng trở lên. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao Bưu điện 
tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu: Năm 2021, Bưu điện tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, mở 
rộng mạng lưới, tăng cường khả năng cạnh tranh để giữ vững là đơn vị chủ lực, đứng đầu 
trong lĩnh vực chuyển phát của Long An. Phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh việc 
tổ chức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện, góp phần thực hiện 
cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân 
dân trên địa bàn tỉnh./. 

  Song Hồng 

 
  



Nguồn: ICTVietnam 

Ngày đăng: 07/01/2021 
Mục: Sự kiện 

Sóc Trăng muốn bán được nhiều gạo ST 25 nhờ chuyển đổi số 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông (NN&PTNT) tỉnh Sóc Trăng vừa có kiến nghị Bộ 
TT&TT về việc hỗ trợ bà con nông dân có thể bán được nhiều gạo ST 25 hơn, đặc biệt là qua 
sàn thương mại điện tử (TMĐT). 

Kiến nghị này được Giám đốc Sở NN&PTNT Sóc Trăng Huỳnh Ngọc Nhã nêu tại buổi làm 
việc giữa Bộ TT&TT với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sóc Trăng mới đây về thúc đẩy chuyển đổi số 
(CĐS) để phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh. 

Giám đốc Huỳnh Ngọc Nhã cho biết thời gian qua, nông nghiệp của tỉnh đã có chuyển dịch 
tích cực khi có những mặt hàng nông, thủy sản được thế giới và trong nước biết đến như gạo 
ST 25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới, tôm nước lợ, cây ăn trái… Ngành Nông 
nghiệp Sóc Trăng muốn thúc đẩy CĐS trong ngành này. Các ngành Công thương, nông 
nghiệp của tỉnh thời gian qua đã có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ bà con bán hàng hoá, 
nhưng các mặt hàng nông thủy sản trên các sàn TMĐT còn hạn chế. 

Theo đó, Sở NN&PTNT muốn CĐS nông nghiệp cần thiết hiện nay nhất là cơ chế chính sách 
ban đầu để thúc đẩy kết nối trên nền tảng nông nghiệp hỗ trợ bà con bà con, kết nối doanh 
nghiệp (DN) để phát triển, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Cụ thể, là thúc đẩy 
bán hàng nông sản trên sàn giao dịch nông nghiệp, kết nối DN nước ngoài đến với Sóc Trăng 
để liên kết, trao đổi thông tiên xuất khẩu hàng hóa nông sản. Bà con nông dân rất muốn bán 
gạo ST 25 ra nước ngoài. 

Cũng tại buổi làm việc, ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam (BĐVN) cho biết hiện nay Sóc Trăng có 99 sản phẩm COOP (chương trình mỗi xã một 
sản phẩm), trong đó có 35 sản phẩm đã được BĐVN đưa lên sàn TMĐT của BĐVN 
Postmart.vn, trong đó, có gạo ST, và đã bán trên kênh của BĐVN. Hiện theo thống kê trong 3 
tháng quý IV năm 2020, riêng gạo ST 25 được BĐVN bán với số lượng lớn, chiếm một nửa 
doanh thu trong các mặt hàng nông thủy sản của Sóc Trăng được bán trên sàn. 

 

Gạo ST 25 được bán trên Sàn TMĐT BĐVN Postmart.vn 

Ông Hào cũng cho biết BĐVN có thể chuyển phát các mặt hàng giữa các nước thành viên 
trong mạng lưới chuyển phát Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) dưới dạng các gói nhỏ bưu 
kiện. Chuyển phát hàng với khối lượng lớn phải thông qua hải quan. BĐVN sẵn sàng vào làm 
việc với tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ bán các mặt hàng nông, thủy sản trên sàn TMĐT. 

Đề xuất cụ thể để nông nghiệp Sóc Trăng CĐS 



Đề xuất giải pháp CĐS cho nông nghiệp Sóc Trăng, ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục 
Tin học hoá, Bộ TT&TT cho biết CĐS buộc phải làm một số việc. Đối với việc phát triển con 
tôm cần kiểm soát chất lượng nuôi tập trung, xây dựng được hồ sơ số của con tôm, kết nối 
trực tiếp cung - cầu để giảm thiểu trung gian và kết nối các chủ thể hỗ trợ khác. Theo đó, Sóc 
Trăng cần phải xây dựng hệ thống thu thập thông tin ngành và cung cấp rộng rãi công khai, áp 
dụng nền tảng truy xuất nguồn gốc. Nền tảng akaChain là nền tảng đã được Bộ TT&TT công 
bố để truy xuất nguồn gốc dựa trên công nghệ blockchain có thể được nghiên cứu triển khai ở 
Sóc Trăng. 

Tiếp theo, theo ông Đỗ Công Anh, phải hình thành và kết nối hệ sinh thái tôm bao gồm người 
nuôi trồng, các nhà tư vấn, các nhà cung cấp tài chính, bảo hiểm, các đơn vị cung cấp nguyên 
liệu, dịch vụ thu hoạch, vận chuyển, kho bãi, kiểm định, chứng nhận độc lập, các cơ quan 
quản lý, nghiên cứu và từ đó hình thành được cộng đồng hệ sinh thái các thành phần tham gia 
ngành công nghiệp xuất khẩu tôm… Theo đó, tất cả các bên đều có thể theo dõi được thông 
tin của con tôm từ khi con tôm còn là giống, nguyên liệu cho đến khi tiêu dùng. 

Về gạo Sóc Trăng, hiện Sóc Trăng có 2 thương hiệu gạo nổi tiếng ST 24, ST 25, nhiều năm 
liền nằm trong top 3 thế giới, đặc biệt gạo ST 25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới trong năm 
2019. Vấn đề xảy ra là xuất hiện tình trạng giống lúa giả nhái, giá trị thương hiệu gạo của Sóc 
Trăng còn thua nhiều nước bởi giá thành thì chưa đến 1000 USD/tấn, trong khi đó, gạo Thái 
Lan tương đương khoảng có giá 1200 - 1300 USD/tấn. 

Theo đó, ông Đỗ Công Anh cho rằng chỉ có thể xây dựng được thương hiệu gạo khi đã kiểm 
soát được chất lượng gạo giống và Cục Tin học hóa đề ra giải pháp áp dụng nền tảng truy xuất 
nguồn gốc bởi truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm 
qua từng công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh. 

Ông Đỗ Công Anh cũng lưu ý hiện nay nhiều nơi cũng quảng cáo sản phẩm có thể truy xuất 
nguồn gốc nhưng mà khi quét mã QR Code trên sản phẩm được bày bán công khai thì nhận 
được những thông tin rất hời hợt và quét mã trên hàng chục sản phẩm cũng nhận được thông 
tin na ná giống nhau. Người cần tem truy xuất nguồn gốc có thể dễ dàng tự khai báo trên một 
số trang web của nhà cung cấp dịch vụ, sau đó tự in tem, dán lên sản phẩm. Đây là cách làm 
mà trong nhiều năm qua một số đơn vị vẫn làm. 

Để giải quyết các vấn đề này, ông Đỗ Công Anh cho biết cần ứng dụng công nghệ số, đặc biệt 
là công nghệ blockchain cho phép minh bạch hóa thông tin về tất cả các thành phần tham gia, 
công khai hóa ngay khi dữ liệu được đưa vào và hơn nữa dữ liệu của từng thành phần tham 
gia đưa vào trong nền tảng truy xuất nguồn gốc này sẽ không thể giả mạo được hay không sửa 
chữa được. Như vậy, tất cả các công đoạn, các khâu đều có thể nắm được thông tin cho đến 
tận người tiêu dùng. 

Trao đổi về CĐS cho nông nghiệp Sóc Trăng, ông Dương Dũng Triều, Tổng Giám đốc FPT-
IS cho biết bài toán ở Sóc Trăng là hiện thiếu các ứng dụng chuyên ngành, các bài toán liên 
quan đến cấp phép, quản lý đất đai, nông nghiệp. FPT đề xuất giải các bài toán liên quan đến 
ứng dụng chuyên ngành. 



 

Thu hoạch tôm ở Sóc Trăng. (Ảnh: nongnghiep.vn) 

Ông Triều cũng cho biết: FPT vừa qua có hợp tác với Tập đoàn Minh Phú để ứng dụng số vào 
việc quản lý truy xuất nguồn tôm, quản lý giống, chất lượng. FPT đang đề xuất với Minh Phú 
về quản lý chuỗi sản xuất tôm, giống, chất lượng nguồn nước, chế biến, sản xuất tôm, 
logistics… và đang thí điểm đặt thiết bị sensor về nước nuôi tôm… Khi thí điểm xong, FPT sẽ 
đánh giá và triển khai rộng cho bà con nông dân ở Sóc Trăng. 

Làm cho bà con nông dân giàu có là công việc vĩ đại 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh: CĐS giải bài 
toán rất lớn là làm cho hộ nông dân tiếp cận thị trường toàn quốc, toàn cầu. Sàn TMĐT phải 
hỗ trợ bán được nhiều gạo của Sóc Trăng hơn nữa. BĐVN phải chủ trì nghiên cứu để gần 5 
triệu bà con ở nước ngoài cũng có thể mua được gạo ST 25, cũng như bán được gạo ST 25 ra 
quốc tế nhiều hơn nữa. Cần thí điểm bán hàng nông sản, phân bón, cây giống và hợp tác với 
ngân hàng để hỗ trợ bà con trên sàn TMĐT. 

Bộ trưởng cũng kiến nghị tỉnh Sóc Trăng nên có chương trình thúc đẩy bán các nông sản trên 
các sàn TMĐT và bà con cũng có thể mua giống, phân bón… Bộ TT&TT, BĐVN sẽ hỗ trợ. 

"Bộ TT&TT đã giao sứ mệnh mới cho lĩnh vực bưu chính là giúp bà con nông dân thoát 
nghèo, để bà con tiếp cận, bán nông sản giá cao, mua được các sản phẩm đầu vào chất lượng 
tốt và giữ được thương hiệu tốt. Hộ nông dân ở một chỗ được hỗ trợ để làm giàu. Làm cho bà 
con nông dân giàu có là công việc vĩ đại", Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Lan Phương 

 

  



Nguồn: Thương trường 

Ngày đăng: 07/01/2021 
Mục: Đời sống 

Chi trả hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 

Trong tháng 1, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội của hai tháng 1 và 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả. 

 

Chi trả hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ 
truyền Tân Sửu, BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, 
tháng 2 năm 2021 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH 
tỉnh) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 năm 2021. 

BHXH tỉnh căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên 
đán năm 2021, xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 1, 
tháng 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2021. 

Thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả, yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho 
người hưởng biết trong kỳ chi trả theo lịch tháng 1 năm 2021 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH của hai tháng. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH 
xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 
2021 trong kỳ chi trả tháng 1 năm 2021. 

Thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH. Đồng thời, 
tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch và bảo đảm công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được 
hướng dẫn, giải quyết. 

Tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hiện nay là khoảng 3,2 triệu 
người. Trong đó, việc chi trả bằng tiền mặt áp dụng với gần 2,5 triệu người; chi trả qua tài 
khoản cá nhân cho hơn 700 nghìn người. 

  



Nguồn: Báo Lâm Đồng 

Ngày đăng: 07/01/2021 
Mục: Bạn đọc 

http://baolamdong.vn/toasoan-bandoc/202101/da-teh-chuyen-giao-thu-tuc-hanh-chinh-5-linh-
vuc-cho-buu-dien-3038306/ 

Đạ Tẻh: Chuyển giao thủ tục hành chính 5 lĩnh vực cho bưu điện 

UBND huyện Đạ Tẻh cho biết đã chuyển giao thủ tục hành chính trong 5 lĩnh vực lại cho 
Bưu điện huyện thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện.  

5 lĩnh vực này gồm Văn hóa - Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nội vụ và 
Giáo dục Đào tạo. Toàn bộ các hồ sơ trong 5 lĩnh vực này sẽ được Bưu điện huyện đảm trách 
và chuyển giao đến địa chỉ người dân khi hồ sơ được giải quyết xong. 

Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, chuyển giao đối với các 
thủ tục hành chánh liên thông (từ cấp xã lên cấp huyện, cấp tỉnh và ngược lại) cho Bưu điện 
huyện thực hiện tại bộ phận một cửa cấp xã. 

VIẾT TRỌNG 

 

 

 


