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1.000 tấn cam Hàm Yên sẽ được hỗ trợ tiêu thụ 

Sẽ có khoảng 1.000 tấn cam Hàm Yên (Tuyên Quang) được hỗ trợ tiêu thụ qua hệ thống bưu 
cục của Bưu điện Tuyên Quang và sàn thương mại điện tử Postmart.vn ngay trong mùa vụ 
2021. 

Thời điểm này những năm trước, chợ đầu mối cam Hàm Yên tại xã Tân Thành (huyện Hàm Yên - 
Tuyên quang) đã rất sôi động, từng đoàn xe chuyên chở nối đuôi nhau vận chuyển cam khi khắp 
mọi miền đất nước. Nhưng năm nay, trước diễn biến của dịch bệnh phức tạp, kéo dài khiến cho 
những thị trường tiêu thụ lớn của cam Hàm Yên như Hà Nội hay các tỉnh phía Nam sụt giảm về 
sức mua, khó khăn trong vận chuyển. 

 

Đưa cam Hàm Yên lên sàn thương mại điện tử Postmart 

Theo số liệu của UBND huyện Hàm Yên, toàn huyện hiện có hơn 7.000 ha trồng cam với sản 
lượng dự kiến đạt trên 80.000 tấn. Nhận định thị trường tiêu thụ cam nhiều khả năng gặp khó 
khăn, ngay từ những ngày đầu tháng 9 khi chưa vào vụ thu hoạch, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã 
xây dựng kế hoạch, đánh giá thực trạng tiêu thụ nhằm hỗ trợ người nông dân đưa cam đến với 
người tiêu dùng ở các tỉnh khác cũng như lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Postmart.vn. 

Sự vào cuộc nhanh chóng cùng kinh nghiệm đã có trong việc hỗ trợ các tỉnh khác tiêu thụ nông 
sản trong thời gian qua, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu sẽ tiêu thụ hơn 1.000 tấn cam 
Hàm Yên trong vụ mùa năm nay. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh sẽ đồng hành cùng các hộ nông dân 
rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ nông sản trên kênh phân phối mới, hiện 
đại và bền vững thông qua sàn TMĐT Postmart.vn. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nhanh, 
tránh ùn ứ nông sản khi vào cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh bị thương 
lái ép giá. 



Ông Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang cho biết, để chủ động tiêu thụ 
cam Hàm Yên theo phương thức mới, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, 
hướng dẫn toàn bộ quy trình từ khi thu hoạch đến tay người tiêu dùng cho các hộ sản xuất nông 
nghiệp. Với đặc trưng của trái cam, sau khi được thu hoạch cần được cắt cuống vừa phải để không 
đâm vào những trái khác trong quá trình vận chuyển, nhưng cũng không cần cắt quá sâu vì có thể 
khiến trái cam bị bay nước, nhanh khô. Cam Hàm Yên cũng phải được bảo quản trong các loại 
thùng giấy hoặc thùng nhựa có lỗ thông hơi nhằm đảm bảo độ tươi ngon trong thời gian vận 
chuyển. 

“Các chuyên viên của sàn TMĐT Postmart.vn cũng như cán bộ nhân viên của Bưu điện tỉnh đã 
đến từng vườn cam để hướng dẫn người nông dân tạo tài khoản để giới thiệu hình ảnh trái cam 
Hàm Yên trên sàn điện tử. Với hướng đi mới này, người dân cảm thấy rất hứng khởi vì giờ đây họ 
có thể chủ động trong việc thương mại chính sản phẩm của họ, không còn quá phụ thuộc vào 
thương lái nữa” - ông Nguyễn Xuân Hùng chia sẻ thêm. 

 

 

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ tiêu thụ hơn 55 tấn nông sản, trong đó có na Yên Sơn, vải 
thiều 



Không chỉ hỗ trợ tiêu thụ cam cho bà con nông dân tại huyện Hàm Yên, trong thời gian qua, Bưu 
điện tỉnh Tuyên Quang còn tổ chức rất nhiều các điểm bán nông sản khác tại các bưu cục cũng 
như vận động cán bộ công nhân viên mua ủng hộ. Tính đến nay, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã 
tiêu thụ được hơn 55 tấn nông sản khác như na Yên Sơn, vải, bưởi và hồng ngâm… 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc tiêu thụ nông sản tại tỉnh Tuyên Quang 
gặp nhiều khó khăn đặc biệt là sản phẩm cam Hàm Yên đang bước vào kỳ thu hoạch. Việc hỗ trợ 
kịp thời của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ tích cực cho việc tìm đầu ra cho nông sản, tránh 
tình trạng được mùa mất giá. 

Bảo Ngọc 

  



Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam 

Ngày đăng: 07/10/2021 
Mục: Thời sự 

Bưu điện Tuyên Quang đặt mục tiêu hỗ trợ tiêu thụ hơn 1.000 tấn cam 

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ bà con nông dân tìm đầu ra cho 
nông sản, tránh tình trạng được mùa mất giá. 

 

Cam Hàm Yên, Tuyên Quang lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc tiêu thụ nông sản tại tỉnh Tuyên 
Quang gặp nhiều khó khăn đặc biệt là sản phẩm cam Hàm Yên đang bước vào kỳ thu hoạch, Bưu 
điện tỉnh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ bà con nông dân tìm đầu ra cho nông sản, tránh tình trạng 
được mùa mất giá. 

Thời điểm này những năm trước, chợ đầu mối cam Hàm Yên tại Tân Thành đã rất sôi động. 
Nhưng năm nay, trước diễn biến của dịch bệnh phức tạp, kéo dài khiến cho những thị trường tiêu 
thụ lớn của cam Hàm Yên như Hà Nội hay các tỉnh phía Nam sụt giảm về sức mua, khó khăn 
trong vận chuyển. 

Theo số liệu của UBND huyện Hàm Yên, toàn huyện hiện có hơn 7.000 ha trồng cam với sản 
lượng dự kiến đạt trên 80.000 tấn. Nhận định thị trường tiêu thụ cam nhiều khả năng gặp khó 
khăn, ngay từ những ngày đầu tháng 9 khi chưa vào vụ thu hoạch, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã 
xây dựng kế hoạch, đánh giá thực trạng tiêu thụ nhằm hỗ trợ người nông dân đưa cam đến với 
người tiêu dùng ở các tỉnh khác cũng như lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. 

Sự vào cuộc sớm cùng kinh nghiệm đã có trong việc hỗ trợ các tỉnh khác tiêu thụ nông sản trong 
thời gian qua, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu sẽ tiêu thụ hơn 1.000 tấn cam Hàm Yên 
trong vụ mùa năm nay. 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh sẽ đồng hành cùng các hộ nông dân rộng thị trường trong nước, đẩy 
mạnh quảng bá, tiêu thụ nông sản trên kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững thông qua sàn 
TMĐT Postmart.vn. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nhanh, tránh ùn ứ nông sản khi vào cao 
điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh bị thương lái ép giá.  



Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 06/10/2021 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà ở mới cho gia đình có công 

Ngày 5-10, Bưu điện tỉnh đã trao hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng cho gia đình bà Trương Thị 
Xuân là vợ liệt sỹ Ma Văn Quần tại thôn Nặm Bó, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) làm nhà ở mới 
và 10 triệu đồng để mua sắm các đồ dùng thiết yếu trong gia đình. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình bà Trương Thị Xuân. 

Hỗ trợ làm nhà ở mới cho gia đình người có công là một trong những hoạt động ý nghĩa được Bưu 
điện tỉnh triển khai hàng năm, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trên 
địa bàn tỉnh. Trước đó, tháng 9-2021, Bưu điện tỉnh đã hỗ trợ gia đình ông Hoàng Xuân Quý, thôn 
Bản Vá  xã Kiên Đài ( Chiêm Hoá) là hộ gia đình chính sách 40 triệu đồng làm nhà ở mới. 

Tin,ảnh: Trang Tâm 

 

 

  



Nguồn: VietnamPlus 

Ngày đăng: 06/10/2021 
Mục: Văn hóa 

Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 

Tem có gam chủ đạo là màu xanh của UPU. Số 50 biểu thị cho 50 năm hành trình thi viết thư quốc 
tế UPU được cách điệu gắn liền với logo UPU và hình ảnh quả địa cầu có 5 màu tượng trưng cho 
5 châu lục. 

 

Ngày 6/10, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Bộ Thông tin và Truyền 
thông phát hành bộ tem "Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)." 

Bộ tem gồm một mẫu tem, có khuôn khổ 37x37mm, do họa sỹ Phạm Quang Diệu (Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.   

Tem có gam chủ đạo là màu xanh của UPU. Số 50 biểu thị cho 50 năm hành trình thi viết thư quốc 
tế UPU được cách điệu gắn liền với logo UPU và hình ảnh quả địa cầu có 5 màu tượng trưng cho 
5 châu lục. 

Hình ảnh thiết kế mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần thiếu nhi toàn thế giới luôn gắn kết và 
tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Nền tem là hình ảnh những phong bì thư, trích đoạn nội 
dung lá thư với bàn tay đang nắn nón từng nét chữ. 

Năm 1971, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 
Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) khởi xướng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Mỗi năm đơn vị 
tổ chức phối hợp với một số tổ chức chuyên môn khác của Liên hợp quốc phát động cuộc thi dành 
cho các em thiếu nhi trên toàn thế giới. 

Chủ đề viết thư sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn hằng năm, thường là vấn đề được quan tâm trong 
năm. 

Sau 50 năm tổ chức, đến nay, cuộc thi đã trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc của các 
em học sinh trên toàn cầu và trở thành một hoạt động mang tính xã hội cao, lành mạnh, thiết thực 
và là hình thức giáo dục công dân rất hiệu quả đối với thiếu nhi. 

Việt Nam tham gia Cuộc thi viết thư Quốc tế từ năm 1987. Hơn 30 năm tham gia, học sinh Việt 
Nam đã đạt được nhiều thành tích cao gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba và 5 giải Khuyến 
khích.  



Tem "Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)" có giá mặt 4.000 đồng, chính 
thúc được Bưu điện Việt Nam cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 9/10/2021 đến ngày 
30/6/2023./. 

Ng. Bích (TTXVN/Vietnam+) 

  



Nguồn: Báo Dân Sinh 

Ngày đăng: 07/10/2021 
Mục: An sinh Xã hội 

Hiệu quá mô hình chi trả trợ cấp xã hội điện tử liên kết giữa bưu điện và ngân hàng 

 

Bên cạnh mô hình chi trả trợ cấp xã hội qua Viettel Pay, mô hình chi trả trợ cấp xã hội điện 
tử liên kết giữa bưu điện và ngân hàng cũng là một giải pháp đang được triển khai thí điểm 
tại Thừa Thiên Huế. Việc triển khai mô hình chi trả này đã khai thác được thế mạnh của các 
bên trong cung cấp dịch vụ nhằm điện tử hóa quy trình chi trả chính sách trợ giúp xã hội, 
tạo thuận lợi cho người nhận trợ giúp xã hội và giúp họ tiếp cận với các dịch vụ tài chính tốt 
hơn. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn cần khắc phục để nhân rộng 
ra các địa bàn khác. 

An toàn tiện lợi cho  đối tượng TGXH  

Sở LĐ-TB&XH Thừa Thiên Huế đã triển khai thí điểm chi trả cho đối tượng hưởng trợ giúp xã 
hội (TGXH) bằng hình thức không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2021.  Ngân hàng 
thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank và Bưu điện Thừa Thiên Huế phối hợp 
với phòng LĐ-TB&XH thị xã Hương Thủy triển khai mở tài khoản cho các đối tượng hưởng trợ 
giúp xã hội tại 12/12 xã, phường thị trấn. Theo đó, từ ngày 10/6, Vietinbank Thừa Thiên Huế hợp 
tác cùng bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ mở tài khoản ngân hàng cho đối tượng trên địa bàn xã 
Hương Thủy. Người nhận trợ giúp xã hội có thể thực hiện giao dịch rút tiền 24/7 tại các máy 
ATM, các điểm giao dịch VietinBank, các điểm giao dịch bưu điện phủ khắp địa bàn mà không 
cần phải đến các điểm chi trả cố định vào một ngày cụ thể để nhận tiền mặt như trước đây. Đối 
tượng cũng có thể rút tiền tại các điểm rút tiền tại ngân hàng khác có kết nối với Viettinbank. 

Đến nay, việc mở tài khoản cho đối tượng, người được ủy quyền qua dịch vụ VietinBank tại thị xã 
Hương Thủy đạt 80% trong số 5.620 đối tượng; số còn lại được Bưu điện thực hiện chi trả tại nhà. 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành tổng kết đúc rút kinh nghiệm thí điểm để 
triển khai mở rộng ra các địa bàn còn lại của tỉnh. Hiện nay, việc chi trả trợ cấp xã hội thông qua 
mô hình hợp tác giữa Vietinbank và bưu điện hoặc qua ngân hàng số Viettel Pay, tiền chi trả được 
chuyển thẳng vào tài khoản người thụ hưởng. Trường hợp ủy quyền phải thông qua các bước thực 
hiện theo yêu cầu của pháp luật tại cấp xã và các yêu cầu của việc mở tài khoản và giám sát chi trả 
tại ngân hàng, nên việc chi trả qua người được ủy quyền chặt chẽ hơn, an toàn, ít rủi ro hơn. Công 
tác thanh quyết toán cũng sẽ được thuận lợi và nhanh chóng hơn. 

Một số hạn chế cần khắc phục 

Việc triển khai thí điểm chi trả cho đối tượng hưởng TGXH bằng hình thức không dùng tiền mặt 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy, đối tượng hưởng chính sách TGXH chủ yếu là trẻ mồ côi, người 
khuyết tật, người cao tuổi... và số tiền hưởng chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Ban đầu, nhiều 



người băn khoăn, lo lắng về cách sử dụng phương thức mới này. Tuy nhiên sau khi tuyên truyền, 
với sự hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời của cán bộ, một số khó khăn đã được tháo gỡ, nhất là khâu ủy 
quyền và thủ tục mở tài khoản. Hiện Vietinbank đã mở tài khoản cho hơn 60% người được ủy 
quyền, góp phần tăng tỷ lệ đối tượng TGXH được mở tài khoản và được chi trả qua thẻ. 

Ngoài ra, nếu phòng lao động huyện quản lý và theo dõi biến động đối tượng bảo trợ qua hệ thống 
phần mềm PosaSoft thì việc chia sẻ dữ liệu biến động đối tượng với ngân hàng hoàn toàn có thể 
được điện tử hóa, giúp cho quá trình trao đổi được thực hiện nhanh chóng và kịp thời. 

Để việc thí điểm chi trả cho đối tượng hưởn trợ giúp xã hội bằng  hình thức không dùng tiền mặt 
được hiệu quả, cần đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ trương của Chính phủ về không dùng 
tiền mặt trong chi trả an sinh xã hội và về đảm bảo thực hiện quyền lựa chọn các phương thức 
nhận chế độ chính sách TCXH cho các đối tượng thụ hưởng. 

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện chi trả TGXH không 
dùng tiền mặt sẽ hạn chế tình trạng tập trung đông người cùng lúc. Hơn nữa, tại các điểm rút tiền 
cũng được đảm bảo các điều kiện về không gian như chỗ ngồi, an toàn về giao thông, an ninh trật 
tự khi đối tượng đến rút tiền. Vì vậy việc triển khai chi trả TGXH không dùng tiền mặt cần phải 
được nhân rộng trong thời gian tới. 

Ngân hàng Thế giới với sự hỗ trợ của Chính phủ Úc thông qua chương trình Đối tác Chiến lược 
giữa Nhóm Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Úc tại Việt Nam – giai đoạn 2 (ABP2) đã phối hợp 
với UBND Thừa Thiên Huế để xây dựng và thí điểm mô hình này. Hy vọng rằng việc thực hiện ở 
Huế sẽ là kinh nghiệm tốt để có thể triển khai mở rộng ở các địa phương khác và với các chương 
trình khác như trợ cấp người có công. 

PHƯƠNG MINH 

  



Nguồn: Báo Công Thương 

Ngày đăng: 07/10/2021 
Mục: TMĐT 

Nông sản Việt tăng doanh thu qua sàn thương mại điện tử 

Các giải pháp xúc tiến thương mại nông sản qua sàn thương mại điện tử thời gian qua đã 
giúp tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm trong bối cảnh dịch bệnh khiến chuỗi cung cầu 
đứt gãy. 

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử 

Theo ông Hoàng Minh Chiến – Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương, 
năm 2021, hoạt động xúc tiến thương mại mặt hàng nông sản được triển khai tập trung vào các 
giải pháp như: kết nối thúc đẩy tiêu thụ nông sản; Chủ động cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu 
xuất, nhập khẩu hàng hoá của các nước; Hỗ trợ kết nối trên môi trường số nhằm thúc đẩy tiêu thụ 
nông sản cho các địa phương. Riêng với nội dung hỗ trợ trên môi trường số và qua kênh thương 
mại điện tử kết nối tiêu thụ nông sản cho các thương nhân, đã có khoảng 5.200 lượt doanh nghiệp 
đa dạng các ngành hàng được tiếp xúc với các nhà nhập khẩu từ các thị trường thuộc 5 châu lục. 
Cục cũng tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế trực tuyến Vietnam Foodexpo, Triển lãm các sản 
phẩm thực phẩm chế biến và Halal tại Singapore, CAEXPO, CIIE... Đồng thời đưa nông sản lên 
các sàn TMĐT: Lazada, Sendo, Shopee, Tiki, Sendo, Postmart Phối hợp với các địa phương: tổ 
chức hàng trăm hội nghị kết nối tiêu thụ, hội chợ triển lãm trên môi trường số. 

 

Bộ Công Thương hỗ trợ đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử 

Trong thời gian tới, các nhóm giải pháp ngắn hạn sẽ tập trung vào: Tăng cường cung cấp thông tin 
thị trường, xúc tiến thương mại; Hỗ trợ thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua kênh thương 
mại điện tử. Theo đó, Cục dự kiến sẽ tổ chức 60 phiên tư vấn về các thị trường, khu vực thị trường 
xuất khẩu, mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 600 lượt doanh nghiệp, HTX tiếp cận thông tin; Tổ chức các 
Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo từng khu vực/ theo nhóm ngành hàng (trực 
tiếp kết hợp trực tuyến); Quảng bá chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể trên các kênh truyền thông 
trong nước và quốc tế… 

Bên cạnh các giải pháp được triển khai bởi Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và 
Kinh tế số cũng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan như Vụ Thị trường trong nước, Cục Xúc 
tiến thương mại tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, ứng dụng thương 



mại điện tử nhằm hỗ trợ đắc lực việc vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa vừa phòng chống dịch 
bệnh. Trong giai đoạn phục hồi kinh tế, việc kết hợp phương thức phân phối hiện đại-thương mại 
điện tử và phương thức phân phối truyền thống là giải pháp tất yếu căn cơ cho hoạt động kết nối 
cung cầu, đảm bảo lưu thông hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Phó Cục Trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chia sẻ, do 
có sự chuẩn bị sớm và chủ động, các chương trình hỗ trợ địa phương phát triển thương mại điện 
tử, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương, sản phẩm Việt uy tín qua thương mại điện tử, qua 
Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia đã được triển khai mạnh mẽ từ năm 2020. Trong 9 tháng đầu 
năm 2021, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã hỗ trợ thành công gần 20 địa phương cả nước 
tiêu thụ sản phẩm địa phương nói chung, nông sản tới vụ nói riêng qua việc phương thức phân 
phối kết hợp online - offline. 

Cụ thể, các chương trình thúc đẩy bán hàng nông sản, đặc sản vùng miền địa phương qua “Gian 
hàng Việt trực tuyến Quốc gia” trên các Sàn thương mại điện tử đã được Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số phối hợp với các Sở Công Thương địa phương và các nền tảng thương mại điện tử 
lớn như Sendo, Voso, Tiki, Shopee, Lazada, Postmart… triển khai, tiêu biểu như như Đặc sản Sơn 
La, Ngày hội xứ Dừa – Bến Tre, Phiên chợ Nông sản Việt, Tuần lễ Nông sản Việt, Chương trình 
đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều Hải Dương, vải thiều Bắc Giang, Na Chi Lăng, Bưởi Phúc Trạch… 

 

Việc tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử giúp sản phẩm na Chi Lăng (Lạng Sơn) tiêu 
thụ tốt trong giai đoạn giãn cách vừa qua 

Ngoài các loại sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, sản phẩm OCOP, hàng nghìn tấn nông sản Xoài 
Mận Sơn La, Bơ Đắc Lắc, Nho Ninh Thuận, Lê Tai Nung Lào Cai, Bưởi Da xanh Bến Tre, Sầu 
riêng RI6 Trà Vinh, Hành tím Sóc Trăng, Vải thiều Hải Dương, vải thiều Bắc Giang… đã được tổ 
chức tiêu thụ trên các Sàn thương mại điện tử qua các mô hình thương mại điện tử khác nhau. 
Riêng trong Chương trình đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều Bắc Giang đã có tới trên 9.000 tấn vải thiều 
được giao tới tay người tiêu dùng cả nước thông qua các Sàn thương mại điện tử với gần 1 triệu 
đơn hàng (không kể các nền tảng xã hội khác). Tại chương trình này, lần đầu tiên mô hình kết hợp 
giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử đã được triển khai hết sức hiệu quả giữa 
BigC/Go! với Tiki; Vinmart, Foodmap với Lazada. 

Mô hình này đã nhanh chóng được nhân rộng trong thời gian qua với các hình thức kết hợp ngày 
càng đa dạng, linh hoạt với tình hình thức tế. Vừa qua bưởi Phúc Trạch cũng tiêu thụ trên 1.000 
tấn qua các nền tảng thương mại điện tử, góp phần tháo gỡ khó khăn cho bà con đất Hương Khê, 
Hà Tĩnh. 

Nối liền chuỗi cung ứng trong giai đoạn giãn cách 



Bà Nguyễn Thị Minh Huyền chia sẻ thêm, vào thời điểm Thành phố Hồ chí Minh, Hà Nội thực 
hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, đã có những lúc người dân thành phố không tiếp cận được 
nguồn cung rau củ quả, trái cây, thực phẩm tiêu dùng, nhu yếu phẩm do các siêu thị, chợ đầu mối 
bị đóng cửa. Mặc dù việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng cho người dân gặp rất nhiều khó khăn, 
lực lượng giao hàng thương mại điện tử bị hạn chế, tuy nhiên với sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ 
Công Thương, Tổ công tác Đặc biệt của Bộ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số vẫn liên tục 
phối hợp với các Sàn thương mại điện tử nỗ lực lên các phương án tổ chức phân phối hàng một 
cách phù hợp, đảm bảo tối đa lượng cung hàng hóa thiết yếu cho người dân thành phố, mặt khác 
vẫn đảm bảo an toàn chống dịch. 

Hàng loạt các Chương trình như Đi chợ tại nhà của Sendo, Đi chợ Online Lazada, Đi chợ hộ của 
Voso, Thực phẩm Bình ổn của Shopee hay các chương trình khác của Tiki, Postmart và các đối 
tác được triển khai mạnh mẽ. Hàng trăm tấn nông sản, thực phẩm, nhu yếu phẩm được tiêu thụ 
mỗi ngày thông qua thương mại điện tử và chuyển phát thương mại điện tử đã góp phần “chia lửa” 
với các hệ thống siêu thị, hệ thống chợ bị phong tỏa giai đoạn đó. Với nhu cầu chuyển đổi số và 
ứng dụng công nghệ, ứng dụng thương mại điện tử ngày càng hiệu quả, ngay sau khi có những 
chuyển biến trên thị trường, hàng loạt các hệ thống siêu thị đã nhanh chóng xây dựng và phát triển 
các nền tảng để đẩy nhanh tiêu thụ hàng hoá qua kênh online trong đó có thể kể đến như BigC, 
Aeon, Vinmart, Saigon Coop, Lottte Mart (kết hợp với Tiki). Với các bước triển khai mạnh mẽ và 
đồng bộ trên các kênh thương mại điện tử, kết hợp giữa thương mại điện tử và thương mại truyền 
thống, việc ứng dụng công nghệ đã phát huy tối đa được lợi thế của các bên, tăng tính hiệu quả và 
tối ưu hóa được các khâu trong lưu thông hàng hoá, kết nối cung cầu và với mục tiêu cao nhất là 
thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá và đảm bảo đời sống người dân vùng dịch. 

Bảo Ngọc 

 

  



Nguồn: Sức khỏe & Đời sống 

Ngày đăng: 06/10/2021 
Mục: Doanh nghiệp 

Nhiều hướng đi 'phá cách' trong kinh doanh nông sản, thực phẩm 

Rất nhiều phương cách linh hoạt, sáng tạo đã được những doanh nghiệp (DN) áp dụng để 
đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19. Không chỉ giúp DN tồn tại, sự 
“phá cách” chính là thay đổi tư duy, để mở ra những hướng đi khác truyền thống… 

Sản phẩm "độc, lạ" từ giải cứu 

Căn nguyên từ khi chứng kiến nhiều câu chuyện giải cứu nông sản ùn ứ do dịch. Nhiều DN trẻ đã 
nghiên cứu, mày mò cho ra đời sản phẩm mới để lưu trữ, xuất khẩu lâu dài. Mới đây, Lê Duy 
Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thực phẩm Duy Anh (huyện Củ Chi) đã thử 
nghiệm thành công bún khoai lang tím, khi thấy mặt hàng nông sản này mất giá, nông dân khó tìm 
đầu ra. 

DN Lê Duy Toàn cũng là người từng "gây sốt" với bún dưa hấu, bánh tráng thanh long hồi đầu 
dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, xuất khẩu dưa hấu, thanh long trong nước 
gặp khó. Bún dưa hấu, bánh tráng thanh long xuất khẩu hơn 50 quốc gia, là sản phẩm luôn nằm 
trong top Best Seller (bán chạy nhất) trên Amazon. 

Cũng từ câu chuyện trăn trở khi thấy khoai lang đến mùa thu hoạch nhưng không ai mua, anh 
Nguyễn Thanh Việt (39 tuổi, quê Vĩnh Long) - giảng viên Trường Cao đẳng Vĩnh Long đã nhiều 
lần đi công tác ở huyện Bình Tân - vùng nguyên liệu đặc sản khoai lang của tỉnh Vĩnh Long, 
chứng kiến cảnh người dân bán khoai với giá rẻ chỉ 500-1.000 đồng/kg đã thôi thúc anh tìm giải 
pháp nâng cao giá trị loại nông sản này. 

Ngày đi dạy, tối tối, anh Việt cùng vợ thử đủ các loại công thức để chế biến khoai lang. Anh kể, 
cứ nghiền nát khoai lang rồi trộn với bột để làm bánh, nấu chè, làm bột bánh canh, chiên, luộc, 
hấp… đủ các kiểu. Mất gần cả năm trời liên tục thay đổi công thức, gia giảm liều lượng, nếm trải 
không biết bao lần thất bại, cuối cùng, anh Việt đã cho ra đời những chiếc bánh phồng khoai lang 
đầu tiên. Có sản phẩm, anh mời học trò, bạn bè ăn thử. Thấy ngon và lạ, nhiều người tìm đến anh 
để mua hàng, có DN đề nghị hợp tác với anh để phân phối độc quyền. 

Dịch bệnh COVID-19 gây không ít khó khăn cho các DN, nhưng cũng là cơ hội để Nguyễn Ngọc 
Hương - Giám đốc Công ty TNHH Thiên nhiên Việt có đơn hàng xuất khẩu các loại bột rau sang 
các thị trường khó tính như EU, Hàn Quốc, Ấn Độ… 

Chị và nhóm bạn đã thử nghiệm làm bột rau má. Vị giám đốc trẻ chia sẻ, khác với cách truyền 
thống là phơi nắng hoặc chế biến gia nhiệt khiến dinh dưỡng mất đi rất nhiều, chị áp dụng công 
nghệ mới là sấy lạnh. Mỗi loại rau cần thời gian sấy khác nhau, dao động từ 24-36 tiếng trước khi 
nghiền thành bột. Công nghệ này giúp giữ lại hương, vị nông sản gần như nguyên vẹn. Ngọc 
Hương cùng đội ngũ của mình vừa làm vừa sửa, hoàn thiện sản phẩm qua từng ngày. 

Đẩy mạnh thương mại điện tử 

Năm 2021, huyện Cao Phong có gần 2.000 ha cam, trong đó, hơn 1.100 ha cam được cấp giấy 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, sản lượng cam Cao Phong dự kiến đạt gần 20 nghìn tấn. 
Những ngày cuối tháng 9, dù chưa vào vụ thu hoạch, nhưng những người trồng cam tại Cao Phong 
đang rất sốt ruột về việc tiêu thụ cam những ngày tới khi dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp. 

Để chủ động tiêu thụ cam Cao Phong theo hình thức mới, giúp nông dân đảm bảo giá trị nông sản, 
phát triển kinh tế ngay trong thời gian diễn ra dịch bệnh, từ tháng 8/2021 Bưu điện Việt Nam, Bưu 
điện tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các đơn vị chức năng cùng chính quyền địa phương để lên kế 
hoạch chi tiết đưa cam Cao phong lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. 



 

Quả cam Cao Phong nổi tiếng, lần đầu lên sàn thương mại điện tử ngay trong dịch COVID-19 

Đặt mục tiêu tiêu thụ 3.000 tấn cam Cao Phong qua sàn TMĐT, hiện Bưu điện tỉnh đã tổ chức 
nhiều lớp tập huấn cho các hộ sản xuất nông nghiệp để hướng dẫn toàn bộ quy trình đưa sản phẩm 
lên bán trên sàn TMĐT. Sau buổi tập huấn đã có gần 50 nhà cung cấp tại huyện Cao Phong mở 
gian hàng và đưa gần 60 sản phẩm lên sàn. 

Trước Hòa Bình, hàng trăm nghìn hộ sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh thành phố khác cũng đã 
rất thành thạo để đưa các sản phẩm của gia đình lên bán trên sàn TMĐT. 

Đặc biệt, ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch 1034 về hỗ trợ đưa các 
hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã lập tức 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với từng địa phương để giúp người dân trên toàn quốc 
thay đổi thói quen tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận phương thức kinh doanh mới - qua sàn thương mại 
điện tử. 

Bài học từ đợt dịch này cho thấy các DN cần xem xét và có kế hoạch đầu tư bài bản hướng tới chế 
biến sâu cũng như đa dạng thị trường xuất khẩu. Trong dịch COVID-19, gần như những DN chế 
biến sâu ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn tăng được đơn hàng do những nhà cung cấp khác gặp khó 
vì dịch bệnh. Ngoài ra, việc đẩy mạnh thương mại điện tử là yếu tố đặc biệt quan trọng, đóng góp 
vào sự duy trì sản xuất, đồng thời mở rộng thị trường giúp DN vượt khó khăn của đại dịch. 

Minh Thu 

  



Nguồn: Báo Đầu tư 

Ngày đăng: 06/10/2021 
Mục: Doanh nghiệp 

Long An hỗ trợ, tăng cường tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử 

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch về việc 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 trên 
địa bàn. 

Mục đích của kế hoạch là hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ 
hợp tác (gọi chung là hộ sản xuất nông nghiệp) đăng ký tham gia các sàn TMĐT để kết nối, quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. 

Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT, 
giảm phụ thuộc vào thương lái hoặc trung gian. Cung cấp các 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, thời tiết, mùa vụ. Đồng thời, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, góp phần nâng cao nhận thức và 
kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số cho các hộ sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy kinh 
tế số nông nghiệp, nông thôn. 

UBND Tỉnh sẽ phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành và đơn vị có liên 
quan thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả hỗ trợ hộ sản xuất 
nông nghiệp lên sàn TMĐT, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tăng cường thông tin quảng bá, giới 
thiệu về các sàn TMĐT, sàn Postmart.vn (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) và sàn Voso.vn 
(Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel). 

Sở Công thương tỉnh Long An cho biết thêm, theo kế hoạch, năm 2021 sẽ triển khai cho 842 hộ 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Mục tiêu là có ít nhất 30/63 tỉnh, thành phố trên cả nước 
và 5 quốc gia (trước mắt ưu tiên Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Úc và Ấn Độ) sẽ tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp Long An qua sàn TMĐT. 

Các năm tiếp theo, tùy tình hình thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì, phối hợp Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, 2 sàn TMĐT và các đơn vị liên quan đưa 
chỉ tiêu cụ thể cho từng năm và bảo đảm triển khai hết 100% hộ sản xuất nông nghiệp có nhu cầu 
lên sàn. 

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: Để kịp thời hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp vượt qua khó khăn hiện nay, trong tháng 10/2021, Tỉnh sẽ tập trung khắc phục những khó 
khăn do dịch bệnh; định hướng những nhiệm vụ, giải pháp cho phát triển kinh tế trong thời gian 
trước mắt. Giai đoạn 2 bắt đầu từ đầu tháng 11/2021, dự kiến toàn bộ dân số từ 18 tuổi trở lên 
được tiêm 2 mũi vắc-xin từ đủ 14 ngày và cơ bản đáp ứng các điều kiện của trạng thái "bình 
thường mới", Tỉnh sẽ mở ra các khung để phát triển kinh tế mạnh hơn, các hoạt động còn khống 
chế trước đó sẽ dần được tháo gỡ. Trong quá trình thực hiện, Long An xác định phải gắn với sự 
phát triển chung của khu vực và TP.HCM. 

Hiện UBND tỉnh Long An thành lập 10 đoàn công tác do trực tiếp lãnh đạo các sở, ngành đến các 
khu, cụm công nghiệp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Ngoài các đoàn công tác thì có 1 tổ do 
lãnh đạo UBND Tỉnh chủ trì để tháo gỡ chung cho doanh nghiệp. Hiện các đoàn này đến thẩm 
định lại các phương án hoạt động mà doanh nghiệp đã đăng ký; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
doanh nghiệp đi vào hoạt động gắn với phát triển kinh tế của Tỉnh, ông Út khẳng định . 
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Trao giải thưởng dịch vụ tài chính tiêu biểu cho 20 doanh nghiệp 

Lễ trao giải thưởng dịch vụ tài chính tiêu biểu vinh danh các đơn vị kinh doanh chứng khoán và 
cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam có nhiều thành tựu trong quá trình chuyển đổi số. 

 

Sáng 7/10, IDG Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam và Hội 
Truyền thông số Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2021 cho 20 
doanh nghiệp. 

Lễ trao giải thưởng dịch vụ tài chính tiêu biểu được tổ chức thường niên từ năm 2020, với mục 
đích tìm kiếm, vinh danh các đơn vị kinh doanh chứng khoán và cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại 
Việt Nam có nhiều thành tựu trong quá trình chuyển đổi số. 

Từ kết quả trên, đưa ra các sản phẩm, dịch vụ tài chính sáng tạo, đạt hiệu quả cao trên 3 khía cạnh: 
nâng cao hiệu quả quản trị; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách 
hàng. 

Năm 2021, Ban Tổ chức trao hạng mục giải thưởng các công ty chứng khoán cho 6 công ty thuộc 
4 hạng mục. 

Cụ thể, giải thưởng công ty chứng khoán có ứng dụng công nghệ thông tin-chuyển đổi số tiêu biểu 
cho Công ty cổ Phần Chứng Khoán Pinetree. 

Giải thưởng công ty chứng khoán có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu gồm: Công ty cổ phần 
Chứng khoán FPT. Giải thưởng công ty chứng khoán được khách hàng hài lòng nhất là các công 
ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần 
Chứng khoán VPS. 

Giải thưởng công ty chứng khoán được khách hàng hài lòng về trải nghiệm số nhất cho Công ty cổ 
phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. 

Hạng mục giải thưởng các công ty bảo hiểm nhân thọ được trao cho 6 công ty thuộc 4 hạng mục. 

Cụ thể, giải thưởng công ty bảo hiểm nhân thọ có ứng dụng công nghệ thông tin-chuyển đổi số 
tiêu biểu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Vietnam. 

Giải thưởng công ty bảo hiểm nhân thọ có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu: Công ty trách 
nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas. 



Giải thưởng công ty bảo hiểm nhân thọ được khách hàng hài lòng nhất: Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Bảo hiểm nhân thọ Sunlife, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Chubb. 

Giải thưởng công ty bảo hiểm nhân thọ được khách hàng hài lòng về trải nghiệm số nhất: Công ty 
Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, Công ty Bảo hiểm Mirae Asset Prévoir. 

Hạng mục giải thưởng công ty bảo hiểm phi nhân thọ được trao cho 8 công ty thuộc 3 hạng mục. 

Cụ thể, giải thưởng công ty bảo hiểm phi nhân thọ có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu: Công 
ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Công ty 
Bảo hiểm bảo lãnh Seoul, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), Công ty Bảo hiểm 
Liberty. 

Giải thưởng công ty bảo hiểm phi nhân thọ được khách hàng hài lòng nhất thuộc về Tổng Công ty 
cổ phần Bảo Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. 

Giải thưởng công ty bảo hiểm phi nhân thọ được khách hàng hài lòng về trải nghiệm số nhất là 
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC). 

Trước đó, các đơn vị phải gửi hồ sơ về cho hội đồng bình chọn trước ngày 15/5 để tham gia giải 
thưởng. 

Thời gian tổ chức xét duyệt hồ sơ và bình chọn từ ngày 25/4-15/6. Hội đồng bình chọn bao gồm 
13 thành viên là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính. 

Chủ tịch Hội đồng bình chọn là ông Vũ Viết Ngoạn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính 
Quốc gia; hai Phó Chủ tịch bao gồm ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước và ông Lê Quang Bình, nguyên Cục trưởng, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính./. 

Diệp Anh (TTXVN/Vietnam+) 


