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Việt Nam tăng hạng chỉ số phát triển bưu chính thế giới năm 2021 

Theo đó, trong Bảng xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính thế giới (2IDP), Việt Nam đã tăng 2 bậc 
so với năm 2020 và là một trong 4 nước trong khu vực ASEAN lọt vào top 50. 

Đây là thông tin được Liên minh Bưu chính Thế giới UPU công bố chính thức trong khuôn khổ 
buổi Lễ Kỷ niệm Ngày Bưu chính Thế giới 2021 được tổ chức trực tuyến và truyền hình trực tiếp 
trên kênh UPUTV, đăng tải trên website chính thức của UPU (www.upu.int/uputv) vào ngày 8-
10.  

Tại đây, đại diện lãnh đạo của ngành bưu chính các nước đã trao đổi về sự đổi mới, sáng tạo, áp 
dụng công nghệ vào hoạt động chuyển phát, thương mại điện tử, logistics, fintech,..., đồng thời, 
duy trì sự nỗ lực vượt bậc để giữ vững chuỗi hoạt động và cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng 
của mỗi nước thành viên. 

Đặc biệt, ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã có video 
clip ngắn chia sẻ về hoạt động của doanh nghiệp bưu chính quốc gia với phương châm “Đổi mới 
để khôi phục” trong đại dịch. 

 

Quang cảnh lễ kỷ niệm Ngày Bưu chính Thế giới 2021 tại điểm cầu Hà Nội. 

Tổng giám đốc Chu Quang Hào cho biết, dịch Covid-19 đã khiến nhiều chuỗi nông sản bị đứt gãy, 
Vietnam Post bên cạnh linh hoạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn mạng 
lưới, đã tổ chức mở gian hàng cho hơn 80 ngàn hộ nông dân lên sàn thương mại điện tử 
Postmart.vn, cung cấp hơn 70 tấn hàng hóa thiết yếu cho người dân tại hơn 3.000 điểm phục vụ và 
qua sàn Postmart.vn. Nhằm thực hiện mục tiêu kép: đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống 
dịch và phát triển kinh doanh, Vietnam Post đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ 
khách hàng. 

Việt Nam cũng là một quốc gia được Liên minh Bưu chính Thế giới đánh giá cao trong việc tích 
cực tham gia và triển khai hiệu quả Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU. Với 34 năm tham gia cuộc thi, 



Việt Nam đã giành được 16 giải quốc tế trong đó có 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 6 giải Ba và 7 giải 
Khuyến khích. Tại Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 mới đây, bức thư gửi cho bé gái 
được sinh ra trong tâm dịch Covid-19 của em Đào Anh Thư, Hà Nội đã xuất sắc giành giải Ba của 
cuộc thi. Vào ngày 9-10, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm 
Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)” do họa sĩ Phạm Quang Diệu (Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam) thiết kế. 

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, ngoài Bảng xếp hạng Chỉ số phát triển bưu chính năm 2021 (2IDP) 
được công bố, UPU cũng đã công bố bức thư hay nhất trong số 50 bức thư đoạt giải Nhất quốc tế 
tại các Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU do các nhân viên Văn phòng quốc tế bình chọn nhân dịp kỷ 
niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU. 

Tin, ảnh: VĂN PHONG - MINH ĐÀM 
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Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính 

Theo thông tin Liên minh Bưu chính thế giới mới công bố, trong bảng xếp hạng Chỉ số phát 
triển bưu chính (2IDP) năm 2021, Việt Nam đã tăng 2 bậc so với năm 2020, là 1 trong 4 
nước khu vực ASEAN có tên trong top 50. 

Bưu chính “đổi mới để khôi phục” 

Kết quả xếp hạng Chỉ số phát triển bưu chính (2IDP) năm 2021 được Liên minh Bưu chính thế 
giới (UPU) công bố chính thức trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Ngày Bưu chính thế giới 2021 được tổ 
chức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên kênh UPUTV, đăng tải trên website của UPU tại địa 
chỉ www.upu.int/uputv vào ngày 8/10. 

Tham dự lễ kỷ niệm trực tuyến tại Việt Nam có đại diện lãnh đạo Vụ Bưu chính, Vụ Hợp tác 
Quốc tế, Bộ TT&TT cùng đại diện lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). 

 

Kết quả xếp hạng Chỉ số phát triển bưu chính năm 2021 đã được UPU công bố tại sự kiện ngày 
8/10. 

Ngoài các hoạt động kỷ niệm, chủ đề của Ngày Bưu chính thế giới 2021 - “đổi mới để phục hồi” 
được các nhà quản lý cấp cao, các lãnh đạo của các doanh nghiệp bưu chính thành viên chia sẻ 
trong hoạt động giao lưu của buổi lễ. 

Tại đây, đại diện lãnh đạo của ngành bưu chính các nước đã trao đổi về sự đổi mới, sáng tạo, áp 
dụng công nghệ vào hoạt động chuyển phát, thương mại điện tử, Logistics, Fintech... đồng thời 
duy trì sự nỗ lực vượt bậc để giữ vững chuỗi hoạt động và cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng 
của mỗi nước thành viên. 

Đại diện Vietnam Post, Tổng giám đốc Chu Quang Hào đã có video clip ngắn chia sẻ về hoạt 
động của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam, với phương châm “Đổi mới để khôi phục” trong đại 
dịch. 

Ông Chu Quang Hào cho biết, dịch Covid-19 đã khiến nhiều chuỗi nông sản bị đứt gãy, Vietnam 
Post bên cạnh linh hoạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn mạng lưới, đã 
tổ chức mở gian hàng cho hơn 80 ngàn hộ nông dân lên sàn thương mại điện tử Postmart, cung 
cấp hơn 70 tấn hàng hóa thiết yếu cho người dân tại hơn 3.000 điểm phục vụ và qua sàn 
Postmart.vn. 



Vietnam Post cũng đã tổ chức, tham gia các hoạt động an sinh xã hội như các chương trình “Hạt 
vàng Bưu điện”, “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương”, đưa đến tay những người gặp khó khăn 
vì dịch hơn 500.000 phần quà. 

 

Tại lễ kỷ niệm, Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào đã có video clip ngắn chia sẻ về hoạt 
động của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam. 

Để thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh doanh, Vietnam Post đã 
đẩy mạnh ứng dụng CNTT để hỗ trợ khách hàng. Điển hình như hệ thống CAS-Counter trong dự 
án MPITS giúp khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ tại một quầy, giảm tối đa thời gian chờ đợi; hệ 
thống Tủ phát hàng tự động Post Smart giúp khách hàng chủ động nhận hàng tránh nguy cơ lây 
nhiễm qua tiếp xúc trong quá trình giao nhận.   

Thời gian qua, Vietnam Post đã thực hiện tốt vai trò và sứ mệnh trong hoạt động phục vụ cộng 
đồng và được ghi nhận về sự linh hoạt, đổi mới không ngừng nhằm bắt kịp với sự thay đổi của 
ngành bưu chính trong nước và quốc tế. 

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, bằng sự quyết liệt và tinh thần “thời chiến” trong chỉ đạo và 
thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã không chỉ đảm bảo cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích, bưu 
chính truyền thống mà còn đưa ra nhiều giải pháp để duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa, kết nối 
cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản... 

Công nghệ số đã được đẩy mạnh ứng dụng để đảm bảo dòng chảy vật chất phục vụ nhu cầu của 
người dân. Trong đó, sàn Postmart là 1 nền tảng số đã hoạt động hiệu quả trong đại dịch, góp phần 
nâng cao vai trò của bưu chính Việt Nam, khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực bưu 
chính toàn cầu và nhận được sự đánh giá cao của UPU trong cả hoạt động chuyên môn và trách 
nhiệm xã hội của toàn ngành. 

Việt Nam triển khai hiệu quả cuộc thi viết thư UPU 

Cùng với đó, Việt Nam cũng là quốc gia được Liên minh Bưu chính thế giới đánh giá cao trong 
việc tích cực tham gia và triển khai hiệu quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Với 34 năm tham gia 
cuộc thi, Việt Nam đã giành được 16 giải quốc tế trong đó có 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 6 giải Ba và 
7 giải Khuyến khích. 

Tại cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 mới đây, bức thư gửi cho bé gái được sinh ra trong 
tâm dịch Covid-19 của em Đào Anh Thư, Hà Nội đã xuất sắc giành giải Ba của cuộc thi. 

Ngày mai, 9/10, Bộ TT&TT sẽ phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 
(1971-2021)” do họa sỹ Phạm Quang Diệu của Vietnam Post thiết kế. 



 

Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU” sẽ được Bộ TT&TT phát hành ngày 
9/10. 

Hưởng ứng Ngày Bưu chính thế giới 9/10, Vietnam Post cũng đã tổ chức truyền thông và triển 
khai các hoạt động thiết thực như chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ 
chuyển phát quốc tế từ ngày 9/10 đến ngày 31/10/2021. 

UPU chọn ngày 9/10 hàng năm là ngày Bưu chính thế giới (World Post Day). Năm nay, kỷ niệm 
147 thành lập UPU và 52 năm Ngày Bưu chính thế giới, UPU sẽ tổ chức một số hoạt động kỷ 
niệm với mục đích nâng cao nhận thức về vai trò của bưu chính trong cuộc sống hàng ngày của 
người dân và doanh nghiệp, cũng như các đóng góp của bưu chính cho sự phát triển kinh tế và xã 
hội toàn cầu. 

Đồng thời, UPU khuyến khích các nước thành viên UPU tham gia và hưởng ứng ngày Bưu chính 
Thế giới thông qua các hoạt động thiết thực như giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới, các chương 
trình giảm giá, khuyến mại, gửi thư miễn phí,... 

Trong khuôn khổ lễ kỉ niệm, ngoài bảng xếp hạng Chỉ số phát triển bưu chính năm 2021 được 
công bố, UPU cũng đã công bố bức thư hay nhất trong số 50 bức thư đoạt giải Nhất quốc tế tại các 
cuộc thi viết thư quốc tế UPU do các nhân viên Văn phòng quốc tế bình chọn nhân dịp kỷ niệm 50 
năm cuộc thi viết thư quốc tế UPU. 

Vân Anh 
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Hải Dương đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử 

Ngày 8/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương tổ chức tập huấn bồi dưỡng về 
chuyển đổi số trong nông nghiệp và đưa nông sản chất lượng cao, sản phẩm OCOP lên sàn thương 
mại điện tử. 

 

Ký kết hợp tác giữa Trung tâm khuyến nông Hải Dương, Bưu điện Hải Dương và Chi nhánh bưu 
chính Viettel Hải Dương trong tiêu thụ nông sản chất lượng cao và sản phẩm OCOP trên sàn 

thương mại điện tử. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN 

Chương trình đã giới thiệu đến khoảng 100 đại biểu là hộ sản xuất, hợp tác xã, trung tâm dịch vụ 
nông nghiệp của 12 huyện, thị xã, thành phố thông tin liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực 
nông nghiệp nói chung và trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng.  

Đại diện các chủ thể sản xuất nông nghiệp được chuyên gia về thương mại điện tử hướng dẫn cách 
thức tham gia sàn thương mại điện tử voso.vn của Tổng Công ty Cổ phần bưu chính Viettel 
(Viettel Post) và Postmart.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, bao gồm các bước: đăng ký 
gian hàng, tạo kho, mua bán trực tuyến… 

Khi tham gia sàn voso.vn của Viettel Post, các chủ thể sản xuất nông nghiệp được miễn phí duy trì 
gian hàng 6 tháng, ưu đãi vận chuyển và được hỗ trợ đào tạo kỹ năng bán hàng, hỗ trợ truyền 
thông trên các nền tảng của voso. 

Với sàn Postmart.vn, bên cạnh việc hướng dẫn các hộ nông dân mở tài khoản, lập gian hàng, cách 
thức đóng gói sản phẩm và giao dịch, đào tạo, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam còn tập huấn cho 
chính quyền địa phương các cấp, đội ngũ cán bộ và nhân viên bưu điện để thực hiện chương trình. 
Cũng tại chương trình, Trung tâm khuyến nông Hải Dương, Bưu điện Hải Dương và Chi nhánh 
bưu chính Viettel Hải Dương đã Ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản chất lượng cao và sản phẩm 
OCOP trên sàn thương mại điện tử. Theo đó, các bên tăng cường hợp tác, liên kết giữa sản xuất, 
chế biến và tiêu thụ nông sản an toàn. 

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương hướng dẫn các trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất 
sản phẩm đạt chất lượng cao và kết nối các đơn vị sản xuất với các sàn thương mại điện tử voso.vn 
và postmart.vn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm theo cơ chế giá thị trường. 



Các sàn thương mại điện tử voso.vn và Postmart.vn hàng năm lập kế hoạch tổng thể về quy mô, số 
lượng, chủng loại, sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng, tiến độ cung cấp theo từng thời điểm. Từ đó, 
phối hợp với Trung tâm Khuyến nông khảo sát và lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm, tiến hành 
ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp sản phẩm. Đồng thời, phổ biến công khai nội dung đặt hàng, 
giá cả dự kiến, phương thức thanh toán… 

Đại diện lãnh đạo Viettel Post Hải Dương và Bưu điện tỉnh Hải Dương khẳng định, sẽ tích cực hỗ 
trợ các hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện 
tử. Các đơn vị cũng sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Hải Dương trong thực hiện chuyển đổi số trong 
nông nghiệp. 

Ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương cho biết, 
Hải Dương đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông sản quy mô lớn cho hiệu quả kinh tế cao. 
Thực hiện đề án “Mỗi xã 1 sản phẩm”, đến nay, Hải Dương đã có 75 sản phẩm được chứng nhận 
là sản phẩm OCOP. Năm 2021, đang xét hồ sơ công nhận cho 100 sản phẩm OCOP. 
UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định phê duyệt đề án “Phát triền sản xuất nông nghiệp 
hàng hoá tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025”. Trong 
đó, hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh gắn với chuyển đổi số ở 
các khâu: sản xuất, theo dõi dịch bệnh, thời tiết và quản lý điều hành doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất; quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, bán hàng qua sàn thương mại điện tử; số hóa quá 
trình quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Theo ông Vũ Việt Anh, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được Hải Dương xác 
định là giải pháp căn cơ trong thời gian tới. Nông nghiệp Hải Dương sẽ tập trung các mục tiêu 
chiến lược như tiêu chuẩn hóa sản phẩm, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, khẳng định 
thương hiệu, trước mắt là đổi mới tư duy từ tìm kiếm thị trường sang nghiên cứu thị trường. 
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Việt Nam tăng 2 bậc xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính 

Theo bảng xếp hạng Chỉ số tích hợp về phát triển bưu chính thế giới năm 2021 (2IDP), Việt 
Nam đã tăng 2 bậc (xếp thứ 47/168) so với năm 2020 và là một trong 4 nước ASEAN lọt vào 
top 50... 

 

Kỷ niệm Ngày Bưu chính Thế giới 2021 

Thông tin này được Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) công bố tại Lễ Kỷ niệm Ngày Bưu 
chính Thế giới 2021 (9/10) với chủ đề “đổi mới để phục hồi”, được tổ chức trực tuyến và truyền 
hình trực tiếp trên kênh UPUTV, đăng tải trên website (www.upu.int/uputv).  

2IPD là Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính do UPU đưa ra nhằm đánh giá hiệu quả, năng lực 
hoạt động bưu chính của các quốc gia. Chỉ số 2IPD cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự phát 
triển bưu chính trên toàn cầu. Việc tính toán 2IPD bắt nguồn từ tích hợp dữ liệu lớn bưu chính, số 
liệu thống kê và các cuộc khảo sát chính của UPU. Sự phong phú của quá trình hợp nhất dữ liệu 
làm cho 2IPD trở thành phép đo toàn diện nhất đối với các dịch vụ bưu chính trên quy mô toàn 
cầu. 

Chỉ số này cung cấp điểm hiệu suất chuẩn (từ 0 đến 100) theo 4 khía cạnh của sự phát triển bưu 
chính: độ tin cậy, phạm vi tiếp cận, mức độ liên quan và khả năng phục hồi. Ngoài việc tiết lộ hiệu 
suất tương đối của các nhà khai thác bưu chính trên toàn thế giới, 2IPD làm sáng tỏ cách thúc đẩy 
sự phát triển bưu chính và tối đa hóa hiệu quả của cơ sở hạ tầng bưu chính. Điều này làm cho 
2IPD trở thành một công cụ duy nhất cho các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, các nhà 
khai thác bưu chính và các bên liên quan mong muốn hiểu vai trò của các dịch vụ bưu chính trong 
kỷ nguyên thương mại điện tử. 



 

Bảng xếp hạng Chỉ số tích hợp về phát triển bưu chính thế giới năm 2021 (2IDP) 

Với chủ đề “đổi mới để phục hồi”, tại Ngày Bưu chính thế giới năm nay, đại diện lãnh đạo ngành 
bưu chính các nước đã trao đổi về sự đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ vào hoạt động chuyển 
phát, thương mại điện tử, logistics, fintech; đồng thời, duy trì sự nỗ lực vượt bậc để giữ vững 
chuỗi hoạt động và cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng của mỗi nước thành viên. Ông Chu 
Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, dịch Covid-19 đã khiến 
nhiều chuỗi nông sản bị đứt gãy. Bên cạnh linh hoạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch 
đảm bảo an toàn mạng lưới, Vietnam Post đã mở gian hàng cho hơn 80 ngàn hộ nông dân lên sàn 
thương mại điện tử Postmart.vn, cung cấp hơn 70 tấn hàng hóa thiết yếu cho người dân tại hơn 
3.000 điểm phục vụ và qua sàn; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. 

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, không chỉ đảm bảo cung cấp các dịch vụ Bưu chính công ích, 
Bưu chính truyền thống mà còn đưa ra nhiều giải pháp để duy trì chuỗi cung ứng hàng hoá ngay 
cả tại các vùng cách ly, phong toả, thực hiện kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ số đảm bảo dòng chảy vật chất phục vụ nhu cầu người dân. Qua đó đã 
góp phần nâng cao vai trò của hoạt động bưu chính, khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh 
vực bưu chính toàn cầu và được Liên minh Bưu chính Thế giới đánh giá cao. 

Thống kê, sản lượng và doanh thu dịch vụ bưu chính có tốc độ tăng trưởng nhanh qua các năm. 
Năm 2020 đạt khoảng 36.950 tỷ đồng (khoảng 1.600 triệu USD), đóng góp khoảng 0,8% vào GDP 
quốc gia. Đến hết năm 2020, thị trường bưu chính có hơn 570 doanh nghiệp thuộc nhiều thành 
phần kinh tế tham gia.  
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Vietnam Post “Đổi mới để khôi phục” trong đại dịch 

Nhằm thực hiện mục tiêu kép đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và phát triển kinh 
doanh, Vietnam Post đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ khách hàng. 

 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post chia sẻ về hoạt động của doanh nghiệp bưu 
chính quốc gia với phương châm “Đổi mới để khôi phục” trong đại dịch. Ảnh: Hằng 

Trầ/BNEWS/TTXVN 

Trong Bảng xếp hạng 2IDP, Việt Nam đã tăng 2 bậc so với năm 2020 và là một trong 4 nước 
trong khu vực ASEAN lọt vào top 50. Thông tin trên được Liên minh Bưu chính Thế giới UPU 
công bố chính thức tai lễ kỷ niệm ngày Bưu chính Thế giới tổ chức vào ngày 8/10 vừa qua.  

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo của ngành bưu chính các nước đã trao đổi về sự đổi mới, sáng 
tạo, áp dụng công nghệ vào hoạt động chuyển phát, thương mại điện tử, logistics, fintech... đồng 
thời, duy trì sự nỗ lực vượt bậc để giữ vững chuỗi hoạt động và cung cấp các dịch vụ cho cộng 
đồng của mỗi nước thành viên. 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có video clip ngắn chia sẻ 
về hoạt động của doanh nghiệp bưu chính quốc gia với phương châm “Đổi mới để khôi phục” 
trong đại dịch.  



 

Tổng giám đốc Vietnam Post-Chu Quang Hào. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN 

Tổng giám đốc Chu Quang Hào cho biết, dịch COVID-19 đã khiến nhiều chuỗi nông sản bị đứt 
gãy, Vietnam Post bên cạnh linh hoạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn 
mạng lưới, đã tổ chức mở gian hàng cho hơn 80 nghìn hộ nông dân lên sàn thương mại điện tử 
Postmart.vn, cung cấp hơn 70 tấn hàng hóa thiết yếu cho người dân tại hơn 3.000 điểm phục vụ và 
qua sàn Postmart.vn.  

Đồng thời, Tổng công ty cũng đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như chương trình Hạt vàng 
Bưu điện, chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương”, đưa đến tay trên 500 nghìn phần 
quà cho người gặp khó khăn trong đại dịch.  

Nhằm thực hiện mục tiêu kép: đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và phát triển 
kinh doanh, Vietnam Post đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ khách hàng. Điển 
hình như hệ thống CAS-Counter trong dự án MPITS giúp khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ tại 
một quầy, giảm tối đa thời gian chờ đợi; hệ thống Tủ phát hàng tự động Post Smart giúp khách 
hàng chủ động nhận hàng tránh nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc trong quá trình giao nhận.   

Vietnam Post tự hào với vai trò là doanh nghiệp Bưu chính Quốc gia đại diện tham gia liên minh 
Bưu chính Thế giới. Trong suốt thời gian vừa qua, Bưu điện Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò và 
sứ mệnh trong hoạt động phục vụ cộng đồng và được ghi nhận về sự linh hoạt, đổi mới không 
ngừng nhằm bắt kịp với sự thay đổi của ngành Bưu chính trong nước và quốc tế.  

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 bằng sự quyết liệt và tinh thần “thời chiến” trong chỉ đạo và 
thực hiện nhiệm vụ, Bưu điện Việt Nam không chỉ đảm bảo cung cấp các dịch vụ Bưu chính công 
ích, Bưu chính truyền thống mà còn đưa ra nhiều giải pháp mang tính “tức thì” để duy trì chuỗi 
cung ứng hàng hoá ngay cả tại các vùng cách ly, phong toả, thực hiện kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu 
thụ nông sản và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số đảm bảo dòng chảy vật chất phục vụ nhu cầu 
người dân trong đó sàn TMĐT Postmart.vn nổi lên như một ứng dụng số an toàn hiệu quả trong 
đại dịch, từ đó,  góp phần nâng cao vai trò của hoạt động bưu chính Việt Nam, khẳng định vị thế 
của Việt Nam trong lĩnh vực bưu chính toàn cầu và nhận được sự đánh giá cao của UPU trong cả 
hoạt động chuyên môn và trách nhiệm xã hội của toàn ngành. 

Việt Nam cũng là một quốc gia được Liên minh Bưu chính Thế giới đánh giá cao trong việc tích 
cực tham gia và triển khai hiệu quả Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU.  

Với 34 năm tham gia cuộc thi, Việt Nam đã giành được 16 giải quốc tế; trong đó, có 2 giải nhất, 1 
giải nhì, 6 giải ba và 7 giải khuyến khích. Tại Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 mới đây, 



bức thư gửi cho bé gái được sinh ra trong tâm dịch COVID-19 của em Đào Anh Thư, Hà Nội đã 
xuất sắc giành giải ba của cuộc thi. Vào ngày 09/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát 
hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)” do họa sỹ Phạm 
Quang Diệu (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. 

Bên cạnh đó, hưởng ứng Ngày Bưu chính Thế giới 9/10, Vietnam Post cũng đã tổ chức truyền 
thông và triển khai các hoạt động thiết thực như chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng sử 
dụng dịch vụ chuyển phát quốc tế từ ngày 9/10-31/10/2021./. 
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Phấn đấu năm 2021, trên 25% hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản bán hàng/gian hàng 
trên sàn thương mại điện tử 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND, ngày 4/10/2021 về việc hỗ trợ đưa ộ sản xuất 
nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông 
nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng tham gia sàn TMĐT là các hộ SXNN tham 
gia mua bán trên sàn TMĐT để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Các sàn 
TMĐT hỗ trợ hộ SXNN quảng bá sản phẩm, giao dịch mua bán trên sàn, gồm các sàn TMĐT: 
Postmart.vn (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam); Voso.vn (Tổng công ty CP Bưu chính Viettel); 
Sendo (Tập đoàn FPT). UBND tỉnh dự kiến trong năm 2021, số hộ được đào tạo, tập huấn về kỹ 
năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng đạt trên 35%, năm 2022 đạt trên 70%; số hộ 
SXNN được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận đạt 
trên 30%, năm 2022 đạt trên 60%; số hộ SXNN có tài khoản bán hàng/gian hàng trên sàn TMĐT 
đạt trên 25%, năm 2022 đạt trên 50%; số hộ SXNN có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 25%, 
năm 2022 đạt trên 50%. 

 

Bưu điện tỉnh phối hợp Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp đưa nông sản lên sàn 
thương mại điện tử. 

Nội dung hỗ trợ hộ SXNN trên sàn TMĐT gồm: Hướng dẫn đào tạo kỹ năng số, kỹ năng tham gia 
hoạt động trên môi trường số; hướng dẫn đăng ký tài khoản để đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn 
TMĐT và đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến để phục vụ giao dịch; hướng dẫn quy trình 
đóng gói, kết nối giao nhận để hộ SXNN tác nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn 
TMĐT. 

Ngoài ra, tỉnh sẽ hỗ trợ hộ SXNN đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bằng cách quảng bá, 
giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua các sàn TMĐT; hỗ trợ gắn sản phẩm với thương hiệu 
cụ thể của từng hộ SXNN... Đồng thời, hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản 
xuất, kinh doanh đối với các hộ SXNN thông qua sàn TMĐT. 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp thực hiện kế hoạch 
hỗ trợ hộ SXNN trên sàn TMĐT. 

  



Nguồn: Báo Cần Thơ 

Ngày đăng: 09/10/2021 
Mục: Thời sự 

Kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu trái cây 

Ngày 8-10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến “Kết nối tiêu thụ, 
xúc tiến xuất khẩu trái cây của HTX với các thị trường xuất khẩu tiềm năng” năm 2021, với sự 
tham gia của hơn 200 HTX sản xuất trái cây cùng 40 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trái cây trong 
nước và Tham tán thương mại các nước và vùng lãnh thổ: Australia, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Đài 
Loan (Trung Quốc),… 

 

Người dân thu hoạch nhãn tại phường Phước Thới, quận Ô Môn. 

Theo Liên minh HTX Việt Nam, cả nước hiện có 17.363 HTX nông nghiệp và có hơn 1,14 triệu 
héc-ta tổng diện tích cây ăn trái, với tổng sản lượng hơn 12,6 triệu tấn/năm. Trong đó, có nhiều 
loại trái cây có giá trị kinh tế cao được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng và đủ tiêu chuẩn 
xuất khẩu vào thị trường Mỹ, Australia, Nhật Bản và EU. Song, trước tác động của đại dịch 
COVID-19, tình hình tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu trái cây tươi và các sản phẩm chế biến 
từ trái cây đều gặp khó… Để nông sản không bị tồn đọng, lưu kho dẫn đến thiệt hại cho nông dân 
và HTX, Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp với các ngành và các địa phương triển khai nhiều 
chương trình kết nối cung - cầu tiêu thụ nông sản; đồng thời, khuyến khích các HTX, tổ hợp tác và 
doanh nghiệp tăng cường giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ qua sàn thương mại điện 
tử postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; sàn voso.vn của Tổng Công ty CP Bưu 
chính Viettel và cổng thông tin điện tử http://lmhtxvnmart.com.vn/; tổ chức liên kết tiêu thụ theo 
vùng, khu vực và tiêu thụ nội địa… Tính từ giữa tháng 8 đến hết tháng 9-2021, Liên minh HTX 
Việt Nam đã kết nối tiêu thụ trên 130.950 tấn rau củ, trái cây, góp phần giảm tình trạng ứ đọng, 
hạn chế thiệt hại cho các HTX, tổ hợp tác trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Song, trong điều kiện bình thường mới, ngoài nhu cầu kết nối thị trường nội địa, hầu hết các HTX 
chuyên canh trái cây, nhất là các loại cây có giá trị kinh tế cao, như  trái vải, thanh long, xoài… 
đang rất cần hỗ trợ tiếp cận và phát triển thị trường xuất khẩu. Do đó, hội nghị trực tuyến lần này 
sẽ là cầu nối, giúp cho các HTX nắm bắt được thông tin thị trường cũng như yêu cầu về tiêu chuẩn 
làm hàng trái cây xuất khẩu của doanh nghiệp trong và ngoài nước,… Từ đó, thúc đẩy các HTX 
nâng cao quy trình sản xuất trái cây đạt quy cách về chất lượng và tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu, 
để từng bước thâm nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Tin, ảnh: MỸ HOA 

  



Nguồn: Báo Tây Ninh 

Ngày đăng: 09/10/2021 
Mục: Công nghệ 

Hỗ trợ cước dịch vụ bưu chính gửi - trả kết quả đối với một số TTHC của Sở 

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ra thông báo về việc hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

 

Bộ TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ trên Cổng dịch vụ công tỉnh. 

Theo đó, video và file PowerPoint hướng dẫn việc đăng ký tài khoản, cách thức nộp hồ sơ trực 
tuyến đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được đăng tải trên trang thông 
tin điện tử https://sokhcn.tayninh.gov.vn (Mục VIDEO) để tổ chức, công dân nắm, hiểu rõ quy 
trình nộp hồ sơ trực tuyến và dễ dàng thực hiện khi có nhu cầu. 

Đặc biệt, trong thời gian từ nay đến 31.12.2021, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ toàn bộ cước 
phát sinh trong việc gửi hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công 
ích cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến thuộc các lĩnh vực: năng lượng nguyên tử, 
an toàn bức xạ và hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ. Riêng tổ chức, cá 
nhân ngoài tỉnh, Sở sẽ hỗ trợ cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC khi nộp hồ sơ 
TTHC trực tuyến thuộc các lĩnh vực nêu trên. 

Được biết, Sở Khoa học và Công nghệ có 51 TTHC mức độ 4 thuộc 4 lĩnh vực: tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; hoạt động khoa học và công 
nghệ; sở hữu trí tuệ. Theo kết quả đánh giá nội bộ về việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh quý III/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đạt 16,8 điểm, xếp 
hạng xuất sắc. 

Hải Đăng 
 

 


