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Nguồn:Báo Hà Nội Mới 

Ngày đăng: 09/10/2021 
Mục: Xã hội 

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính thế giới 

Theo Bảng xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính thế giới (2IDP) 2021, Việt Nam đã tăng 2 bậc 
so với năm 2020 và là một trong 4 nước trong khu vực ASEAN lọt vào tốp 50. 

 

Lễ kỷ niệm Ngày Bưu chính thế giới 9-10 do UPU tổ chức. 

Thông tin này được Liên minh Bưu chính thế giới UPU công bố trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Ngày 
Bưu chính thế giới 9-10, được tổ chức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên kênh UPUTV, đăng 
tải trên website của UPU (www.upu.int/uputv). 

Chủ đề của Ngày Bưu chính thế giới năm nay là "Đổi mới để phục hồi". 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. 

Đại diện Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã chia sẻ về hoạt 
động của doanh nghiệp với phương châm "Đổi mới để khôi phục" trong đại dịch. Hưởng ứng Ngày 
Bưu chính thế giới 9-10, Vietnam Post triển khai chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng sử 
dụng dịch vụ chuyển phát quốc tế từ ngày 9 đến 31-10. 

  



Nguồn:Báo CAND 

Ngày đăng: 09/10/2021 
Mục: Văn hóa 

Việt Nam lọt top 50 bảng xếp hạng chỉ số phát triển Bưu chính thế giới 

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. 

Theo đó, trong Bảng xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính thế giới năm 2021 của Liên minh Bưu 
chính thế giới UPU, Việt Nam đã tăng 2 bậc so với năm 2020 và là một trong 4 nước trong khu vực 
ASEAN lọt vào top 50 trong bảng xếp hạng. 

 

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển Bưu chính thế giới năm 2021 do Liên 
minh viễn thông thế giới công bố. 

Cũng trong khuôn khổ Lễ kỉ 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. 

Theo 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. 

Đặc biệt, 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 sỹ Phạm Quang Diệu (Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam) thiết kế. 

Ngày 9/10 hàng năm được Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) chọn 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... 

H.Thanh 

  



Nguồn:BNews 

Ngày đăng: 09/10/2021 
Mục: Doanh nghiệp 

Vietnam Post khuyến mại tri ân khách sử dụng dịch vụ chuyển phát quốc tế 

Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ ePacket, Prime Tracked, 
bưu phẩm quốc tế, bưu kiện quốc tế truyền thống và chuyển phát nhanh EMS quốc tế 

Ngày 9/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) triển khai chương trình khuyến mại 
cho khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn sử dụng dịch vụ chuyển phát quốc tế trong suốt thời gian 
qua. Đây là một trong những hoạt động của Vietnam Post nhân kỉ niệm ngày ngày Bưu chính Thế 
giới 9/10/2021. 

Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng 
dịch vụ ePacket, Prime Tracked, bưu phẩm quốc tế, bưu kiện quốc tế truyền thống và chuyển phát 
nhanh EMS quốc tế (không bao gồm các khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng nặng quốc 
tế) từ ngày 9/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021. 

Theo đó, khi gửi hàng hóa bằng dịch vụ Bưu kiện Quốc tế có cước phí tối thiểu 3.000.000 đồng và 
bằng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS quốc tế có cước phí tối thiểu 5.000.000 đồng, khách hàng sẽ 
được tặng 300.000 đồng. Với đơn hàng sử dụng dịch vụ bưu phẩm bảo đảm quốc tế, ePacket, Prime 
Tracked có cước phí từ 500.000 đồng, khách hàng sẽ được tặng 50.000 đồng. Các phần quà tặng 
này sẽ được giảm trừ trực tiếp vào cước phí gửi hàng. 



 

Từ ngày 9/10 đến hết ngày 31/10/2021 Vietnam Post triển khai chương trình khuyến mại khi 
khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát quốc tế. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN 

Bên cạnh ưu đãi về mặt cước phí, Vietnam Post cũng tặng kèm 1 phiếu CN01 cho khách hàng sử 
dụng dịch vụ bưu kiện quốc tế, bưu phẩm bảo đảm quốc tế, ePacket và Prime Tracked đạt giá trị tối 
thiểu như trên tại 5 tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng 
Nai. 
Phiếu CN01 hay còn gọi là phiếu trả lời quốc tế là loại ấn phẩm bưu chính có giá trị như tem cước 
phí. Khách hàng sử dụng phiếu này để giảm trừ cước phải trả khi sử dụng dịch vụ bưu phẩm, bưu 
kiện quốc tế cho các lần gửi hàng tiếp theo. Mỗi phiếu trị giá 27.000 đồng. Thời hạn sử dụng của 
phiếu kéo dài đến hết ngày 31/12/2021. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như các dịch vụ chuyển phát quốc tế của Bưu 
điện Việt Nam, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1900 54 54 81 hoặc đến bưu cục gần nhất./. 

  



Nguồn:Báo Pháp luật Việt Nam 

Ngày đăng: 10/10/2021 
Mục: tin tức 

Hà Giang đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử 

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ trồng cam trên địa bàn tỉnh tiêu thụ, quảng bá sản phẩm 
cam niên vụ 2021 – 2022, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện 
nay, Sở Công thương tỉnh Hà Giang vừa tổ chức họp bàn giải pháp tiêu thụ cam trên sàn giao 
dịch thương mại điện tử Voso và Postmart. 

 

Sở Công thương Hà Giang đề nghị lấy tên lên sàn TMĐT là cam Vàng Hà Giang đới sản phẩm 
cam của địa phương. Ảnh: Báo Hà Giang 

Niên vụ cam 2021 – 2022, trên địa bàn tỉnh có tổng diện tích 8.159,3 ha; diện tích cho thu hoạch là 

7.760,3 ha; sản lượng cho thu hoạch ước đạt 77.810 tấn. Theo cơ quan chuyên môn dự báo, trung 

tuần tháng 9 đến tháng 11 tới, khoảng 5 - 7 ha cam CS1, CT36 chín sớm sẽ cho thu hoạch với sản 

lượng trên 30 tấn. Từ tháng 11 năm nay đến tháng 1 năm sau là thời điểm thu hoạch cam Vàng với 

sản lượng gần 20,8 nghìn tấn. 

Đối với cam Sành dự kiến đạt sản lượng hơn 58,5 nghìn tấn, thời gian thu hoạch bắt đầu từ cuối 

tháng 12 năm nay đến trung tuần tháng 3 năm sau. Sau Tết Nguyên đán đến đầu tháng 5 năm sau, 

cam V2 cho thu hoạch khoảng 800 tấn. Hiện nay, các sở, ngành đang tích cực tìm kiếm các doanh 

nghiệp, HTX, hộ sản xuất có thể tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT), các sản phẩm 

đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ. 

Để đưa Cam Hà Giang lên sàn TMĐT, Sở Công thương đề nghị Sở NN&PTNT chủ động kiểm soát 

chất lượng cam tại các vùng trồng cam; lấy tên lên sàn TMĐT là cam Vàng Hà Giang; kiểm tra việc 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo quản và thống nhất về giá thành, cách đóng gói bao bì sản phẩm... 

Đặt mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh lên sàn TMĐT giúp bà con nông dân bán hàng 

theo xu hướng quốc tế, đồng thời tiêu thụ tối thiểu 15% sản lượng cam của tỉnh. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh tiêu thụ trái cam trên sàn TMĐT, tỉnh Hà Giang cũng đang thực hiện hỗ 
trợ người dân tạo ra kênh tiêu thụ nông sản an toàn, hiệu quả, bền vững trong mùa dịch, đồng thời 
mở rộng tiếp cận với người tiêu dùng trên cả nước. 



Trong đó, tỉnh Hà Giang đã hợp tác với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đẩy mạnh chính sách 
hỗ trợ người dân đưa nông sản lên các sàn TMĐT như: Sàn Postmart.vn thuộc Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam; Sàn Voso.vn của Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel; Sàn Sendo.vn được bảo trợ 
bởi tập đoàn FPT. 

Đô Lương 
  



Nguồn:Báo Ninh Bình 

Ngày đăng: 10/10/2021 
Mục: Xã hội 

Ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 
năm 2021 

Sáng 9/10, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Ninh Bình tổ chức ra quân tuyên truyền, vận 
động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia 
đình năm 2021. Lễ ra quân được tổ chức tại điểm cầu các huyện, thành phố, với sự tham gia của 
trên 300 cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện và gần 100 cán bộ, viên chức ngành BHXH của 8 
huyện, thành phố. 

 

Lễ ra quân tuyên truyền về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. 

BHXH và BHYT là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, công tác 
BHXH và BHYT thực hiện tại Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. Số người tham gia 
BHXH, BHYT có tỷ lệ năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, 
thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội. 

Tại lễ ra quân tại các điểm cầu huyện, thành phố, lãnh đạo BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phát động 
phong trào thi đua, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Đồng thời, 
giao chỉ tiêu phấn đấu phát triển mới số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các 
đơn vị BHXH, Bưu điện các huyện, thành phố. 

Ngay sau khi phát động tại Bưu điện tỉnh và Bưu điện các huyện, thành phố, các viên chức, nhân viên 
ngành BHXH và Bưu điện tỉnh đã tổ chức thành các nhóm nhỏ, đến các khu dân cư tuyên truyền, vận 
động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Giúp người dân hiểu, ủng hộ, 
chia sẻ trách nhiệm cộng đồng mình vì mọi người, mọi người vì mình, đảm bảo nguồn lương hưu và 
BHYT khi về già. 

Lễ ra quân được triển khai nhằm tạo đà xuất phát, góp phần giúp 2 ngành BHXH và Bưu điện tỉnh 
phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong 
năm 2021 theo kế hoạch của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh đã giao. 

Tin, ảnh: Huy Hoàng 

  



Nguồn: TH Hà Giang 

Ngày đăng: 10/10/2021 
Mục: Kinh tế 

Kết quả bước đầu trong phát triển thương mại điện tử ở Hà Giang 

Ngay sau khi Hà Giang ký kết hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn FPT, các cấp các ngành đã 
bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong đó đẩy mạnh phát triển Thương 
mại điện tử được xem là động lực phát triển KTXH của địa phương. Nhiều lớp tập huấn kỹ 
năng thương mại điện tử được tổ chức, các ngành, đơn vị đã chủ động đưa các sản phẩm nông 
nghiệp đặc trưng của tỉnh lên sàn thương mại điện tử, gian hàng thực tế ảo 3D... và đã có một 
số đơn hàng nông sản đặc trưng của tỉnh được cung cấp đến tay người tiêu dùng thông qua 
các Sàn giao dịch thương mại điện tử. 

 

Bưu điện Hà Giang ký kết với các HTX nông sản về tiêu thụ sản phẩm cam trên sàn giao dịch 
điện tử 

Sau nhiều đơn hàng nhỏ lẻ của các HTX và người dân, đầu tháng 10 năm 2021 Siêu thị trực tuyến 
PostMart đã đến xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang ký kết và mua 10 tấn Cam Vàng Hà Giang, tiêu 
thụ sản phẩm cho HTX nông dân trồng Cam sạch xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang. Đây là chuyến 
hàng tiêu thụ nông sản đặc trưng đầu tiên của tỉnh có số lượng và được tiêu thụ thông qua sàn giao 
dịch điện tử của Bưu điện Việt Nam. Trong đó, Bưu điện Hà Giang đã làm tốt vai trò cầu nối giữa 
người tiêu dùng và người sản xuất thông qua sàn thương mại điện tử. Để giữ uy tín của mình và làm 
tiền đề cho các đơn hàng tiếp theo khi mùa Cam Hà Giang bắt đầu khai vụ, Siêu thị trực tuyến 
PostMart đã giám sát chặt trẽ mọi công đoạn từ: Thu hái sản phẩm đến lựa chọn, dán tem, đóng hộp 
và vận chuyển đến khách hàng đã tin tưởng, đặt hàng qua hệ thống. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là khi Hà Giang chuẩn bị bước vào thu 
hoạch vụ Cam năm 2021-2022 các cấp các ngành trong tỉnh và các doanh nghiệp, HTX phải loay 
hoay tìm kiếm hướng đi mới, trong đó có việc quảng bá sản phẩm tới đông đảo người dân mà không 
phải tiếp xúc trực tiếp, loại bỏ các khâu trung gian, lại tiết kiệm chi phí mà vẫn tiêu thụ được nông 
sản đặc trưng cho người dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh các sở, ngành chức năng và các địa 
phương đã triển khai nhiều lớp tập huấn kỹ năng phát triển thương mại điện tử cho người dân, chủ 
động kết nối xúc tiến quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Hà Giang nói chung và Cam Hà Giang nói 
riêng bằng Gian hàng triển lãm thực tế ảo 3D tại “Triển lãm chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam” và các 
sàn thương mại điện tử như Posmart, Voso.vn, Sendo, Shopee, Dacsanhagiang.net …  



Việc đẩy mạnh chuyển đổi số của Hà Giang phù hợp với sự bùng nổ của cuộc cách mạng Công 
nghiệp lần thứ 4, bằng sự bùng nổ của công nghệ sẽ đem lại cơ hội mang tính căn bản giúp cho tỉnh 
giải quyết được nhiều bài toán mà lâu nay chưa tìm được lời giải. Nhất là trong việc quảng bá, tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp đặc hữu của tỉnh đến với nhiều người tiêu dùng. Nhất là trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid19 ảnh hưởng lớn đến việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm theo cách truyền thống, 
việc ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy thương mại điện tử, xây dựng các kênh bán hàng trực tuyến 
Online đang trở thành phương án hữu hiệu nhất giúp các Doanh nghiệp HTX và người dân tiêu thụ 
được sản phẩm nông nghiệp của mình, khắc phục được những hạn chế về địa lý, thời gian và không 
phải qua các khâu trung gian, tư thương nên người sản xuất tiết kiệm được chi phí bán hàng, người 
mua hàng sẽ được mua đúng sản phẩm có thương hiệu, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Những chuyến hàng đầu tiên thông qua Siêu thị trực tuyến PostMart đã giúp các sở, ngành và người 
dân có thêm động lực, tiếp tục đẩy mạnh Thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến, tiêu thụ Online, 
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của tỉnh./. 

Đình Anh - Văn Bính 

 


