
ĐIỂM BÁO 

Nguồn:CTT Sóc Trăng 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn Thương mại 
điện tử Postmart thúc đẩy phát triển nền kinh tế số 

Thực hiện Quyết định 1034/QĐ-BTTT của Bộ TTTT và Kế hoạch số 1249/STTTT-KHTC của 
Sở TTTT tỉnh Sóc Trăng về việc kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương 
mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. 

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, việc giao thương hàng 
hóa theo phương thức truyền thống gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong việc tìm đầu ra và vận 
chuyển hàng hóa đặc biệt tại các địa phương chịu ảnh hưởng trược tiếp bởi dịch bệnh.  

Trước những thách thức đó việc kinh doanh trên sàn TMĐT sẽ là giải quá an toàn hiệu quả, mà 
thông qua sàn TMĐT Postmart.vn, các hộ SXNN có thể mở rộng kênh tiêu thụ, bán các sản phẩm 
nông nghiệp theo cách thức hiện đại, không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại mà còn là kênh 
tiêu thụ bền vững trong tương lai. Đồng thời thông qua sàn TMĐT Postmart.vn, các hộ SXNN sẽ 
được tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng giá của ưu đãi. 

Bưu điện tỉnh Sóc Trăng thực hiện rà soát, thu thập thập thông tin các hộ Sản xuất Nông nghiệp 
trên toàn tỉnh để Hỗ trợ đăng ký tham gia sàn TMĐT Postmart và kết nối tiêu thụ, quảng bá sản 
phẩm đặc sản địa phương với nhiều tỉnh thành trong nước và cả quốc tế, cụ thể: 

Mời hộ sản xuất nông nghiệp truy cập vào địa chỉ link hoặc quét mã QR và điền các thông tin theo 
hướng dẫn: 

Bật camera quét mã QR bằng điện thoại.  

 

Mã QR 

Tạo tài khoản người mua: https://postmart.vn/register 

Tạo tài khoản người bán: https://postmart.vn/seller/register 

Đường link hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/0Id0OoGHj5M 

Thông tin liên hệ hỗ trợ: 

Hotline: 02993 629 629 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Bưu chính 

Giải pháp chuyển phát toàn diện cho khách hàng Tài chính, Ngân hàng 

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển phát ngày càng cao của nhóm khách hàng ngân hàng, bảo 
hiểm, tài chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã triển khai Dịch vụ EMS 
Tài chính ngân hàng. Đây là dịch vụ được thiết kế riêng theo đặc thù của sản phẩm chuyển 
phát và đối tượng khách hàng với cước phí rẻ, thời gian giao hàng nhanh, độ bảo mật, an 
toàn cao cùng nhiều tiện ích đi kèm. 

 

EMS Tài chính ngân hàng là dịch vụ chuyển phát hồ sơ, tài liệu, mã pin-thẻ trọn gói từ các doanh 
nghiệp tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đến người nhận và có thực hiện thu thập thông tin/hình ảnh, 
chuyển trả hồ sơ về địa chỉ gửi theo yêu cầu. 

Với 3 gói dịch vụ: Gói Tiêu chuẩn, Gói Bạc và Gói Vàng, dịch vụ EMS Tài chính ngân hàng 
không chỉ đáp ứng tối đa các yêu cầu chuyển phát của khách hàng mà còn gia tăng các tùy chọn 
dịch vụ phù hợp với đặc thù của từng nhóm khách hàng khác nhau. 

Ngoài những tiện ích cơ bản chung cho cả 3 gói dịch vụ như: chuyển phát nhanh chiều đi, phát tận 
tay người nhận tối đa 03 lần, báo phát thành công qua SMS, Dịch vụ EMS Tài chính ngân hàng 
cũng cung cấp thêm cho khách hàng những tiện ích dành riêng theo nhu cầu thực tế của khách 
hàng. 

Đối với khách hàng có nhu cầu chuyển phát mã pin, thẻ đơn thuần có thể sử dụng gói dịch vụ Tiêu 
chuẩn. Gói dịch vụ Bạc và Vàng cho phép người gửi chuyển phát thêm tài liệu, hợp đồng/hồ sơ tín 
dụng, bảo hiểm kèm theo thu thập đối chiếu thông tin, chụp ảnh hồ sơ khách hàng và chuyển trả 
hồ sơ về đầu gửi. Riêng đối với Gói dịch vụ Vàng, bưu tá sẽ thực hiện chụp hình ảnh các giấy tờ 
liên quan theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, bảo hiểm (tối đa là 8 ảnh) 
và gửi lại thông qua hệ app My Vietnam Post, website donhang.vnpost.vn hoặc qua các phần mềm 
kết nối API với bưu điện. 

Giá cước dịch vụ được tính trọn gói từ 12.500 đồng/bưu gửi nội tỉnh, từ 16.500 đồng/bưu gửi liên 
tỉnh (đã bao gồm thuế VAT và các loại phụ phí). Phí chuyển hoàn cũng được miễn cho khách 
hàng sử dụng Gói dịch vụ Bạc, Vàng và giảm 50% đối với Gói dịch vụ Tiêu chuẩn nhằm tối ưu 
chi phí chuyển phát cho khách hàng. 



Bên cạnh những ưu đãi về chính sách giá, Vietnam Post cũng xây dựng quy trình chuyển phát 
dành riêng cho dịch vụ EMS Tài chính ngân hàng. Các bưu gửi sử dụng dịch vụ này sẽ được đóng 
dấu nhận biết riêng và ưu tiên chuyển phát để đảm bảo chỉ tiêu thời gian trong vòng 12 giờ với nội 
tỉnh Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh; 24 giờ với tuyến Hà Nội - Hồ Chí Minh, trong phạm vi nội 
tỉnh các tỉnh/ thành phố khác và nội vùng. Các bưu gửi chuyển phát liên vùng, thời gian giao nhận 
sẽ dao động từ 1-2,5 ngày tùy theo từng khu vực cụ thể.  

Thông qua quy trình nghiệp vụ chuyên nghiệp, chặt chẽ, chất lượng dịch vụ, uy tín đã được khẳng 
định khi là doanh nghiệp chuyển phát duy nhất được đặt hàng vận chuyển thư từ, công văn, tài liệu 
phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, Vietnam Post tự tin cung cấp dịch vụ tốt nhất cho nhóm khách 
hàng có yêu cầu bảo mật thông tin cao như ngân hàng, tài chính. 

Để được tư vấn và đăng ký sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể liên hệ Hotline 1900 54 54 81 hoặc 
đến các điểm phục vụ gần nhất của Bưu điện Việt Nam./. 

Thu Hương 

 

  



Nguồn: Báo Đắk Lắk 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Xã hội 

Duy trì phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 

Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhưng 
ngành BHXH tỉnh đã nỗ lực vượt khó, duy trì phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. 

Linh hoạt công tác tuyên truyền, vận động 

Theo thống kê của BHXH tỉnh, tính đến ngày 30-9-2021, tổng số đối tượng tham gia BHXH trên 
địa bàn tỉnh là 115.336 người (trong đó BHXH tự nguyện 15.551 người, tăng hơn 2.200 người so 
với cuối năm 2020); BHYT gần 1.505.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ 81,22% dân số; bảo hiểm thất 
nghiệp (BHTN) 88.058 người. 

 

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH trong một buổi hỗ trợ cài đặt ứng dụng 
VssID cho người dân TP. Buôn Ma Thuột. 

Để bảo đảm việc duy trì vững chắc và phát triển mới các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thời 
gian qua, BHXH tỉnh và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương 
tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm. Đặc biệt, trong bối cảnh 
dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành BHXH đã thường xuyên đổi mới phương thức 
tuyên truyền phù hợp. Trong đó, tập trung triển khai đa dạng, linh hoạt các hình thức truyền thông 
phù hợp với đặc thù từng nhóm nhỏ; tăng cường các hoạt động truyền thông trên môi trường mạng 
Internet, mạng xã hội; thành lập trang Fanpage trên Facebook và Trang thông tin Zalo BHXH tỉnh 
Đắk Lắk… 

Được biết, BHXH tỉnh đã thành lập hai kênh truyền thông chính thức trên mạng xã hội Zalo, 
Fanpage với tên gọi “Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk ”. Theo ông Nguyễn Khắc Tuấn - Giám đốc 
BHXH tỉnh, trong bối cảnh công nghệ phát triển, đa số người dân sử dụng điện thoại thông minh, 
thì việc thành lập hai kênh tuyên truyền này sẽ góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin, chính 
sách về BHXH, BHYT một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đồng thời, khi mọi người có những băn 
khoăn, thắc mắc cũng sẽ được trao đổi, giải đáp, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, 
BHYT. 



Thực hiện công tác phòng, chống dịch, BHXH các địa phương đã 
tạm dừng tổ chức các hội nghị tuyên truyền để chuyển sang 
khuyến khích các đại lý, điểm thu “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đưa 
chính sách BHXH, BHYT đến với người dân. Theo chị Hồ Thị 
Vân (nhân viên Bưu điện xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột kiêm 
đại lý thu bảo hiểm), đại lý thu chọn đến từng nhà, gặp từng đối 
tượng tiềm năng để tuyên truyền, vận động không chỉ bảo đảm an 
toàn trong phòng, chống dịch bệnh mà còn có thể giúp người dân 
hiểu rõ hơn những chính sách, lợi ích khi tham gia. 

Nỗ lực giải quyết chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người 
lao động 

Cùng với linh hoạt tuyên truyền vận động, trước thực trạng nhiều 
doanh nghiệp phải dừng hoạt động và không ít người lao động lao 
đao vì thất nghiệp khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ngành 
BHXH đã nhanh chóng, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách 
hỗ trợ theo quy định. 

Đơn cử như thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết 
định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 30-9, BHXH 
tỉnh đã ban hành quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 6 đơn vị với 201 lao 
động, tương ứng với số tiền được tạm dừng đóng trên 911 triệu đồng. 

Thực hiện xác nhận ngay trong ngày khi nhận được danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
động, nghỉ việc không hưởng lương cho 171 đơn vị với 1.992 lao động; danh sách lao động ngừng 
việc cho 28 đơn vị, với 169 lao động; danh sách người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại 
dịch COVID-19 cho 7 đơn vị với 167 lao động; danh sách người lao động được người sử dụng lao 
động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho 1 đơn vị với 39 lao động...    

 

Nhân viên Bưu điện TP. Buôn Ma Thuột chi trả lương hưu tại nhà cho người dân phường Tân 
Thành do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

Về triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24-9-2021 của Chính phủ và Quyết định số 
28/2021/QĐ TTg, ngày 1-10-2021 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN, tính đến ngày 5-10, BHXH 

  

Theo BHXH tỉnh, việc triển 
khai các chính sách hỗ trợ 
người lao động, người sử 
dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch COVID-19 đã và 
đang được đơn vị vào cuộc 
với tinh thần chủ động, kịp 
thời, tạo mọi điều kiện để 
tiền hỗ trợ đến tay người 
nhận một cách nhanh chóng, 
đúng quy định, góp phần 
đảm bảo an sinh xã hội. 



tỉnh đã gửi thông báo và danh sách đến 2.886 đơn vị với 48.950 lao động (đạt 100%); trong đó, đã 
có 189 lao động được hỗ trợ với số tiền trên 413 triệu đồng. 

Cùng với đó, thực hiện chính sách BHTN, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 9-2021, BHXH tỉnh đã 
phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội giải quyết cho 6.055 người hưởng chế độ trợ 
cấp thất nghiệp và 48 người hỗ trợ học nghề. Với chính sách hỗ trợ này đã  góp phần giúp người 
lao động giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, đồng thời nhận rõ những lợi ích của chính 
sách bảo hiểm để chủ động tham gia. 

Thúy Hồng 

 

  



Nguồn: Viettimes 

Ngày đăng: 10/10/2021 
Mục: Xã hội 

Việt Nam tăng 2 bậc so với năm 2020 trong 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 . 

 

Lễ kỷ niệm Ngày Bưu chính thế giới được truyền hình trực tiếp. 

Lễ kỷ niệm Ngày Bưu chính Thế giới 2021, ngoài các hoạt động kỷ niệm còn có thêm chủ đề “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. 

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. 

Vì vậy chỉ số phát triển bưu chính thế giới (2IDP) năm 2021, Việt Nam đã tăng 2 bậc so với năm 
2020 và là một trong 4 nước trong khu vực ASEAN lọt vào top 50. 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, 01 
giải Nhì, 6 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. 

 

  



Nguồn: Thương hiệu và Công luận 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Tin tức 

Hà Giang: 10 tấn cam vàng đầu tiên được tiêu thụ qua sàn giao dịch thương mại điện tử 
Postmart 

Với nỗ lực hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử (TMĐT), vừa 
qua, Siêu thị trực tuyến PostMart thuộc Bưu điện Việt Nam đã ký kết và mua 10 tấn cam 
vàng Hà Giang của HTX Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang. Đây là 
chuyến hàng nông sản đầu tiên của tỉnh được tiêu thụ thông qua sàn giao dịch điện tử. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố và tiêu 
thụ sản phẩm cam Hà Giang theo phương thức truyền thống gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, 
cam vàng Hà Giang đã bắt đầu vào thu hoạch và sản lượng năm nay dự báo cao hơn so với các 
mùa vụ trước. Để khẳng định uy tín, chất lượng thương hiệu cam vàng Hà Giang, lãnh đạo Sở 
Công thương và Bưu điện Hà Giang đã xuống các vườn cam kiểm tra chất lượng, mẫu mã sản 
phẩm. Đồng thời, Bưu điện Hà Giang cũng cử nhân viên giám sát việc thu hái sản phẩm, dán tem, 
đóng hộp và vận chuyển lên xe ô tô. 

 

Bưu điện Hà Giang và Hiệp hội trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang ký kết tiêu thụ 
10 tấn cam vàng 

Để đẩy mạnh công tác quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh, ngay từ đầu 
năm 2021, Hà Giang đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển TMĐT để giảm bớt những 
hạn chế về vị trí địa lý, giao thông và các khâu trung gian, đưa sản phẩm nông nghiệp đặc hữu của 
tỉnh đến tận tay người tiêu dùng. 10 tấn cam vàng đầu tiên được tiêu thụ thông qua Siêu thị trực 
tuyến PostMart do khách hàng các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Đắk Nông đặt mua đã thể hiện 
rõ hiệu quả bước đầu của các hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ 
sản phẩm cam Hà Giang thông qua sàn giao dịch TMĐT. Qua đây, giúp người trồng cam bán 
được sản phẩm đến tận tay khách hàng. 

PV 

  



Nguồn: Dân Trí 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: An sinh 

Đưa tiện ích VssID - BHXH số đến cán bộ hưu trí, người dân phấn khởi 

Việc triển khai cài đặt VssID giúp cán bộ hưu trí thuận tiện trong khám, chữa bệnh, sử dụng 
ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này thay thế việc sử dụng thẻ BHYT giấy, rất tiện lợi, người 
dân rất phấn khởi. 

Nhằm giúp người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có cán bộ 
hưu trí được hưởng lợi từ tiện ích BHXH số VssID, BHXH TP Hội An đã phân công tổ cán bộ 
đến các điểm chi trả lương hưu hằng tháng tại Bưu điện Hội An và UBND các xã, phường để 
tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ hưu trí đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt VssID trên 
thiết bị di động thông minh. 

 

Cán bộ hưu trí được hướng dẫn cài đặt BHXH số tại Bưu điện Hội An. 

Bà Trần Thị Bích Hồng (trú phường Cẩm Phô, TP Hội An) đến nhận lương hưu tại điểm chi trả 
Bưu điện Hội An đã được nhân viên BHXH và Bưu điện Hội An tư vấn về tiện ích của VssID trên 
điện thoại di động thông minh và bà đã đồng ý cài đặt ngay.  

"Tôi thấy chương trình cài đặt dễ dàng, thông dụng, có nhiều tiện ích. Khi đi khám, chữa bệnh tôi 
chỉ cần đưa mã số cho nhân viên y tế thì thủ tục thực hiện nhanh chóng. Nếu đi xa vẫn có thể sử 
dụng hình ảnh BHYT trên ứng dụng này để khám, chữa bệnh. Theo tôi, nên nhân rộng ứng dụng 
này đến mọi người", bà Trần Thị Bích Hồng nói. 

Tại điểm chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH ở UBND các xã, phường, BHXH cũng phối hợp với 
Bưu điện Hội An phân công tổ cán bộ hỗ trợ trực tiếp cán bộ hưu trí được cài đặt VssID trên điện 
thoại di động thông minh. 



 

Đến nay, TP Hội An có khoảng 16.400 người tham gia BHXH, BHYT đăng ký và cài đặt VssID 
(Ảnh: Mỹ Lệ). 

Bà Võ Trần Hồng Nhung - Phó Giám đốc Bưu điện TP Hội An cho biết, việc triển khai cài đặt 
VssID nhằm giúp cán bộ hưu trí thuận tiện trong khám, chữa bệnh, có thể sử dụng hình ảnh thẻ 
BHYT trên ứng dụng này thay thế việc sử dụng thẻ BHYT giấy. Khi đó, người sử dụng thẻ không 
phải lo mất, quên thẻ BHYT như đã xảy ra với thẻ BHYT giấy trước đây. 

Trường hợp cán bộ hưu trí không có điều kiện cài đặt ứng dụng, BHXH TP Hội An vẫn linh hoạt 
thực hiện phê duyệt cấp tài khoản đảm bảo quy định hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân, dựa 
trên mã số sổ BHXH. Căn cứ vào đó, cán bộ hưu trí có thể nhờ người thân trong gia đình sử dụng 
ứng dụng VssID bằng tài khoản của mình để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này đi 
khám, chữa bệnh. 

Hiện Bưu điện Hội An cũng đã phối hợp với BHXH TP Hội An tuyên truyền, hướng dẫn người 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do Bưu điện Hội An khai thác được cài đặt ứng 
dụng VssID. 

"Người sử dụng BHXH số được tra cứu các thông tin, thời hạn sử dụng thẻ BHYT, quá trình tham 
gia BHYT, BHXH, BHTN, thông tin hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề 
nghiệp; lịch sử khám chữa bệnh BHYT, tra cứu mã số điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình; hệ thống còn hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7, hướng tới tích hợp tiện ích thẻ 
BHYT và sổ BHXH điện tử thay thế thẻ BHYT và sổ BHXH giấy thời gian tới", ông Nguyễn 
Hồng Quang - Phó Giám đốc BHXH TP Hội An nói. 

Hiện nay, UBND TP Hội An đã giao UBND 13 xã, phường phấn đấu đến ngày 31/10 năm nay, tất 
cả người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại địa phương phải được cài đặt ứng 
dụng BHXH số, nhằm giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ hữu ích này và nắm bắt kịp thời 
những quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. 

BHXH số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH Việt Nam, đã được cung cấp trên 
thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android và IOS để thiết lập kênh giao tiếp, tạo điều kiện cho 
người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, 
nhanh chóng, từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay. 

Từ ngày ra mắt ứng dụng vào tháng 11/2020 đến nay, TP Hội An có 16.400 người đăng ký và cài 
đặt VssID. BHXH TP Hội An cũng đã tổ chức 2 đợt công tác đến xã Tân Hiệp để hỗ trợ cho hơn 
1.300 người dân trên xã đảo được tiếp cận với ứng dụng này. Khi đó, người dân trên đảo nếu mất 
hay thẻ BHYT bị hư hỏng cũng không cần phải vào đất liền, đến BHXH thành phố để làm lại thẻ. 

Công Bính - Mỹ Lệ 

 

  



Nguồn: Báo Kiến thức 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Kinh doanh 

Sức khoẻ tài chính loạt “ông lớn” vào diện kiểm toán năm 2022 

Hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước vào diện kiểm toán năm 2022 đều ghi nhận kết quả 
kinh doanh đáng khích lệ, dù phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19 phức tạp. 

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo gửi Quốc hội những dự kiến về kế hoạch kiểm toán năm 
2022. 

Riêng về lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước cho 
biết sẽ lựa chọn một số Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước có quy mô lớn để kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 kết hợp với 
việc đánh giá công tác cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. 

Trong đó, trọng tâm là Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước nhằm đánh giá thực trạng công tác quản 
lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán; ưu tiên 
kiểm toán việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội về sắp xếp, cổ phần hóa và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; kiến nghị xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ; đầu tư 
ngoài ngành, đầu tư ra nước ngoài không hiệu quả… 

Loạt “ông lớn” Nhà nước vào diện kiểm toán năm 2022 gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập 
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; Tổng Công ty 
Hàng hải Việt Nam; Tổng Công ty Lương thực miền Bắc; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; 
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam… 

 

Loạt "ông lớn" Nhà nước vào diện kiểm toán năm 2022. 

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của các “ông lớn” nói trên đều thi nhận kết quả khích lệ. Theo đó, 
năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận tổng doanh thu 409.802 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thuế đạt 14.480 tỷ đồng, tăng 49% so với 2019. 

Số liệu trong báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy, doanh thu hợp nhất của EVN năm 2020 ghi 
nhận là 409.802 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 15.316 tỷ đồng, tăng 23%. Lợi nhuận 
sau thuế thu nhập doanh nghiệp 14.480 tỷ đồng, tăng 4.760 tỷ đồng so với năm 2019 (tương 
đương 49%). Riêng Công ty mẹ - EVN ghi nhận khoản lãi sau thuế 1.598 tỷ đồng năm ngoái. 



Tổng giá trị tài sản hợp nhất của EVN đến cuối năm 2020 là 729.452 tỷ đồng, tăng 1,1% so với 
2019, trong đó vốn chủ sở hữu 240.195 tỷ đồng (tăng 6%). 

Với kết quả này, EVN đóng góp 13.177 tỷ đồng vào ngân sách, trong đó Công ty mẹ góp 10.513 
tỷ đồng. 

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận 
doanh thu 63.910 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái và thực hiện được 52% kế hoạch năm. 
Nộp ngân sách Nhà nước đạt 8.500 tỷ đồng, giảm 27%. 

Tính riêng tháng 6, kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đạt cao nhất từ đầu năm 
đến nay. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất đạt 3,5 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 4,3 triệu tấn, lần lượt 
tăng 4% và 5% so với cùng kỳ năm 2020. 

Năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam dự kiến tổng doanh thu 123.880 
tỷ đồng, lợi nhuận 3.000 tỷ đồng, than tiêu thụ 42 triệu tấn, than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu 
tấn. 

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cũng ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.970 tỷ đồng ở 
quý 2 năm nay, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tức bình quân mỗi ngày doanh nghiệp này 
thu về hơn 55 tỷ đồng từ bán thuốc lá. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 20,1% xuống 19,2%. 

Dù chi phí lãi vay giảm một nửa nhưng các chi phí hoạt động tăng mạnh nên Vinataba báo lãi sau 
thuế 529 tỷ đồng, lãi ròng gần 434 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% và 12%. 

Đặc biệt, những năm gần đây, doanh thu của Vinataba giữ đều đặn trên 20.000 tỷ đồng, thị phần 
tiêu thụ của Vinataba tại thị trường nội địa tăng từ 55% lên 67%. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất 
khẩu tăng trưởng trên 4% (nghị quyết đề ra là 2,5%). 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ trong 6 tháng đầu 
năm 2021. Theo đó, tổng doanh thu thực hiện 13.420 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 
2020, lợi nhuận đạt gần 270 tỷ đồng. Đặc biệt, thu nhập của cán bộ công nhân viên, người lao 
động tăng 17,3% so cùng kỳ năm 2020. 

Theo Bưu điện Việt Nam, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra và giữ được đà tăng trưởng 
các dịch vụ so cùng kỳ năm 2020. Một trong những dịch vụ tăng trưởng cao nhất là logistic với 
doanh thu tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng quý 2, doanh thu từ dịch vụ Logistics 
Eco tăng 65% do nhu cầu vận chuyển nông sản và các ngành điện tử, ô tô, xe máy tăng cao. 

Trong nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 
(VICEM) đạt 16.436 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 
hơn 1.250 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 433,5 tỷ, lần lượt tăng 23% và 
tăng gần 38%. Các Công ty xi măng còn lại có lãi trước thuế 800 tỷ và bằng 118% so với cùng kỳ. 

Tổng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ của VICEM đạt hơn 14,7 triệu tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ 
2020. Trong đó hơn 12,6 triệu tấn là sản lượng tiêu thụ xi măng, tăng 8,3%. 

Kết thúc 6 tháng đầu năm, VICEM thực hiện được 46% kế hoạch doanh thu năm và gần 53% chỉ 
tiêu lợi nhuận trước thuế… 

Khánh Hoài (T/H) 

  



Nguồn: Báo SGGP 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Nhịp cầu bạn đọc 

Chi trả chính sách xã hội qua chuyển khoản 

Bạn đọc Phạm Hùng Thanh (cư ngụ Đường số 4, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) phản 
ánh việc khó khăn đi lại để nhận trợ cấp chính sách xã hội. Qua xác minh, bác Thanh là 
thương binh nặng, đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. 

Do giãn cách xã hội, các con đang cư ngụ ở xa nên không thể hỗ trợ bác Thanh đi nhận tiền trợ 
cấp hàng tháng ở bưu điện. Vừa rồi, bác phải tự đi đến bưu điện khá vất vả, cực nhọc. Trong khi 
bác Thanh có tài khoản ngân hàng và tiền lương hưu được chi trả qua chuyển khoản thẻ ATM, rất 
tiện lợi. Tuy nhiên, đến nay việc chi trả qua thẻ ATM vẫn chưa thực hiện được và khi liên hệ các 
cơ quan chức năng thì mỗi nơi hướng dẫn một cách. 

Cuối tháng 7-2021, UBND TPHCM ban hành kế hoạch chi trả chính sách trợ cấp xã hội không 
dùng tiền mặt. Theo đó, có 2 hình thức chi trả là qua tài khoản ngân hàng (thẻ ATM) và qua thẻ 
chi trả của bưu điện. Trường hợp đặc biệt, người hưởng trợ cấp không có khả năng nhận trợ cấp 
qua các hình thức trên sẽ được chi trả tại nơi cư trú. Thời gian thực hiện từ tháng 10-2021 và thời 
gian chi trả từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm thực hiện kế 
hoạch nêu trên để hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội. 

ĐOÀN HIỆP 

  



Nguồn: Báo An Giang 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Thời sự 

Thoại Sơn trực tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, tổ chức, doanh nghiệp từ 
ngày 11-10 

Ngày 10-19, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, đã có thông báo về việc Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Thoại Sơn và UBND các xã, thị trấn tổ chức lại 
việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân, 
người dân, doanh nghiệp kể từ ngày 11-10-2021. 

Việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện  Thoại 
Sơn và UBND các xã, thị trấn phải đảm bảo mục tiêu, yêu cầu công tác phòng, chống dịch 
COVID-19, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc "5K", thực hiện các biện pháp phòng dịch, như: đeo 
khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, quét mã QR-CODE tuân thủ sự điều tiết và giữ khoảng cách phù 
hợp trong giao dịch, đảm bảo không quá 2 người (kể cả cán bộ tiếp nhận và trả kết quả) tại 1 quầy 
tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và không quá 20 người (kể cả cán bộ, công chức) tại một 
thời điểm trong bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả khi thực hiện thủ tục. 

UBND huyện Thoại Sơn khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng trên môi trường mạng về 
dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.angiang.gov.vn) hoặc dịch vụ Bưu chính công ích 
(02963.879.271 Bưu điện Thoại Sơn) trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. 

TRÚC PHA 

  



Nguồn: Báo Tuổi trẻ 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Phóng sự 

Sài Gòn những vòng xoay ký ức - Kỳ 1: 'Góc Paris' và khung trời thư thái 

Đang ở Sài Gòn mà nhớ Sài Gòn, có lẽ đó là tâm trạng chung của nhiều người trong ngày 
tháng buồn hiu ngồi nhà vừa rồi. 

 

Bưu điện Sài Gòn, chứng nhân bao thời cuộc thăng trầm - Ảnh: PHÚC TIẾN 

Nhớ lắm, nhớ da diết những con phố ắp đầy ký ức. Nhớ ngã tư, ngã năm, ngã sáu, ngã bảy - những 
giao lộ tấp nập mà người Sài Gòn xưa thường gọi là bùng binh và công trường như chứng nhân của 
bao thời cuộc thăng trầm. 

Để rồi khi thành phố nới lỏng giãn cách, tôi trở lại những nơi ấy mà lòng bỗng xôn xao tiếng vọng 
thời gian. Trong mắt tôi, những vòng xoay đường phố cũng là những vòng quay của nhiều khúc phim 
hồi tưởng thời gian xa và gần trước đại dịch, đan xen nhiều điều thương nhớ. 

Trái tim hồng của phố 

Tôi gọi khu vực Nhà thờ Đức Bà là "góc Paris" của Sài Gòn không chỉ vì cái tên Công trường Công 
Xã Paris. Không gian chốn này từ kiến trúc đến cây xanh, công viên và những con đường nhỏ rất 
elégant - dịu dàng và duyên dáng, đúng chất Pháp cổ điển. Đó còn là không gian thư thái hiếm có 
giữa đô thị đông đúc và ồn ào. 

Với tôi, trong những sắc màu và hình ảnh khắc khoải của nỗi nhớ Sài Gòn luôn có màu gạch son và 
dáng vẻ quý phái của nhà thờ Đức Bà. Qua hơn 140 năm, nhiều đời dân thành phố và du khách đã 
quen thuộc ngôi thánh đường và bùng binh bao quanh. Vốn dĩ nhà thờ được thiết kế theo đúng tiêu 
chuẩn của những Vương cung thánh đường ở Pháp và Ý. Lạ thay, nó nằm giữa giao lộ lớn và không 
cần hàng rào bao quanh. 

Hằng ngày, trên sân công viên, nơi đặt tượng Nữ Vương Hòa Bình, thường có đàn chim bồ câu xà 
xuống, tíu tít nhận thức ăn của khách. Những chú bồ câu màu xám bạc như màu tháp chuông, hồn 
nhiên bay lượn đây đó. Có lúc đàn bồ câu ngây thơ đậu trên tượng Đức Mẹ càng làm khung cảnh 
bùng binh trở nên thanh bình, hiền hòa.  

Những ngày cuối tuần, rất đông người đi lễ, ăn mặc trang nhã và lịch sự. Trong đó, có nhiều người 
nước ngoài đủ các quốc tịch, điểm xuyết thêm nét quốc tế cho "góc Paris" giữa Sài Gòn. 

Chung quanh nhà thờ, nhiều bạn trẻ tíu tít "check-in" chụp ảnh. Nhiều đôi cô dâu chú rể đến đây để 
chụp những bức ảnh mang dáng dấp châu Âu cổ kính. Những lần đi dạo quanh nhà thờ, tôi lại thấy 



trào dâng cái cảm giác nhân ái lạ thường. Đặc biệt, vào đêm Giáng sinh, nhìn từ xa nhà thờ Đức Bà 
trông giống như một "cây thông lớn, rực rỡ ánh đèn trang trí".  

Trong tiếng chuông, tiếng nhạc ngân nga, một biển người đổ về bùng binh hân hoan vui vầy. Nhà thờ 
Đức Bà và công viên phía trước trở thành một "báu vật" Sài Gòn sống động yêu thương không chỉ 
cho những niềm tin tôn giáo. 

Nơi ký thác thương yêu 

Báu vật thứ hai trong "Góc Paris" là Nhà bưu điện tráng lệ ra đời năm 1891. Tòa nhà đường bệ trải 
dài suốt một cạnh của công trường. Nó mang kiểu dáng phương Tây lộng lẫy rất hài hòa với thiết kế 
của nhà thờ Đức Bà. Nhưng trên nóc các tầng lầu, ta có thể ngạc nhiên trông thấy nhiều hoa văn trang 
trí theo kiểu Chàm và Khmer. Đó chính là ý định của các kiến trúc sư khi muốn văn hóa Pháp dung 
hòa phần nào với văn hóa bản địa.  

Thời điểm ấy, Liên bang Đông Dương mới khai sinh và Sài Gòn được chọn là thủ đô trong một thời 
gian ngắn (1887-1901). Qua hơn một thế kỷ, Nhà Bưu điện Sài Gòn vẫn là Nhà bưu điện lớn nhất, 
đẹp nhất và còn tồn tại lâu nhất ở Việt Nam. Không những thế, kiến trúc tòa nhà còn vượt khỏi khuôn 
khổ của một cơ sở bưu chính viễn thông. 

Nhìn xem, trên các khung cửa sổ lớn bên ngoài đều có bảng tên vinh danh các nhà phát minh tiên 
phong thời đại như Volta, Arago, Olm, Faraday và Franklin. Trong khi ấy, bên trong tòa nhà là một 
đại sảnh, rộng thênh thang. Nó có mái vòm cong kỳ vĩ, trông như thiết kế của một cung triển lãm hay 
nhà ga Âu - Mỹ cuối thế kỷ 19. Trong đại sảnh còn lưu giữ hai bức bích họa vô giá là bản đồ Sài Gòn 
và Nam Bộ xưa. 

Du khách trong và ngoài nước thường đến Nhà Bưu điện Sài Gòn để ngoạn cảnh. Và càng thêm hoài 
cảm nếu được gặp bác Dương Văn Ngộ - người viết thư thuê cuối cùng! Những năm gần đây, sinh 
viên nhiều trường đại học trong lễ phục tốt nghiệp đã tề tựu trước Nhà bưu điện để chụp ảnh lưu 
niệm. Đó là một ý tưởng mới cho thấy tòa nhà bưu điện không chỉ làm chức năng bưu chính. Theo 
tôi, cả bên trong và bên ngoài, tòa lâu đài tuyệt mỹ này có thể mở thêm chức năng là địa điểm diễn ra 
các triển lãm và lễ hội khoa học - văn hóa - giáo dục trọng thể. 

 

Không gian bình yên ở khu vực nhà thờ Đức Bà nay - Ảnh: TỰ TRUNG 



Cà phê và Đường sách tao nhã 

"Góc Paris" còn có "báu vật" mới là các quán cà phê và Đường sách. Trước nhất là quán cà phê bưu 
điện nằm ngay trong khuôn viên của tòa nhà, phía giáp đường Nguyễn Du. Quán này mở hai ba năm 
gần đây, vừa là cà phê terrace, vừa có phòng lạnh bên trong. Khách vào quán sẽ có góc nhìn rất đẹp 
hướng đến toàn cảnh mặt trước nhà thờ. Trong khi ấy, ở phía đối diện, nhà hàng Runam d’Or, là ngôi 
biệt thự cổ rất phong lưu. Từ đây, mọi người có thể "nhấm nháp" cận cảnh tháp chuông và dãy tường 
gạch son của ngôi thánh đường in dấu bao kỷ niệm riêng chung. 

Và nếu muốn ngắm cả công trường tĩnh lặng vào những buổi sớm mai hay buổi hoàng hôn buông 
xuống, chúng ta hãy ngồi ở những quán cà phê dưới chân cao ốc Metropolitan, hoặc bên cạnh tòa nhà 
Sở Văn hóa. Vào những ngày cuối tuần, một cách "bình dân" và thoải mái, khách còn có thể chọn "cà 
phê Bệt" trên vỉa hè trước cửa Trường tiểu học Hòa Bình. Kể ra, đẳng cấp của các quán tuy có khác 
nhau nhưng ai nấy đều có niềm vui tận hưởng "ốc đảo" bình yên giữa một Sài Gòn nhộn nhịp. 

Cùng lúc đó, Đường sách Nguyễn Văn Bình nằm bên hông Nhà Bưu điện, ra đời cách đây 5 năm, là 
một "tao đàn" đúng nghĩa. Thật diệu kỳ, con đường vắng vẻ năm xưa, nơi chỉ dành cho những chuyến 
xe thư, đã mau chóng "hóa thân" thành một tụ điểm tao nhã.  

Người dân và du khách tìm đến Đường sách không chỉ để mua sách mà còn "nghe sách", "chơi sách", 
gặp gỡ các "mặc khách" và bạn bè. Những buổi ra mắt sách và giao lưu văn nghệ ở Đường sách trở 
thành một sinh hoạt tri thức và thanh lịch cuốn hút. Tôi còn nhớ mấy năm trước buổi gặp gỡ nhạc sĩ 
Vũ Thành An diễn ra dưới cơn mưa tối mà người nghe vẫn đắm mình trong mưa say sưa nghe tiếng 
nhạc và tiếng lòng. 

Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, các quán cà phê và Đường sách tại đây có cái gì đó rất tương đồng với 
khung cảnh thanh bình và phiêu lãng của bờ sông Seine và khu phố Latin của Paris mà tôi may mắn 
từng đến. Lâu lắm rồi, từ "Kinh thành ánh sáng", cà phê, tiệm sách, công viên và nhiều phong cách 
sống của thị dân hiện đại đã hòa nhập vào Sài Gòn. 

Chao ơi, từng góc phố, từng vòng xoay của Sài Gòn đều có những dấu ấn hay, đẹp không thể phai 
mờ. Càng nhớ, càng yêu Sài Gòn thì chúng ta càng mong và càng tin không thể để cho cơn hồng thủy 
đại dịch có thể tàn phá thành phố mỹ lệ của mình! 

Ngày 6-8 vừa rồi, tôi bước vào Nhà bưu điện để gửi thư đi nước ngoài. Lòng tôi không khỏi se sắt khi 
nhìn thấy đại sảnh bưu điện trống vắng. Nhưng rồi nhìn những quầy viết thư hiu quạnh, tôi chợt nghĩ 
tại sao lúc này không gửi bưu ảnh cho người thân, bè bạn và chính mình? Đúng rồi, phải gửi để ghi 
dấu và báo tin niềm vui sống còn trong mùa đại dịch! 

Thật vui, nhân viên bưu điện tìm được cho tôi những chiếc bưu ảnh vốn dĩ hiếm hoi trong thời đại 
Internet. Càng cảm động hơn nữa, những con tem tôi dán lên bưu ảnh hôm ấy đều có hình vẻ và dòng 
chữ "Chung tay phòng chống dịch COVID-19". Ôi, đáng yêu làm sao, Nhà Bưu điện ở "Góc Paris" 
của tôi! 

 

  



Nguồn: Hải Dương TV 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Cuộc sống số 

Tập huấn chuyển đổi số và hướng dẫn đưa nông sản lên sàn điện tử 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi số trong nông nghiệp 
và hướng dẫn đưa sản phẩm nông sản lên sàn điện tử.   

Tham giai lớp tập huấn có trên 100 cán bộ chuyên môn Phòng Nông nghiệp và Phát triển, Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và Khuyến nông viên cơ sở, Hợp tác xã 
Dịch vụ Nông nghiệp và các chủ thể sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa 
bàn tỉnh. Đại diện sàn thương mại điện tử Posmart.vn và Voso.vn đã chuyên đạt các 
chuyên đề hướng dẫn tìm hiểu về thương mại điện tử và kỹ năng quảng bá, bán hàng. Giới thiệu 
về tổng quan sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn. Đồng thời, hướng dẫn đưa sản 
phẩm lên sàn điện tử và cách vận hành gian hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử. 
Thông qua lớp tập huấn đã giúp Khuyến nông viên cơ sở, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và các 
chủ thể sản xuất nông nghiệp tiếp cận sử dụng các sàn giao dịch điển tử để quảng bá, kết nối tiêu 
thụ sản phẩm.  

Trần Hùng 

 


