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Chuyển phát toàn diện cho khách hàng tài chính, ngân hàng 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã triển khai dịch vụ EMS Tài chính ngân hàng, 
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. 
Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN 

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. 

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 3 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. 

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./. 
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Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

Ngày 9.10, BHXH tỉnh Ninh Bình 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, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với sự 
tham gia của trên 300 cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện và gần 100 cán bộ, viên chức ngành 
BHXH. 

 

Cán bộ, viên chức, nhân viên ngành BHXH và Bưu điện tỉnh Ninh Bình thể hiện quyết tâm hoàn 
thành mục tiêu tại lễ ra quân. Ảnh: NT 

Nhằm hướng tới mục tiêu toàn dân tham gia BHXH, BHYT, 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 tỉ 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 Ninh Bình và Bưu điện 
tỉnh Ninh Bình 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. 



 

Nhân viên ngành Bưu điện đến tận nhà để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT 
hộ gia đình. Ảnh: NT 

Ngay sau khi phát động, nhân viên ngành BHXH và Bưu điện tỉnh Ninh Bình 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 
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 Ninh Bình đã giao. 

DIỆU ANH (BÁO LAO ĐỘNG) 
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Tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bưu điện tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức ra quân 
tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ 
gia đình năm 2021. 

Lễ ra quân được tổ chức tại điểm cầu các huyện, thành phố, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với sự 
tham gia của trên 300 cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện và gần 100 cán bộ, viên chức ngành bảo 
hiểm xã hội. 

 

Nhân viên ngành Bưu điện đến tận nhà để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, 
bảo hiểm y tế hộ gia đình. 

Ngay sau khi phát động, nhân viên ngành bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 
thành các nhóm nhỏ, đến các khu dân cư tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia bảo 
hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế 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 bảo hiểm 
y tế khi về già. 

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

K.VÂN 

  



Nguồn: Báo Pháp luật 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Thông tin Doanh nghiệp 

PTI - Tăng trải nghiệm khách hàng nhờ áp dụng công nghệ hiện đại 

Trong định hướng phát triển, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tập trung ứng 
dụng công nghệ thông tin trong tất cả các quy trình từ bán hàng đến bồi thường. 

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang từng ngày làm thay đổi cách thức bán hàng của thị trường 
bảo hiểm Việt Nam theo hướng tập trung vào trải nghiệm cho khách hàng. Là một doanh nghiệp 
tiên phong trong cuộc cách mạng công nghệ của ngành bảo hiểm, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm 
Bưu điện (PTI), đã tiên phong đầu tư vào bảo hiểm trực tuyến từ năm 2014. 

Trong giai đoạn bán hàng, ngay từ năm 2014, PTI đã triển khai thành công website bảo hiểm trực 
tuyến tích hợp thanh toán, đưa ra các chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm hình thành thói quen mua 
bảo hiểm online cho khách hàng. 

Thời điểm đó, PTI là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên làm được đầy đủ tính năng trên website bán 
hàng trực tuyến. Các sản phẩm bảo hiểm cũng được đầu tư nghiên cứu để đóng gói theo từng nhu 
cầu riêng của khách hàng. Nhiều sản phẩm của PTI đã tạo được tiếng vang, trở thành những sản 
phẩm độc đáo nhất cho thị trường như: Bảo hiểm Tình yêu, bảo hiểm Hoàn hủy Chuyến bay, bảo 
hiểm theo chuyến, bảo hiểm viện phí… 

 

PTI tiên phong ứng dụng CNTT vào công tác giám định bồi thường 

Đối với giai đoạn bồi thường, PTI cũng đưa vào ứng dụng nhiều tiến bộ công nghệ để đơn giản 
hóa thủ tục và minh bạch quy trình, rút ngắn thời gian bồi thường cho khách hàng. PTI đã thành 
lập ba trung tâm giám định bồi thường để việc giải quyết bồi thường được chuyên môn hóa và 
nhanh chóng nhất. 

PTI cũng đã cho ra mắt ứng dụng PTI – Giám định viên với các tính năng chính bao gồm: Số hóa 
quy trình giám định, bồi thường; Hỗ trợ giám định viên tiếp nhận công việc qua ứng dụng; Tự 
động cập nhật hành trình của giám định viên cho khách hành; Chụp ảnh hiện trường và đưa trực 
tiếp dữ liệu lên hệ thống; Tự động khảo sát cũng như đánh giá chất lượng dịch vụ và cập nhật vào 
hồ sơ bồi thường. 



Đại diện PTI cho biết, PTI – Giám định viên sử dụng những tính năng công nghệ vô cùng nổi bật 
như công nghệ Flutter cho phép đồng bộ trên các thiết bị Android và IOS; hệ thống nén ảnh giúp 
tăng tốc độ xử lý và cập nhật vị trí giám định viên thời gian thực thông qua hệ thống của 
googlemap. 

Ứng dụng PTI – Giám định viên đã tạo ra những khác biệt cho quy trình bồi thường của PTI bao 
gồm rút ngắn thời gian giải quyết tai nạn, theo dõi và lưu trữ online các hướng dẫn thu thập hồ sơ 
bồi thường, chủ động kiểm soát tiến độ giải quyết bồi thường và trở thành công cụ online trong 
việc phản hồi cũng như đánh giá chất lượng dịch vụ sau bán hàng của PTI. Đặc biệt, PTI đã trở 
thành doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu thị trường trong việc minh bạch hóa quy trình giám định 
cho khách hàng. 

Trước đó, PTI cũng từng cho ra mắt các ứng dụng hiện đại khác để hỗ trợ khách hàng như ứng 
dụng phục vụ cho hoạt động bán hàng (PTI Seller), ứng dụng rút ngắn quy trình bồi thường 
(YourPTI). 

Với sự đầu tư một cách nghiêm túc và bài bản vào công nghệ nhằm đem lại trải nghiệm tuyệt vời 
cho khách hàng, tháng 4/2021, PTI đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên nhận được giải 
thưởng Sao Khuê 2021 – danh hiệu uy tín và danh giá nhất của ngành phần mềm và dịch vụ công 
nghệ thông tin tại Việt Nam – cho sản phẩm, giải pháp xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ 
thông tin Việt Nam thuộc lĩnh vực Fintech, Ngân hàng và Bảo hiểm. 

Định hướng phát triển trong giai đoạn 2021-2025 của PTI cũng xác định ứng dụng công nghệ vào 
nâng cao chất lượng dịch vụ là chiến lược mũi nhọn. Đại diện PTI chia sẻ, việc đầu tư vào công 
nghệ không phải là biện pháp sinh lời tức thời mà là bài toán đầu tư dài hạn của không chỉ ngành 
bảo hiểm mà còn của nhiều ngành dịch vụ khác. Bên cạnh những lợi ích mang đến cho khách 
hàng, đẩy mạnh phát triển công nghệ cũng sẽ giúp các công ty bảo hiểm quản lý hoạt động kinh 
doanh một cách hiệu quả hơn. 

Việc bán sản phẩm bảo hiểm là bán niềm tin cho khách hàng, do vậy đầu tư mạnh cho công nghệ 
số là bài toán tối ưu nhất trong thời điểm này nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm 
dịch vụ sau bán hàng tốt nhất cũng như thay đổi cảm nhận của khách hàng về bảo hiểm. 

Để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước cũng như nước ngoài trong 
một môi trường bình đẳng, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam bắt buộc phải có một lộ trình 
đầu tư công nghệ hợp lý, vừa giúp quản trị tốt, vừa giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách 
hàng thông qua những giá trị gia tăng vượt trội./. 

Lê Hanh 

  



Nguồn: CTT Hà Nam 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Tin tức 

Hà Nam tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 mang lại nhiều lợi 
ích thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện giải quyết thủ tục hành chính trên 
nhiều lĩnh vực, tỉnh Hà Nam đã chú trọng đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 trên địa bàn. 

Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 và 4, góp phần tạo hiệu quả tích cực trong công tác giải quyết thủ tục 
hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử. Để nâng tỷ lệ giải quyết 
thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, UBND 
tỉnh đã rà soát, chọn thủ tục hành chính người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều, không phức tạp 
triển khai thực hiện; ban hành Kế hoạch số 953/KH-UBND về việc tuyên truyền sử dụng hiệu quả 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ 
công quốc gia. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp 
tiếp cận, sử dụng dịch vụ bằng nhiều hình thứ c, giúp người dân dễ cập nhật thông tin, tiếp cận và 
sử dụng dịch vụ.  

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam cung cấp 2.067 
bộ thủ tục hành chính, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 904, đạt 43,73%, dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 là 964, đạt 46,64%, dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 199, đạt 
9,63%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa 
điện tử đã có sự tăng lên rõ rệt: Năm 2020, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến là 10.998/228.091 đạt 4,82%. Từ 
ngày 01/01 đến 10/10/2021, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến là 40.098/177623 đạt tỷ lệ 22,57%. 

Bên cạnh đó, việc gửi hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cũng đạt được nhiều kết 
quả đáng khích lệ. Từ ngày 01/01 đến ngày 10/10/2021, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận và chuyển trả kết quả 6.160 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Trong đó chủ yếu là thủ tục hành chính của Sở Tư pháp, Sở Giao thông  Vận tải, Ban Quản lý các 
khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 
Công Thương ở các lĩnh vực như cấp đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp... Qua đó tạo 
điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại, được tổ chức, cá nhân 
đánh giá cao. 

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, toàn tỉnh đang quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 thì 
việc vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải 
quyết thủ tục hành chính là việc làm thiết thực. Qua đó hạn chế việc người dân đi lại, tiếp xúc, tập 
trung đông người, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Thực tế cho thấy, việc sử dụng hình 
thức nộp hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 mang đến lợi ích thiết thực so với 
việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi, tiết 
kiệm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. 
Đồng thời giảm áp lực giấy tờ, công việc cho cơ quan quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong 
giải quyết thủ tục hành chính, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. 

Qua thời gian thực hiện, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần tiếp cận, sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thông qua dịch vụ công 
trực tuyến có sự cải thiện. Đây là kết quả bước đầu, nền tảng quan trọng để tỉnh Hà Nam tiếp tục 
có giải pháp căn cơ thu hút ngày càng nhiều người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và 4, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại./. 

  



Nguồn: Báo Thanh Niên 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Tin tức 

TP.HCM: Sẽ chi trả cho các nhóm bảo trợ xã hội bằng thẻ ATM 

Theo kế hoạch triển khai của Sở LĐ-TB-XH, TP.HCM sẽ ngưng sử dụng hình thức chi trả bằng 
tiền mặt để chuyển sang chi qua tài khoản ngân hàng cho các nhóm thụ hưởng chính sách bảo trợ 
xã hội. 

Ngày 11.10, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết đơn vị đã có công văn triển khai thực 
hiện kế hoạch chi trả chính sách bảo trợ, trợ giúp giúp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn 
TP.HCM. 

Các khoản chi trả bảo trợ xã hội 

Cụ thể, kế hoạch sẽ áp dụng cho các khoản chi trả gồm: 

Một là trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; người từ 16 
- 22 tuổi đang đi học không có nguồn nuôi dưỡng; người đơn thân nghèo đang nuôi con; người 
cao tuổi theo quy định; người khuyết tật theo quy định; người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ 
nghèo... 

Hai là hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho người khuyết tật đặc biệt nặng, người 
khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; hộ gia đình đang trực tiếp chăm 
sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng. 

Ba là hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 4 tuổi; trẻ em từ đủ 14 tuổi đến dưới 
16 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng. 

Bốn là hỗ trợ chi phí mai táng. 

Sẽ ngưng sử dụng hình thức chi trả bằng tiền mặt 

Theo đó, phòng LĐ-TB-XH các quận, huyện và TP.Thủ Đức sẽ cung cấp danh sách chi trả 
cho Bưu điện TP.HCM và Bưu điện Trung tâm/Bưu điện quận, huyện để cơ quan Bưu điện hỗ trợ 
mở tài khoản ngân hàng và thẻ ATM tại ngân hàng đối tác (Ngân hàng Vietinbank) cho toàn bộ 
người thụ hưởng theo danh sách được cung cấp. 

Cụ thể, trước 5 ngày của kỳ chi trả đầu tiên, Bưu điện TP.HCM sẽ phối hợp phòng LĐ-TB-XH 
các quận, huyện và TP.Thủ Đức chuyển thẻ ATM đến người thụ hưởng. Cơ quan Bưu điện sẽ chủ 
động liên hệ đối tượng và hẹn thời gian đến địa chỉ cư trú nhằm thu thập và cập nhật thông tin 
gồm CMND/CCCD, cấp phát thẻ ATM đến người thụ hưởng để nhận tiền trợ cấp. Nếu người thụ 
hưởng chưa thể cung cấp thông tin hay không có mặt tại địa chỉ cư trú vào thời điểm nhân viên 
Bưu điện liên hệ thì phải trực tiếp đến Bưu điện Trung tâm/Bưu điện quận, huyện để được hỗ trợ 
cấp thẻ ATM. 

Trường hợp chưa thể mở tài khoản ngân hàng, Bưu điện sẽ thống kê, lập danh sách và giao cán bộ 
phường, xã, thị trấn hỗ trợ chi trả tiền mặt. Tuy nhiên, Bưu điện TP.HCM vẫn cần tiếp tục hỗ trợ 
người thụ hưởng đăng ký thông tin và mở tài khoản ngân hàng tại các điểm chi trả. 

Sở LĐ-TB-XH cho hay sẽ ngưng sử dụng hình thức chi trả bằng tiền mặt trong các kỳ chi trả tiếp 
theo trừ trường hợp không đủ điều kiện mở tài khoản ngân hàng theo quy định. UBND phường, 
xã, thị trấn có trách nhiệm phổ biến và hướng dẫn người thụ hưởng mở tài khoản ngân hàng để 
nhận trợ cấp. 

Theo Sở LĐ-TB-XH, trước ngày 25 hàng tháng, phòng LĐ-TB-XH cấp quận, huyện sẽ căn cứ 
danh sách người thụ hưởng; số kinh phí để rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước và chuyển vào tài 
khoản tiền gửi của Bưu điện TP.HCM. Cơ quan Bưu điện hàng tháng sẽ tổng hợp, báo cáo danh 



sách các người thụ hưởng được chi trả, số tiền đã chi trả... cho phòng LĐ-TB-XH cấp quận, huyện 
trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp quyết toán kinh phí. 

TP.HCM sẽ thực hiện chi trả bảo trợ xã hội cho người thụ hưởng qua tài khoản ngân hàng chậm 
nhất vào ngày 5 hàng tháng và chi trả tại nhà từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng. 

  



Nguồn: Sở Tư Pháp Thái Nguyên 

Ngày đăng: 11/10/2021 
Mục: Tin tức 

UBND tỉnh 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 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Nhằm hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng 
ký tham gia các sàn thương mại điện tử (TMĐT) để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm 
các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh, ngày 
07/9/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND, 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 trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2022. 

Kế hoạch đề ra mục tiêu: 

- Trong giai đoạn 2021 – 2022 phấn đấu đạt các chỉ tiêu hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, cụ 
thể:70% các hộ SXNN được đào tạo, tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không 
gian mạng; 60% các hộ SXNN được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói - 
kết nối - giao nhận; 50% các hộ SXNN có tài khoản/gian hàng trên sàn TMĐT; 50% các hộ 
SXNN có tài khoản thanh toán điện tử. 

- Trong năm 2021, triển khai đến 100% xã, thị trấn của các huyện: Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, 
Đại Từ, đảm bảo các chỉ tiêu hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT;  Đối với huyện Võ Nhai, Đại 
Từ đưa lên sàn TMĐT PostMart; đối với huyện Đồng Hỷ và Đại Từ đưa lên sàn TMĐT Vỏ sò. 

-  Hỗ trợ 100% sản phẩm đạt OCOP của tỉnh với đầy đủ các nội dung đào tạo, tập huấn; tạo tài 
khoản, gian hàng; tài khoản thanh toán điện tử; gắn mark thương hiệu trên sàn TMĐT. Xây dựng 
chương trình quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm Chè Thái Nguyên. Hỗ trợ 
tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. 

- Trong năm 2022, triển khai hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT trên địa bàn tại các địa phương 
còn lại. 

Để thực hiện được các mục tiêu trên kế hoạch đề ra các giải pháp trọng tâm như: 

- Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, 

- Hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: thực hiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông 
nghiệp thông qua sàn TMĐT và các kênh phân phối của doanh nghiệp bưu chính sở hữu sàn 
TMĐT (VNPost, ViettelPost). 

- Hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh 

- Thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu đạt chỉ tiêu tối 
thiểu 50% các hộ SXNN có tài khoản thanh toán điện tử và 100% các xã, phường, thị trấn có các 
điểm hỗ trợ nạp, rút tiền từ tài khoản dịch vụ thanh toán do VNPost, ViettelPost triển khai; Thực 
hiện bổ sung và cập nhật dữ liệu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lên Nền tảng Bản đồ số Việt Nam, 
bảo đảm 100% các hộ gia đình có địa chỉ số trên Nền tảng Bản đồ số Việt Nam phục vụ phát 
triển kinh tế số.... 

Đàm Huân 

  



Nguồn: Sở Công thương Đắk Lắk 

Ngày đăng: 12/10/2021 
Mục: Tin tức 

Đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa qua các sàn Thương mại điện tử 

Thương mại điện tử là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, nơi các công 
nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) được ứng dụng rộng 
rãi để tăng hiệu quả của chu trình kinh doanh, góp phần hiện đại hóa hệ thống phân phối, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước 
và xuất khẩu. 

Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 gắn kết 
chặt chẽ với các chiến lược, chính sách về chủ động tham gia CMCN 4.0, định hướng phát triển 
kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi TMĐT trong 
doanh nghiệp và cộng đồng; thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về 
mức độ phát triển TMĐT; xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển 
bền vững; mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước thông qua ứng 
dụng TMĐT; đẩy mạnh giao dịch TMĐT xuyên biên giới. 

 

"Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia" - cầu nối doanh nghiệp đến thị trường 63 tỉnh thành phố 

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang triển khai các hoạt động với mục tiêu hỗ trợ các phát 
triển sản phẩm Việt, hàng hoá của doanh nghiệp Việt trên các sàn TMĐT, nhằm đảm bảo việc lưu 
thông hàng hóa thông qua thương mại điện tử; cụ thể như đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược 
với Tổng công ty Bưu chính Viettel (Viettel Post - Sàn thương mại điện tử Voso) và Sàn thương 
mại điện tử Sendo để xây dựng “Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia” trên các sàn thương mại 
điện tử; lên phương án kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong vận chuyển hàng hóa thiết yếu, tăng 
cường nguồn cung hàng hóa, giảm áp lực cho các tỉnh thành trong thời gian giãn cách, cũng như 
đề xuất các địa phương tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên giao hàng thương mại điện tử được 



phép hoạt động, đảm bảo lưu thông hàng hóa, trong đó có mặt hàng nông sản và rau củ quả tươi 
sống.                  

Với các thế mạnh của mình, các sàn TMĐT đi tiên phong trong việc triển khai hợp tác với các nhà 
sản xuất trong nước, trong đó ưu tiên tập trung các sản phẩm Việt, nông sản Việt thông qua các dự 
án như: Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia, Nông nghiệp số và Đi chợ tại nhà đã và đang vươn 
mạnh ra các tỉnh thành trên toàn quốc, đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể 
đang sản xuất và kinh doanh nông sản và thủy sản trên cả nước thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số 
để phát triển kinh doanh bền vững trên các nền tảng TMĐT. “Gian hàng Việt trực tuyến” được 
xây dựng với mô hình phân phối trực tiếp từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng, tạo ra một không 
gian phân phối hàng hóa hiện đại, được quản lý chặt chẽ cho các nhà sản xuất hàng Việt, định vị 
đúng giá trị thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. 
 
Các sàn TMĐT hỗ trợ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người nông dân ở các  địa 
phương từng bước chuyển đổi số để đạt được sự ổn định và chủ động về đầu ra cho sản phẩm của 
mình; mang trực tiếp nông sản từ vườn hay thủy sản đến bàn ăn của người tiêu dùng với giá tốt và 
tươi ngon nhất; cắt giảm các khâu phân phối cồng kềnh và các chi phí trung gian cho người nông 
dân, hỗ trợ các nhóm nông sản có chứng nhận OCOP; góp phần xây dựng thương hiệu và truyền 
thông cho các sản phẩm nông sản địa phương vươn ra toàn quốc. 

Tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 04 về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển TMĐT Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch 
hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, 
nông thôn tỉnh Đắk Lắk; thành lập Trung tâm chuyển đổi số thuộc Hội doanh nghiệp tỉnh. Sở 
Công Thương đã chủ động phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương 
cùng các ngành, đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức 
về chuyển đổi số và thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất và các tổ 
chức kinh tế trên địa bàn tỉnh; cung cấp danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác… có 
các sản phẩm hàng hóa nông sản, nông sản đã qua chế biến đến các sàn TMĐT để được hỗ trợ đưa 
sản phẩm lên sàn, thông qua công tác hỗ trợ của hoạt động xúc tiến thương mại Đắk Lắk bước đầu 
đã có 25 doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia các sàn TMĐT với trên 150 sản phẩm 
hàng hóa. 

 

Tập huấn trực tuyến chuyển đổi số 

Doanh nghiệp Đắk Lắk để tham gia các sàn thương mại điện tử cần nắm bắt những kiến thức, quy 
định cơ bản cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu hoặc mua bán sản 
phẩm, cung cấp dịch vụ hay khuyến mại hàng hóa được thực hiện trên sàn giao dịch TMĐT. Hoạt 
động mua bán hàng hóa qua sàn giao dịch TMĐT  phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm 



bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Thực hiện đúng quy định giao dịch, người mua đăng ký mở tài 
khoản, đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT; người bán có thể đăng nhập và 
bắt đầu đăng tải thông tin bán hàng, cập nhật thông tin sản phẩm, kiểm duyệt thông tin sản phẩm 
trước khi đưa lên sàn giao dịch TMĐT, phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ bao gồm tên, 
địa chỉ, mã số thuế, mã số doanh nghiệp, số điện thoại, email khi đăng ký bán hàng trên sàn giao 
dịch TMĐT  đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin đã cung cấp, các thông tin này sẽ 
được đưa vào dữ liệu quản lý và thẩm định năng lực người bán nhằm đảm bảo các giao dịch được 
thực hiện thành công và phòng tránh tối đa các rủi ro phát sinh.. 

Thông thường trong vòng 48 giờ kể từ khi người mua hoàn tất việc đặt đơn hàng, người bán sẽ 
thực hiện xác nhận đơn hàng, sau đó sàn TMĐT sẽ tiến hành chuyển thông tin đơn hàng cho nhà 
vận chuyển để tiến hành giao hàng cho người mua, thời gian giao hàng tùy thuộc vào gói vận 
chuyển mà người mua chọn trong đơn hàng và khoảng cách địa lý giữa người bán và người 
mua.  Người bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho người mua theo đúng 
thông tin sản phẩm và cam kết trong giấy bảo hành của sản phẩm, người mua có quyền khiếu nại, 
khiếu kiện người bán trong trường hợp người bán từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn 
trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành. Các sàn TMĐT khuyến cáo người mua 
hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì đối với hàng hóa có dự định mua, sàn sẽ không 
chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào, chỉ hỗ trợ trong khả năng cho 
phép để sản phẩm của người mua được bảo hành theo chế độ của người bán. Quy trình thanh toán 
là sau khi đơn hàng đã hoàn tất, sàn TMĐT sẽ tiến hành đối chiếu và chuyển tiền vào tài khoản 
của người bán. 

Các sản phẩm hàng hóa Đắk Lắk sẽ được hưởng lợi chung từ các hoạt động truyền thông, quảng 
bá, các sự kiện, hoạt động kết nối phân phối TMĐT trên “Gian hàng Việt trực tuyến” do Bộ Công 
Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cùng với các đối tác tổ chức triển khai, đồng thời 
có thể tiếp cận khách hàng, người tiêu dùng lớn trên phạm vi toàn quốc. Với tình hình dịch bệnh 
còn diễn biến phức tạp, Sở Công Thương tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, 
phối hợp với Cục thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương cùng các sàn TMĐT trong 
cả nước tiếp tục hỗ trợ  các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia trên các sàn, tư vấn 
mở cửa hàng và đăng bán sản phẩm trên Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia và Nông nghiệp số. 
Bên cạnh đó, hỗ trợ miễn phí vận chuyển, truyền thông quảng cáo cũng như các cách thức duy trì 
kinh doanh dài hạn trên các sàn TMĐT hợp tác với Bộ Công thương và sẽ không ngừng hỗ trợ 
phát triển TMĐT, chuyển đổi số cho doanh nghiệp Đắk Lắk, hàng hóa Đắk Lắk và nông sản Đắk 
Lắk. 

 

  



Nguồn: Báo Long An 

Ngày đăng: 12/10/2021 
Mục: Kinh tế 

Long An: Quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở Công Thương cùng các sở, ngành liên quan chủ 
trì quảng bá đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) nhằm thúc đẩy phát 
triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

 

Sản phẩm chanh Lương Hòa rất cần được lên sàn thương mại điện tử 

Theo đó, dự kiến năm 2021, tỉnh Long An hỗ trợ 842 hộ sản xuất nông nghiệp với các hoạt động, 
hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp lên Sàn TMĐT, đẩy mạnh tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp, cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

Để tham gia sàn TMĐT, hộ nông dân cần tìm hiểu về chương trình, có tài khoản ngân hàng, có 
sản phẩm ổn định, có điện thoại Smartphone,…Đặc biệt, khi tham gia sàn TMĐT, hộ nông dân sẽ 
được hỗ trợ 100% chi phí. 

Phó Giám đốc Sở Công thương - Châu Thị Lệ cho biết: Để thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản cho 
nông dân, Sở Công Thương phối hợp Viettel Post đưa trên 30 sản phẩm lên Trang Voso của Long 
An; phối hợp Bưu điện Việt Nam chi nhánh Long An đưa khoảng 20 sản phẩm lên sàn 
Postmart.vn. 

Trước đây, Sở Công Thương hỗ trợ đưa 3 sản phẩm thanh long, bưởi, ổi của Long An trên trang 
bán hàng Prefood.vn. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội nghị, hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp, 
nông sản của Long An lên sàn Alibaba.com; Sendo; chuyển đổi số (tổ chức 15 hội nghị với 
khoảng 300 lượt doanh nghiệp tham dự). 

Ngoài ra, Sở Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn TMĐT Shopee, Lazada, Sendo, 
Tiki, Voso, Postmart (hỗ trợ 18 đơn vị). Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử bán 
sỉ quốc tế Alibaba.com (hỗ trợ 6 đơn vị). Hỗ trợ truy suất nguồn gốc điện tử cho 18 sản phẩm./. 

Mộc Lâm 

 


