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Nỗ lực nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm tạo điều kiện giúp người dân 
giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) một cách nhanh chóng, thuận tiện, không phải đến trực 
tiếp cơ quan nhà nước, hạn chế tập trung đông người, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền 
thông đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh, chỉ đạo Bưu điện tỉnh triển khai nhiều giải pháp 
linh hoạt; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân đăng ký nộp hồ sơ, 
trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), giúp người dân, nhất là người dân vùng 
sâu, vùng xa tiếp cận gần hơn với dịch vụ này. 

 

Người dân đăng ký trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 

Tạo thuận lợi triển khai dịch vụ bưu chính công ích 

Triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo Quyết 
định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ được tỉnh Phú Thọ triển khai 
từ nhiều năm nay và ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. 

Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để không làm gián đoạn việc giải 
quyết TTHC, góp phần công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC; đồng thời tiết kiệm 
chi phí, hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông 
chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành, thị tích cực triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
BCCI. Sở đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị rà soát danh mục 
các TTHC có thể thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI để cập nhật 
trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi nộp hồ sơ 
trực tuyến. 

Quá trình triển khai thực hiện thời gian qua vẫn còn gặp không ít khó khăn như: Việc sử dụng dịch 
vụ mới chỉ tập trung nhiều ở cấp tỉnh mà chưa được khai thác mạnh ở cấp huyện, nhất là cấp xã; 
nhiều người dân chưa vẫn còn có thói quen nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính. 



Trước thực trạng đó, từ năm 2020 đến nay, Sở đã tổ chức nhiều lớp tập huấn triển khai dịch vụ công 
trực tuyến, kỹ năng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến 
của tỉnh cho đội ngũ cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành, 
thị và lãnh đạo UBND, công chức Bộ phận một cửa cấp xã. 

Cùng với đó, thường xuyên phối hợp, trao đổi với các sở, ngành tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đối với các TTHC có tính phối 
hợp liên ngành. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, đài truyền thanh cơ sở, mạng xã hội để phổ biến, 
khuyến nghị người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký nộp hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ 
BCCI. Qua đó đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai tại cơ sở, đưa dịch vụ 
BCCI phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Không để lỡ nhịp chuyển phát trong mọi hoàn cảnh 

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để cấp đổi giấy phép lái xe, ôngTrần Xuân 
Thiện ở xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê cho biết: Trước đây tôi phải mất nhiều thời gian đi lại để 
nhận kết quả hồ sơ giải quyết TTHC. Từ khi có dịch vụ BCCI của Bưu điện, hồ sơ của tôi được 
chuyển tới tận nhà ngay khi cơ quan nhà nước giải quyết xong, rất thuận tiện cho những người dân 
ở xa như chúng tôi. 

Với thế mạnh về mạng lưới phủ rộng đến 100% xã, phường, thị trấn, thời gian qua, Bưu điện tỉnh 
được ví như “cánh tay nối dài”, giúp các tổ chức, cá nhân tiếp nhận, chuyển phát kết quả hồ sơ 
THHC, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn 
biến phức tạp, đơn vị đã tăng cường chất lượng các dịch vụ, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người 
dân và doanh nghiệp. 

Ông Lê Việt Anh - Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Trong quá trình triển khai dịch vụ, hiểu rõ bưu 
phẩm chuyển phát là những giấy tờ quan trọng và tính bảo mật cao nên Bưu điện tỉnh đã xây dựng 
quy trình dịch vụ chặt chẽ tại các công đoạn chuyển phát đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chú trọng rà soát, sắp xếp, cải tiến quy trình theo hướng nâng cao chất 
lượng dịch vụ. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào tất cả các khâu, công đoạn để rút ngắn thời gian, 
đảm bảo thuận lợi, khoa học hơn quá trình tiếp nhận và chuyển phát kết quả hồ sơ TTHC đến tận 
tay người dân. Đặc biệt, nhằm đảm bảo thông suốt các hoạt động bưu chính chuyển phát, lưu thông 
hàng hóa trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi tăng cường nguồn nhân lực, 
đầu tư phương tiện vận chuyển, thiết bị, công cụ khai thác, giúp việc chuyển phát nhanh chóng, 
chính xác. 

Bưu điện tỉnh hiện đã ký thỏa thuận hợp tác với 33 sở, ngành, 13/13 huyện, thành, thị để cung ứng 
dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI gồm: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ 
khẩu, đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp, giấy phép kinh doanh, các dịch 
vụ BHXH như chi trả lương hưu, BHXH, trợ cấp BHXH,… 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận gần hơn 
với dịch vụ, Bưu điện tỉnh đã bố trí nhân viên trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của 
UBND các huyện, thành, thị, các Bưu cục và điểm Bưu điện Văn hóa xã để tư vấn, hướng dẫn và 
hỗ trợ người dân tạo tài khoản, đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ BCCI. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ linh hoạt tại điểm giao dịch, tại địa chỉ yêu cầu, tiếp nhận 
yêu cầu qua số điện thoại đường dây nóng; chuyển hình thức thu phí trước sang thu phí sau đối với 
một số TTHC đặc thù như cấp giấy phép lái xe, căn cước công dân... tạo thuận tiện cho người dân. 

 



 

Nhân viên Bưu điện tỉnh phân loại hồ sơ TTHC gửi đến các cơ quan hành chính nhà nước 

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Khai thác và Vận chuyển, Bưu điện tỉnh cho 
biết: Trong thời điểm hạn chế đi lại, tập trung đông người để phòng chống dịch, nhu cầu sử dụng 
các dịch vụ chuyển phát nói chung, dịch vụ BCCI nói riêng tăng cao. Với tinh thần không ngại khó, 
ngại khổ và quyết tâm cao độ, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng tại Trung tâm, bố trí tăng ca, 
khai thác bất kể ngày đêm nhằm kịp thời lưu thoát hết bưu gửi, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, 
ùn ứ. 

Các nhân viên Bưu điện tham gia triển khai dịch vụ đều đã được tập huấn về công tác tiếp nhận hồ 
sơ và hướng dẫn, kiểm đếm, đối chiếu danh mục tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu đã 
được cơ quan có thẩm quyền công bố để đảm bảo hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đầy đủ theo quy 
định; đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, có bảo hộ và khai báo y tế 
đầy đủ. Đối với một số khu vực phải thực hiện phong tỏa, cách ly y tế tạm thời thì Bưu điện phối 
hợp với địa phương liên hệ với người nhận để nhận hồ sơ tại chốt kiểm soát, đảm bảo giãn cách và 
các yêu cầu phòng dịch COVID-19. 

Tính đến hết ngày 31/7/2021, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và trả trên 13.614 hồ sơ qua dịch vụ BCCI 
(chưa bao gồm các dịch vụ BHXH). 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được chuyển phát thành 
công đến địa chỉ người nhận. Con số tuy còn khiêm tốn song đã khẳng định nỗ lực, quyết tâm của 
các sở, ngành và chính quyền cơ sở trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Qua đó, 
góp phần phát huy hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới xây dựng nền hành 
chính phục vụ. 

Lệ Thủy 
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Nữ sinh lớp 8 ở Hà Nội giành giải Ba quốc tế thi Viết thư UPU 

 

Học sinh Đào Anh Thư, tác giả của bức thư giành giải Ba quốc tế cuộc thi Viết thư UPU 2021. 

TPO - Bức thư gửi cho em bé gái được sinh ra trong tâm dịch của em Đào Anh Thư, học 
sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội đã xuất sắc giành 
giải Ba quốc tế, cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50. 

Thông tin trên được Văn phòng Quốc tế UPU thông báo tại phiên toàn thể bế mạc Đại hội Liên 
minh Bưu chính lần thứ 27 tại Abidjan (Bờ Biển Ngà) tối ngày 27/8/2021. 

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ 
chức có chủ đề “Hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về 
đại dịch COVID-19”. 

Lựa chọn ý tưởng gửi thư cho em bé gái được sinh ra khi mẹ đang điều trị COVID tại Bệnh viện 
Nhiệt đới Trung ương, bức thư của Đào Anh Thư sử dụng ngôn ngữ dung dị, gần gũi, gây xúc động, 
từ đó nói lên những khó khăn, vất vả của các y bác sĩ và tự hào về sự đóng góp của họ trong công 
tác phòng chống dịch ở Việt Nam: 

“Chỉ biết rằng, rất nhanh chóng, phòng cách ly của mẹ biến thành phòng để sinh em. Các cô, các 
bác y tá, bác sỹ đều khẩn trương nhất có thể. Còn chị, chị ở phòng bên này ngóng sang bên đó, chờ 
đợi em trong hành trình đến với thế giới này”. 

“Bế em trên tay là một bác sĩ trong bộ bảo hộ y tế màu xanh, khẩu trang kín mít, chỉ còn hở đôi mắt 
ánh lên nét rạng ngời... Tiếng khóc chào đời của em đã thắp thêm niềm hy vọng, niềm tin chiến 
thắng đại dịch cho những chiến sĩ áo trắng nơi đây... Bên trong tấm biển “KHU VỰC CÁCH LY 
ĐẶC BIỆT” kia không phải là những điều đáng sợ như người ta vẫn tưởng mà là cả một thế giới 
của sự ân cần chăm sóc, của những tấm lòng ấm áp yêu thương...”. 



Ban tổ chức nhận định, bức thư rất chân thực, xúc động mang thông điệp rõ ràng, cách trình bày 
lôgic, hợp lý. Điều thú vị là hai chị gái của Anh Thư cũng đã từng đoạt các giải của cuộc thi những 
năm trước. 

Giải Nhất quốc tế năm nay thuộc về em Nubaysha Islam (nữ, 14 tuổi) đến từ Bangladesh với bức 
thư xúc động gửi cho em gái, kể về sự khó khăn mà gia đình mình đang phải đối mặt trong đại dịch 
và động viên cô em gái bé nhỏ không bao giờ được đánh mất niềm tin, hy vọng dù trong hoàn cảnh 
tồi tệ nhất. 

Giải Nhì quốc tế trao tặng cho bức thư gửi đến bà ngoại của em Bruno Ivanovski (nam, 14 tuổi) đến 
từ North Macedonia, kể về tâm trạng và nỗi nhớ bà da diết trong suốt thời gian gần một năm trời 
không được gặp bà do đại dịch COVID-19. 

Bên cạnh đó, UPU cũng trao 5 giải Khuyến khích cho các em học sinh đến từ Belarus, Brazil, 
Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Libya. 

 

Phiên toàn thể bế mạc Đại hội Liên minh Bưu chính lần thứ 27 tại Abidjan (Bờ Biển Ngà) tối ngày 
27/8/2021 công bố kết quả cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50. 

Cuộc thi Viết thư quốc tế được Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức từ năm 1971 dành cho thanh 
thiếu niên từ 9-15 tuổi trên toàn thế giới với các chủ đề khác nhau về môi trường, xã hội, các vấn 
đề nóng trong cuộc sống. Đây là lần thứ 33 cuộc thi được Bộ Thông tin và Truyền Thông, Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức tại Việt Nam. 

Trong hơn 30 năm tham gia, Việt Nam đã đạt được 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba và 5 giải 
Khuyến khích. 

Dưới đây là toàn văn Bức thư đạt giải Ba quốc tế của Anh Thư 

"Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 8/2/2021 

Thiên thần của chị! 

Em đang ngủ hồn nhiên, đôi môi chúm chím lại như đang mút kẹo. Còn chị, chị ngắm nhìn em, một 
thiên thần được sinh ra giữa mùa COVID, với niềm hạnh phúc không gì tả nổi. Chị muốn nói với 
em thật nhiều về những ngày tháng chị cùng em ở trong khu cách ly này nhưng em quá bé nhỏ chẳng 
thể ghi nhớ nổi điều gì. Thế nên, chị viết những dòng này cho em của chị. 

Em thân yêu! 

Buổi sáng ấy, khi kênh thời sự đưa tin trên toàn thế giới đã có hơn một trăm triệu người mắc COVID-
19 và hơn hai triệu người bị "tử thần Covid" cướp đi sự sống; còn ở đất nước mình, dịch đang bùng 
phát trở lại và có thêm nhiều ca mắc mới thì đó cũng chính là lúc mẹ trở dạ sinh em. Chao ôi! Chị 



không thể nhớ nổi cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa. Chỉ biết rằng, rất nhanh chóng, phòng 
cách ly của mẹ biến thành phòng để sinh em. Các cô, các bác y tá, bác sĩ đều khẩn trương nhất có 
thể. Còn chị, chị ở phòng bên này ngóng sang bên đó, chờ đợi em trong cuộc hành trình đến với thế 
giới này. Chị hết đứng lên, ngồi xuống không yên. Đúng là ai chưa từng chờ đợi trong lo âu, phấp 
phỏng thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thời gian chờ đợi nặng nề, lê thê đến thế nào. 

"Em bé của chị! 

Khi em cất tiếng khóc chào đời, không gian như bừng sáng. Bế em trên tay là một bác sĩ trong bộ 
đồ bảo hộ y tế màu xanh, khẩu trang kín mít, chỉ còn hở đôi mắt ánh lên nét rạng ngời. Em cất tiếng 
khóc, chị nhẹ nhõm như vừa trút hánh nặng ngàn cân, vui sướng đến run người, nghe bên tai tiếng 
bà cười trong nước mắt, bố đang gọi video bỗng lặng đi... Tất cả vỡ oà cảm xúc... 

Em sinh ra trong sự nâng niu, đón chờ của những người thân và nhiều hơn thế nữa. Tiếng khóc 
chào đời của em đã thắp thêm niềm hy vọng, niềm tin chiến thắng đại dịch cho những chiến sĩ áo 
trắng nơi đây. Dù cho ngoài kia, cả thế giới đang chao đảo vì cơn bão tử thần COVID-19, thì em 
ơi, cứ ngủ thật ngon lành bởi trong này bình yên lắm. 

Em được chở che trong vòng tay ấm êm của những con người thầm lặng. Đó là những bác sĩ không 
quản ngày đêm hy sinh bản thân mình, hết lòng vì người bệnh. Tấm chắn giọt bắn lúc nào cũng đầy 
hơi nước vì không có cơ hội được bỏ ra, lưng áo ướt đẫm mồ hôi cho dù là đang ngữa những ngày 
đông tháng giá. Đó là những người tự nguyện ở luôn trong bệnh viện, cả cái Tết đoàn viên cũng 
chẳng về nhà. Đó là cô y tá sẵn sàng gửi con nhỏ mới lên ba cho ông bà chăm sóc, và từng đêm, 
khi em quấy khóc, cô lại bế bồng và hát ru em câu hát "À ơi, con cò bay lả bay la..." 

Em à! Chị thật may mắn khi được ở đây trong những ngày qua. Thời gian gần một tháng trời đã 
cho chị hiểu rằng bên trong tấm biển "khu vực cách ly đặc biệt" kia không phải là những điều đáng 
sợ như người ta vẫn tưởng mà là cả một thế giới của sự ân cần chăm sóc, của những tấm lòng ấm 
áp yêu thương. Thế giới có những anh hùng thầm lặng, sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi bất cứ 
thứ gì. Nơi đây đã cho chị biết hạnh phúc không phải chỉ là được ăn ngon, mặc đẹp, được thoả sức 
vui chơi mà là được sống trong niềm tin về tình yêu thương giữa con người. 

Bây giờ, chị thực sự hiểu rằng vì sao một đất nước nhỏ bé trên bản đồ thế giới lại khiến cho các 
cường quốc năm chân phải nể phục trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đơn giản thôi em 
ơi, mỗi con người của dải đất này đều truyền đến nhau thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - 
Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế". Tất cả cùng hoà chung "Vũ điệu rửa tay - Ghen Covy". 
Tất cả cùng đồng lòng "chống dịch như chống giặc", và anh dũng nhất là những nhân viên y tế 
tuyến đầu. 

Nhìn em ngủ hồn nhiên, ngon lành trong lòng mẹ, chị như vừa qua giông bão đến được bến bình 
yên. Mình sẽ về nhà trong niềm vui xuân mới, những con người thầm lặng nơi đây vẫn tiếp tục cuộc 
chiến tới cùng. Rồi đây, mỗi ngày em một lớn khôn, chị em mình sẽ như những cây xương rồng 
mạnh mẽ trước bão giống. Tất cả bắt đầu từ ngày hôm nay, em nhé! 

Yêu em thật nhiều!". 

 

  



Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 29/08/2021 
Mục: Chính trị 

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Cụm thi số 6 và 7 

Ngày 28-8, Cụm thi số 6 và 7 của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức 
Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 
của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh Trần Nam 
Sơn, Đảng bộ Bưu điện tỉnh. 

Tham gia hội thi có 7 thí sinh đến từ các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Cụm thi số 6 và 7. Các thí sinh 
thực hiện 3 phần thi gồm: Chuẩn bị đề cương thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban 
giám khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Trần Nam Sơn, Đảng bộ Bưu điện 
tỉnh; trao giải nhì cho thí sinh Phạm Phương Thùy, Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang; trao 
2 giải ba và 3 giải khuyến khích. 

Đến thời điểm này các chi, đảng bộ cở sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã 
hoàn thành tổ chức hội thi ở cấp cụm. Dự kiến Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên 
truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVII cấp Đảng bộ khối sẽ được tổ chức vào ngày 11-9-2021. 

Tin, ảnh: Thu Hương 

  



Nguồn: Báo Bình Định 

Ngày đăng: 28/08/2021 
Mục: Kinh tế 

Đưa hàng lên sàn thương mại điện tử 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động mua bán trực tiếp 
truyền thống, nhiều cơ sở, DN ở tỉnh tích cực tham gia thương mại điện tử. 

Từ cuối năm 2020, Công ty TNHH Sachi Nguyễn, phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn đẩy mạnh 
việc bán hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) như: Tiki, Shopee, Lazada, 
Postmart... Trang web của công ty có trên 130 nghìn lượt truy cập/tháng. Toàn bộ web, thiết kế gian 
hàng trên sàn TMĐT do công ty tự làm nên chi phí thuê gian hàng, triển khai các game mini 40 triệu 
đồng/ năm. Riêng sàn TMĐT Alibaba chi phí 35 triệu đồng/năm. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh đang chốt đơn trên sàn Postmart.vn mặt 
hàng bưởi da xanh và đu đủ Hoài Ân. Ảnh: H.Y 

Ông Nguyễn Hữu Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sachi Nguyễn, cho biết: Năm 2020, chúng tôi 
đưa toàn bộ sản phẩm lên các sàn TMĐT, tuyển cộng tác viên, tổ chức khuyến mãi, tạo nhiều chương 
trình tăng tính tương tác, tạo quan hệ với nhiều đối tác vận chuyển… Nhờ vậy, nhiều tháng qua dù 
dịch bệnh căng thẳng, công ty vẫn ổn định sản xuất, các dây chuyền sản xuất đang chạy hết năng 
lực đặc biệt ở các ngành hàng: Bún, phở khô cho bạn hàng trong nước; riêng ở các sàn TMĐT mỗi 
tháng bình quân nhận được 300 - 400 đơn hàng/sàn. Đặc biệt, nhờ đưa được sản phẩm lên sàn 
TMĐT nước ngoài - Alibaba chúng tôi nhận được 2 đơn hàng xuất khẩu sang Đài Loan, Malaysia. 

Một điển hình khác là Cơ sở trà và cà phê Cazin của ông Nguyễn Cảnh Duy, xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh. Sớm đánh giá đúng xu hướng TMĐT, ông Duy cũng cho đẩy mạnh chào bán sản phẩm 
của mình qua các sàn TMĐT; đồng thời nhạy bén tiếp cận với nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe 
trong phòng dịch. Nhờ đó, các sản phẩm mới từ các loại trà thảo mộc, gói xông hơi tăng cường sức 
khỏe nhanh chóng được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đặt mua. Với sự thay đổi kịp thời này, 
giúp cho công ty vượt qua khó khăn của thời kỳ dịch bệnh, đi theo hướng mới - kinh doanh trên 
không gian mạng. 

Nhiều sản phẩm khác của Bình Định được các HTX, DN đẩy mạnh quảng bá, bán hàng trên các sàn 
TMĐT, giúp việc quảng bá hàng hóa rộng và chi tiết hơn, cung ứng kịp thời đến tay người tiêu dùng 
thuận lợi hơn. Ông Trịnh Hưng Công, Giám đốc Công ty CP Yukki farm, cho biết: Các DN kinh 
doanh hàng nông sản coi việc đưa sản phẩm lên sàn TMĐT là một cách thăm dò thị hiếu người tiêu 



dùng, tìm hiểu thái độ, cách thức tiếp nhận, phản hồi của khách hàng để điều chỉnh mọi thứ từ sản 
xuất, thiết kế đến hậu mãi. Ngay cả hộ kinh doanh đơn lẻ còn tích cực lên sàn, nếu DN chậm chân 
là sẽ thua cuộc trước xu hướng mới. 

Tuy không phải là DN sản xuất song Bưu điện tỉnh khá tích cực trong việc đưa sản phẩm Bình Định 
lên sàn Postmart.vn của hệ thống Bưu điện Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Bưu 
điện tỉnh, cho biết: Việc đưa hàng nông sản của tỉnh lên Postmart.vn sẽ giúp nông dân nắm được 
thông tin phong phú về thị trường và đối tác, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và 
tiếp thị. Thông qua Postmart.vn còn giúp cho người tiêu dùng và nông dân giảm đáng kể thời gian 
và chi phí giao dịch; người tiêu dùng được cung cấp đầy đủ về thông tin sản phẩm, thuận lợi cho 
việc lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và nhà cung cấp. 

HẢI YẾN 

 

  



Nguồn: Báo Lao động 

Ngày đăng: 29/08/2021 
Mục: Công đoàn 

Ở nhà ngày dịch, người Đà Nẵng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua VssID 

Ngày 29.8, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, 
cơ quan bảo hiểm khuyến khích người dân chuyển đổi hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng qua tài khoản ngân hàng bằng ứng dụng VssID - BHXH số. 

Đánh giá tình hình dịch bệnh còn kéo dài và phức tạp, BHXH TP.Đà Nẵng khuyến khích người 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cần mở tài khoản cá nhân để thực hiện chuyển hình 
thức nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ nhận bằng tiền mặt sang nhận qua tài khoản cá nhân 
(ATM). 

Hiện tại, BHXH TP.Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu về quy trình thủ tục "thay 
đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng BHXH” thực hiện trên ứng dụng BHXH số - VssID 
hoặc Cổng Dịch vụ công ngành BHXH. 

Trong thời gian đến, BHXH TP.Đà Nẵng yêu cầu BHXH quận, huyện căn cứ danh sách người 
hưởng đã đăng ký sử dụng VssID, rà soát người hưởng chưa nhận tiền qua tài khoản cá nhân để 
tuyên truyền, vận động người hưởng đang nhận tiền mặt thay đổi hình thức nhận tiền sang tài khoản 
cá nhân thông qua ứng dụng VssID... 

Cơ quan BHXH tại Đà Nẵng cũng sẽ phối hợp với đại diện chi trả ở các điểm chi trả của bưu điện, 
UBND xã, phường, Tổ trưởng Tổ dân phố để truyền tải đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 
hàng tháng thông tin, cách thức đăng ký thay đổi hình thức lĩnh trên ứng dụng VssID cũng như 
Cổng dịch vụ công của ngành. 



 

BHXH Đà Nẵng hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID trong việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH 
hằng tháng. 

HỮU LONG 

  



Nguồn: Báo Hà Nam 

Ngày đăng: 28/08/2021 
Mục: Kinh tế 

Thúc đẩy thực hiện Chương trình  'Mỗi xã một sản phẩm' 

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) đang tiếp tục được triển khai thực hiện 
ở các địa phương trong tỉnh. Đến nay, có 37 sản phẩm của các nhà sản xuất đăng ký tham gia chương 
trình. Cơ quan chuyên môn và địa phương đang hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực hiện chu trình các 
bước để hoàn thiện hồ sơ nhằm bảo đảm về thời gian thực hiện việc đánh giá, bình xét và công nhận 
sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021.    

Gia đình anh Tạ Đức Võ ở thôn Phú Đa, xã Công Lý (Lý Nhân) làm nghề sản xuất bánh đa và miến 
hơn 60 năm nay. Trước đây, khi thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa mở rộng, gia đình anh Võ chỉ 
sản xuất miến. Hơn 10 năm trở lại đây, anh Võ đầu tư vào sản xuất bánh đa sợi và bánh phở 
khô.  Anh Võ cho biết: Gia đình đã đầu tư 1,5 tỷ đồng mua máy sản xuất bánh đa. Công suất sản 
xuất hiện nay khoảng 1,5 tấn/tháng. Nguyên liệu là gạo Khang dân, được thu mua tại nhiều địa 
phương trong tỉnh. Cơ sở đang sản xuất gia công cho một số đầu mối bán lẻ và cung cấp cho một 
số công ty xuất khẩu đi Nhật Bản và một số nước châu Âu. Tuy nhiên, do sản xuất gia công nên giá 
trị gia tăng và lợi nhuận đạt thấp.  

 

Đóng gói sản phẩm bánh đa phở ở cơ sở sản xuất của gia đình anh Tạ Đức Võ, thôn Phú Đa, xã 
Công Lý (Lý Nhân). 

Thấy rõ tiềm năng về khả năng phát triển sản phẩm bánh đa, cơ quan chức năng và chính quyền địa 
phương đã hỗ trợ gia đình anh Tạ Đức Võ đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021, tên sản 
phẩm đăng ký là “Phở khô gia truyền”. Anh Võ vui mừng vì đây là cơ hội để cơ sở sản xuất của gia 
đình hoàn thiện sản phẩm, làm nhãn hiệu hàng hóa, bao bì, nhãn mác riêng cho mình, từng bước 
phát triển thương hiệu Phở khô Khánh Linh.  

Công ty cổ phần Go Fresh Việt Nam ở xã Liêm Phong (Thanh Liêm) cũng đăng ký tham gia Chương 
trình OCOP năm 2021 với 3 sản phẩm: Trứng gà thảo dược Saschi, Gà tươi thảo dược Saschi và 
Thịt gà hun khói thảo dược Saschi. Công ty đã đầu tư hoàn thiện công nghệ nuôi gà thảo dược. Gà 
mía được nuôi bằng thức ăn có sử dụng thảo dược, không dùng cám công nghiệp, không hóa chất 
bảo quản, không kháng sinh tổng hợp và không sử dụng hormone tăng trưởng. Thịt gà thảo dược 
Saschi trong quá trình xử lý, đóng gói bằng công nghệ hiện đại, được bảo quản xuyên suốt ở nhiệt 
độ mát từ 0-4oC trong quá trình vận chuyển đến tay người tiêu dùng, giúp cho độ tươi ngon và dinh 
dưỡng của thịt đạt chất lượng tốt nhất. Sản phẩm đã được kiểm dịch và đạt tiêu chuẩn an toàn vệ 
sinh thực phẩm.  



Những sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đều được chọn và đánh giá về khả năng, tiềm năng 
phát triển cũng như những yếu tố khác để sau khi hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện được công nhận là 
sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Vừa qua, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) và đơn vị tư vấn 
đã thực hiện khảo sát thực tế các cơ sở sản xuất đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình 
OCOP năm 2021. Chi cục Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch, đăng ký tham gia Hội chợ 
giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề năm 2021 với Trung tâm xúc tiến thương mại 
(Bộ NN&PTNT) và đơn vị khác ngoài tỉnh; phối hợp với các phòng NN&PTNT các huyện, phòng 
kinh tế thị xã, thành phố và Bưu điện tỉnh Hà Nam đưa sản phẩm OCOP được công nhận năm 2020 
lên sàn thương mại điện tử http://postmart.vn của Bưu điện Việt Nam. 

Đến nay, có 37 ý tưởng sản phẩm của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký tham 
gia Chương trình OCOP năm 2021. Trong đó, huyện Lý Nhân có 2 sản phẩm, Kim Bảng 4 sản 
phẩm, Bình Lục 5 sản phẩm, Thanh Liêm 8 sản phẩm, Duy Tiên 15 sản phẩm và thành phố Phủ Lý 
đăng ký 3 sản phẩm. Các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021 chủ yếu thuộc 
nhóm hàng thực phẩm, như: sữa chua nếp cẩm, kẹo lạc, phở khô, ngô cay, kẹo dồi, khoai tây sấy, 
sen sấy, khế sấy dẻo, vỏ bưởi sấy dẻo, thịt gà, trứng gà thảo dược… Một số sản phẩm đồ uống, gồm 
rượu và sữa chua uống. Ngoài ra, còn một số nông sản tươi, như: ổi, rau bắp cải, bưởi diễn, cà chua, 
dưa chuột, su hào. Không có sản phẩm dịch vụ và sản phẩm mĩ nghệ. 

Theo đánh giá của ông Nguyễn Quang Nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, trong 
số 37 sản phẩm đăng ký có gần 30 sản phẩm tốt, có thể hoàn thiện để được đánh giá công nhận sản 
phẩm OCOP cấp tỉnh. Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế cho thấy, nhiều cơ sở cần tiếp tục hoàn thiện 
hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng mức điểm đạt được, đáp ứng yêu cầu về bao bì, nhãn 
mác sản phẩm, báo cáo đánh giá về môi trường… Chi cục Phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn đã 
cho ý kiến đánh giá, gợi mở cho các nhà sản xuất những ưu điểm cũng như hạn chế của sản phẩm 
giúp cho nhà sản xuất hoàn thiện sản phẩm. Yếu tố quan trọng nhất chính là sự quan tâm của nhà 
sản xuất. Nếu nhà sản xuất quan tâm, muốn phát triển sản phẩm để được công nhận là sản phẩm 
OCOP cấp tỉnh, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh sau này thì hiệu quả 
chương trình mới phát huy được, nếu không thì rất lãng phí. 

Mới đây, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng đã đi thăm trực tiếp tình hình sản 
xuất 2 cơ sở có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021. Tại các điểm đến thăm, 
đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở cho lãnh đạo ngành nông nghiệp và địa phương một số 
giải pháp để hỗ trợ các cơ sở sản xuất tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng chí Nguyễn 
Đức Vượng đã giao cho ngành nông nghiệp và lãnh đạo địa phương quan tâm hỗ trợ các đơn vị có 
sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP thực hiện chu trình các bước theo quy định, hoàn 
thiện sản phẩm, hồ sơ để đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP năm 2021. 

Mục tiêu phấn đấu năm 2021 có từ 17-20 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao 
cấp tỉnh trở lên. Thúc đẩy thực hiện Chương trình OCOP, Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị các 
địa phương chủ động phối hợp đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo của chu trình 
OCOP sau khi UBND tỉnh phê duyệt ý tưởng các sản phẩm, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, kế 
hoạch đề ra. 

 Bích Huệ 

 

  



Nguồn: CTT Cà Mau 

Ngày đăng: 28/08/2021 
Mục: VH-XH 

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 02 tháng qua hệ thống 
bưu điện 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất phương án cho Bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4, 5/2020 cho các đối tượng 
thụ hưởng thông qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh. 

Theo đó, đối với người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân (ATM) thực hiện chuyển trả 01 lần số 
tiền của tháng 4 và tháng 5 như lịch chi trả hiện hành của tháng 4/2020. 

Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt, cơ quan Bưu điện cử nhân viên chi trả trực tiếp đến địa 
chỉ người hưởng (chi trả tận nhà). Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 16/4/2020 và quyết toán với 
cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh trước 31/5/2020. 

Trường hợp người hưởng nhận tiền mặt gặp khó khăn về tài chính trong thời gian từ nay đến ngày 
15/4/2020 trực tiếp liên hệ với Bưu cục nơi người hưởng nhận trợ cấp hàng tháng qua điện thoại để 
được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Nguyệt Thanh 


