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Phát hành tem kỷ niệm 100 năm sinh “Vị tướng của Trường Sa” Giáp Văn Cương 

Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)” được Bộ 
TT&TT phát hành hôm nay, 13/9. Ông là vị Đô đốc đầu tiên của Hải quân Việt Nam, được 
mệnh danh là “Vị tướng của Trường Sa”. 

Gồm 1 mẫu tem có giá mặt 4.000 đồng, bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương 
(1921-1990)” được thiết kế bởi họa sĩ Nguyễn Du của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - 
Vietnam Post. 

Từ hôm nay, 13/9 cho đến ngày 30/6/2023, hơn 216.000 con tem kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc 
Giáp Văn Cương được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng. 

Trên khuôn khổ tem 43 x 32 mm, sử dụng phong cách đồ họa, họa sĩ Nguyễn Du đã thể hiện chân 
dung bình dị của vị tướng Trường Sa gắn với biển, đảo, nhà giàn DK1 và Huân chương Độc lập 
hạng Nhất. 

 

Bộ tem "Kỷ niệm 100 năm sinh Giáp Văn Cương" được Bộ TT&TT phát hành ngày 13/9. 

Theo tư liệu phục vụ công tác thiết kế bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương 
(1921-1990)” do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cung cấp, Đô đốc Giáp Văn Cương sinh 
ngày 13/9/1921 tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

Ông tham gia 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Năm 1974, ông được 
phong hàm Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp 
của ông gắn bó với lực lượng Hải quân Việt Nam. Năm 1977, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh 
Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Đến năm 1988, ông được phong là Đô đốc đầu tiên của 
Hải quân Việt Nam. 

Từ một người lính bộ binh đầy kinh nghiệm, ông đã trở thành một người chỉ huy Hải quân xuất 
sắc. Nhắc đến Giáp Văn Cương, người ta không chỉ nói về vị Đô đốc đầu tiên của Quân chủng Hải 
quân Việt Nam mà còn nhắc đến “Tầm nhìn Giáp Văn Cương”, “Ý chí Giáp Văn Cương”. Tên 
tuổi và sự nghiệp của ông nổi bật với vai trò Tư lệnh trong Chiến dịch CQ-88 (Bảo vệ chủ quyền 
tại quần đảo Trường Sa năm 1988), vị Tư lệnh can trường của Hải quân nhân dân Việt Nam trong 
phòng thủ Trường Sa và khai sinh ra những Nhà giàn DK1 ngày đêm bảo vệ thềm lục địa phía 
Nam của Tổ quốc. 

Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đô đốc Giáp Văn Cương đã được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất và truy 
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (7/5/2010). 



 

Bộ tem “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” được phát hành ngày 25/8/2017. (Ảnh blốc tem) 

Trong thời gian trước đó, Bộ TT&TT đã phát hành nhiều bộ tem tôn vinh các vị tướng Quân đội 
nhân dân Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ, cuộc đời và sự nghiệp gắn liền với những chiến 
công vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như: “Kỷ niệm 
100 năm sinh Trần Đại Nghĩa (1913-1997)”, phát hành ngày 13/9/2013; “Kỷ niệm 100 năm sinh 
Nguyễn Chí Thanh (1914-1967)”, phát hành ngày 31/12/2013; “Kỷ niệm 100 năm sinh Lê Trọng 
Tấn (1914-1986)”, phát hành ngày 1/10/2014; “Kỷ niệm 100 năm sinh Hoàng Văn Thái (1915-
1986)”, phát hành ngày 7/5/2015; “Kỷ niệm 100 năm sinh Văn Tiến Dũng (1917-2002)”, phát 
hành ngày 28/4/2017; và bộ tem “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” gồm 1 mẫu và 1 blốc tem được 
phát hành ngày 25/8/2017. 

Vân Anh 

  



Nguồn: Báo Long An 

Ngày đăng: 13/09/2021 
Mục: An sinh Xã hội 

Bưu điện tỉnh Long An hỗ trợ nông sản cho người dân 

Sáng 13/9, Bưu điện tỉnh Long An tổ chức trao 23,5 tấn nông sản cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 
hỗ trợ người dân khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Long An - Ôn Thị Kim Hồng trao bảng biểu trưng 23,5 tấn nông sản cho 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh 

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông về việc 
kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản của nông dân trong tỉnh; đồng thời góp sức cùng địa phương, hỗ 
trợ người dân trong các khu vực phong tỏa, khu cách ly, người dân có hoàn cảnh khó khăn,… Bưu 
điện tỉnh Long An tổ chức Chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt 
qua đại dịch” hỗ trợ 23,5 tấn nông sản gồm rau má, dưa leo, bí xanh, khoai lang,... cho 15 huyện, 
thị, thành phố thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương. Được biết, nguồn hàng được 
thu mua từ các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 200 triệu đồng. 

 

Nhân viên Bưu điện vận chuyển nông sản, bàn giao cho UBMTTQ các địa phương 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Long An – Ôn Thị Kim Hồng cho biết, dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng 
nặng nề đến đời sống người dân. Thông qua chương trình, Bưu điện tỉnh mong muốn chia sẻ một 
phần quà nhỏ, giúp người dân trên địa bàn tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. 



Thời gian qua, đồng hành cùng chính quyền địa phương, người dân trong phòng, chống Covid-19, 
Bưu điện tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa chăm lo người dân như hỗ trợ 50 tấn gạo 
cho 5 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Đồng thời, Bưu điện tỉnh còn triển 
khai các gian hàng thiết yếu, điểm bán hàng bình ổn, để người dân đến Bưu điện vừa có thể sử 
dụng dịch vụ vừa có thể mua hàng, hạn chế việc đi lại trong thời gian giãn cách xã hội, bảo đảm 
an toàn sức khỏe người dân./. 

Trà Long 

  



Nguồn: ICTNews 

Ngày đăng: 13/09/2021 
Mục: Cuộc sống số 

Bưu chính sẽ phát xong sách giáo khoa cho học sinh TP.HCM trước ngày 15/9 

Vietnam Post và Viettel Post cho biết, việc vận chuyển, giao sách giáo khoa phục vụ năm học 
2021 - 2022  tại các địa phương, nhất là những nơi đang giãn cách như Hà Nội, TP.HCM đã 
cơ bản hoàn thành. 

Tại TP.HCM, từ ngày 5/9, theo chỉ đạo khẩn của UBND thành phố, để kịp thời phục vụ nhu cầu 
học tập của học sinh, Bưu điện TP.HCM - đơn vị thành viên của Vietnam Post và chi nhánh 
Viettel Post TP.HCM đã vận chuyển, phân phối sách giáo khoa đến các trường học, cơ sở giáo dục 
và các điểm tập kết theo khu phố, ấp tại quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 

Trước đó, nhằm góp phần đảm bảo cho học sinh trên cả nước có sách giáo khoa, đồ dùng học tập 
cho năm học mới 2021 - 2022 trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, lần lượt vào ngày 
24/8 và 26/8, 2 doanh nghiệp bưu chính Vietnam Post, Viettel Post đã khởi động dịch vụ cung cấp 
dịch vụ chuyển phát sách giáo khoa tận nhà cho học sinh. 

 

Vận chuyển và phát sách giáo khoa tới học sinh tại các địa phương đang giãn cách là nhiệm vụ 
được các doanh nghiệp bưu chính ưu tiên triển khai. 

Chuyển phát sách giáo khoa cho học sinh nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã 
hội là một trong những nhiệm vụ được 2 doanh nghiệp ưu tiên. 

Theo chia sẻ của đại diện Viettel Post TP.HCM, lực lượng bưu tá Viettel Post đã được Công an 
thành phố cho phép lưu thông trên địa bàn để mang sách tới cho các em một cách nhanh nhất, đảm 
bảo tiến độ học tập. 

Tính tới ngày 12/9, Viettel Post đã tiếp xúc và ký hợp đồng với hơn 500 trường học tại TP.HCM, 
phát thành công hơn 280.000 bộ sách giáo khoa tới tận nhà học sinh. Doanh nghiệp này đang huy 
động hơn 500 nhân viên giao hàng để làm tiếp nhiệm vụ. “Chúng tôi sẽ hoàn thành việc chuyển 
phát hơn nửa triệu bộ sách giáo khoa tại TP.HCM trước ngày 15/9”, đại diện Viettel Post thông 
tin thêm. 



Trong khi đó, tại Hà Nội, Viettel Post đã phát được hơn 337.000 bộ sách giáo khoa từ ngày 6/9, sơ 
bộ hoàn thành số lượng đăng ký của các trường. Theo thống kê, trên cả nước, Viettel Post đã phát 
thành công hơn 700.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh. 

Với Vietnam Post, đại diện đơn vị cho hay, trong tuần vừa qua, các Bưu điện tỉnh, thành phố đã 
đẩy mạnh việc chuyển phát sách giáo khoa, đồ dùng học tập đến tận nhà học sinh để đảm bảo các 
em có đầy đủ sách giáo khoa trong năm học 2021 – 2022.  

Đến nay, việc chuyển phát sách giáo khoa đã được các Bưu điện tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng 
Tàu hoàn thành gần 100%. Với các tỉnh, thành phố khác, nhất là những tỉnh phía Nam đang gặp 
khó khăn do giãn cách, số lượng sách giáo khoa được Bưu điện phát cho học sinh cũng đạt trên 
90%.  

Tính riêng tại TP.HCM, là 1 trong 2 đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ phối hợp cùng 
lực lượng chức năng tại địa phương vận chuyển, phát sách giáo khoa đến học sinh, Bưu điện thành 
phố được giao phụ trách 327 trường. 

Bưu điện TP.HCM đã vận chuyển đến khu phố, nhà học sinh tổng số hơn 120.000 bộ sách giáo 
khoa. Dự kiến, hơn 20.000 bộ còn lại sẽ được giao trước ngày 15/9. 

Trong thời gian qua, Bưu điện TP.HCM còn phục vụ chuyển phát sách giáo khoa cho đơn đặt 
hàng online từ Fahasa, với sản lượng khoảng 130.000 bộ và đã hoàn thành hơn 80% chỉ tiêu. 

Tại Hà Nội, Bưu điện thành phố cũng tiếp cận và phát thành công sách giáo khoa cho trên 100 
trường các cấp 1, 2, 3. Theo thống kê, đã có hơn 31.000 bộ sách giáo khoa được chuyển đến tận 
nhà học sinh Thủ đô. 

Bên cạnh đó, trên sàn thương mại điện tử Postmart, tại trang sachgiaokhoa.postmart.vn, Vietnam 
Post đã cung cấp và chuyển phát hàng trăm bộ sách tới phụ huynh, học sinh trên toàn quốc. 

Đại diện 2 doanh nghiệp cho hay, để vừa đảm bảo thông suốt các dịch vụ bưu chính, vừa tham gia 
cung ứng hàng hóa, tiêu thụ nông sản, phát sách giáo khoa… cả Vietnam Post và Viettel Post đều 
huy động tối đa lực lượng cán bộ, công nhân viên. Do lượng hàng hóa, bưu gửi tăng cao nên các 
đơn vị tăng cường cả lực lượng nhân viên văn phòng, cộng tác viên tham gia. 

Đơn cử như Bưu điện TP.HCM đã huy động hơn 1.000 nhân viên phục vụ cho đợt cao điểm. Bưu 
điện Hà Nội cũng huy động hơn 50% nhân viên phát để tham gia vận chuyển sách giáo khoa. 

Hiện tại, nhiệm vụ chuyển phát sách giáo khoa đến địa chỉ của học sinh đã cơ bản hoàn thành. Với 
một số địa bàn đang thực hiện cách ly, các doanh nghiệp bưu chính sẽ nỗ lực tối đa để chuyển phát 
nhanh nhất số sách vở, văn phòng phẩm trong một vài ngày tới. 

Vân Anh 

  



Nguồn: Vietnam plus 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Văn hóa 

Phát hành bộ tem kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sỹ Lưu Hữu Phước 

Bộ tem Kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sỹ Lưu Hữu Phước (1921-1989) sẽ được cung ứng trên mạng 
lưới bưu chính từ nay cho đến ngày 30/6/2023. 

 

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sỹ Lưu Hữu Phước, Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem Kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sỹ Lưu Hữu 
Phước (1921- 1989). 

Bố cục tem được chia thành 2 phần. Bên trái là hình ảnh chân dung nhạc sỹ Lưu Hữu Phước với 
tông mầu chủ đạo là đen và trắng. Bên phải là bản nhạc của ca khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” trên 
hình nền là đầm sen. 

Bộ tem có khuôn khổ 43x32 (mm) do họa sỹ Tô Minh Trang và Phạm Trung Hà (Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Tư liệu phục vụ công tác thiết kế bộ tem do gia đình nhạc sỹ Lưu 
Hữu Phước cung cấp và cho phép sử dụng. 

Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước là một trong những tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Ông là đại 
diện cho trường phái âm nhạc Nam Bộ trong thời điểm khởi đầu của nền tân nhạc. 

Là một trong số những tên tuổi lớn trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, nhạc sỹ Lưu Hữu 
Phước cũng là một trong những người tiên phong khai thác rất thành công thể loại nhạc hành khúc 
- một thể loại bắt nguồn từ âm nhạc phương Tây. 

Những chính ca xuất sắc, có tầm tư tưởng lớn, giá trị nghệ thuật cao và  có giá trị lịch sử của nhạc 
sỹ như: Thanh niên hành khúc, Lên đàng, Hồn tử sỹ, Giải phóng miền Nam… được nhiều thế hệ 
người Việt Nam yêu mến. 

Với nhiều đóng góp trong suốt cuộc đời sáng tác cho nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sỹ Lưu Hữu 
Phước đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, trong đó có Huân chương 
Độc lập hạng Nhất (năm 1987), Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 (năm 
1996). 

Sinh thời, nhạc sỹ Lưu Hữu Phước là Giáo sư, Viện sỹ, Nhà lý luận âm nhạc; nguyên Bộ trưởng 
Bộ Thông tin Văn hóa của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; 
nguyên Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trước đó, để tưởng nhớ và tôn vinh những cống hiến của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới cho 
nền âm nhạc, nghệ thuật của nhân loại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành một số bộ 
tem: Kỷ niệm 250 năm ngày sinh W.A.Mozart (1756-1791), phát hành ngày 01/3/2006; Kỷ niệm 



200 năm ngày sinh Frédéric Chopin (22/2/1810-17/10/1849), phát hành ngày: 22/2/2010; Kỷ niệm 
250 năm ngày sinh Ludwig van Beethoven (1770-1827), phát hành ngày: 16/12/2020. 

Bộ tem Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sỹ Lưu Hữu Phước (1921-1989) sẽ được cung ứng trên 
mạng lưới bưu chính từ nay cho đến ngày 30/6/2023./. 

Ng. Bích (TTXVN/Vietnam+) 

  



Nguồn: Báo Đắk Lắk 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Thời sự 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính từ 
ngày 13-9 

Ngày 12-9, Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 428/VPUBND-TTPVHCC về việc 
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh. 

Theo đó, để đảm bảo công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và chấp hành tốt các 
quy định phòng, chống dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 
đề nghị các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có TTHC thực hiện tại Trung tâm 
tiếp nhận trở lại hồ sơ TTHC mức độ 1, 2, 3, 4 kể từ ngày 13-9-2021. 

Công chức, viên chức các sở, ban, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm tăng cường hướng dẫn, hỗ 
trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC qua môi trường mạng đối với TTHC cung cấp 
dịch vụ công mức độ 3, 4. Đồng thời, tiếp tục chủ động liên hệ với tổ chức, cá nhân để trả kết quả 
giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (trừ trường hợp quy định pháp luật bắt 
buộc tổ chức, cá nhân phải trực tiếp nhận kết quả). 

Bưu điện tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm và các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã 
hội tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thông tin 
rộng rãi đến người dân, tổ chức trên địa bàn biết, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng 
dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.daklak.gov.vn và dịch vụ bưu chính công ích theo quy 
định. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động làm việc 
tại Trung tâm thực hiện có hiệu quả Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, chấp hành 
nghiêm túc thời gian làm việc và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của 
Bộ Y tế. 

Lan Anh 

 

  



Nguồn: Báo Tiền phong 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Giáo dục 

TPHCM: SGK phải đến tay học sinh trước 16/9 

UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục tạo điều kiện lưu thông cho các 
lực lượng được huy động thực hiện nhiệm vụ phân phối sách giáo khoa (SGK) đến phụ 
huynh, học sinh đến hết ngày 15/9. 

Ngày 13/9, theo ghi nhận của PV, nhiều học sinh ở TPHCM vẫn chưa nhận được SGK. Liên quan 
đến vấn đề này, UBND TP vừa có văn bản khẩn về vận chuyển và giao SGK phục vụ năm học 
mới 2021-2022. 

Theo đó, UBND TPHCM tiếp tục có văn bản giao sở GD&ĐT khẩn trương chỉ đạo các phòng 
giáo dục quận, huyện, thành phố Thủ Đức và trường học nhanh chóng hoàn tất phân loại và bàn 
giao sách cho 2 đơn vị Bưu điện thành phố và Viettelpost trước ngày 12/9. 

Công an thành phố tiếp tục tạo điều kiện lưu thông cho các lực lượng được huy động thực hiện 
nhiệm vụ phân phối sách đến phụ huynh, học sinh đến hết ngày 15/9. 

Các UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo phòng giáo dục và hiệu trưởng các trường 
học trên địa bàn khẩn trương thực hiện phân loại và ban giao sách cho 2 đơn vị trên. Các phường, 
xã khẩn trương phối hợp, hỗ trợ trường học để đảm bảo phân phối sách đến phụ huynh, học sinh 
kịp thời phục vụ cho năm học mới. 

Được biết, TP đã huy động hơn 1.500 nhân viên giao hàng, bưu tá, 5 giáo viên/trường, được lưu 
thông 24/24 để hỗ trợ việc giao SGK đến tay học sinh nhưng tỷ lệ học sinh chưa nhận được sách 
tại nhiều quận, huyện vẫn còn cao như quận 3, 4, 7, 10, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, 
Nhà Bè... 

Hiện, các cửa hàng thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập (có giấy phép đăng ký hộ 
kinh doanh) được cho phép hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi, 
tạo điều kiện cho phụ huynh mua sắm vở, bút, dụng cụ học tập cho con vào đầu năm học. 

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Hóa, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành sách TPHCM 
(FAHASA) cho biết, trong hai tháng qua, FAHASA đã nhận hơn 300.000 đơn hàng SGK trên cả 
nước. Theo bà Hóa, trong điều kiện TPHCM thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, để phục vụ khách 
hàng, công ty đã tổ chức cho hơn 60 nhân viên làm việc thường xuyên trong điều kiện “3 tại chỗ” 
tại kho để đóng gói cho khách. Tuy nhiên, do giãn cách xã hội, SGK chưa được xem là hàng thiết 
yếu để được ưu tiên vận chuyển dẫn đến có thời điểm, FAHASA bị ùn ứ hơn 100.000 đơn hàng. 

“Từ đầu tháng 9 đến nay, TPHCM và các địa phương đã tạo điều kiện cho mặt hàng SGK được 
lưu thông, nhờ vậy các đơn hàng được cung ứng nhanh hơn”, bà Hóa nói và mong phụ huynh, học 
sinh thông cảm vì chậm trễ này. 

 

 

  



Nguồn: Báo Bà Rịa Vũng Tàu 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Xã hội 

Hơn 320 tỷ đồng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9 và 10 

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9, 
10/2021 cho 30.906 người hưởng, tương ứng với số tiền chi của 2 tháng là hơn 320 tỷ đồng.  

Việc chi trả cho người hưởng được thực hiện theo 2 hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân và 
chi trả tiền mặt. Theo đó, 13.724 người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản 
ATM cá nhân với số tiền chi gần 170 tỷ đồng. 

Đối với 17.182 người nhận tiền mặt với tổng số tiền chi hơn 151 tỷ đồng, thực hiện như sau: 
Trường hợp các địa bàn đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng 
không bị phong tỏa, cách ly: Chi trả tại các Bưu cục và  phối hợp với UBND xã, phường bố trí các 
trụ sở khu phố để thực hiện chi trả cho người hưởng theo từng khu phố; đảm bảo thực hiện các 
quy định trong phòng, chống dịch. Trong quá trình chi trả nếu có vấn đề phát sinh, Bưu điện tiếp 
tục hỗ trợ chi trả tại các điểm Bưu cục đến hết ngày 24/9. 

Trường hợp các địa bàn bị phong tỏa, cách ly sẽ tạm ngưng chi trả cho đến khi hết thời gian phong 
tỏa, cách ly. Đồng thời thực hiện chi trả tại nhà cho các đối tượng: Người hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến 
hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở Bưu điện; 
người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú. 

QUANG LÊ 

 

 

  



Nguồn: Cafebiz 

Ngày đăng: 13/09/2021 
Mục: Thời sự 

Một doanh nghiệp ủng hộ 10.000 máy tính cho trẻ học online, đã có 1 triệu máy tính từ các 
tổ chức DN 

Các thiết bị sẽ được trao tặng cho học sinh trong điều kiện giãn cách xã hội chưa thể đến trường. 

 

Nhằm góp phần trang bị phương tiện học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn trên cả nước, bảo 
đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới, mới đây, Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam (Vietnam Post) đã công bố ủng hộ 10.000 thiết bị thông minh, sẽ được trao tặng cho học sinh 
trong điều kiện giãn cách xã hội chưa thể đến trường. 

Đây là nỗ lực của Vietnam Post hưởng ứng chương trình “ Sóng và máy tính cho em ” do Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ phát động "Sóng và máy tính cho em" - Ảnh: VGP 

Theo đó, đối với các đơn vị tại các tỉnh/TP bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, (Bưu điện 
tỉnh/TP: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Bình 
Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, 
An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang), Tổng công 
ty khuyến khích các đơn vị hưởng ứng và tham gia ủng hộ chương trình. 

Đối với các đơn vị thành viên còn lại, Tổng công ty phát động các đơn vị tham gia ủng hộ chương 
trình với các mức khác nhau. Lãnh đạo các đơn vị cùng trưởng, phó các phòng chức năng, giám 
đốc đơn vị trực thuộc sẽ ủng hộ chương trình từ 2-3 ngày lương hiệu quả. 



Đối với khối Cơ quan Tổng công ty, Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty, 
Trưởng, phó các Ban, Trung tâm, Văn phòng chuyên môn và Công đoàn Tổng công ty, cùng toàn 
thể các chuyên viên sẽ hưởng ứng chương trình từ 1 - 5 ngày lương hiệu quả. 

Đối với chương trình "Sóng và máy tính cho em", ngay tại lễ phát động, các ngành thông tin và 
truyền thông; giáo dục và đào tạo; ngân hàng; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các 
tỉnh, TP, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đã ủng hộ hơn 1 triệu máy tính với trị giá hơn 2.500 tỉ 
đồng; đầu tư 3.000 tỉ đồng để phủ sóng, hưởng ứng chương trình Sóng và máy tính cho em. 

Hoàng Linh 

  



Nguồn: Người lao động 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Công đoàn 

Bưu điện Việt Nam triển khai gia hạn thẻ bảo hiểm y tế qua hình thức thu trực tuyến 

Trước diễn biến phức tạp của Dịch Covid-19, Bưu Điện Việt Nam vừa triển khai thu bảo 
hiểm y tế gia hạn thẻ qua hình thức thu trực tuyến. 

Theo đó, để đóng tiền gia hạn thẻ bảo hiểm y tế khách hàng thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của khách hàng hoặc người thân trên các ứng dụng thanh toán 
trực tuyến của ngân hàng. 

Bước 2:  Thực hiện chuyển số tiền cần đóng vào 

Tài khoản TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM 

Số tài khoản: 999999982222 

Tại Ngân hàng LienVietPostBank- PGD Cầu Giấy 

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản theo cú pháp:  

Họ và tên (cách) Mã số BHXH (cách) số điện thoại di động (cách) gia hạn thẻ BHYT. (mã số 
BHXH là 10 số cuối trên mã số thẻ BHYT) 

VD cụ thể: Trường hợp ông Nguyễn Văn A số điện thoại 0909286875 có mã số thẻ BHYT: 
GD4797938922623 chuyển tiền gia hạn thẻ BHYT. 

Nội dung chuyển khoản là: Nguyễn Văn A 7938922623 0909286875 gia hạn thẻ BHYT 

Bước 3: Ngân hàng báo giao dịch thành công. Kết thúc quá trình nộp tiền gia hạn thẻ. 

Sau 7 ngày làm việc tính từ khi nộp tiền gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thành công khách hàng sẽ nhận 
được tin nhắn xác nhận từ BHXH Việt Nam. 

Hoặc để kiểm tra giá trị sử dụng thẻ khách hàng có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của 
BHXH Việt Nam, đăng nhập vào ứng dụng VSSID, hoặc liên hệ đến số tổng đài 1900545481 để 
được hỗ trợ. 

 

Hiện nay, nhiều địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, các 
bưu điện tỉnh/thành phố đã tạm dừng tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, nhân 
viên bưu điện cũng không thể "đi từng ngõ, gõ từng nhà" nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc 
phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, mặt khác, người dân muốn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hoặc 
đổi thẻ mới cũng sẽ gặp khó khăn khi nhiều phường, xã dừng tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm y tế. 



Nhằm phục vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn nữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã huy động 
toàn bộ CBCNV, người lao động khẩn trương thực hiện tuyên truyền, tạo Group trên các ứng 
dụng công nghệ giữa nhân viên bưu điện với khách hàng về việc đăng ký gia hạn thẻ  trực tuyến 
qua kênh bưu điện. Các bưu cục, điểm phục vụ bố trí Hotline có cài ứng dụng Zalo/Viber để Giao 
dịch viên dễ dàng tiếp nhận hồ sơ cũng như hỗ trợ, tư vấn người dân cách thức đăng kí mua thẻ , 
đăng kí tham gia BHXH tự nguyện online.  

T.Ngôn 

  



Nguồn: CTT Quảng Nam 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Xã hội 

Tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

Ngay từ đầu năm 2021, công tác triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, mang lại nhiều tiện ích cho 
người dân, doanh nghiệp, góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi 
số của tỉnh. 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.quangnam.gov.vn và 
https://motcua.quangnam.gov.vn) được thiết lập, cung cấp đầy đủ thông tin, công khai tiến độ giải 
quyết 100% thủ tục hành chính của tỉnh. Đến nay, hơn 87% (1281/1467) thủ tục hành chính cấp 
tỉnh đã được cung cấp ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và tiếp tục cấu hình 100% thủ tục hành 
chính đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 đối với cấp huyện và cấp xã để công khai trong tháng 
10 năm 2021. 

Chất lượng các DVC trực tuyến được cải thiện, số lượng hồ sơ nộp và tiếp nhận thông qua dịch vụ 
công trực tuyến được tăng lên; người dân, doanh nghiệp đã quan tâm và lựa chọn nộp hồ sơ trực 
tuyến qua mạng thay vì đến nộp hồ sơ trực tiếp để giải quyết thủ tục hành chính như trước đây. 

Để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ 
người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng năng lực 
cạnh tranh, cải thiện các Bộ chỉ số: PAR Index, PCI, PAPI và ICT Index của tỉnh năm 2021 và 
những năm tiếp theo, góp phần vào phòng, chống sự lây lan dịch Covid-19; UBND tỉnh ban hành 
công văn 6081/UBND-KSTTHC ngà 13/9/2021 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện 
tốt các nhiệm vụ trọng tâm.  

Cụ thể, thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về tăng cường khai thác, sử 
dụng Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 
chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử tỉnh vào giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật trạng thái hồ sơ và 
liên thông dữ liệu thủ tục hành chính, đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được 
theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Tiến hành chuyển 
đổi hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử, thực hiện quy trình số hóa tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công và Bộ phận Một cửa các cấp kể từ ngày 01/10/2021. 

Tổ chức quán triệt, xác định việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3, mức 
độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong cải cách 
hành chính và công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường tuyên 
truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức đến người dân, doanh nghiệp về những lợi ích thiết thực 
khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa 
các cấp phối hợp với nhân viên bưu điện tỉnh trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 
thực hiện việc lập và gửi hồ sơ qua mạng đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công 
bố mức độ 3, mức độ 4; thực hiện tạo tài khoản VNconnect trên Cổng DVC quốc gia theo đúng 
chỉ đạo của UBND tỉnh.  

Chỉ đạo rà soát toàn bộ các quy trình nội bộ và thống kê các thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ 
nhiều để đơn giản hóa quy trình giải quyết, cắt giảm thời gian xử lý, thiết lập lại quy trình điện tử 
trên hệ thống và ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ được người dân, doanh nghiệp nộp bằng hình 
thức trực tuyến.  



Triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng 
(không thực hiện tiếp nhận bản giấy, trực tiếp) kể từ tháng 10 năm 2021 đối với các thủ tục hành 
chính được UBND tỉnh công bố mức độ 3 hoặc mức độ 4 có quy trình giải quyết trong nội bộ các 
cơ quan hành chính nhà nước.  

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3563/KH-UBND ngày 15/6/2021 về Đề án đổi mới việc thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 
468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai 
thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích đảm nhận một số công 
việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
tại Bộ phận Một cửa các cấp.  

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công 
chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã nắm 
rõ về quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tính pháp lý hồ sơ điện tử để hướng dẫn, hỗ trợ 
người dân, doanh nghiệp thực hiện. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã 
thực hiện Kế hoạch số 2693/KH-UBND ngày 10/5/2021 về Triển khai dịch vụ công chứng thực 
bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia đảm bảo tiến độ đề ra, phục vụ giải quyết 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn 
thành việc thiết lập, cấu hình DVC trực tuyến mức độ 4 được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tại 
cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo tiến độ UBND tỉnh giao. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Bộ tài liệu giới thiệu về DVC trực tuyến, tài liệu 
hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngắn gọn, dễ hiểu bằng nhiều hình thức (tài liệu in 
giấy, hình ảnh minh họa, video hướng dẫn …) gửi Tổ Công tác triển khai DVC mức độ 4 năm 
2021 kiểm duyệt để đăng tải đồng bộ trên Cổng thông tin điện tử, Cổng DVC tỉnh và Trang thông 
tin điện tử các đơn vị, địa phương, Tổng đài 1022, Smart Quảng Nam, trình chiếu lên màn hình 
được gắn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và Bộ phận Một cửa các cấp. Tuyên 
truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức, kết hợp mạng xã hội để chuyển tải nhanh, chính xác thông 
tin đến người dân, doanh nghiệp về lợi ích của thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi 
toàn tỉnh. 

Hỗ trợ các Sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình xây dựng, đồng bộ DVC trực tuyến tại 
Cổng DVC tỉnh được tích hợp với Cổng DVC quốc gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương tập huấn cho cán bộ, công chức; hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra và hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, đơn giản dễ sử 
dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công 
trực tuyến; đáp ứng tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật được quy định tại Thông tư số 
22/2019/TTBTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời, khai thác, sử 
dụng hiệu quả trên các thiết bị di động thông minh.  

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch phát động thi 
đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch 
vụ bưu chính công ích; lồng ghép nội dung về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong 
tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp để có giải pháp cải thiện tỷ lệ giải quyết 
hồ sơ trực tuyến. 

Khẩn trương tham mưu việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử tỉnh với đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của tập thể, cá nhân. 



Chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện lưu 
trữ hồ sơ điện tử được số hóa vào Hệ thống thông tin một cửa đ iện tử tỉnh để các cơ quan, đơn vị, 
địa phương thực hiện từ ngày 01/10/2021 đúng theo quy định. 

Bưu điện tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ 
bưu chính công ích cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền quản lý; đảm bảo nhân lực hỗ trợ người 
dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận Một cửa các cấp theo Đề 
án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích thực 
hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành để rà soát, chuẩn hóa các 
thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về thủ tục hành chính đảm bảo đồng bộ thông tin, dữ liệu với Cổng DVC, Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử tỉnh, Trang thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đôn đốc, hỗ trợ các Sở, 
ngành, huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, điều chỉnh kịp thời, đầy đủ, chính xác các 
dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC tỉnh tích hợp với Cổng DVC quốc gia. b) Chủ trì, phối 
hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để hoàn thiện chức năng “Đánh giá trực tuyến việc giải 
quyết thủ tục hành chính” trên Cổng DVC của tỉnh để thực hiện quy định về đánh giá cán bộ, công 
chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính hàng quý 
tại Điều 15 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Đề án đổi mới việc thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ chấm điểm, 
đánh giá chậm nhất là Quý IV năm 2021.  

Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam và các Hội, Đoàn thể thuộc tỉnh tích cực 
tăng cường tin, bài, phóng sự về kết quả triển khai thực hiện, gương điển hình, các mô hình sáng 
kiến, cách làm hay trong thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để chuyển tải thông tin 
đến người dân, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng và thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 
ngành, địa phương xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự, … để tuyên truyền, hướng dẫn 
người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

  



Nguồn: TH Kon Tum 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Tin tức 

Hơn 12.000 tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

Tỉnh Kon Tum hiện có hơn 12.000 tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động đăng ký trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh thông 
qua nền tảng định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

 

Thời gian qua, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nhân viên Bưu điện tích cực hướng 
dẫn tạo tài khoản định danh điện tử của công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh các 
hình thức tuyên truyền trực quan, các sở, ban ngành cũng thông báo hướng dẫn sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến gửi trực tiếp đến các đơn vị, địa phương; Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 
gửi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến. 
Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh việc nộp hồ sơ giải quyết TTHC thông qua hình thức dịch 
vụ công trực tuyến. Đồng thời, góp phần hình thành số lượng công dân số trong nền kinh tế số của 
thời đại 4.0 

Tính đến đầu tháng 9/2021, trên địa bàn tỉnh có số hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3 là 531 hồ sơ; 
số hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 hơn 6.200 hồ sơ./. 

Cát Tiên – Văn Hiển 

  



Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: KHCN 

Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong phát triển sản phẩm OCOP 

Hiện nay các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP đã và đang vận dụng công nghệ số nhằm 
nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực cạnh tranh và tham gia vào các chuỗi giá trị, góp phần 
thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

 

Cán bộ HTX sản xuất và thương mại VINACO dùng phần mềm chuyên dụng để kiểm tra mã vạch 
sản phẩm mắm cáy Quảng Phúc (Quảng Xương). 

Ông Nguyễn Văn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yến Sào Xứ Thanh 
(Hậu Lộc), cho biết: Từ khi tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện chuyển đổi số, công ty đã nhanh 
chóng tiếp cận và chủ động ứng dụng trong xúc tiến quảng cáo, kết nối tiêu thụ sản phẩm qua các 
gian hàng trực tuyến nhằm quảng bá thương hiệu cho nhóm sản phẩm Yến Thanh đã được công 
nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ở thời điểm hiện tại, khi dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến 
thị trường bán lẻ truyền thống, công ty đã tận dụng nền tảng số để đẩy mạnh bán hàng qua các sàn 
thương mại điện tử như: PostMart, VCCI Thanh Hóa... qua đó tạo thêm nhiều kênh tiếp cận với 
người tiêu dùng, giúp đơn vị chủ động đầu ra, xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm. 
Đồng thời, công ty cũng sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy, ký kết hợp đồng qua nền 
tảng số... để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. 

Trong khi đang loay hoay với chiến lược tìm đầu ra cho sản phẩm mật ong truyền thống, HTX 
dịch vụ nông, lâm nghiệp Yên Nhân (Thường Xuân) đã được giới thiệu tìm hiểu và tiếp cận với 
quy trình chuyển đổi số. Để tiếp cận với quá tình chuyển đổi số, HTX đầu tư hệ thống máy ép 
thủy phân để nâng cao chất lượng mật ong. Đồng thời, đăng ký sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn 
của cơ quan chuyên môn quy định. Chị Vi Thị Thuyết, giám đốc HTX chia sẻ: Qua tìm hiểu, 
chúng tôi được biết, hiện nay thị trường bán lẻ truyền thống đã bão hòa nên các đơn vị sản xuất, 
kinh doanh muốn mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cần phải hòa mình vào dòng 
chảy của nền tảng số. Do đó, ngay khi được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, HTX đã sử 
dụng phần mềm PostMart, VCCI... để bán hàng và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm 
mật ong rừng Yên Nhân. Thông qua ứng dụng thương mại điện tử, HTX đã tiêu thụ được khoảng 
400 lít mật ong/tháng, doanh thu khoảng 80 triệu đồng/tháng. 

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được 120 sản phẩm OCOP cấp tỉnh của 70 chủ thể. Bước 
đầu, các doanh nghiệp, chủ thể sản xuất OCOP trên địa bàn đã ứng dụng công nghệ số vào hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, như: Xây dựng trang web, sử dụng thư điện tử, phần mềm kế toán, ứng 
dụng các hình thức thanh toán điện tử và từng bước đưa sản phẩm lên mạng xã hội hoặc các sàn 



thương mại điện tử... Trong đó, nhiều đơn vị đã đạt được kết quả kinh doanh vượt trội, như: Công 
ty TNHH Đức Giang (Thọ Xuân), HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn (Triệu Sơn), cơ sở sản 
xuất Lan Anh (Quảng Xương)... Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa đủ năng lực, trình độ ứng dụng 
công nghệ để chủ động tham gia chuyển đổi số đã tìm kiếm, kết nối với một số đơn vị trung gian 
để hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù mới thành lập đầu năm 2021, nhưng HTX sản xuất và 
thương mại VINACO đã phát huy được vai trò kết nối, hỗ trợ tiêu thụ cho hàng chục sản phẩm 
OCOP tỉnh Thanh Hóa. Chị Lê Thanh Lịch, phụ trách kinh doanh của HTX, cho biết: Từ đầu năm 
2020, việc tiêu thụ sản phẩm OCOP trên thị trường truyền thống gặp nhiều khó khăn. Do đó, từ 
tháng 3-2021, HTX đã linh hoạt vận dụng nền tảng số để tiêu thụ sản phẩm. HTX chủ động kết 
nối với các đơn vị đang có chính sách hỗ trợ phí giao dịch, được cơ quan chuyên môn giới thiệu, 
như: Bưu điện Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam -Chi nhánh Thanh Hóa... để kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP. Qua đó, có khoảng 20 sản 
phẩm OCOP, hàng chục sản phẩm nông sản của tỉnh Thanh Hóa được quảng bá, tiêu thụ tại ứng 
dụng PostMart.vn, 54 sản phẩm OCOP được quảng bá trên phần mềm VCCI và hàng chục sản 
phẩm có mức độ tiêu thụ khá trên Website lmhtxvnmart.com.vn... Đồng thời, HTX còn làm nhiệm 
vụ bao tiêu sản phẩm cho một số chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP, với doanh thu bình quân 
khoảng 200 triệu đồng/tháng. 

Theo đánh giá của tổ quản lý OCOP, thuộc Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông 
thôn mới tỉnh, việc phát triển các sản phẩm OCOP trong thời gian vừa qua được gắn liền với việc 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Trong đó, 100% sản phẩm được gắn sao OCOP được cơ quan chuyên môn hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, gắn tem nhãn, bảo đảm tính minh bạch và giá thành ổn định. Thông qua đó, khách 
hàng, đối tác của các chủ thể sản xuất có thể nhận biết được sản phẩm OCOP, tạo niềm tin khi tiêu 
thụ sản phẩm. Tuy nhiên, để việc vận dụng nền tảng số hiệu quả, các chủ thể sản xuất cần nâng 
cao năng lực cho đội ngũ nhân viên, minh bạch thông tin sản phẩm và chủ động tìm hiểu để ứng 
dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình. 

 

 


