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Hơn 4,7 triệu tờ báo được gửi tặng người dân trong dịch COVID-19 

Qua hoạt động ý nghĩa này, người nhân tiếp cận được các nguồn thông tin cậy từ các cơ 
quan báo chí lớn, uy tín. Từ đó, người dân giữ vững tinh thần hơn, không chủ quan cũng 
không hoang mang trong phòng, chống dịch.  

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đảm bảo đời sống tinh 
thần cho người dân vùng dịch, tiếp nối sự thành công của chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san 
sẻ yêu thương”, từ ngày 26-8 đến 14-9 Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cùng Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam VNPT và Tổng công ty Mobifone đã triển khai chương trình cung 
cấp, chuyển phát 4.711.200 tờ báo miễn phí tới tất cả 312 phường xã phục vụ người dân TP.HCM. 

 

Nhân viên bưu điện chuẩn bị báo để gửi đến người dân.  

Giai đoạn 1 từ ngày 26-8 đến 6-9, chương trình đã tổ chức phát tặng 3.723.400 tờ báo Nhân dân, 
Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM, Người Lao Động, Sài Gòn Giải phóng đến 312 xã, phường Thành 
phố Hồ Chí Minh. Với sự đón nhận của đông đảo người dân, đồng thời để đáp ứng nhu cầu thiết 
yếu về “món ăn tinh thần” cho người dân Thành phố trong thời gian dịch bệnh còn nhiều phức tạp, 
chương trình đã kéo dài thời gian tặng báo từ ngày 7 đến 14-9. Bên cạnh 5 tờ báo trên, chương 
trình đã bổ sung thêm 2 tờ báo là: Phụ Nữ Thành phố và Thanh Niên để chuyển đến bạn đọc tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chia sẻ về việc triển khai nhiệm vụ mới ngay trong thời điểm “nóng” nhất về dịch bệnh, bà 
Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Bưu điện TP.HCM, cho biết, phát huy vai trò của doanh nghiệp 
Bưu chính Quốc gia, Bưu điện Thành phố luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo các nhu cầu tối thiểu 
của người dân không chỉ đời sống vật chất như lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu 
mà còn cả đời sống tinh thần. 

Bà Vân cho biết: “Để  các ấn phẩm báo chí đến với bạn đọc nhanh nhất, bảo đảm tính thời sự của 
các thông tin, đơn vị đã bố trí linh hoạt lực lượng phát báo, phù hợp với từng địa bàn. Không chỉ 
có lực lượng phát, bưu tá mà cả lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên khối văn phòng cũng được huy 
động tham gia đi phát hành báo”. 



 
Vận chuyển báo miễn phí gửi tặng người dân ở vùng dịch TP.HCM. 

Ngoài TP.HCM, Bưu điện Việt Nam và Báo Nhân Dân cũng đã gửi tặng miễn phí báo Nhân dân 
tới người dân các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương. 

Tính đến ngày 14-9, tổng cộng chương trình đã phát tặng 4.711.200 tờ báo các loại đến người dân 
vùng dịch. 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, cho biết, bên cạnh việc 
thực hiện các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo đảm bảo cuộc sống như việc tặng 
820 tấn gạo ngon trong chương trình Hạt Vàng Bưu điện tại 8 tỉnh phía Nam, nhanh chóng triển 
khai thành công chương trình Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương tại địa bàn TP.HCM thì công 
tác thông tin, truyền thông về các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch cũng như các thông tin 
về đại dịch COVID-19 chính thống đến với người dân cũng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. 

Qua đó, người nhân có thể tiếp cận được các nguồn thông tin cậy từ các cơ quan báo chí lớn, uy 
tín, các thông tin được cập nhật thường xuyên, chính xác để người dân có thể giữ vững tinh thần, 
không chủ quan cũng không hoang mang trong phòng, chống và tiến tới chiến thắng đại dịch. 

Để đảm bảo tính thời sự của thông tin báo chí, ngay sau khi nhận bàn giao từ 07 tòa soạn 
báo,  Bưu điện Việt Nam đã bố trí mỗi địa phương hơn 30 xe bưu chính chuyên dụng để chuyển 
báo đến các điểm nhận theo đúng số lượng và danh sách của mỗi xã, phường. Tại các “vùng đỏ” 
dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bưu điện các tỉnh, thành phố đã tăng cường nhân lực và các phương 
tiện để bảo đảm báo luôn được phát trong buổi sáng. 

“Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tinh thần, trách nhiệm của 
doanh nghiệp cùng các cơ quan báo chí với cộng đồng nên tất cả các đơn vị đều nỗ lực hết mình 
để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Báo được gửi tặng ngay trong buổi sáng bạn đọc rất vui 
vì không chỉ cập nhật kịp thời các thông tin thời sự, đặc biệt là tình hình dịch bệnh mà còn bổ sung 
thêm một “món ăn tinh thần” cho cả gia đình, nhất là những người lớn tuổi, gặp khó khăn khi tiếp 
cận thông tin trên Internet”,  ông Hào khẳng định. 

Việc cung cấp miễn phí báo chí kịp thời đến tay người dân trong thời điểm dịch bệnh không chỉ 
giúp người dân có thêm món ăn tinh thần thiết thực mỗi ngày mà còn giúp người dân nắm bắt 
được các thông tin một cách chính thống, chuẩn xác về công tác điều hành, chỉ đạo của Chính phủ, 
Bộ, ngành địa phương liên quan về công tác phòng chống dịch, qua đó giúp cho người dân vững 
tin, đoàn kết, đồng lòng cùng nhau đẩy lùi và chiến thắng đại dịch. 



Trước đó, trong tháng 8 vừa qua Bưu điện Việt Nam đã tổ chức chương trình “Hạt vàng Bưu 
điện” trao tặng 820 tấn gạo đến 273.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh, thành phố 
phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội. Ngay sau đó, Bưu điện Việt Nam cũng đã triển khai 
thành công chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương’ do Bộ Thông tin và Truyền 
thông chủ trì để chuyển phát 228.564 phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân gặp nhiều 
khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM.  
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Hơn 4,7 triệu tờ báo được gửi tặng miễn phí đến người dân trong dịch Covid-19 

Từ ngày 26-8 đến 14-9 Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam VNPT và Tổng công ty Mobifone đã triển khai chương trình cung cấp, 
chuyển phát 4.711.200 tờ báo miễn phí tới tất cả 312 phường xã phục vụ người dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đảm bảo đời sống tinh 
thần cho người dân vùng dịch, tiếp nối sự thành công của chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san 
sẻ yêu thương”, từ ngày 26-8 đến 14-9 Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cùng Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam VNPT và Tổng công ty Mobifone đã triển khai chương trình cung 
cấp, chuyển phát 4.711.200 tờ báo miễn phí tới tất cả 312 phường xã phục vụ người dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Giai đoạn 1 từ ngày 26-8 đến 6-9, chương trình đã tổ chức phát tặng 3.723.400 tờ báo Nhân dân, 
Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Người Lao Động, Sài Gòn Giải phóng đến 312 xã, phường Thành phố Hồ 
Chí Minh. Với sự đón nhận của đông đảo người dâ, đồng thời để đáp ứng nhu cầu thiết yếu về 
“món ăn tinh thần” cho người dân thành phố trong thời gian dịch bệnh còn nhiều phức tạp, chương 
trình đã kéo dài thời gian tặng báo từ ngày 7 -14-9. Bên cạnh 5 tờ báo trên, chương trình đã bổ 
sung thêm 2 tờ báo là: Phụ nữ Thành phố và Thanh Niên để chuyển đến bạn đọc tại Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

 

Tổ chức phát tặng báo đến 312 xã, phường TPHCM 

Chia sẻ về việc triển khai nhiệm vụ mới ngay trong thời điểm “nóng” nhất về dịch bệnh, bà 
Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh cho biết, phát huy vai trò của doanh 
nghiệp Bưu chính Quốc gia, Bưu điện Thành phố luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo các nhu cầu tối 
thiểu của người dân không chỉ đời sống vật chất như lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết 
yếu mà còn cả đời sống tinh thần. 



Bà Vân chia sẻ: “Để các ấn phẩm báo chí đến với bạn đọc nhanh nhất, bảo đảm tính thời sự của 
các thông tin, đơn vị đã bố trí linh hoạt lực lượng phát báo, phù hợp với từng địa bàn. Không chỉ 
có lực lượng phát, bưu tá mà cả lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên khối văn phòng cũng được huy 
động tham gia đi phát báo”. 

Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Bưu điện Việt Nam và Báo Nhân Dân cũng đã gửi tặng miễn phí 
báo Nhân dân tới người dân các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Bình 
Dương. 

 

Bưu điện bố trí linh hoạt lực lượng phát báo, phù hợp với từng địa bàn 

Tính đến ngày 14-9, tổng cộng chương trình đã phát tặng 4.711.200 tờ báo các loại đến người dân 
vùng dịch. 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, bên cạnh việc 
thực hiện các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo đảm bảo cuộc sống như việc tặng 
820 tấn gạo ngon trong chương trình Hạt Vàng Bưu điện tại 8 tỉnh phía Nam, nhanh chóng triển 
khai thành công chương trình Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương tại địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh thì công tác thông tin, truyền thông về các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch cũng như 
các thông tin về đại dịch Covid-19 chính thống đến với người dân cũng là một nhiệm vụ vô cùng 
quan trọng. Qua đó, người nhân có thể tiếp cận được các nguồn thông tin cậy từ các cơ quan báo 
chí lớn, uy tín, các thông tin được cập nhật thường xuyên, chính xác để người dân có thể giữ vững 
tinh thần, không chủ quan cũng không hoang mang trong phòng, chống và tiến tới chiến thắng đại 
dịch. 

Để đảm bảo tính thời sự của thông tin báo chí, ngay sau khi nhận bàn giao từ 7 tòa soạn báo,  Bưu 
điện Việt Nam đã bố trí mỗi địa phương hơn 30 xe bưu chính chuyên dụng để chuyển báo đến các 
điểm nhận theo đúng số lượng và danh sách của mỗi xã, phường.  Tại các “vùng đỏ” dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, Bưu điện các tỉnh, thành phố đã tăng cường nhân lực và các phương tiện để 
bảo đảm báo luôn được phát trong buổi sáng. 

“Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tinh thần, trách nhiệm của 
doanh nghiệp cùng các cơ quan báo chí với cộng đồng nên tất cả các đơn vị đều nỗ lực hết mình 
để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Báo được gửi tặng ngay trong buổi sáng bạn đọc rất vui 
vì không chỉ cập nhật kịp thời các thông tin thời sự, đặc biệt là tình hình dịch bệnh mà còn bổ sung 
thêm một “món ăn tinh thần” cho cả gia đình, nhất là những người lớn tuổi, gặp khó khăn khi tiếp 
cận thông tin trên Internet”, Ông Hào khẳng định. 

Việc cung cấp miễn phí báo chí kịp thời đến tay người dân trong thời điểm dịch bệnh không chỉ 
giúp người dân có thêm món ăn tinh thần thiết thực mỗi ngày (mà còn giúp người dân nắm bắt 



được các thông tin một cách chính thống, chuẩn xác về công tác điều hành, chỉ đạo của Chính phủ, 
Bộ, ngành địa phương liên quan về công tác phòng chống dịch, qua đó giúp cho người dân vững 
tin, đoàn kết, đồng lòng cùng nhau đẩy lùi và chiến thắng đại dịch. 

Trước đó, trong tháng 8 vừa qua Bưu điện Việt Nam đã tổ chức chương trình “Hạt vàng 
Bưu điện” trao tặng 820 tấn gạo đến 273.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh, 
thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội. Ngay sau đó, Bưu điện Việt Nam 
cũng đã triển khai thành công chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương’ do Bộ 
Thông tin và Truyền thông chủ trì để chuyển phát 228.564 phần quà là nhu yếu phẩm thiết 
yếu đến người dân gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Ngành TT&TT đảm bảo chuyển phát 4,7 triệu tờ báo đến người dân vùng dịch 

Hơn 4,7 triệu tờ báo sẽ được các doanh nghiệp TT&TT gửi tặng miễn phí đến người dân trong 
vùng dịch COVID-19. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TT&TT về việc đảm bảo đời sống tinh thần cho người 
dân vùng dịch, tiếp nối sự thành công của chương trình "Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương", 
từ ngày 26/8 đến 14/9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam VNPT và Tổng công ty MobiFone đã triển khai chương trình cung cấp, chuyển 
phát 4.711.200 tờ báo miễn phí tới tất cả 312 phường xã phục vụ người dân TP. Hồ Chí Minh. 

Giai đoạn 1 từ ngày 26/8 đến 6/9, chương trình đã tổ chức phát tặng 3.723.400 tờ báo Nhân dân, 
Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Người Lao Động, Sài Gòn Giải phóng đến 312 xã, phường TP. Hồ Chí 
Minh. Với sự đón nhận của đông đảo người dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu thiết yếu về "món ăn 
tinh thần" cho người dân thành phố trong thời gian dịch bệnh còn nhiều phức tạp, chương trình đã 
kéo dài thời gian tặng báo từ ngày 7 -14 /9. 

Bên cạnh 05 tờ báo trên, chương trình đã bổ sung thêm 02 tờ báo là Phụ nữ Thành phố và Thanh 
Niên để chuyển đến bạn đọc tại TP. Hồ Chí Minh. 

Chia sẻ về việc triển khai nhiệm vụ mới ngay trong thời điểm "nóng" nhất về dịch bệnh, bà 
Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh cho biết, phát huy vai trò của doanh 
nghiệp bưu chính quốc gia, Bưu điện thành phố luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo các nhu cầu tối 
thiểu của người dân không chỉ đời sống vật chất như lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết 
yếu mà còn cả đời sống tinh thần. 

Cũng theo Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, để các ấn phẩm báo chí đến với bạn đọc nhanh 
nhất, bảo đảm tính thời sự của các thông tin, đơn vị đã bố trí linh hoạt lực lượng phát báo, phù hợp 
với từng địa bàn. Không chỉ có lực lượng phát, bưu tá mà cả lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên 
khối văn phòng cũng được huy động tham gia đi phát báo. 

Ngoài TP. Hồ Chí Minh, BĐVN và báo Nhân Dân cũng đã gửi tặng miễn phí báo Nhân dân đến 
người dân các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương. 



Tính đến ngày 14/9, tổng cộng chương trình đã phát tặng 4.711.200 tờ báo các loại đến người dân 
vùng dịch. 

Đảm bảo chuyển phát báo kịp thời 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN cho biết, bên cạnh việc thực hiện các 
chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo đảm bảo cuộc sống như việc tặng 820 tấn gạo 
ngon trong chương trình Hạt vàng Bưu điện tại 8 tỉnh phía Nam, chương trình "Tấm lòng mùa 
dịch, san sẻ yêu thương" tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh thì công tác thông tin, truyền thông về các 
giải pháp, biện pháp phòng chống dịch cũng như các thông tin về đại dịch COVID-19 chính thống 
đến với người dân cũng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Qua đó, người nhân có thể tiếp cận 
được các nguồn thông tin tin cậy từ các cơ quan báo chí lớn, uy tín, các thông tin được cập nhật 
thường xuyên, chính xác để người dân có thể giữ vững tinh thần, không chủ quan cũng không 
hoang mang trong phòng, chống và tiến tới chiến thắng đại dịch. 

Để đảm bảo tính thời sự của thông tin báo chí, ngay sau khi nhận bàn giao từ 07 tòa soạn báo, 
BĐVN đã bố trí mỗi địa phương hơn 30 xe bưu chính chuyên dụng để chuyển báo đến các điểm 
nhận theo đúng số lượng và danh sách của mỗi xã, phường. Tại các "vùng đỏ" dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, bưu điện các tỉnh, thành phố đã tăng cường nhân lực và các phương tiện để bảo đảm báo 
luôn được phát trong buổi sáng. 

 

Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đảm bảo phát báo cho người dân kịp thời vào mỗi sáng 

"Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tinh thần, trách nhiệm của 
doanh nghiệp cùng các cơ quan báo chí với cộng đồng nên tất cả các đơn vị đều nỗ lực hết mình 
để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Báo được gửi tặng ngay trong buổi sáng bạn đọc rất vui 
vì không chỉ cập nhật kịp thời các thông tin thời sự, đặc biệt là tình hình dịch bệnh mà còn bổ sung 
thêm một "món ăn tinh thần" cho cả gia đình, nhất là những người lớn tuổi, gặp khó khăn khi tiếp 
cận thông tin trên Internet", ông Hào khẳng định. 

Việc cung cấp miễn phí báo chí kịp thời đến tay người dân trong thời điểm dịch bệnh không chỉ 
giúp người dân có thêm món ăn tinh thần thiết thực mỗi ngày (mà còn giúp người dân nắm bắt 
được các thông tin một cách chính thống, chuẩn xác về công tác điều hành, chỉ đạo của Chính phủ, 
bộ, ngành địa phương liên quan về công tác phòng chống dịch, qua đó giúp cho người dân vững 
tin, đoàn kết, đồng lòng cùng nhau đẩy lùi và chiến thắng đại dịch./. 

  



Nguồn: Báo Dân Sinh 

Ngày đăng: 15/09/2021 
Mục: Người có công 

https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-trien-khai-chi-tra-tro-cap-uu-dai-nguoi-co-cong-qua-buu-
dien-20210915083701701.htm 

Thừa Thiên Huế triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện 

Sáng 15/9, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế và Bưu điện tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết hợp 
đồng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa 
bàn. 

 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế và Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng chi trả trợ cấp ưu đãi 
người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện 

Tính đến ngày 1/7/2021, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 17.441 đối tượng người có công đang 
hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng. Trước khi diễn ra lễ ký kết, Thừa Thiên thực hiện việc chi trả trợ 
cấp cho người có công với cách mạng theo hình thức ký hợp đồng trách nhiệm giữa Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã thông qua đội ngũ cán bộ được UBND cấp xã ủy 
quyền thực hiện nhiệm vụ chi trả. 

Thời gian qua, công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh được thực 
hiện kịp thời, đầy đủ và đến tận tay đối tượng. Việc thanh quyết toán kinh phí chi trả đảm bảo 
đúng quy định; cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, công tác quản lý, theo dõi đối tượng và chi trả trợ cấp cho đối tượng vẫn còn gặp nhiều 
khó khăn do đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội tại cấp xã thường xuyên 
biến động, phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, vừa thực hiện chức năng xác lập và thẩm định hồ sơ, 
vừa thực hiện việc chi trả trợ cấp. Trong khi đó, số lượng đối tượng hưởng chính sách người có 
công lớn, địa bàn rộng, một phần đối tượng sống ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn đi 
lại khó khăn,… 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Hữu Phúc- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cho 
biết, qua tổng kết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thí điểm chi trả trợ cấp người 
có công thông qua hệ thống Bưu điện tại 21 tỉnh/thành phố, công tác tổ chức chi trả cơ bản đạt kết 
quả tốt, đảm bảo được các yêu cầu về chi đúng, đủ, kịp thời cho người thụ hưởng; đảm bảo an 
toàn nguồn tiền chi trả, tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, chuyên nghiệp và được Tổng Công ty 



Bưu điện Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trên toàn hệ thống. Quá trình thực hiện có sự tách 
bạch việc chi trả và thụ lý hồ sơ hưởng chế độ, tăng cường sự đối chiếu, kiểm soát chéo giữa 2 
đơn vị độc lập, hạn chế nhầm lẫn, thất thoát ngân sách. 

Trên cơ sở đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng của Bưu điện tỉnh, vừa qua, UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế đã quyết định ban hành Đề án "Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi ngƣời có công với cách 
mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh" 

Theo ông Phúc, Đề án sẽ giúp cải tiến phương thức chi trả cho người thụ hưởng theo hướng đơn 
giản, thuận tiện; giảm được thời gian và áp lực quản lý công tác chi trả, cán bộ chính sách có thêm 
thời gian để tập trung cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Một đối tượng hưởng nhiều loại trợ 
cấp khác nhau (hưu trí, MSLĐ, người có công,...) không phải đi nhiều lần lĩnh trợ cấp mà được cơ 
quan Bưu điện tích hợp để chi trả một lần. Ông Phúc đề nghị Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế quan 
tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả đề án trong thời gian tới. 

 

  



Nguồn: TH Quảng Ngãi 

Ngày đăng: 15/09/2021 
Mục: Tin tức 

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

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

 

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

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 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. Bộ tem sẽ được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ nay cho đến ngày 30/6/2023./. 

 

  



Nguồn: ICTNews 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Cuộc sống số 

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/doanh-nghiep-buu-chinh-tang-toc-dua-nong-dan-len-
san-dien-tu-392455.html 

Doanh nghiệp bưu chính tăng tốc đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử 

Để hoàn thành mục tiêu đưa 5 triệu hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử 
Postmart.vn và Voso.vn, Vietnam Post và Viettel Post đang tăng tốc triển khai nhiều giải 
pháp cho những tháng cuối năm. 

Vietnam Post, Viettel Post lập kế hoạch chi tiết cho từng địa phương 

Ngày 21/7, Bộ TT&TT đã phê duyệt kế hoạch “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông dân lên sàn thương 
mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn”. Kế hoạch hướng tới 
mục tiêu đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi chung 
là hộ sản xuất nông nghiệp) đăng ký tham gia các sàn TMĐT để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.  

Kế hoạch cũng hướng tới việc thông qua các sàn TMĐT và nền tảng số, cung cấp thông tin hữu 
ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng 
lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ… Chọn đưa lên sàn TMĐT các sản phẩm, 
nguyên liệu, vật tư đầu vào, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng 
tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ sản xuất nông nghiệp. 

Ngay sau khi Bộ TT&TT phê duyệt kế hoạch và Vietnam Post, Viettel Post chủ trì triển khai, 2 
doanh nghiệp bưu chính này đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng địa phương trong 
năm 2021 và các năm tiếp theo. 

 

Nhân viên Postmart hướng dẫn hộ nông dân đưa sản phẩm lên bán trên sàn thương mại điện tử. 

Mặc dù phương thức hoạt động, nguồn lực khác nhau song điểm chung của 2 doanh nghiệp là đều 
rất quyết tâm để triển khai hiệu quả việc đưa nông dân lên sàn TMĐT, với mục tiêu trước mắt là 
đưa 5 triệu hộ sản xuất nông nghiệp lên các sàn Postmart và Vỏ Sò trong năm 2021.  

Ông Phan Trọng Lê, Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển thương hiệu của Vietnam Post cho 
biết: Ngay từ đầu tháng 8/2021, Vietnam Post đã thành lập Ban chỉ đạo để triển khai Kế hoạch 
1034, trong đó Tổng Giám đốc Chu Quang Hào sẽ là Trưởng ban. Việc đưa hộ sản xuất nông 
nghiệp lên sàn TMĐT sẽ được đơn vị triển khai theo 4 cấp: Tổng công ty, các Bưu điện tỉnh, 
thành phố, các Bưu điện huyện và lực lượng triển khai tại xã.  



Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với các nguồn lực hỗ trợ bên ngoài là các Bộ, ngành, Sở ngành, 
UBND huyện, xã tại địa phương, toàn bộ các cấp của Vietnam Post triển khai đồng bộ các nhiệm 
vụ, giải pháp theo kế hoạch đã xây dựng, phân chia các sản phẩm nông sản theo 2 dòng chính gồm 
sản phẩm tiêu thụ thường xuyên và sản phẩm tiêu thụ theo mùa/vụ, để hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông 
nghiệp lên kinh doanh trên môi trường số kịp thời, đúng lúc.  

Việc đào tạo các hộ sản xuất nông nghiệp về quy trình đưa sản phẩm lên sàn, bán hàng đa kênh, 
tiếp nhận, xử lý đơn hàng, bảo quản và đóng gói được đơn vị đặc biệt chú trọng và thực hiện linh 
hoạt theo từng đối tượng, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương. 

“Chúng tôi cũng đã xây dựng các luồng ưu tiên dành riêng cho việc vận chuyển nông sản trong 
tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh để đảm bảo tối đa chất lượng sản phẩm khi đến tay 
người tiêu dùng”, ông Phan Trọng Lê cho biết thêm. 

Postmart cũng dự định sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái số gồm website bán hàng, ứng dụng bán 
hàng trên smartphone, cổng truy xuất nguồn gốc bảo hộ thương hiệu… Với cơ sở dữ liệu thông tin 
về nhà cung cấp, giấy chứng nhận kinh doanh hay chất lượng sản phẩm đầy đủ, minh bạch được 
lưu trữ trên hệ sinh thái, mỗi sản phẩm nông sản trên sàn đều rõ ràng về thương hiệu, tạo niềm tin 
đối với người tiêu dùng. Từ đó, nâng tầm uy tín, vị thế của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, 
tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế.   

Đối với Viettel Post, tùy vào tình hình thực tế từng địa bàn, các chi nhánh của đơn vị này đều chủ 
động xây dựng các phương án triển khai chi tiết cho các loại đặc sản, nông sản riêng biệt của vùng 
trên cơ sở nhất quán với định hướng chung, thông suốt kế hoạch xuống tận huyện, xã và các hộ 
sản xuất nông nghiệp tại địa phương.  

Hơn 33.000 hộ sản xuất nông nghiệp đã có mặt trên Postmart, Vỏ Sò 

Trong điều kiện vận chuyển gặp nhiều hạn chế như hiện nay, theo chia sẻ của đại diện Viettel 
Post, đơn vị tập trung vào đẩy mạnh tiêu thụ nông sản ngay trong nội tỉnh và các tỉnh lân cận để 
cùng lúc giải quyết 2 bài toán: Hỗ trợ người dân tìm được đầu ra cho nông sản trong mùa dịch và 
giúp người tiêu dùng, chủ yếu tại TP.HCM tiếp cận được với nông sản chất lượng cao trong tình 
trạng giãn cách xã hội.  

Sàn Vỏ Sò cũng đã triển khai gian hàng dành riêng cho nông sản các tỉnh miền Nam để tiếp cận 
với đông đảo người mua tiềm năng không chỉ tại TP.HCM mà còn trên quy mô cả nước. 

Đại diện Viettel Post nhận định, bán hàng trên sàn TMĐT là xu hướng phát triển chung trên toàn 
cầu. Nền tảng này càng trở nên hữu ích hơn trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức 
tạp, đặc biệt là đối với bà con nông dân - những người chịu ảnh hưởng không nhỏ, gặp nhiều khó 
khăn về tiêu thụ sản phẩm. 

“Với kênh bán hàng mới là sàn TMĐT, các hộ sản xuất nông nghiệp có thể tiếp cận tới những 
người tiêu dùng tiềm năng, đồng thời bổ sung cho nguồn cung đang thiếu hụt tại những khu vực 
thành thị đông dân cư đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”, đại diện Viettel Post chia sẻ. 

Nhờ việc luôn cập nhật thông tin, chủ động trong các hoạt động hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp, 2 
sàn Postmart và Vỏ Sò đã đưa hơn 33.000 hộ sản xuất nông nghiệp trên cả nước lên môi trường 
số, thúc đẩy tiêu thụ gần 18.000 tấn nông sản gồm nhiều loại trái cây như bưởi Phúc Trạch (Hà 
Tĩnh), na Chi Lăng (Lạng Sơn), nhãn lồng (Hưng Yên), nhãn xuồng (Đồng Tháp), bơ, sầu riêng 
(Đắk Lắk) cùng nhiều loại nông sản, rau củ, khoai lang tím, tỏi, hành… 

Lãnh đạo 2 doanh nghiệp đều khẳng định sẽ nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu đưa hộ nông dân lên sàn 
thương mại điện tử. Hai sàn Postmart và Vỏ Sò được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đầu ra hiệu quả cho 
người dân, giúp bà con an tâm trồng trọt không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại mà còn là 
kênh tiêu thụ bền vững trong tương lai.  

Vân Anh 

 



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Bưu chính 

Bộ TT&TT phát hành Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-
1990)” 

Ngày 13/9/2021, Bộ TT&TT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 
100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)” gồm 01 mẫu, giá mặt 4000đ. Bộ tem 
được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 13/9/2021 đến ngày 30/06/2023. 

 

 

Hình ảnh Đô Đốc Giáp Văn Cương trên tem bưu chính 

Bộ tem có khuôn khổ 43 x 32 (mm), được họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) 
thiết kế theo phong cách đồ họa, 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. 

Đô đốc Giáp Văn Cương sinh ngày 13 tháng 9 năm 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. 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 trở thành một người chỉ huy Hải quân xuất sắc. 
Nhắc đến ông, người ta không chỉ nói về vị Đô đốc đầu tiên của Quân chủng Hải quân 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 năm 1988 tại quần đảo 
Trường Sa). 

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 của ông cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Độc lập hạng Nhất; hai Huân chương Quân công hạng Nhất và truy tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang (7/5/2010). 

Tư liệu phục vụ công tác thiết kế bộ tem do Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cung cấp và cho 
phép sử dụng. 



Trước đó, Bộ TTTT 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./. 

  

Thu Hương 

 

 

  



Nguồn: Thời báo Tài chính 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Nhịp sống Tài chính 

Bộ Tài chính tặng 4.000 túi quà an sinh cho các hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương 

Ngày 14/9/2021, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương, Bộ Tài chính đã trao 4.000 túi quà an sinh cho người dân, công nhân, lao động bị 
mất việc làm, học sinh, sinh viên khó khăn chịu các ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại tỉnh 
Bình Dương. 

Sáng ngày 14/9/2021, Tập đoàn Bảo Việt (đơn vị được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ) phối hợp 
cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương trao 4.000 túi quà an sinh (trị giá 300.000 đồng/túi quà) của công chức, viên chức, 
người lao động Bộ Tài chính cho người dân, công nhân, lao động bị mất việc làm, học sinh, sinh 
viên khó khăn chịu các ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại địa phương. 

Thay mặt người dân, công nhân ở trọ gặp khó khăn do dịch Covid-19, ông Nguyễn Thanh Lâm - 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bày 
tỏ lời cảm ơn tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài chính. 

"Chúng tôi phối hợp với tổ dân phố sẽ trao tận tay toàn bộ số quà tới bà con, công nhân ở trọ trên 
địa bàn phường", ông Nguyễn Thanh Lâm nói. 

Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, 
đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do Thủ tướng Chính phủ phát 
động và tiếp tục chung tay cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân, công 
nhân, lao động mất việc làm gặp khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại tỉnh Bình 
Dương. 

Được biết, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương làm đầu 
mối tiếp nhận 4.000 túi quà nói trên. Bộ Tài chính giao Tập đoàn Bảo Việt phối hợp cùng Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, phối hợp với chính quyền và các 
lực lượng chức năng của địa phương để tổ chức trao tặng quà đến các cá nhân, gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Số quà nói trên là đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài chính nhằm 
chia sẻ một phần khó khăn để cùng với người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
sớm vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh./. 

Đức Minh 

  



Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Kinh tế 

Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt kế 
hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển 
kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. 

Quyết định được ban hành nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, quảng básản phẩm nông nghiệp qua sàn 
TMĐT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, có 3 nội dung 
hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT; hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp; hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

Các sàn TMĐT tham gia kế hoạch triển khai để hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp quảng bá sản 
phẩm, giao dịch mua bán, gồm: Sàn postmart.vn thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, sàn 
Voso.vn thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. 

THOẠI PHƯƠNG 

 

  



Nguồn: Báo Lâm Đồng 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Kinh tế 

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ sầu riêng 

Ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, khiến việc tiêu thụ sầu riêng tại huyện Di 
Linh gặp rất nhiều khó khăn, vì kênh tiêu thụ bị thu hẹp, kéo theo giá cả lao dốc. 

 

Những năm qua, cây sầu riêng đã góp phần không nhỏ trong việc mang lại lợi ích kinh tế cho 
người dân huyện Di Linh 

 “Như mọi năm trước, vào thời điểm này, gần 2 ha sầu riêng trồng xen của gia đình tôi đã có 
thương lái đến thăm vườn, chốt giá, đặt cọc để thu mua sầu riêng. Nhưng năm nay, gia đình tôi 
chờ mãi mà vẫn chưa có thương lái đến thăm vườn. Gia đình tôi đành tự đi tìm đầu ra cho rầu 
riêng” - ông K’Bril (xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) chia sẻ. Một người trồng sầu riêng khác, 
bà Trần Thị Hiền ở xã Hòa Ninh, cho biết: “Niên vụ 2021 này, ngoài việc ít thương lái tìm đến 
vườn đặt cọc mua sầu riêng thì giá sầu riêng cũng giảm khá sâu, so với niên vụ 2020. Sầu riêng 
Dona hiện chỉ bán với giá 22.000 - 25.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg. Tương tự, giá rầu riêng 
Ri6 còn 30.000 - 35.000 đồng/kg, Monthong 40.000 - 45.000 đồng/kg (cùng giảm 20.000 - 25.000 
đồng/kg), sầu riêng hạt giảm xuống 13.000 đồng/kg (giảm 20.000 - 23.000 đồng/kg). “Sầu riêng là 
cây ăn trái. Nếu không được tiêu thụ kịp thời, sẽ dẫn đến hư hỏng, sầu riêng kém chất lượng và 
người nông dân chắc chắn bị thiệt hại nặng”, ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Tân Thượng bày tỏ lo 
lắng. 

Qua trao đổi với nhiều nông dân ở các xã Hòa Bắc, Hòa Nam, Hòa Trung và các xã Tân Thượng, 
Đinh Trang Thượng, sở dĩ sầu riêng tại vườn hiện có giá rất thấp, bí đầu ra là do ảnh hưởng bởi 
đại dịch COVID-19. Trước đây, sầu riêng trồng tại các địa phương trên địa bàn huyện Di Linh chủ 
yếu được các doanh nghiệp, đại lý, cơ sở, thương lái các tỉnh miền Tây, TP Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai... thu mua để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu Trung Quốc. Niên vụ này, do thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các doanh nghiệp, cơ sở thu mua ngoài tỉnh Lâm Đồng 
không tiếp cận được nông hộ, vườn cây, dẫn đến tình trạng trái sầu riêng gặp nhiều khó khăn trong 
tiêu thụ, chế biến. “Những thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn như Nha Trang (Khánh Hòa), TP Hồ 
Chí Minh, Hà Nội... thì không đi hàng được. Bởi các địa phương nêu trên đang thực hiện giãn 



cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Trong khi đó, việc tiêu thụ sầu riêng tại huyện Di 
Linh cũng chỉ bán cho người quen, số lượng không đáng kể”, ông Võ Văn Lộc, một thương lái sầu 
riêng ở thị trấn Di Linh, thành thật nói. 

Theo UBND huyện Di Linh, hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 4.996 ha sầu riêng trồng xen và 
hơn 237 ha sầu riêng trồng thuần. Trong đó, hơn 1.760 ha sầu riêng trồng xen và hơn 159 ha sầu 
riêng trồng thuần đang cho thu hoạch, với sản lượng ước khoảng 15.600 tấn. Tính đến thời điểm 
này, sản lượng sầu riêng đã thu hoạch khoảng 600 tấn, ước khoảng 15.000 tấn sẽ thu hoạch trong 
thời gian tới. Đây là thách thức không hề nhỏ đối với huyện Di Linh trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và kéo dài, làm đứt gãy chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ, 
khiến việc tìm đầu ra cho nông sản của nông dân gặp khó khăn. Để chủ động trong việc thực hiện 
mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đặc biệt giải quyết khâu tiêu thụ sầu 
riêng đạt hiệu quả giúp nông dân, UBND huyện Di Linh vừa ban hành kế hoạch tiêu thụ nông sản 
giúp nông dân tiêu thụ nông sản, trong đó có mặt hàng trái sầu riêng. Bên cạnh đó, UBND huyện 
Di Linh cũng có văn bản gửi các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng và Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đề nghị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giới thiệu, kết 
nối thị trường, vận chuyển lưu thông sầu riêng của huyện Di Linh đi và đến các địa phương, cũng 
như hỗ trợ quảng bá, giới thiệu nông sản của huyện Di Linh để có sự kết nối với các doanh 
nghiệp, các siêu thị, sàn giao dịch thương mại điện tử... 

Theo ông Trần Nhật Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, thời gian tới, những thương lái 
ngoài tỉnh Lâm Đồng nếu có nhu cầu vào địa phương khảo sát, ký kết hợp đồng thu mua sầu riêng 
thì đăng ký với huyện để huyện Di Linh trình tỉnh Lâm Đồng cho phép. Ngoài ra, huyện Di Linh 
cũng sẽ hỗ trợ nông dân tiếp cận các kênh bán hàng online, cũng như đẩy mạnh quảng bá, kết nối 
tiêu thụ nông sản tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, đồng thời khuyến khích tiểu thương, người dân 
đẩy mạnh tiêu thụ sầu riêng tại các siêu thị, chợ truyền thống, xúc tiến tiêu thụ lưu động. “Tôi tin 
tưởng rằng, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền huyện Di Linh trong việc hỗ trợ nông dân 
tiêu thụ nông sản, những nút thắt về nông sản sẽ từng bước được gỡ bỏ, người dân sẽ yên tâm hơn 
với những sản phẩm của mình làm ra”, ông Trần Văn Ngọc, người trồng sầu riêng ở xã Liên Đầm, 
bộc bạch. 

TRIỀU KA 

 

 

  



Nguồn: Báo Hà Nam 

Ngày đăng: 14/09/2021 
Mục: Kinh tế 

Các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nỗ lực vượt khó 

Dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, hoạt động vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn do các địa phương 
thực hiện lệnh giãn cách, phong tỏa. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát 
trên địa bàn tỉnh đã chủ động thay đổi phương án kinh doanh, đổi mới công nghệ nhằm duy trì hoạt động 
ổn định trong “mùa” dịch. 

Theo số liệu từ Sở Thông tin và Truyền thông, toàn tỉnh hiện có 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
bưu chính, chuyển phát. Ngoài những doanh nghiệp truyền thống như Vietnam Post, Viettel Post, những 
năm gần đây còn xuất hiện hàng loạt các đơn vị mới như Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, J&T, 
Supership… Doanh thu từ hoạt động bưu chính, chuyển phát mỗi năm đạt trên 100 tỷ đồng với hàng nghìn 
thư, bưu phẩm được vận chuyển trong và ngoài nước, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bán lẻ trực 
tuyến. 

Trước “làn sóng” dịch Covid -19 lần thứ 4, cũng như các lĩnh vực, ngành nghề khác, hoạt động bưu chính, 
chuyển phát cũng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù hàng hóa vận chuyển được bảo đảm thông suốt với hệ thống 
phân luồng ưu tiên (luồng xanh) của quốc gia nhưng việc vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh, thành vẫn bị 
chậm, chi phí phát sinh tăng, nhất là đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Hơn nữa, tại các 
vùng có dịch, nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát phải thực hiện cách 
ly theo quy định dẫn đến tình trạng doanh nghiệp thiếu nhân lực, không có người làm. 

Để khắc phục khó khăn, bảo đảm hàng hóa lưu thông ổn định, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đã 
mở cửa hàng giao dịch tại tất cả các huyện, thành phố, thị xã; phát triển đa dạng các dịch vụ như chuyển 
phát nhanh, chuyển phát hỏa tốc, chuyển phát tiết kiệm; nhận đóng gói bao bì hàng hóa, cho thuê kho chứa 
hàng; linh hoạt thay đổi phương án sản xuất, kinh doanh để phù hợp với từng thời điểm trong “mùa” 
dịch…  

Tại Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt kế 
hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương đang giãn cách xã hội, Viettel Post cùng với Vietnam Post là đơn vị tổ chức vận chuyển 
các hàng hóa thiết yếu tại những địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Do vậy, Viettel Post đặc biệt quan 
tâm làm tốt công tác phòng dịch kết hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành, quản lý 
kho, chốt đơn hàng để duy trì hoạt động ổn định. 

Tại Vietnam Post, từ cuối tháng 7/2021 đến nay, do lượng hàng hóa vận chuyển tăng mạnh (tăng xấp xỉ 
40% so với thời điểm trước) nên đơn vị đã tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực để đáp ứng 
yêu cầu công việc. Ngoài ra, Vietnam Post còn thay đổi phương án sản xuất, kinh doanh để phù hợp hơn 
với diễn biến tình hình dịch bệnh. Nếu như trước đây, tất cả hàng hóa, bưu phẩm gửi tại Vietnam Post Hà 
Nam đều được chuyển lên kho trung tâm ở Hà Nội để từ đó, nhân viên khai thác chia chọn, phân bổ đi các 
tỉnh thì giờ đây, việc chia chọn sản phẩm đi các tỉnh đã được Vietnam Post Hà Nam thực hiện ngay từ sàn 
khai thác ở Hà Nam. Qua đó, bảo đảm hàng hóa được chuyển đi nhanh hơn. 

Ông Nguyễn Trọng Tài, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Vietnam Post Hà Nam cho biết: Do lượng 
hàng hóa thiết yếu gửi đi các tỉnh, thành tăng mạnh nên thời gian này Vietnam Post phải huy động toàn bộ 
nhân lực gồm tất cả đoàn viên thanh viên, nhân viên khối văn phòng để tập trung xử lý hàng hóa tại sàn 
khai thác, bảo đảm vận chuyển hàng hóa đi kịp thời. Được sự quan tâm của tỉnh, khi được phân bổ chỉ tiêu 
tiêm vắc - xin phòng Covid – 19, Vietnam Post ưu tiên tiêm cho đối tượng bưu tá giao hàng do phải thường 
xuyên tiếp xúc với khách hàng để bảo đảm an toàn phòng dịch. Đồng thời, có chế độ khen thưởng, động 
viên kịp thời đối với nhân viên hoàn thành tốt công việc và thực hiện tốt công tác phòng dịch.  

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của các bộ, ban, ngành và của tỉnh, các doanh nghiệp 
bưu chính, chuyển phát trên địa bàn đã chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo đảm lưu thông hàng hóa 
thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian xảy ra dịch Covid – 19, góp phần ổn định đời 
sống cho người dân các vùng dịch. 

 Nguyễn Oanh 
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Tập huấn cho các doanh nghiệp, HTX đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử 

Ngày 14.9, Sở công thương phối hợp với UBND Tp. Hà Giang, các huyện Vị Xuyên, Bắc Mê, 
Quản Bạ và Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Giang tổ chức tập huấn vận hành gian 
hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT). Dự lớp tập huấn có lãnh đạo Sở 
Công thương; UBND TP. Hà Giang và 30 học viên đến từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, 
HTX trên địa bàn Tp. Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Mê, Quản Bạ. 

Tại buổi tập huấn, đại diện Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến công thương, bưu chính Viettel và 
Bưu điện Hà Giang đã phổ biến tới toàn thể học viên các nội dung quan trọng với các chuyên đề 
như: Tìm hiểu về thương mại điện tử và kỹ năng livestreem quảng bá, bán hàng. Giới thiệu tổng 
quan về sàn TMĐT Voso.vn. Giới thiệu tổng quan về sàn TMĐT Postmart.vn. 

 

Nhân viên Bưu điện Hà Giang hướng dẫn cài đặt phần mềm trên điện thoại cho học viên. 

Ngay sau phần lý thuyết, đại diện các đơn vị chuyên môn và học viên đã trực tiếp trao đổi và 
hướng dẫn cài đặt trên các thiết bị điện thoại thông minh. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho các 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, HTX nắm được các kỹ năng thực hành, đưa sản phẩm của mình 
lên sàn giao dịch TMĐT. Đồng thời, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX tiếp cận, sử dụng các sàn 
giao dịch TMĐT để quảng bá, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm của đơn vị mình. 

Tin, ảnh: Văn Quân 

 


