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Hơn 3000 người thực hiện gia hạn thành công thẻ BHYT trực tuyến  
qua mạng lưới Vietnam Post 

Theo thống kê, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã thực hiện tiếp nhận và gia hạn thành 
công thẻ BHYT theo hình thức trực tuyến cho hơn 3000 trường hợp thông qua mạng lưới 
các bưu điện tỉnh, thành phố, kênh Fanpage Facebook, Hotline 1900 545481 của Bưu điện 
Việt Nam. 

 

Nhân viên Bưu điện tiếp nhận và xử lý gia hạn thẻ BHYT 

Trong bối cảnh việc thực hiện giãn cách xã hội tiếp tục tại nhiều tỉnh, thành phố, Vietnam Post đã 
có hướng dẫn thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân trong việc gia hạn thẻ Bảo Hiểm Y Tế đúng thời hạn, đảm bảo quyền 
lợi khám chữa bệnh và quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục. 

Theo đó, người dân chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại và làm theo các 
bước hướng dẫn; thực hiện giao dịch trực tuyến, thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được gia hạn.  

Sau 7 ngày làm việc tính từ khi nộp tiền gia hạn thẻ BHYT thành công, người dân sẽ nhận được 
tin nhắn xác nhận từ BHXH Việt Nam. 

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 của 
Vietnam Post để được hỗ trợ. 

Với dịch vụ trực tuyến này, người dân có thể gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho mình 
hoặc cho người thân một cách nhanh chóng, thuận lợi trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức 
tạp như hiện nay./. 

Thu Hương 

  



Nguồn: Tiêu dùng 

Ngày đăng: 17/09/2021 
Mục: Đời sống 

Gia hạn thẻ BHYT qua thu trực tuyến của Bưu điện Việt Nam 

Trước diễn biến phức tạp của Dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết vừa triển 
khai thu BHYT gia hạn thẻ qua thu trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 
gia hạn đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh và quyền lợi tham gia BHYT 5 
năm liên tục… 

 

Do giãn cách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gia hạn thẻ BHYT qua thu trực tuyến của Bưu 
điện Việt Nam. Ảnh: VnExpress 

Hiện nay, nhiều địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16, để đóng tiền gia hạn 
thẻ BHYT 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 là 10 số cuối trên mã 
số thẻ BHYT (cách) số điện thoại di động (cách) gia hạn thẻ BHYT. 

VD: 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 BHYT thành công khách hàng sẽ nhận được 
tin nhắn xác nhận từ BHXH Việt Nam. 

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. 

Nhã Vy 

 

  



Nguồn: Báo Hà Nội Mới 

Ngày đăng: 17/09/2021 
Mục: Kinh tế 

Logistics tiêu chuẩn cao - ''chìa khóa'' cạnh tranh của thương mại điện tử 

Phát triển dịch vụ logistic (hoạt động nhận hàng, vận chuyển, lưu kho bãi...) phục vụ thương 
mại điện tử đang được các doanh nghiệp bưu chính trong nước đẩy mạnh để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước. Đây cũng được coi là “chìa khóa” 
cho bài toán về cạnh tranh, đáp ứng sự bùng nổ của thương mại điện tử, nhất là trong bối 
cảnh tác động từ dịch Covid-19. 

Với thế mạnh về mạng lưới rộng khắp, hai doanh nghiệp bưu chính là Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam (Vietnam Post) với  trên 13.000 điểm phục vụ, Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel 
(thuộc Tập đoàn Viettel) với trên 8.200 điểm phục vụ có thể cung cấp, phân phối dịch vụ phủ tới 
tận cấp xã, phường trong cả nước. Ngoài sở hữu các phương tiện vận chuyển đường bộ, doanh 
nghiệp bưu chính đã triển khai vận chuyển hàng hóa qua đường sắt, đường biển. Trong đó, vận 
chuyển hàng hóa đường sắt Bắc - Nam chỉ 40 giờ, tiết kiệm 20% chi phí so với vận chuyển đường 
bộ. Đặc biệt kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2020, Vietnam Post đã cùng với Tổng công 
ty Hàng không Việt Nam thực hiện các chuyến bay vận chuyển hàng hóa (chapter) từ Hà Nội đến 
thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại… 

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào cho biết, 
Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu hướng đến cung cấp dịch vụ logistics chất lượng cao. Từ năm 
2020, Vietnam Post đã xây dựng các hệ thống kho bãi có quy mô lớn, đa chức năng. Tại các thành 
phố lớn, Vietnam Post cũng đã xây dựng các hệ thống kho khác như trung tâm phân phối hàng 
hóa, kho thương mại điện tử; đến hết năm 2022, dự kiến các trung tâm, kho tại các vị trí trọng 
điểm lên tới 120.000m2. 

Nhờ các thế mạnh trên, nên trong đợt bùng dịch Covid-19 lần thứ tư vừa qua, các doanh nghiệp 
bưu chính đã phát huy được lợi thế lớn. Tính từ tháng 4-2021 đến nay, Vietnam Post đã kết nối, 
vận chuyển, tiêu thụ gần 50.000 tấn nông sản các loại, góp phần hỗ trợ hiệu quả việc tiêu thụ nông 
sản, lưu thông hàng hóa. Vietnam Post đi đầu triển khai các giải pháp xuất khẩu nông sản qua 
đường hàng không, đường biển… Sàn thương mại điện tử Vỏ Sò và Viettel Post cung ứng, vận 
chuyển hơn 20.700 tấn hàng hóa thiết yếu trên cả nước. 

Cùng với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý kho 
bãi, kho thương mại điện tử, tự động hóa để cung cấp giải pháp phù hợp cho khách hàng cũng 
được coi trọng. Ông Chu Quang Hào cho biết, Vietnam Post đặt kế hoạch năm 2025 sở hữu hệ 
thống kho ngoại quan đạt gần 10ha, kho thương mại điện tử tại các vùng kinh tế lớn đạt hơn 
15ha.... 

Theo Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 
2025 được Chính phủ ban hành năm 2017 đã ra mục tiêu: Tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics 
vào tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt 5-6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15-20%, chi 
phí logistics giảm xuống tương đương 16-20% GDP. Đây là một cơ hội không hề nhỏ cho các 
doanh nghiệp bưu chính lớn tham gia cung cấp dịch vụ để phục vụ khách hàng trong và ngoài 
nước. 

  



Nguồn: Báo Hòa Bình 

Ngày đăng: 17/09/2021 
Mục: Tin tức 

Tiếp nhận, xét duyệt 82 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu của công dân 

Thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh, trong tháng 8/2021, Phòng Quản lý xuất nhập 
cảnh - Công an tỉnh đã tiếp nhận, xét duyệt 82 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu của công dân. 

Qua xem xét, xét duyệt, trong tháng, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã hoàn thiện và trả được 
69 hộ chiếu công dân. Trong đó, để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đáp ứng 
nhu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh đã 
phối hợp với Bưu điện tổ chức trả hộ chiếu tại nhà cho 21 công dân. 

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh, các đơn vị chức 
năng Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 1 trường hợp tại huyện Tân Lạc về 
hành vi qua lại biên giới trái phép. 

  



Nguồn: Báo Phú Yên 

Ngày đăng: 17/09/2021 
Mục: Tin tức 

Phát huy hiệu quả khi thực hiện giãn cách xã hội 

Từ khi “làn sóng” dịch COVID-19 thứ tư bùng phát và diễn biến phức tạp, việc giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng đã phát huy hiệu 
quả. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh nâng 
cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). 

 

Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, ở tại nhà, người dân có thể tham gia giải quyết TTHC. 
Ảnh: PHẠM THÙY 

UBND tỉnh đã ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong 
các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh nhằm phục vụ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà 
nước thuộc tỉnh trong việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử qua mạng internet, phục vụ 
công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

Cung cấp nhiều dịch vụ mức độ 3, 4 

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa Đinh Công Thạch cho biết: Từ khi dịch bệnh COVID-19 
diễn biến phức tạp, huyện đã chỉ đạo các bộ phận liên quan, quan tâm đến vấn đề giải quyết TTHC 
trực tuyến cho công dân, tổ chức. Theo đó, huyện đã cung cấp đầy đủ các thủ tục quy định trên 
Cổng DVC của tỉnh. 

“Gia đình tôi muốn đăng ký thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. Qua 
Cổng DVCTT của tỉnh, tôi dễ dàng tìm kiếm thông tin mình cần biết. Các TTHC của Sở GD-ĐT 
đều cung cấp dịch vụ mức độ 3, 4 nên rất thuận tiện cho người giao dịch. Chỉ cần có thiết bị điện 
tử thì có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi”, anh Bùi Duy Thái ở thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa) 
chia sẻ. 

Còn theo Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân Nguyễn Hữu Từ, tất cả các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc UBND huyện và 11 xã, thị trấn đều kết nối internet, có sử dụng hệ thống mạng có dây, sử 



dụng phần mềm quản lý văn bản iOffice là hệ thống phần mềm trao đổi thông tin và quản lý trình 
duyệt công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính; 100% cán bộ, công chức, viên chức 
đều sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện chữ ký số. 

“Triển khai thực hiện việc sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý 
công việc trên môi trường mạng, UBND huyện đã cung cấp DVCTT trên trang thông tin điện tử 
huyện, trong đó số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4, thực hiện kết nối đồng 
bộ Cổng DVC của tỉnh”, ông Nguyễn Hữu Từ cho biết. 

Thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng cung cấp 
DVCTT trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị định 45 của Chính phủ về 
thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 21 
về thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn 
vị, địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Công văn 2060 chỉ đạo đẩy mạnh triển khai 
kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp DVCTT. 

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”, 
góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sử dụng các thành phần hồ sơ điện 
tử đã được chứng thực về giá trị pháp lý để thực hiện TTHC theo phương thức trực tuyến trên 
Cổng DVC của tỉnh và Cổng DVC quốc gia. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã có Quyết định 601, ban hành Danh mục DVC tích hợp, cung cấp trên 
Cổng DVC quốc gia để các sở, ban ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021; Quyết định 897 
ban hành Danh mục DVCTT mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban ngành, địa phương thực hiện 
trong năm 2021. Theo đó, tỉnh đang cung cấp 57 DVC mức độ 3 và 1.068 DVC mức độ 4; triển 
khai cung cấp DVCTT thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo 
hiểm y tế trên Cổng DVC quốc gia. 

Cổng DVCTT tỉnh đã triển khai thanh toán trực tuyến của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 
Nam (VietinBank) để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế… trong giải quyết TTHC và 
thực hiện DVC. “Hiện nay, tỉnh triển khai kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực 
tuyến của Cổng DVC quốc gia và hệ thống Paygov của Bộ TT-TT”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần 
Hữu Thế cho biết. 

Tiếp tục hoàn thiện Chính quyền điện tử 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm cao, UBND 
tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh 
phổ biến, khuyến nghị người dân sử dụng DVCTT và nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích; hạn chế việc tập trung đông người, góp phần tiết kiệm chi phí, giảm 
thời gian đi lại cho người dân, giảm tình trạng lây lan dịch bệnh. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của 
tỉnh năm 2021, đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; xây dựng và phát triển chính quyền điện 
tử của tỉnh; nâng cao tỉ lệ hồ sơ thực hiện DVCTT mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ Bưu chính 
công ích. 

“UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc vào 
hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện”, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân 
Nguyễn Hữu Từ chia sẻ. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu 
Thế yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương cần cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC của mình, xác 
định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành và phân công rõ trách nhiệm thực hiện; tăng cường 
trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; chú 
trọng công tác phối hợp trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác CCHC của tỉnh trong năm 



2021 và các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng CCHC của tỉnh, coi đây là tiêu chí 
quan trọng về kết quả, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. 

“Các cơ quan chức năng ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2021 và thực hiện 
kiểm tra công tác CCHC ít nhất 30% cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; các sở, ngành, UBND 
cấp huyện thực hiện kiểm tra nội bộ công tác CCHC ít nhất 30% đơn vị thuộc phạm vi quản lý; 
đảm bảo 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý đúng theo thẩm 
quyền; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm 
vụ công tác CCHC năm 2021; đưa vào áp dụng, thực hiện các sáng kiến, giải pháp mới mang lại 
lợi ích thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ CCHC”, đồng chí Trần Hữu Thế nhấn mạnh. 

Các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của 
tỉnh; người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh 
và đúng thẩm quyền các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, 
nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ban ngành, địa phương, trong đó, đặc biệt quan tâm đến 
việc hoàn thiện chính quyền điện tử. 

  

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế 

 
PHẠM THÙY 

 

  



Nguồn: CTT Bình Phước 

Ngày đăng: 17/09/2021 
Mục: Chuyển đổi số 

Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn thông qua sàn thương mại điện tử 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 
chức, doanh nghiệp liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để triển khai thực hiện hiệu quả việc 
đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển 
kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. 

 

 
Ngày 17/9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 297/KH-UBND để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này 
trong giai đoạn 2021-2025.  

Kế hoạch được ban hành nhằm hỗ trợ đưa các sản phẩm nông sản của các hộ sản xuất, kinh doanh; 
các trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã (tổ chức 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. Hỗ trợ các tổ chức sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi 
cao điểm thu hoạch; giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian. 

Thông qua các sàn TMĐT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các tổ chức sản xuất 
nông nghiệp như: Thông tin thị trường nông sản; dự báo nhu cầu, năng lực sản xuất nông sản; 
thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân bón, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
Lựa chọn đưa lên sàn TMĐT các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào; các công cụ phục vụ sản 
xuất nông nghiệp có thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho 
các tổ chức sản xuất nông nghiệp. 

Cũng theo kế hoạch này, các sàn TMĐT tham gia hỗ trợ các tổ chức sản xuất nông nghiệp trong 
tỉnh quảng bá sản phẩm nông nghiệp, giao dịch bán - mua trên sàn bao gồm: Sàn “postmart.vn” 
(Tổng công ty Bưu điện Việt Nam), Sàn “voso.vn”, Sàn “ecombinhphuoc.com.vn” - Sàn giao dịch 
nông sản tỉnh Bình Phước./. 

  



Nguồn: Báo Hậu Giang 

Ngày đăng: 17/09/2021 
Mục: Công thương 

Hỗ trợ đưa 66 sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử 

Thực hiện mục tiêu của tỉnh nhằm tăng tiêu thụ sản phẩm chủ lực của Hậu Giang qua sàn giao 
dịch điện tử, sáng ngày 17-9, Sở Công thương tỉnh có buổi làm việc với các ngành liên quan và 
các đơn vị có sàn thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn. 

Trong thời gian qua, các đơn vị đã phối hợp hỗ trợ 14 cơ sở, hợp tác xã đăng bán 27 sản phẩm lên 
các trang postmart.vn, Tiki, Shopee, Lazada… để tăng cường quảng bá và mở rộng thị trường tiêu 
thụ trong điều kiện các hoạt động thương mại truyền thống khó thực hiện. Theo các đơn vị tham 
gia buổi làm việc, Hậu Giang có nhiều sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo số lượng cung ứng đó là 
lợi thế không nhỏ khi tham gia giao dịch trên sàn TMĐT. Một số trở ngại trong quá trình thực hiện 
là hình ảnh và nội dung giới thiệu sản phẩm còn chưa được đầu tư để thu hút người tiêu dùng. Giá 
bán các sản phẩm nông sản, nhất là mặt hàng chưa qua chế biến còn biến động nhanh trong thời 
gian ngắn. 

Sắp tới, Sở Công thương giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh làm đơn vị 
thực hiện, phối hợp với các doanh nghiệp mở gian hàng riêng của tỉnh Hậu Giang trên trang 
TMĐT postmart.vn nhằm tập hợp được nhiều sản phẩm thế mạnh, tăng mức độ nhận diện thương 
hiệu và kiểm soát về chất lượng. Trước mắt đơn vị cần tập trung đưa 66 sản phẩm OCOP và 9 sản 
phẩm nông sản chủ lực mặt lên sàn giao dịch điện tử. Liên hệ với các chủ thể để chuẩn bị hình ảnh 
và nội dung giới thiệu phù hợp với yêu cầu mỗi trang TMĐT. 

Tin, ảnh: T.TRANG 

  



Nguồn: VietTimes 

Ngày đăng: 17/09/2021 
Mục: Xã hội 

Nông dân trở thành nhà bán hàng số, đưa nông sản tới vùng dịch TP.HCM 

Cần thúc đẩy mạnh việc đưa nông sản, thực phẩm qua sàn thương mại điện tử (TMĐT) tới tay 
người dân vùng dịch TP.HCM. 

Đi chợ online đã triển khai từ tháng 7 

Sáng 17/9, nhiều doanh nghiệp và các chuyên gia đã cùng có mặt tại hội thảo trực tuyến thúc đẩy 
tiêu thụ nông sản vào TP.HCM trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Sendo. Tham dự hội thảo có 
ông Hồ Hoàng Long – Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại ITPC (Trung tâm Xúc tiến Thương 
mại và Đầu tư TP.HCM), ông Nguyễn Quang Thuật – Phó Tổng Giám đốc sàn TMĐT Sendo và 
đại diện nhiều doanh nghiệp từ nhiều tỉnh, thành phố. 

Ông Nguyễn Quang Thuật – Phó Tổng Giám đốc Sendo cho biết chương trình hỗ trợ người dân đi 
chợ online đã được triển khai từ đầu tháng 7/2021. Với các nhà cung cấp, hoàn toàn có thể liên kết 
với Sendo để đưa hàng lên hệ thống online đồng thời nếu nhà cung cấp có mặt bằng, địa điểm kho 
có thể đăng ký với Sendo tạo thành hệ thống các điểm tập kết hàng tại nội thành TP.HCM để 
shipper tới kho tại nội thành nhận hàng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình chuyển hàng. 
Việc này cũng sẽ tạo được độ giãn cách tốt hơn trong mùa dịch. 

Giao dịch tiếp xúc bằng tiền mặt luôn tiềm ẩn nguy cơ, từ nhận định đó, ông Nguyễn Quang Thuật 
cho biết Sendo từ lâu đã triển khai thanh toán trên ví điện tử đối với người mua và người bán hàng 
trên sàn thương mại điện tử Sendo, khách bán hàng và mua hàng đều phải kích hoạt ví điện tử và 
giao dịch trên cơ sở liên kết với các ngân hàng chứ không dùng tiền mặt. Việc này giúp rút ngắn 
thời gian xử lý dòng tiền, đồng thời an toàn hơn cho các giao dịch phòng tránh COVID-19. 

 

Nông sản thực phẩm tới vùng dịch TP.HCM. Ảnh: Lê Toàn 

Ông Nguyễn Quang Thuật đưa ví dụ: “Thời gian vừa rồi, tỉnh Ninh Thuận tồn đọng khá nhiều 
hành tím, người mua tại TP.HCM rất cần nhưng người bán thì lại không thuận lợi khi tiếp cận 
khách hàng và chuyển hàng vào TP.HCM. Với sự hỗ trợ tư vấn về giá, thông tin, hình ảnh từ 
chúng tôi, hợp tác xã Thanh Hải ở Ninh Thuận đã tiêu thụ được hơn 7 tấn hành tím trên sàn 
TMĐT Sendo. Hành trình tham gia chuyển đổi số của những người nông dân trở thành nhà bán 
hàng số này hoàn toàn được Sendo miễn phí hoàn toàn. Với các người mua và người bán khác như 
nho Ninh Thuận, vải Bắc Giang, bơ Đắc Lăk, rau, khoai… trên Sendo cũng vậy”. 



Nông dân chuyển đổi số mạnh mùa dịch 

Đại diện HTX Thanh Hải (Ninh Thuận) hỏi làm thế nào để giảm bớt chi phí lưu kho trong thời 
điểm dịch bệnh này để hỗ trợ doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quang Thuật – Phó Tổng Giám đốc 
Sendo cho biết thời gian vừa rồi do số lượng F0 tại các doanh nghiệp vận tải đều tăng cao nên 
thực tế là đã bị đứt gãy chuỗi cung ứng ở khâu vận chuyển. Nhưng thời gian sắp tới, khi các 
shipper đã được đi liên quận thì hy vọng cải thiện được tình hình này. Riêng về những thiệt hại 
của doanh nghiệp như HTX Thanh Hải đề cập, ông Nguyễn Quang Thuật cho hay sẽ trao đổi với 
VNPost để tìm ra cơ chế đền bù trên tinh thần các bên cùng tương trợ lẫn nhau. 

Ông Phạm Nghiêm, đại diện một doanh nghiệp cung cấp nông sản từ tỉnh Hậu Giang hỏi thời 
điểm này hàng nông sản về TP.HCM mất bao lâu được ông Nguyễn Quang Thuật cho biết, số 
ngày vận chuyển có thể từ 1 đến 3 ngày nếu nông sản về TP.HCM; từ 2 đến 5 ngày nếu tối ưu 
được phương tiện vận chuyển. 

Bà Phan Thị Mỹ Trang, đại diện doanh nghiệp kinh doanh rang xay cà phê Đăng Nguyễn đặt vấn 
đề về những khó khăn khi chưa hiểu rõ về quy trình với người mới bắt đầu kinh doanh trên sàn 
TMĐT Sendo, chẳng hạn như khi bắt đầu có đơn hàng thì nhà bán hàng phải chuyển hàng về kho 
của Sendo hay là chuyển hàng qua VNPost đến thẳng khách hàng? 

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Quang Thuật cho hay: “Đối với mặt hàng khô như cà phê, sàn 
TMĐT sẽ hỗ trợ tối đa, nhà bán hàng không cần mang hàng tới kho của Sendo mà Sendo sẽ sắp 
xếp đơn vị vận chuyển đến trực tiếp địa chỉ của shop để chuyển đến tay khách hàng. Còn các kho 
được Sendo bố trí để tiếp nhận các mặt hàng tươi sống, bắt buộc phải đạt chuẩn về đóng gói, với 
số lượng lớn”. 

Đại diện Cô Ba Farm (Cần Thơ) hỏi về chi phí lưu kho đối với sản phẩm tươi là trái cây và rau củ 
được ông Nguyễn Quang Thuật cho biết Sendo không áp dụng chi phí lưu kho, Sendo có tổ chức 
đội ngũ đi gom hàng hoá tươi sống để giao hàng ngày, nếu lượng hàng hoá của nhà bán hàng đạt 
đủ mức mà sàn TMĐT yêu cầu. 

Bà Võ Thị Bạch Lê, đơn vị bao tiêu nông sản cho các nhà vườn ở Vĩnh Long hỏi về chuyện đưa 
sản phẩm trái cây tươi về TP.HCM, số lượng khoảng 2-3 tấn một ngày, với điều kiện đơn vị có 
kho tại TP.HCM, có hệ thống shipper vận chuyển ổn định và cần đưa trái cây tươi giao tới tay 
khách trong thời gian chỉ 1-2 ngày chứ không thể để lưu kho tới cả tuần vì sẽ hư hỏng hết. 

Với các đơn vị có khả năng tự vận chuyển như vậy, ông Nguyễn Quang Thuật cho biết Sendo có 
ký kết hợp đồng cho các nhà bán hàng tự chủ hoàn toàn về vận chuyển hàng hoá đến tay khách. 
Tuy nhiên, nếu nhà bán hàng tự chủ hoàn toàn thì Sendo sẽ đứng ngoài hoàn toàn nên nếu có 
khiếu nại liên quan đến các đơn hàng thì Sendo không giải quyết được. Nên nhà bán cũng có thể 
chuyển hàng về kho của Sendo và để được Sendo hỗ trợ chuyển hàng tới khách hàng nhanh nhất. 

Đại diện công ty Thái Thuận (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đã giao đơn hàng trên sàn TMĐT Sendo 
với sản lượng 5 tấn, nhưng đại diện công ty này đặt vấn đề về việc mới đây Sendo yêu cầu nhà 
bán đóng gói 5 kg, Thái Thuận đặt câu hỏi liệu có thể đóng gói đơn hàng 1 kg hay không? Ông 
Nguyễn Quang Thuật trả lời, hiện tại Sendo không áp dụng chế độ bắt buộc phải đóng gói 5kg 
nữa. 

Ông Đặng Tùng, đến từ một trang trại trồng bưởi ở Bình Dương muốn đưa sản phẩm lên sàn 
TMĐT Sendo hỏi về việc đưa sản phẩm tới kho của Sendo và được ông Nguyễn Quang Thuật giải 
thích rằng nhà bán chuyển hàng tới kho của Sen do và đội ngũ giao hàng của Sendo sẽ phụ trách 
giao hàng hàng ngày tới tay khách hàng tại TP.HCM. 

Một doanh nghiệp kinh doanh thuỷ hải sản như sò huyết, nghêu… hỏi liệu có đưa được lên Sendo, 
ông Nguyễn Quang Thuật cho biết sàn TMĐT Sendo đang triển khai nhóm hàng tươi sống; tuy 
nhiên, Sendo cũng nhận thức ra được rằng nhu cầu của người dân TP.HCM rất lớn nhưng để thoả 
mãn thì không dễ, vấn đề liên quan đến xử lý vận hành chi phí khá lớn nên phía Sendo đang lên kế 



hoạch cho việc này vào quý 4 năm 2021 và chỉ tập trung vào ngành hàng thực phẩm đông lạnh, 
thực phẩm đã chế biến. 

Vì mặt hàng thực phẩm có khá nhiều giấy phép và các chứng nhận khác nhau, nên với các nhà bán 
hàng tham gia Sendo có đủ giấy phép, chứng minh được chất lượng, phía Sendo cho biết sẽ cam 
kết tạo điều kiện hỗ trợ để tham gia kinh doanh số, tham gia các phiên chợ nông sản trên sàn 
TMĐT Sendo. 
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Doanh nghiệp trên toàn cầu ‘đau đầu’ với chi phí vận chuyển hàng hóa 

Chi phí vận chuyển hàng hóa đắt đỏ đang len lỏi vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, buộc các 
nhà sản xuất trên thế giới phải nâng giá bán sản phẩm, từ lốp xe Michelin cho đến tã Pampers. 

 

Trong năm nay, Tập đoàn hàng tiêu dùng nhanh Procter & Gamble (Mỹ) nhiều lần tăng giá bán 
sản phẩm, bao gồm tã thương hiệu Pampers để bù đắp cho chi phí vận tải đang tăng vọt. Ảnh: 

Bloomberg 

Chi phí vận tải biển cao hơn cả chi phí sản xuất sản phẩm 

Chi phí vận chuyển, thường chỉ chiếm một phần nhỏ trong giá bán của sản phẩm, đang trở thành 
một trở ngại khác cho chuỗi cung ứng, gây áp lực lên nhiều doanh nghiệp khi họ vốn đã phải chi 
trả nhiều hơn cho nguyên vật liệu thô và nhân công. 

Chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ và sợi Jo-Ann Stores, có trụ sở ở bang Ohio (Mỹ), 
cho biết đã chi trả cao gấp 10 lần so với trước đây trong một số trường hợp để vận chuyển sản 
phẩm. 

“Đôi khi, chi phí vận tải biển giờ đây thực sự cao hơn cả chi phí sản xuất sản phẩm”, Wade 
Miquelon, Giám đốc điều hành Jo-Ann Stores, cho hay. Công ty này vẫn chưa nâng giá bán cơ sở 
vì hy vọng chi phí tăng thêm trong chuỗi cung ứng chỉ là tạm thời. 

Miquelon nói: “Tôi nghĩ chi phí vận chuyển hàng tăng thêm chỉ là tạm thời nhưng vấn đề là tình 
trạng này sẽ kéo dài 6 tháng hay 24 tháng?” 

Đại dịch Covid-19 đã khiến chi phí vận tải tăng cao trong thời gian dài, gây sức ép lên nhiều 
doanh nghiệp Mỹ. Một số giám đốc doanh nghiệp dự báo chi phí vận tải sẽ duy trì ở mức cao đến 
tận năm 2023. 

Chi phí vận chuyển hàng hóa là một thành tố gắn liền trong mọi hoạt động ở chuỗi cung ứng của 
một doanh nghiệp. Mọi thứ từ quặng sắt, thép, linh kiện và thành phẩm đều cần phải vận chuyển. 
Chi phí vận chuyển container bằng đường biển đang ở mức cao ngất ngưỡng, trong khi đó, lực 
lượng tài xế xe tải lại thiếu và giá xăng đắt hơn so với dự báo hồi đầu năm. 

“Chúng tôi không trông chờ chi phí vận chuyển sẽ giảm đáng kể trong năm 2022”, Michael 
Witynski, Giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng giảm giá Dollar Tree (Mỹ), nói hồi tháng trước. 
Ông lưu ý rằng các chuyên gia dự báo công suất vận tải biển sẽ còn căng thẳng cho đến năm 2023. 



Giá cước vận chuyển container giao ngay đi từ châu Á sang bờ Tây nước Mỹ đang cao hơn 5 lần 
so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 14 lần so với cùng kỳ năm 2019, theo chỉ số Freightos 
Baltic. 

Tháng trước, Dollar Tree cảnh báo các nhà đầu tư rằng tình hình thị trường vận tải tiếp tục xấu và 
chi phí sẽ cao hơn nhiều so với dự báo ban đầu. Trước đây, chuỗi cửa hàng giảm giá này kỳ vọng 
các đối tác vận tải sẽ đáp ứng 85% cam kết cước phí theo hợp đồng, phần còn lại sẽ tính theo giá 
cước thị trường. 

“Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi dự báo các hãng vận tải chỉ thực hiện 60-65% cam kết của họ, vì 
vậy giá cước thị trường giao ngay sẽ chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với dự tính trước 
đây”,  Witynski nói. 

Dollar Tree cho biết vấn đề bắt nguồn từ tình trạng thiếu container rỗng, lượng đơn hàng tồn đọng 
cao, các cảng bị tắc nghẽn và thiếu lao động cũng như các tác động liên quan đến đại dịch Covid-
19. 

Gần đây, một tàu container mà Dollar Tree thuê đã bị từ chối cập cảng ở Trung Quốc vì một 
thuyền viên dương tính với Covid-19, khiến chuyến hàng bị trễ 2 tháng do tàu phải quay trở về để 
thay thế thuyền viên. 

Lạm phát tăng do chi phí vận tải tăng vọt 

Tuần trước, Tập đoàn thực phẩm và bánh kẹo Mondelez International (Mỹ) cho biết lạm phát toàn 
cầu đang cao hơn so với dự báo, do chi phí vận tải và nguyên vật liệu thô tăng mạnh. 

Hãng đồ uống Molson Coors Beverage (Canada) cũng cho rằng phần lớn lạm phát đến từ chi phí 
vận chuyển hàng hóa. Hôm 13-9, Tập đoàn hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng 3M Co. 
cũng thừa nhận chi phí logistics đang gây sức sức ép rất lớn. 

Michelin, hãng sản xuất lốp xe của Pháp, đã chi thêm hàng chục triệu đô la để vận chuyển cao su 
tự nhiên từ những nước nhiệt đới đến các cơ sở sản xuất. Thiếu tài xế xe tải và thiếu container 
rỗng đã đẩy tăng chi phí vận chuyển sản phẩm của Michelin vì có nhiều tháng, hãng này buộc phải 
vận chuyển hàng bằng máy bay. Gần đây, Michelin đã cắt giảm việc sử dụng vận chuyển hàng 
không vì quá tốn kém và cho biết các đội ngũ trong chuỗi cung ứng của công ty liên tục trao đổi 
với công ty vận tải đường bộ và vận tải biển để bảo đảm hàng hóa được vận chuyển 

“Đó là lý do tại sao chúng tôi phải nâng giá bán lốp”, Florent Menegaux, Giám đốc điều hành 
Michelin, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây. 

Tập đoàn hàng tiêu dùng nhanh Procter & Gamble (Mỹ) đã nhiều lần tăng giá bán sản phẩm, bao 
gồm tã thương hiệu Pampers, trong năm nhưng các lãnh đạo của tập đoàn này cho biết tốc độ và 
quy mô tăng giá nguyên liệu, cộng thêm giá cước vận tải quá lớn đến nỗi không đủ bù đắp chi phí 
bằng cách tăng giá bán sản phẩm. Tập đoàn này dự báo chi phí sau thuế sẽ tăng thêm 1,9 tỉ đô la 
trong năm tài chính hiện nay, kết thúc vào tháng 6-2022. 

“Nhu cầu xe tải tiếp tục tăng ở mọi khâu trong chuỗi cung ứng và cả công đoạn giao hàng đến nhà 
người tiêu dùng. Chi phí nhiên liệu diesel đã tăng hơn 25% so với tháng 4-2020”, Jon Moeller, 
Giám đốc điều hành Procter & Gamble, cho biết tại một hội nghị nhà đầu tư hồi tháng 6. 

Sau một thập kỷ sáp nhập giữa các hãng vận tải biển, giờ đây, chỉ vài hãng kiểm soát các tuyến 
vận chuyển đường biển quan trọng. Điều này có nghĩa là có ít tàu hơn đi lại giữa các cảng, khiến 
các chủ hàng phải trả thêm để được đặt chỗ container. 

Trong năm nay, cả chuỗi siêu thị thực phẩm Walmart lẫn chuỗi siêu thị nội thất Home Depot của 
Mỹ quyết định thuê tàu riêng để vận chuyển hàng hóa. 

“Tôi nghĩ sức ép lạm phát bị thúc đẩy bởi chi phí vận tải tăng vọt”, Mark Zandi, nhà kinh tế 
trưởng ở Công ty Moody’s Analytics, nhận định. Zandi ước tính giá cả tiêu dùng tăng 5,3% trong 
năm qua và chi phí vận tải đóng góp khoảng 10% cho mức tăng đó. 



Gần đây, hãng thực phẩm J.M. Smucker, nổi tiếng với các loại mứt trái cây, cảnh báo chi phí vận 
tải là một trong những lý do chính khiến lợi nhuận suy giảm. 

Tucker Marshall, Giám đốc tài chính J.M. Smucker, cho biết chi phí vận tải là một thách thức lớn 
trong năm ngoái và cả trong năm nay. 

Tuy nhiên, Steven Blitz, nhà kinh tế trưởng ở hãng tư vấn TS Lombard, cho rằng chi phí vận tải 
tăng chỉ là diễn biến tạm thời vì tàu lửa có thể nối thêm toa, tàu biển có thể đóng thêm và tài xế xe 
tải có thể thuê. Tuy nhiên, phải mất thời gian để thực hiện những điều này. Cũng như nhiều nhà 
kinh tế khác, Blitz cho rằng sức ép lạm phát rốt cục sẽ lắng xuống. Lạm phát có thể giảm nếu nền 
kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại. Thực tế cho thấy, đà lây lan nhanh chóng của biến thể Delta 
đang khiến người tiêu dùng Mỹ thắt chặt chi tiêu và các doanh nghiệp giảm thuê nhân công. 

Theo WSJ 

 


