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Hơn 3,7 triệu tờ báo được gửi tặng miễn phí đến người dân trong dịch Covid-19 

 

Nhân viên Bưu điện Việt Nam thực hiện khai thác, chia chọn báo trước khi đi phát. Ảnh: Vietnam 
Post. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bảo đảm 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 hơn 3,7 triệu 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 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 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 nêu trên, chương trình đã bổ sung thêm 2 
tờ báo là: Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh 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 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 bảo đảm 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”. 

Tính đến ngày 14/9, tổng cộng chương trình đã phát tặng hơn 3,7 triệu 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 bảo đảm cuộc sống như 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 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 bảo đảm 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, 
các bộ, ngành, địa phương liên quan về công tác phòng chống dịch, qua đó giúp người dân vững 
tin, đoàn kết, đồng lòng cùng nhau đẩy lùi và chiến thắng đại dịch. 

Trước đó, trong tháng 8 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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Hơn 3.000 trường hợp gia hạn thành công thẻ bảo hiểm y tế 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và gia hạn 
thành công thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 3.000 trường hợp theo hình thức trực tuyến qua kênh 
fanpage, đường dây nóng 1900.545481 và mạng lưới các bưu điện tỉnh, thành phố.  

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, trong bối cảnh việc giãn cách xã hội tiếp tục được thực 
hiện tại nhiều tỉnh, thành phố, cùng với nhiều dịch vụ trực tuyến khác, Vietnam Post đã có hướng 
dẫn triển khai dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tại mạng lưới bưu điện toàn quốc. Với dịch vụ 
trực tuyến này, người dân có thể gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, cá nhân hoặc cho 
người thân một cách nhanh chóng, thuận lợi, đúng thời hạn, vừa bảo đảm quyền lợi khám, chữa 
bệnh và quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, vừa bảo đảm tránh tập trung đông người. 

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 bảo hiểm y tế thành công, người dân sẽ nhận được tin nhắn 
xác nhận từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Để kiểm tra giá trị sử dụng thẻ, khách hàng có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam, đăng nhập vào ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”, hoặc liên hệ đến 
số tổng đài 1900.545481 để được hỗ trợ. Qua 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 Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. 

  



Nguồn: Sở TTTT Bình Định 

Ngày đăng: 19/09/2021 
Mục: Tin tức 

Bình Định: Tiếp tục giảm giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính hỗ trợ người dân trong đợt dịch covid -19 

Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai kéo dài chương trình giảm 50% giá cước dịch vụ tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đến hết 
ngày 15/11/2021. 

Trước tình hình dịch covid – 19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần đảm bảo 
an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh đối với hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa của UBND các 
cấp, khuyến khích người dân tham gia sử dụng dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ trực 
tuyến tại các điểm bưu điện trên toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai kéo dài chương trình 
giảm 50% giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích đến hết ngày 15/11/2021. 

Như vậy, Bưu điện tỉnh đã triển khai 03 đợt giảm giá cước liên tiếp từ 15/7/2021 đến 15/11/2021. 

Như Hải 
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Hà Giang: Tập huấn cho các doanh nghiệp, HTX đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử 

Vừa qua, Sở công thương tỉnh phối hợp với UBND thành phố 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. 

Dự lớp tập huấn có lãnh đạo Sở Công thương; UBND thành phố Hà Giang và 30 học viên đến từ 
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc 
Mê, Quản Bạ. 

 

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

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 thương mại điện tử Voso.vn. Giới thiệu tổng quan về sàn thương mại điện tử 
Postmart.vn. 

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, hợp tác xã nắm được các kỹ năng thực hành, đưa sản phẩm của 
mình lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Đồng thời, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã 
tiếp cận, sử dụng các sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ và xây dựng thương 
hiệu sản phẩm của đơn vị mình. 

PV 

 

 

  



Nguồn: ICTNews 

Ngày đăng: 19/09/2021 
Mục: Cuộc sống số 

Lạng Sơn phát triển nhanh kinh tế số nhờ triển khai mô hình Tổ công nghệ cộng đồng 

Sau gần 2 tháng ra quân phát triển kinh tế số, số hộ gia đình tại Lạng Sơn có cửa hàng số và 
có tài khoản thanh toán điện tử đã tăng lần lượt 48 và 82 lần. Doanh thu của các hộ cũng 
tăng 145 lần. 

Hơn 48.700 gia đình tại Lạng Sơn đã có cửa hàng số 

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã xác định chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là cơ hội to lớn để 
tỉnh miền núi, biên giới có điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn này vươn lên phát triển. 
Trước tiên, Lạng Sơn tập trung vào chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Trong phát biểu tại lễ ra quân phát triển kinh tế số tỉnh Lạng Sơn năm 2021 hồi trung tuần tháng 7, 
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã khẳng định: “Cùng với cả nước, Lạng Sơn xác 
định chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, huy động 
mọi nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng, xã hội”. 

Phát triển kinh tế số Lạng Sơn hướng tới mục tiêu thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ 
sản phẩm, hàng hóa của cách làm truyền thống nhiều đời nay bằng nền tảng số, tạo ra các giá trị 
mới, giúp các hộ nông dân gia tăng thu nhập, bớt sự nhọc nhằn, rủi ro khi được mùa mất giá, được 
giá thì mất mùa. 

Cụ thể, phát triển cửa hàng số cho các gia đình trên nền tảng số Postmart (langson.postmart.vn), 
Vỏ Sò (langson.voso.vn) để phục vụ việc mua và bán thông qua cửa hàng số, định vị địa chỉ số, 
xác định nguồn gốc sản phẩm, dùng công nghệ số để kết nối người bán và người mua, phát triển 
tài khoản thanh toán điện tử. 

Phát triển kinh tế số tại Lạng Sơn trong năm 2021 được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 
20/7 đến 20/9, triển khai tại 5 huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Tràng Định, Bắc Sơn; Giai 
đoạn 2 từ 20/9 đến 20/11, triển khai ở các huyện, thành phố còn lại. Lạng Sơn đặt mục tiêu hết 
năm nay, 50% số hộ trong toàn tỉnh có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử. 

 

Đến ngày 15/9, số hộ gia đình tại Lạng Sơn có cửa hàng số đã tăng 48 lần so với thời điểm ra 
quân phát triển kinh tế số. 



Theo số liệu được Sở TT&TT Lạng Sơn đưa ra tại hội nghị trực tuyến 3 cấp về tập huấn triển khai 
phát triển kinh tế số mới đây, đến ngày 15/9, tại 5 huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định, Bắc 
Sơn, Văn Quan, đã có 48.706 hộ gia đình có cửa hàng số, tăng 48 lần so với thời điểm ra quân; 
24.808 hộ gia đình có tài khoản thanh toán điện tử, tăng 82 lần so với thời điểm ra quân. 

Trên các cửa hàng số, đến nay đã bán 4.300 mặt hàng nông sản của người dân địa phương và tổng 
số đơn hàng đạt được là 6.995. Nhờ đó, doanh thu của các hộ tăng tới 145 lần. 

Có được kết quả này, theo Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Khắc Lịch, là do tỉnh đã thực hiện có 
hiệu quả các chiến lược “vết dầu loang”, “đầu tàu” và đặc biệt là tổ chức đào tạo, hình thành các 
Tổ công nghệ cộng đồng – lực lượng nòng cốt để phát triển kinh tế số. 

Trong gần 2 tháng qua, tại 5 huyện đã xây dựng được lực lượng đầu tàu gồm 2.409 hộ gia đình có 
hàng hóa, nông sản bán được nhiều; đào tạo được lực lượng nòng cốt gồm 3.119 người, với gần 
1.000 Tổ công nghệ cộng đồng. Mỗi tổ này có 3 người gồm trưởng thôn và 2 người biết công 
nghệ, say mê với cái mới. 

Tuy nhiên, đại diện Sở TT&TT cũng chỉ rõ một trong những hạn chế của giai đoạn 1 là cấp ủy, 
chính quyền một số nơi còn chưa thực sự sâu sát trong chỉ đạo và tổ chức triển khai nên kết quả 
chỉ tiêu đầu tàu, tài khoản thanh toán điện tử của một số đơn vị chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Mở rộng phát triển kinh tế số trên toàn tỉnh 

Trong giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 20/9, Lạng Sơn tiếp tục mở rộng phát triển kinh tế số tại thành 
phố Lạng Sơn và các huyện Cao Lộc, Đình Lập, Lộc Bình, Văn Lãng, Bình Gia, với mục tiêu 50% 
hộ gia đình có cửa hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử, 10% số hộ gia đình đầu tàu. 

Để đạt được mục tiêu trên, ông Nguyễn Khắc Lịch đã lưu ý các huyện, xã cần tiếp tục gắn phát 
triển kinh tế số với các chiến lược “Vết dầu loang”, “Đầu tàu”, “Nòng cốt – Tổ công nghệ cộng 
đồng”. 

“Mỗi thôn, bản, khối phố cần tổ chức được lực lượng nòng cốt là Tổ công nghệ cộng đồng gồm 
trưởng thôn, bản và tối thiểu 2 nhân sự được tập huấn, đào tạo đầy đủ để triển khai trực tiếp phát 
triển cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử, mua và bán”, ông Lịch nhấn mạnh. 

 

Lạng Sơn mở rộng phát triển kinh tế số trên toàn tỉnh từ ngày 20/9. (Ảnh minh họa) 

Cũng tại hội nghị tập huấn được kết nối tới 200 xã, phường, thị trấn tại Lạng Sơn, đại diện Sở 
TT&TT đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai phát triển kinh tế số giai đoạn 2 nắm rõ 
các chỉ tiêu về phát triển kinh tế số, nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế số cấp 



huyện; phối hợp với 2 doanh nghiệp là Bưu điện tỉnh và Viettel Post Lạng Sơn tổ chức tập huấn 
tập trung cho các lực lượng nòng cốt. 

UBND các huyện, thành phố cũng cần sớm giao chỉ tiêu cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, 
trong đó có 4 chỉ tiêu bắt buộc gồm: 50% hộ gia đình có cửa hàng số, 50% hộ gia đình có tài 
khoản thanh toán điện tử, có 10% số hộ gia đình đầu tàu và phát triên lực lượng nòng cốt – Tổ 
công nghệ cộng đồng. 

Với các UBND xã, phường, thị trấn, cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế số, Sở 
TT&TT cũng đề nghị: Căn cứ tình hình thực tiễn của từng đơn vị cấp xã, các hợp tác xã, Chủ tịch 
UBND cấp xã ban hành quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn, bản, khối phố và các hợp tác 
xã. 

Bưu điện tỉnh và chi nhánh Viettel Post Lạng Sơn được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với UBND các 
huyện, thành phố để tập huấn, hướng dẫn sử dụng cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử cho 
lực lượng nòng cốt; bố trí nhân lực hỗ trợ kịp thời hộ gia đình có vướng mắc trong quá trình đưa 
sản phẩm lên cửa hàng số. Đồng thời, phát triển người mua hàng hóa trên cửa hàng số đến các 
tỉnh, thành phố trong và ngoài nước. 

Vân Anh 

  



Nguồn: Báo Lào Cai 

Ngày đăng: 19/09/2021 
Mục: Xã hội 

Bộ phận một cửa UBND huyện Bảo Thắng: Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành 
chính 

Theo đúng ngày hẹn, anh Nguyễn Ngọc Linh ở tổ dân phố Phú Thành, thị trấn Phố Lu, 
huyện Bảo Thắng có mặt tại bộ phận một cửa của UBND huyện để nhận lại giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. Anh Linh cho hay: 20 ngày trước, tôi đến bộ phận một cửa để 
thay đổi một số thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ở đây, tôi được công 
chức thuộc bộ phận liên quan hướng dẫn khai báo thông tin nhanh chóng, thuận lợi và 
nhận kết quả đúng theo giấy hẹn. 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường tại bộ phận một cửa 
UBND huyện Bảo Thắng hiện có 36 thủ tục hành chính liên quan, trong đó khoảng 70% thủ tục 
áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4. Năm 2020, công chức của chi nhánh tiếp nhận gần 7.000 hồ 
sơ, có tháng cao điểm tiếp nhận gần 600 hồ sơ. Theo chị Ngô Hạnh Trúc Quỳnh, công chức Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại bộ phận một cửa UBND huyện Bảo Thắng, việc tiếp nhận 
hồ sơ tại đây thuận lợi hơn vì không gian rộng rãi, thoáng mát, quan trọng hơn là khi công dân 
có vướng mắc có thể tra cứu thông tin trên các máy, thiết bị nên việc khai báo thông tin nhanh, 
chính xác hơn. Chi nhánh cũng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, chủ yếu liên quan đến cung cấp 
thông tin, thế chấp, xóa thế chấp. 

 

Công dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa của UBND huyện Bảo Thắng. 

Tương tự, lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội có 29 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ 
phận một cửa UBND huyện đều là dịch vụ công mức độ 3 và 4, trong đó có 3 thủ tục hành 
chính thường xuyên phát sinh hồ sơ. Chị Vũ Thùy Dương, công chức Phòng Lao động, Thương 
binh và Xã hội huyện cho biết: 100% thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này tại bộ phận 
một cửa huyện áp dụng nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đã mang lại nhiều tiện lợi và tiết 
kiệm thời gian cho công dân. 

Bộ phận một cửa của UBND huyện Bảo Thắng đi vào hoạt động từ năm 2015 gồm các lĩnh 
vực: Tài nguyên - môi trường, tư pháp, tài chính - kế hoạch, lao động - thương binh - xã hội, 
kinh tế - hạ tầng… Đến tháng 5/2019, UBND huyện đã phối hợp với Bưu điện tỉnh chuyển bộ 
phận một cửa sang Bưu điện huyện. Để đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nhanh 
chóng cho công dân, bộ phận một cửa đã được trang bị hệ thống máy tính, máy in… đồng bộ; 
hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân và hệ thống tra cứu thông tin phục vụ nhu cầu của 
công dân. 



Bộ phận một cửa UBND huyện Bảo Thắng hiện đang thực hiện 142 thủ tục hành chính mức độ 
4 và 21 thủ tục hành chính mức độ 3. Năm 2020, tại đây đã tiếp nhận 5.640 hồ sơ, trong đó tỷ 
lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,5% và bộ phận đã tiếp nhận và trả kết quả hơn 2.000 hồ sơ 
qua dịch vụ bưu chính công ích. Người dân đăng ký nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính 
công ích được miễn cước phí vận chuyển. 

Theo đánh giá của lãnh đạo Văn phòng UBND huyện Bảo Thắng phụ trách bộ phận một cửa, 
trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ 
phận một cửa ngày càng được nâng cao về trình độ; việc giải quyết thủ tục hành chính theo 
đúng quy định, đúng thời hạn, hồ sơ lưu đầy đủ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây phiền 
hà, tiêu cực trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn... 

 

  



Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống 

Ngày đăng: 19/09/2021 
Mục: Doanh nghiệp 

Phương thức "lạ" để tiêu thụ nông sản trong đại dịch COVID-19 

Việc hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ nông sản ở các địa phương trong thời điểm dịch COVID-19 
đang diễn biến phức tạp đã giúp người nông dân vơi bớt đi phần lo lắng và có thêm động lực 
để phát triển sản xuất. 

Tiêu thụ nông sản qua livestreams, sàn thương mại điện tử 

 

Tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử là giải pháp hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh. 

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới các hoạt động phân phối, tiêu thụ, xuất khẩu 
các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Trong điều kiện hiện nay, việc phân phối tiêu thụ các mặt 
hàng nông sản trên các sàn thương mại điện tử, được xem là một trong những giải pháp quan trọng 
và hiệu quả. 

Trong thời gian qua, hàng loạt các mặt hàng nông sản đã được "lên chợ mạng", tăng thêm kênh 
tiêu thụ trong dịch COVID-19 cho người nông dân.  

Điển hình gần đây nhất, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa phối hợp 
với Sở Công Thương Hà Tĩnh kết nối và tổ chức phân phối bưởi Phúc Trạch thông qua chương 
trình "Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia" và trên các Sàn thương mại điện tử lớn như: Voso, 
Postmart, Sendo, Shopee, Tiki, Lazada... 

Trong đợt thu hoạch rộ nhất, mặt hàng nhãn lồng Hưng Yên cũng đã được hỗ trợ tiêu thụ trên sàn 
thương mại điện tử Sendo. Trước đó, mặt hàng chủ lực vải thiều của Bắc Giang, Hải Dương cũng 
đã tiêu thụ rất tốt qua kênh thương mại điện tử. Với việc đưa vải thiều chất lượng lên "chợ mạng", 
hàng ngàn tấn vải đã được tiêu thụ, hỗ trợ người nông dân tìm thêm kênh bán hàng mới. 



 

Bưởi Phúc Trạch bán trên sàn thương mại điện tử với giá từ 30.000-70.000 đồng/quả 

Với vai trò quản lý nhà nước về TMĐT, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang triển khai các 
hoạt động nhằm đảm bảo việc lưu thông hàng hóa thông qua TMĐT. Cụ thể như việc lên phương 
án kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong vận chuyển hàng hóa thiết yếu, tăng cường nguồn cung 
hàng hóa, giảm áp lực cho các tỉnh thành trong thời gian giãn cách, cũng như đề xuất các địa 
phương tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên giao hàng TMĐT được phép hoạt động. 

Theo bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục 
đã có những báo cáo, đề xuất kịp thời với Ban chỉ đạo, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương 
để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo lưu thông hàng hóa, trong đó có mặt hàng nông sản và rau củ quả 
tươi sống. 

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, về hoạt động phát triển thị trường 
TMĐT, từ cuối năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ các phát triển sản phẩm Việt, hàng hoá của doanh 
nghiệp Việt trên các sàn TMĐT, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã ký kết Thỏa thuận hợp 
tác chiến lược với Tổng công ty Bưu chính Viettel (Viettel Post - sàn TMĐT Voso) và sàn TMĐT 
Sendo để xây dựng "Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia" trên các sàn TMĐT. Đây cũng là hoạt 
động triển khai Cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" do Bộ Chính trị phát động đã 
có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ những năm vừa qua. 

Hiện chương trình đang được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp các tỉnh, thành trên cả nước và tiếp 
tục mở rộng ra các sàn TMĐT lớn khác Tiki, Postmart, Shopee và Lazada với các hình thức triển 
khai khác nhau, được sự ủng hỗ và hỗ trợ của lãnh đạo các tỉnh, Sở ban ngành và doanh nghiệp ở 
địa phương. 

Qua thời gian gần 1 năm chính thức vận hành tổ chức hoạt động kết nối TMĐT ở các tỉnh, thành 
phố như Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Sóc 
Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Lạng Sơn, Hà Tĩnh . . . hàng nghìn 
lượt doanh nghiệp đã được tiếp cận và phổ biến về chương trình, hiện tại có hàng trăm sản phẩm 
được lựa chọn kỹ lưỡng đã được đưa lên "Gian hàng Việt trực tuyến". Hiện tại độ phủ của chương 
trình đã rất rộng và được cộng đồng doanh nghiệp khắp các tỉnh, thành đánh giá cao. 

Thành lập "tổ kết nối nông sản" 

Trong thời gian qua, Chính phủ đã kịp thời có những sửa đổi cho phù hợp với thực tế, giúp đường 
đi của vật tư nông sản, hàng hoá nông sản… đã được thông thoáng. Trong thẩm quyền, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ tại TP.HCM và các tỉnh, 
thành phía Nam (Tổ công tác 970) để kết nối tháo gỡ các vấn đề về sản xuất, tiêu thụ nông sản 
trên địa bàn; phối hợp các địa phương thúc đẩy từng vấn đề cụ thể để bổ sung và tháo gỡ. Bộ cũng 



tổ chức kết nối cung cầu nông sản giữa các tỉnh sản xuất với thị trường tiêu thụ. Bộ đề nghị Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành lập tổ công tác tương tự tổ công tác 970 để 
cùng nhau phối hợp kết nối tiêu thụ nông sản. 

Để kết nối, tiêu thụ nông sản, Tổ công tác 970 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ, 
kết nối tiêu thụ nông sản trong bối cảnh TP.HCM và các tỉnh phía Nam giãn cách xã hội như xây 
dựng trang web, sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo) và số điện thoại đường dây nóng… Đến 
nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương đã hình thành được 1.300 đầu 
mối cung ứng nông sản, 58 kho tập kết hàng hóa nông sản, thực phẩm với số lượng tiêu thụ lên tới 
1.000 tấn/ngày trong thời gian TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội. Nhờ đó, nhiều đơn hàng lớn 
được kết nối, tiêu thụ thành công đã tích cực hỗ trợ hoạt động cung ứng lương thực, thực phẩm 
thiết yếu cho các địa phương, tạo hiệu ứng cao trong xã hội; nhất là chương trình "combo 10kg/túi 
nông sản" với giá 100.000 đồng tại TP.HCM đã và đang có sức lan tỏa lớn, được nhiều tỉnh, thành 
phố áp dụng và nhân rộng tại Bình Dương, Tiền Giang… 

"Một trong những thành công của Tổ công tác 970 thời gian qua là sáng kiến thành lập túi nông 
sản 10kg. Nếu lấy sản lượng để so sánh, số lượng này chưa thấm gì so với tổng cung cầu của nông 
sản miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, ý tưởng ấy sẽ tạo ra làn sóng, khơi dậy 
một phương thức kinh doanh mới. Nó gợi mở những cách thức vận hành đời sống theo cách khác, 
không chỉ bởi dịch bệnh, mà cao hơn là thích nghi với cuộc cách mạng 4.0, cách mạng chuyển đổi 
số đang len vào từng ngõ ngách cuộc sống…", ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn nói. 

Từ thành công của mô hình này ở các tỉnh phía Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
thành lập Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, đồng thời thành lập "Diễn đàn thông tin kết 
nối sản xuất và tiêu thụ nông sản" để mở rộng ra cả nước, với nhiều lĩnh vực, ngành hàng trước 
tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều chuỗi sản xuất, cung ứng, lưu thông, tiêu thụ 
nông sản tại các tỉnh, thành phố gặp khó khăn và bị đứt gãy. Với diễn đàn này, Tổ công tác 970 đề 
nghị các nhà bán lẻ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần mạnh dạn liên kết để được cung cấp mọi 
thông tin người mua, người bán, cả về đơn vị vận chuyển, logistics, lẫn hỗ trợ thủ tục ký hợp đồng 
trực tiếp. 


