
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Thái Nguyên 

Ngày đăng: 05/01/2022 
Mục: Thời sự 

Bưu điện tỉnh đạt tổng doanh thu trên 357 tỷ đồng 

 

Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao tặng xe máy cho 2 bưu tá thuộc Trung tâm 
khai thác vận chuyển, Bưu điện tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021. 

Chiều 5-1, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022. Đến dự có 
đồng chí Vũ Duy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
Cùng dự có lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và đại diện một số sở, ngành của 
tỉnh. 

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2021 và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, năm 2022, Bưu 
điện tỉnh đặt ra một số mục tiêu,  nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; tăng cường chuyển đổi số; phát triển trên 1.500 cộng tác viên 
bán hàng trên cơ sở các nền tảng giải pháp công nghệ; mở rộng các điểm bán lẻ kết hợp với 
kinh doanh, tiêu thụ nông sản; tiếp tục thực hiện các hoạt động quan tâm, chăm lo sức khoẻ 
cho người lao động trước dịch COVID-19.... 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quan tâm hơn nữa và có các cơ chế đặc thù dành cho Bưu 
điện tỉnh Thái Nguyên; các bạn hàng cần đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ để cùng Bưu điện tỉnh 
phát triển mạnh hơn nữa... 

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng với tinh thần "Bưu điện Việt 
Nam - Hành trình mới - Tầm cao mới",  Bưu điện tỉnh đã không ngừng nỗ lực trong sản xuất, 
kinh doanh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: Tổng doanh thu đạt trên 357 tỷ 
đồng, bằng 103% năm 2020; năng suất lao động bình quân đạt 196,8 triệu đồng/người/năm; 
thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,3 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách 11,2 
tỷ đồng; thực hiện tiếp nhận, chuyển phát 178.374 hồ sơ; số lượng phát triển bảo hiểm xã hội 
tự nguyện đạt 6.489 người và bảo hiểm y tế đạt 33.662 người.... 

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn phối hợp hỗ trợ tiêu thụ 43 tấn vải thiều cho người dân tỉnh Bắc 
Giang; hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia sàn thương mại điện tử 



Postmart; ủng hộ Chương trình " Sóng và máy tính cho em" với tổng số tiền trên 50 triệu 
đồng... 

Vũ Công 

 



 

Nguồn: Báo Bắc Giang 

Ngày đăng: 05/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh Bắc Giang phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 442 tỷ đồng 

Ngày 5/1, Bưu điện tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai kế 
hoạch năm 2022. Đồng chí Hứa Đình Thuyên, Giám đốc Bưu điện tỉnh chủ trì. Dự hội 
nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 
thông và cán bộ, đại diện người lao động Bưu điện tỉnh. 

Tại điểm cầu trực tuyến, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam và lãnh đạo một một số ban trực thuộc Tổng Công ty dự. 

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện Bưu điện tỉnh có 224 điểm mạng phục vụ bưu chính, trong đó 
36 bưu cục cấp 1,2,3 và 182 điểm Bưu điện- Văn hóa xã và 6 ki ốt, đại lý, thùng thư độc lập. 
Năm 2021, Bưu điện tỉnh có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong sản xuất, kinh doanh, 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu.  

Tổng doanh thu của đơn vị đạt hơn 330 tỷ đồng, bằng 107,7% kế hoạch năm, bằng 114% so 
với năm 2020, nộp ngân sách hơn 10,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động 13,2 
triệu đồng/người/tháng, tăng gần 3 triệu đồng/người/tháng so với năm ngoái.  

Trong năm, Bưu điện tỉnh thực hiện tốt dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua bưu chính công ích. Cùng đó, thường xuyên sửa chữa và nâng cấp hạ tầng cơ sở vật 
chất, trang thiết bị các điểm bưu điện, qua đó từng bước nâng chất lượng phục vụ của ngành. 

 

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện lãnh đạo Bưu điện huyện Yên Dũng. 

Phát huy kết quả đạt được năm 2022, Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 442 tỷ đồng, tăng 3% so với kế 
hoạch Tổng Công ty giao; thu nhập bình quân người lao động là 17,2 triệu đồng/người/tháng, 
nộp ngân sách 13 tỷ đồng. 

Triển khai có hiệu quả việc rà soát, bảo đảm chất lượng, an toàn dịch vụ, đặc biệt nhóm dịch 
vụ chi trả hành chính công; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đẩy nhanh tiến độ 
triển khai mở rộng phạm vi thu thuế, tiền điện. Vận động, tiếp cận người dân phát triển bảo 
hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.  

Triển khai hệ thống tuyển dụng, quản lý và trực tiếp tổ chức kinh doanh cho lực lượng cộng 
tác viên, đại lý thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng và thực hiện các 
hoạt động tại Bưu điện- Văn hóa xã theo định hướng xây dựng thành cấp quản lý thứ 4. Xây 



dựng mới quy trình dịch vụ trên cơ sở ứng dụng chuyển đổi số trong các công đoạn cung cấp 
dịch vụ nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng, tăng năng suất lao động và ngăn ngừa, hạn chế 
rủi ro. 

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông, Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh. Đồng thời, đề nghị Bưu điện 
tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản xuất kinh doanh gắn với 
phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.  

 

Bưu điện tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong 
phong trào thi đua năm 2021. 

Đẩy mạnh đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng 
ký tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử PostMart.vn để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản của tỉnh. Nâng cao 
hiệu quả hoạt động của điểm Bưu điện-Văn hóa xã. 

Khai thác và ứng dụng hiệu quả nền tảng mã địa chỉ gắn với bản đồ số nhằm nâng cao hiệu 
quả của hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử và logistics; 
phối hợp và sử dụng chung hạ tầng bưu chính trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 
ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ bưu chính để xâm hại an ninh quốc gia. Chú trọng tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực 
thi nhiệm vụ. 

Nhân dịp này, Bưu điện huyện Yên Dũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bưu 
điện tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong 
trào thi đua năm 2021. Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Bắc Giang, Sở 
thông tin và Truyền thông khen thưởng. 

Tin, ảnh: Hoàng Phương 



 

Nguồn: Báo Quảng Bình 

Ngày đăng: 05/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2022 

Chiều ngày 5/1, Bưu điện tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, 
kinh doanh năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các 
sở, ban, ngành liên quan. 

Vượt qua những khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, trong năm 2021, 
Bưu điện tỉnh Quảng Bình đạt tổng doanh thu 180 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam giao, tăng 2,7% so với năm 2020. Nộp ngân sách hơn 3,2 tỷ 
đồng. 

Trong năm, các nhóm dịch vụ như: Bưu chính chuyển phát, dịch vụ tài chính bưu chính, phân 
phối truyền thông đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả. Dịch vụ bảo hiểm 
xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình được quan tâm, phát triển thêm trên 26.200 người 
tham gia; đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thành công thí 
điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại 2 địa bàn là thành phố Đồng 
Hới và huyện Tuyên Hóa. 

 

Quang cảnh hội nghị. 

Đến nay, toàn tỉnh đã có 114 điểm Bưu điện - Văn hóa xã, đảm bảo 100% xã có điểm bưu 
chính có người phục vụ. Hệ thống công nghệ thông tin ngày càng được nâng cấp và hoàn 
thiện, nhiều ứng dụng phần mềm được đưa vào sử dụng, góp phần tăng năng suất lao động. 

Hội nghị cũng đã thảo luận những giải pháp nhằm tăng cường thúc đẩy hoạt động kinh doanh 
dịch vụ, phát triển các dịch vụ mới trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát và tài chính bưu 
chính, đẩy mạnh kênh bán lẻ các dịch vụ phân phối truyền thông; phát triển hạ tầng, mạng 
lưới bưu chính; tích cực triển khai dịch vụ hành chính công; nâng cao hiệu quả hoạt động của 
hệ thống Bưu điện - Văn hóa xã; phát triển lực lượng cộng tác viên bán hàng đảm bảo bao 
phủ đại bàn đến tận thôn, bản, phấn đấu đạt tổng doanh thu 208 tỷ đồng trong năm 2022. 



 

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen 

Dịp này, Bưu điện tỉnh Quảng Bình đã phát động thi đua năm 2022; nhiều cá nhân, tập thể có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen… 
của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao 
động tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Hoàng Thu 

  



 

Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 05/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn 

Với mục tiêu thêm kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong và ngoài nước cho 
mặt hàng nông sản, thời gian qua, bên cạnh sự chủ động của người dân, các ngành chức 
năng đã hỗ trợ, hướng dẫn nông dân các kỹ năng đưa sản phẩm nông sản lên sàn 
thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. 

 

Tập huấn đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử và livestream bán hàng trực 
tuyến cho nông đân. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc chủ động tìm hướng kết nối, bán 
sản phẩm qua các kênh online, sàn thương mại điện tử (TMĐT) là việc làm hết sức quan 
trọng. Chị Hoàng Thị Thủy, xã Cò Nòi (Mai Sơn) có 2 ha trồng cây ăn quả, cho biết: Nhờ biết 
livestream và giới thiệu các sản phẩm nông sản lên sàn TMĐT, gần một nửa số nông sản của 
gia đình đã được bán thông qua mạng xã hội. Việc quảng bá trực tuyến các loại quả như: xoài, 
nhãn, bưởi tại vườn giúp cho khách hàng vừa có thể tham quan vườn cây ăn quả đang kỳ thu 
hoạch, lại có thể tin tưởng vào chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm. 

Với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện 
pháp đảm bảo việc lưu thông hàng hóa. Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã cung cấp thông 
tin giá cả thị trường trên zalo gửi đến các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn; Sở Công Thương 
tổ chức các hội nghị tập huấn ứng dụng thương mại điện tử và hỗ trợ kết nối phân phối sản 
phẩm của tỉnh qua “Gian hàng Việt trực tuyến” trên các sàn TMĐT; triển khai sự kiện “Ngày 
đặc sản Sơn La” trên gian hàng Việt tại sàn Sendo. Hỗ trợ xây dựng Website thương mại điện 
tử cho 10 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và hỗ trợ phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh 
cho 3 đơn vị, doanh nghiệp. Hiện, toàn tỉnh đã có 35 sản phẩm hàng hóa, nông sản chế biến, 
nông sản quả tươi được giới thiệu và bán trên các sàn thương mại điện tử với sản lượng tiêu 
thụ qua các sàn khoảng trên 100 tấn. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp với đại diện các sàn thương mại 
điện tử trực tiếp hướng dẫn các hộ sản xuất, HTX và doanh nghiệp đăng ký tài khoản, cách 
thức vận hành và các ứng dụng trên sàn TMĐT Postmart.vn. Bên cạnh đó, các hộ sản xuất 
cũng được hỗ trợ hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, kỹ năng livestream bán hàng trên mạng xã 
hội để chủ động hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở thêm đầu ra mới bền vững 
cho các mặt hàng nông sản. 



Ông Hoàng Đình Hiệp, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Sơn La, cho biết: Sau hơn 3 tháng triển 
khai, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, Bưu điện tỉnh đã 
tạo thành công hơn 20.000 tài khoản cho người nông dân và tiêu thụ được hơn 50 tấn nông 
sản các loại. 

Chị Nguyễn Thị Điệp, bản Văn Minh, xã Mường Bú (Mường La), chia sẻ: Gia đình tôi có 2 
ha táo đại, sản lượng khoảng 30 tấn, việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19. 
Được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tập huấn về nền tảng kinh doanh số, 
kỹ năng livestream bán hàng, tôi đã tự tin hơn đứng trước màn hình giới thiệu các sản phẩm 
do chính tay mình làm ra lên mạng xã hội, cũng như phương thức canh tác, thời gian thu 
hoạch, cách thức vận chuyển và đặt hàng... Sau vài lần tự livestream, tôi đã có thêm rất nhiều 
khách hàng mới trên khắp cả nước gọi điện đến đặt vấn đề kết nối, tiêu thụ sản phẩm. 

Phương thức tiêu thụ trực tuyến trên sàn điện tử và mạng xã hội là hướng đi hiệu quả, giúp 
nâng cao giá trị sản xuất cho các mặt hàng nông sản của địa phương. Ông Nghiêm Văn Tuấn, 
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, cho biết: Trung tâm tiếp tục phối hợp với các địa 
phương, ngành chức năng đẩy mạnh việc bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn các hộ sản xuất 
những kỹ năng cần thiết để đưa hàng nông sản lên các sàn thương mại điện tử; kết nối, tăng số 
lượng các sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản. 

Với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, nhất là việc người dân đã chủ động tìm hướng kết 
nối, bán sản phẩm qua các kênh online, sàn giao dịch TMĐT không chỉ giúp giải tỏa ách tắc 
trong tiêu thụ nông sản mùa dịch, mà được kỳ vọng sẽ trở thành kênh chiến lược để phát triển 
thị trường nông sản Sơn La vươn xa ra thị trường thế giới. 

Nguyễn Yến 



 

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp 

Ngày đăng: 05/01/2022 
Mục: Tiêu dùng 

Nỗi lo chợ Tết: Sướng mua đồ online, khổ vì shipper kiệt sức 

Dù mới đầu tháng nhưng chị Lan đã mua nhiều loại thực phẩm khô như: măng, miến, nấm 
hương,… cho Tết Nguyên Đán. Tất cả đều mua online qua sàn thương mại điện tử, từ chiếc 
điện thoại di động 

Sắm Tết sớm 

Chồng là con trưởng, chị Nguyễn Hoàng Lan (Phùng Khoang, Hà Đông, Hà Nội) thường phải 
lo chuẩn bị nhiều loại thực phẩm. Ngay từ đầu tháng 12 Dương lịch, chị đã lên kế hoạch và 
đặt mua online trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT). 

Chị cho hay, trên sàn Postmart của Bưu điện Việt Nam có đầy đủ các loại đặc sản Tết như 
miến dong, gạo tám thơm, măng, nấm, các loại mứt, hạt,… Nhiều loạt đạt chuẩn OCOP được 
cơ quan chức năng chứng nhận đảm bảo về chất lượng và an toàn thực phẩm. Hiện, các 
sàn TMĐT bán từ đồ nhập khẩu cao cấp tới bình dân như mớ rau, con cá,… 

Hơn hai năm nay, mua sắm online đã trở thành thói quen của chị Lan, đặc biệt trong bối cảnh 
dịch bệnh. Rút kinh nghiệm những năm trước, gần Tết, shipper thường quá tải, nên chị Lan 
đặt mua từ sớm. 

“Những thứ mình mua đều là đồ khô, mà các sàn giờ chạy chương trình Tết toàn free ship, 
tặng thêm voucher nên tính ra mua cũng rẻ ngang ngoài chợ”, chị nói. 

Vừa nhận 5kg miến Cao Bằng, bà Trần Thị Tâm (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, hơn một năm 
nay bà quen với việc mua các loại đặc sản trên mạng từ các sàn TMĐT. Trước đây, để mua 
được những món như miến Cao Bằng, chè Thái Nguyên hay cá khô tận Cà Mau, bà đều phải 
nhờ người quen mua hộ, không chỉ phiền mà nhiều khi mua phải đồ không ưng ý. 

Năm 2021, nghe thông tin vải thiều Bắc Giang bán trên sàn, giao ngay trong 2 tiếng, bà Tâm 
đặt mua thử thành công. Từ đó, bà thường xuyên mua online nhiều loại thực phẩm khô cho 
gia đình. “Giá không khác gì ngoài chợ mà còn giao nhanh nên tôi chủ động mua sớm. Con 
cháu cho đồng nào là để dành mua đồ Tết”, bà cho hay. 

Theo bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc phát triển kinh doanh một công ty nghiên cứu thị 
trường, trước đây khi chưa có dịch Covid-19, chỉ cần nhìn vào data (dữ liệu) và qua các năm 
khác nhau có thể dự đoán xu hướng thị trường Tết năm tới. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng 
dịch Covid-19, hành vi mua sắm của người tiêu dùng, thói quen sinh hoạt, giải trí, thói quen 
kết nối với mọi người đã thay đổi rất nhiều. 

Theo bà Nga, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp đang hướng đến thị trường mùa Tết cần lưu 
tâm đến 4 vấn đề là chơi Tết, mua sắm Tết, ăn Tết và quà Tết đang thay đổi ra sao. 

Qua một khảo sát gần đây đối với người tiêu dùng ở TP.HCM và Hà Nội, bà Nga cho biết, 
những hoạt động vui chơi Tết sẽ số hóa nhiều hơn. Mua hàng online trở thành kênh mua sắm 
chính của người tiêu dùng. Với những người mới trải nghiệm mua sắm online đã thấy được sự 
thuận tiện, dễ dàng Vì thế, việc mua sắm Tết sẽ thay đổi” – bà Nga nói. 

Dự đoán về xu hướng tiêu dùng trên TMĐT dịp cuối năm (10/2021-1/2022) của Lazada, 
người tiêu dùng có xu hướng mua sắm Tết truyền thống sớm hơn thường lệ. 

Thời gian có thể bắt đầu từ cuối tháng 11, đầu tháng 12, tập trung vào các nhóm hàng cá nhân 
như quần áo, mỹ phẩm, sản phẩm cho bé,… vì nỗi lo dịch bệnh trở lại, lo ngại thiếu hụt hàng 
hóa hay giao hàng gián đoạn. Còn các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô hay hoa 
trái sẽ được mua vào thời gian cận Tết hơn. 



Ảnh hưởng của dịch bệnh, thói quen mua sắm trực tuyến được hình thành và phát huy trong 
giai đoạn giãn cách sẽ tiếp tục được duy trì trong trạng thái bình thường mới. Người tiêu dùng 
hướng đến việc chi tiêu hiệu quả, thông minh thông qua việc lựa chọn mua hàng vào các dịp 
lễ hội mua sắm lớn như ngày độc thân (11/11) hay 12/12 và sử dụng các mã giảm giá, 
voucher,… 

Đồng loạt khuyến mại 

Nhằm giảm thiểu dịch bệnh lây lan, các siêu thị cũng như các cửa hàng kinh doanh giỏ quà 
Tết cũng đẩy mạnh dịch vụ mua sắm online. Chỉ cần ngồi ở nhà, người tiêu dùng có thể lựa 
chọn sản phẩm ưng ý, sau đó hàng sẽ được ship đến tận địa chỉ mà không tốn thời gian di 
chuyển. 

Theo khảo sát, các sàn TMĐT đã đồng loạt tổ chức chương trình bán hàng Tết ngay từ sớm. 
Đây là thời điểm vàng để người tiêu dùng thoải mái mua sắm, với mức giảm giá tốt nhất; còn 
các đối tác, nhà bán hàng dễ dàng tiếp cận với khách hàng mục tiêu hơn. 

Sàn Postmart đẩy mạnh bán đặc sản địa phương phục vụ nhu cầu Tết. Lazada tổ chức chương 
trình Tết mới, Sale to từ 5/1 với hàng triệu sản phẩm giảm giá,… Chương trình Tết sale hoàn 
xu 88% của Shopee khởi động cho chiến dịch Tết Sale kéo dài đến hết 27/1. 

 

Các sàn tăng cường giao hàng cuối năm 

Các thương hiệu cũng như siêu thị bắt tay với các sàn TMĐT để bán hàng Tết. Mondelez 
Kinh Đô sẽ phục vụ người tiêu dùng 40 dòng sản phẩm mới tại hơn 200.000 điểm bán hàng 
trên cả nước cũng như tại các kênh mua sắm trực tuyến như Tiki, Shopee, Lazada và Grab. 

Ông Furusawa Yasuyuki, Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam, cho hay, sau dịch, hành vi, nhu 
cầu của người dân có nhiều thay đổi như chú trọng sự thuận tiện, ưu tiên mua hàng trực tuyến 
và thanh toán không tiền mặt. Do đó, siêu thị đã có kế hoạch tăng cường nhân lực phục vụ 
qua các kênh mua hàng qua điện thoại, ứng dụng Aeon App,  Shopee Food… 

Một số các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương cũng bày bán giỏ quà Tết trên các trang 
TMĐT như Shopee, Lazada,… giá chỉ từ 150.000-850.000 đồng/giỏ quà. Đặc biệt còn có 
những giỏ quà Tết handmade, nông sản… theo chủ đề, tùy nhu cầu của khách hàng. 

Nhận định về thị trường cuối năm, ông James Dong, Tổng Giám đốc Lazada Việt Nam và 
Thái Lan cho rằng, thông qua các ưu đãi hấp dẫn về giá, sản phẩm đa dạng và tăng cường 
miễn phí giao hàng, người dùng có thể an tâm mua sắm cho bản thân và gia đình trong dịp Tết 
Nguyên đán gần kề. Đây cũng là cơ hội để các thương hiệu và nhà bán hàng thúc đẩy kinh 
doanh, khởi đầu cho năm mới 2022. 



Tuy nhiên, để thúc đẩy người tiêu dùng lên sàn TMĐT nhiều hơn, các sàn cần tăng cường 
nhiều giải pháp. Năng lực hạ tầng logistics tuy đã liên tục nâng cấp nhưng vẫn cần tiếp tục cải 
thiện. Nhiều khách hàng vẫn chưa quên trải nghiệm chờ một đơn hàng tận 2-3 tháng trong cao 
điểm giãn cách. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ hàng Việt trên các sàn TMĐT vẫn thấp. Chưa đến 20% top mặt hàng được 
tìm mua trên sàn trong mùa dịch là hàng Việt Nam. Các sàn cũng cần tăng cường các giải 
pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trước các vụ việc khuyến mại ảo, hàng giả. 



 

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản 

Ngày đăng: 05/01/2022 
Mục: Tin tức 

Gần 3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 

 

Nhân viên bưu điện hướng dẫn chi trả trợ cấp cho người già trên 80 tuổi, tháng 4/2021. (Ảnh: 
Hà Ngọc) 

Trên 2,96 triệu người được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp 
hằng tháng từ đầu năm nay, theo Nghị định 108 của Chính phủ. 

BHXH Việt Nam ngày 5/1 cho biết, cơ quan này tính toán với mức tăng 7,4%, tổng kinh phí 
dành chi trả trong tháng một gần 1.052 tỷ đồng. Trong đó khoảng 904.000 người hưởng từ 
ngân sách Nhà nước hơn 257 tỷ đồng, hơn 2 triệu người hưởng từ nguồn Quỹ BHXH với số 
tiền 794 tỷ đồng. 

Người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 sẽ được điều chỉnh đạt 2,5 triệu đồng 
một tháng. Người hưởng thấp hơn 2,3 triệu đồng được tăng thêm 200.000 đồng mỗi tháng; 
người hưởng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng được điều chỉnh đủ 2,5 triệu đồng. 

Các nhóm thụ hưởng gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân 
nhân, công an và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, 
phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động. 

Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cuối 2020, Việt Nam có khoảng 14,1 
triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu. Hơn 3,1 triệu người trong số đó đang được hưởng lương hưu 
và bảo hiểm xã hội hàng tháng; 1,8 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí. Còn hơn 9,2 triệu người 
sau độ tuổi nghỉ hưu chưa được hưởng một tầng an sinh nào khác. 



 

Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 06/01/2022 
Mục: BHXH 

Chi trả lương hưu, trợ cấp hai tháng đầu năm 2022 vào cùng một kỳ 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) 
hàng tháng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng thời bảo đảm an toàn, 
phòng chống dịch COVID-19, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ thực 
hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo phương án chi trả gộp 1 lần tiền chế độ 
của cả tháng 1 và tháng 2/2022 vào kỳ chi trả của tháng 1/2022. 

Theo BHXH Việt Nam dự kiến, cả nước có 2.966.645 người được điều chỉnh tăng mức hưởng 
theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP từ ngày 1/1/2022, cụ thể là điều chỉnh tăng thêm 7,4% 
trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối 
tượng như: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an 
nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, 
phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của 
pháp luật.... 

Các mức tăng được điều chỉnh như sau: 

 

 



 

Nguồn: Báo An ninh thủ đô 

Ngày đăng: 06/01/2022 
Mục: Đời sống 

Chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, 2 trước Tết Nguyên đán 2022 

Việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo phương án chi trả gộp một lần 
tiền chế độ của cả tháng 01 và tháng 02/2022 vào kỳ chi trả của tháng 01/2022. 

 

Chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng thời, 
bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19, Tổng Công ty bưu điện Việt Nam sẽ thực 
hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo phương án chi trả gộp 1 lần tiền chế độ 
của cả tháng 01 và tháng 02/2022 vào kỳ chi trả của tháng 01/2022. 

Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền 
mặt tại Bưu điện. Cụ thể, Bưu điện sẽ chi trả tiền tại qua tài khoản ATM ngay khi nhận được 
danh sách và tiền từ bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày hôm sau. Thời gian chi trả tại các 
điểm không thay đổi, chỉ có khác là người hưởng được nhận luôn tiền chế độ của cả 2 tháng 
trong một kì chi trả. 

Đối với các đối tượng đến nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thì vẫn theo như quy định 
trước đây như: mang theo thẻ chi trả và giấy ủy quyền (trường hợp người nhận được người 
hưởng ủy quyền lĩnh thay). 

Bưu điện các tỉnh/thành phố sẽ chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố xây 
dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2022 vào 
cùng kỳ chi trả tháng 01/2022 tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương phù hợp 
với các chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố, các yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội và 
hướng dẫn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trong quá trình thực hiện công tác chi trả lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội, 100% nhân viên bưu điện tham gia công tác phải tuyệt đối tuân thủ 
các nguyên tắc an toàn phòng dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của bảo hiểm xã 
hội và Bưu điện Việt Nam. 



 

Nguồn: Báo Lạng Sơn 
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Hiệu quả truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên môi trường Internet 

Nhằm đẩy mạnh truyền thông để hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT năm 2021 và phù hợp quy định về phòng, chống dịch COVID-19, thời 
gian qua, BHXH tỉnh đã linh hoạt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách 
BHXH, BHYT trên môi trường Internet. Qua đó, kịp thời tuyên truyền chính sách đến 
người dân, phát triển thêm nhiều đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT gia đình. 

Trong năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều thời điểm bùng đợt 
dịch lớn nên việc truyền thông theo hình thức truyền thống như hội nghị, lồng ghép qua các 
cuộc họp không còn phù hợp. Vì vậy, BHXH tỉnh đã kịp thời chuyển đổi hình thức tuyên 
truyền, gửi công văn yêu cầu BHXH các huyện tăng cường công tác truyền thông chính sách 
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên môi trường internet, mạng xã hội, tổ chức 
truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua hình thức livestream tại 
trang fanpage của BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh. 

 

Cán bộ BHXH tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tuyên truyền, truyền thông chính sách BHXH, 
BHYT qua hoạt động livestream trực tiếp trên mạng xã hội facebook 

Ông Đào Trọng Hiếu, Trưởng Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng (BHXH tỉnh) cho 
biết: Thời gian qua, ngoài việc đăng tải các bài viết, videoclip, file phát thanh trên mạng xã 
hội như: facebook, zalo, youtube của BHXH tỉnh, BHXH các huyện, mỗi công chức, viên 
chức toàn ngành BHXH tỉnh đã tích cực đăng tải, chia sẻ các bài viết tuyên truyền trên 
facebook, zalo, youtube cá nhân với phương châm mỗi công chức, viên chức thực sự là một 
tuyên truyền viên trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Nhờ đó, 
thông tin về chính sách BHXH, BHYT đến được với người dân thường xuyên, đồng thời, 
tương tác trực tiếp với ngành BHXH. Với hình thức này, người lao động đã chủ động được 
thời gian tìm hiểu, tiếp cận. 

Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh và các 
kênh đại lý thu khác tuyên truyền đến các nhân viên đại lý thu về các hoạt động truyền thông 
trên internet, mạng xã hội, nhất là khi tổ chức hoạt động livestream. BHXH tỉnh yêu cầu văn 
phòng, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH các huyện cử cán bộ hướng dẫn nhân viên 
đại lý thu vào tương tác, chia sẻ livestream trên trang facebook và zalo cá nhân để họ mời các 
khách hàng tiềm năng vào tham gia buổi truyền thông online, qua đó, kịp thời tư vấn, hỗ trợ 
và phát triển đối tượng trong buổi livestream. Kết quả, năm 2021, BHXH tỉnh đã đăng 50 bài 



viết trên Zalo, 6 video trên Youtube, thực hiện 1 buổi livestream trên Facebook với 331 người 
tham dự. 

 Chị Trần Thị Thu Thuỷ, chủ cửa hàng cắt tóc, gội đầu ở phường Đông Kinh, thành phố Lạng 
Sơn chia sẻ: Được chị hàng xóm làm bưu điện mời vào xem livestream về chính sách BHXH, 
BHYT của cán bộ BHXH tỉnh nên tôi đã hiểu rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện. Sau đó, 
tôi đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện với mức gần 4 triệu đồng/năm, tính ra mỗi tháng 
đóng hơn 300 nghìn đồng. 

Với mỗi chương trình phát sóng trực tiếp, đội ngũ biên tập viên cùng tổ tư vấn chọn khung 
giờ phù hợp để thu hút được nhiều người xem, chuẩn bị công phu về kịch bản chương trình, 
trong đó, tập trung khai thác nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi thiết thực của người lao 
động tự do khi tham gia BHXH tự nguyện. Cùng với nội dung kịch bản hay, hấp dẫn là sự đầu 
tư về hệ thống trang thiết bị hiện đại, các buổi phát sóng trực tiếp đã giúp người xem hiểu sâu, 
toàn diện hơn về chính sách BHXH tự nguyện. Ngoài hình thức trên, ngành gửi tin nhắn, 
thông điệp của ngành qua zalo đến điện thoại di động của người lao động trong tỉnh. 

Bà Nông Thị Phương Thảo, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Từ hiệu quả tuyên truyền trên 
internet và mạng xã hội thời gian qua, trong năm 2022, BHXH tỉnh và BHXH các huyện tiếp 
tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển BHXH, BHYT, BHTN bằng nhiều giải pháp, 
trong đó tiếp tục chú trọng tuyên truyền qua mạng xã hội, nhằm góp phần đưa chính sách đến 
với mọi người dân. 

Với hình thức tuyên truyền đa dạng, năm 2021, toàn tỉnh có 68.400 người tham 
gia BHXH, trong đó có 14.500 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 1.564 người; 
43.800 người tham gia BHTN, tăng 606 người so với cùng kỳ năm 2020; 683.025 
người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% dân số. Những kết quả này đã 
khẳng định nỗ lực, hiệu quả trong tuyên truyền của BHXH tỉnh, nhằm tiến tới 
mục tiêu “BHYT toàn dân” và “BHXH cho mọi người lao động”. 

THANH HUYỀN 
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Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) chuyển giao lãnh đạo 

Tổng giám đốc mới của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU), ông Masahiko Metoki và 
Phó Tổng giám đốc UPU mới, ông Marjan Osvald, đã được chào đón và bàn giao nhiệm 
vụ chính thức tại trụ sở của UPU ở Berne, Thụy Sĩ vào ngày 5/1/2022.  

Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc UPU mới đã đọc lời tuyên thệ chính thức, cũng như 
nhận trao chìa khóa Văn phòng quốc tế - trụ sở của UPU và là trụ sở của ban thư ký quốc tế. 

 

Tổng Giám đốc UPU Masahiko Metoki (trái) nhận chìa khóa bàn giao từ nguyên Tổng Giám 
đốc Bishar A. Hussein 

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Tổng Giám đốc UPU Masahiko Metoki cho biết: "Trong suốt 
nhiệm kỳ của mình, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tăng cường mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với 
nhau". 

"Tuy mang tính biểu tượng nhưng chiếc chìa khóa này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nếu chúng 
ta làm việc một cách hiệu quả, chúng ta có thể cùng nhau mở ra thành công cho toàn ngành 
bưu chính", ông Metoki nói. 

Đề cập đến chiến lược bưu chính cho nhiệm kỳ của mình, Tổng giám đốc UPU cho biết, 
"Chiến lược đặt ra tầm nhìn về bưu chính như một động lực thiết yếu cho sự phát triển bền 
vững và mong muốn các chính phủ làm mọi thứ có thể để giảm khoảng cách trong phát triển 
bưu chính trên thế giới… Với tư cách là Tổng giám đốc, tôi cam kết sẽ làm việc với tất cả sự 
chân thành với các nước thành viên của UPU để thực hiện thành công chiến lược này". 

Trong khi đó, Phó Tổng Giám đốc UPU Marjan Osvald cho biết thêm: "Trong nhiệm kỳ công 
tác của mình, tôi khuyến khích các cơ quan chủ quản các nhà khai thác bưu chính quốc gia 
xác định rõ vai trò của bưu chính trong môi trường của mình và hỗ trợ sự phát triển của bưu 
chính. Theo đó, UPU sẽ hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ các nước thành viên nâng cao chất 
lượng và tầm quan trọng của các dịch vụ bưu chính". 

Isaac Gnamba-Yao, đại diện cho Côte d'Ivoire nắm giữ vị trí người đứng đầu cơ quan quản lý 
của UPU tham gia buổi lễ đã chào mừng đội ngũ lãnh đạo UPU mới và cho biết: "Tất cả các 
quốc gia thành viên UPU đã chứng kiến cam kết của các lãnh đạo UPU mới trong việc tiếp 



tục công cuộc cải cách ngành bưu chính và vượt qua những thách thức mà ngành phải đối 
mặt, với sự hòa nhập và tham gia của tất cả các nước thành viên". 

Chúc mừng đội ngũ lãnh đạo mới của UPU, nguyên Tổng Giám đốc Bishar A. Hussein cho 
biết: "Tôi mong muốn kêu gọi các nước thành viên và nhân viên Văn phòng Quốc tế ủng hộ 
hai nhà lãnh đạo và giúp họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình trong việc 
chuyển đổi tổ chức này để đáp ứng các yêu cầu và sự năng động của thị trường bưu chính 
luôn thay đổi". 

Kết thúc nhiệm kỳ giữ vị trí Tổng giám đốc, ông Hussein nói thêm: "Chúng tôi đã có thể đáp 
ứng kỳ vọng của các nước thành viên, chúng tôi có thể duy trì sự tin tưởng của các nước". 

Nguyên Phó Tổng giám đốc UPU Clivaz bày tỏ "rất vinh dự" được phục vụ UPU trong 9 năm 
qua. "Tôi đã sử dụng năng lực của mình để phục vụ UPU và mang lại những cải cách. Đây 
không phải là một vị trí dễ dàng, nhưng tôi tin tưởng về khả năng vượt qua khó khăn của đội 
ngũ lãnh đạo mới". 

Ông Metoki và ông Osvald chính thức bắt đầu nhiệm vụ của mình vào ngày 1/1/2022 khi 
được bưu chính các nước thành viên tín nhiệm bỏ phiếu tại Đại hội Bưu chính thế giới lần thứ 
27 của UPU tại Abidjan, Côte d'Ivoire, vào tháng 8/2021. 

Trước khi đắc cử vào vị trí lãnh đạo UPU nhiệm kỳ mới, ông Metoki từng là Phó Chủ tịch cấp 
cao phụ trách hợp tác quốc tế của Bưu chính Nhật Bản (Japan Post) và đại diện Nhật Bản làm 
Chủ tịch Hội đồng điều hành Bưu chính từ năm 2012 đến năm 2021. Ông Osvald trước đây 
từng là Giám đốc Thư tín quốc tế tại Bưu chính Slovenia (Pošta Slovenije), đồng thời điều 
phối sự phát triển trong toàn ngành thông qua sự tham gia của ông với PostEurop, Liên minh 
Bưu chính Địa Trung Hải và Tổng công ty Bưu chính quốc tế (IPC)./. 
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