
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Bình Định 

Ngày đăng: 10/01/2022 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh đón nhận cờ thi đua của Chính phủ 

Chiều 10.1, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 và đón nhận cờ thi 
đua của Chính phủ. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang. 

Năm 2021, mặc dù trong tình hình chung của tỉnh còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của 
tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên ngành Bưu điện tỉnh, các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 
đã đạt và vượt kế hoạch. Mạng bưu chính công cộng được duy trì, phát triển về số lượng và 
chất lượng. Mạng lưới bưu điện văn hóa xã ngày càng được đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 
động, góp phần cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thừa lệnh Thủ 
tướng Chính phủ trao cờ thi đua cho ban lãnh đạo Bưu điện 

tỉnh. Ảnh: HỒNG HÀ 

Nếu trong năm 2008, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 43,63 tỷ đồng, mạng điểm phục vụ 
chưa phủ kín tất cả các xã trên địa bàn, trang thiết bị tại các điểm giao dịch hầu như không có 
gì, các điểm bưu điện văn hóa xã hầu như không đóng góp vào tổng doanh thu, thì đến năm 
2021, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 271,6 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh có 166 điểm 
phục vụ bưu chính, trong đó 122 điểm bưu điện văn hóa xã đóng góp 28% vào tổng doanh thu 
của đơn vị. Chỉ tiêu phát gửi công ích đạt 99,3%; chỉ tiêu phát của cơ quan đảng, chính quyền, 
lực lượng vũ trang đạt 100%. Với những nỗ lực đó, Bưu điện tỉnh đã được ghi nhận, trao tặng 
nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng xứng đáng, trong đó có Huân chương Lao 
động hạng ba và cờ thi đua của Chính phủ. Năm 2022, Bưu điện Bình Định phấn đấu doanh 
thu đạt 352,5 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu 
đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 6,5 tỷ đồng. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương và chúc mừng 
kết quả mà Bưu điện tỉnh đạt được thời gian qua. Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh năm 2022, 
Bưu điện tỉnh cần xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu hoạt động cụ thể của đơn vị gắn 
với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, quan tâm ưu tiên phát triển các dịch vụ lõi, 
nhất là dịch vụ bưu chính công ích, khai thác có hiệu quả các điểm bưu điện văn hóa xã, thực 
hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 



công ích, thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính… nhằm góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ kinh 
doanh của đơn vị. 

HỒNG HÀ 



 

Nguồn: Báo Yên Bái 

Ngày đăng: 10/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh Yên Bái năm thứ 4 liên tiếp nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ 

Chiều 10/1, Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai 
kế hoạch năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. 

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Đức – 
Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Tổng doanh thu đạt 103% kế hoạch, nộp ngân sách tăng 6% so với năm 2020 

Năm 2021, trước những khó khăn do đại dịch COVID - 19, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tìm 
kiếm nhiều giải pháp kinh doanh mới để vừa đảm bảo an toàn cho người lao động vừa hoàn 
thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.  

Tổng doanh thu ngành đạt trên 202 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch. Trong đó, dịch vụ bưu 
chính chuyển phát đạt trên 74 tỷ đồng; dịch vụ tài chính bưu chính trên 62,2 tỷ đồng; dịch vụ 
phân phối truyền thông đạt gần 65 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 7,3 tỷ đồng, tăng 6% so 
với năm 2020.  

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh và Phó 
Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ 

cho Bưu điện tỉnh Yên Bái  

 



 

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trao Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ cho Bưu điện huyện Văn Chấn và đồng chí Vũ Thị Bích – Giám đốc Bưu điện 

thành phố Yên Bái 

Năm thứ 4 liên tiếp nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ 

Với những thành tích đạt được trong năm 2021, Bưu điện tỉnh được tặng Cờ thi đua của Thủ 
tướng Chính phủ. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Bưu điện tỉnh Yên Bái có được vinh dự này. 2 
đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh được tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông, 9 
đơn vị được tặng giấy khen của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Giám 
đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hương được trao giải thưởng "Nữ doanh nhân Việt 
Nam tiêu biểu - Cúp Bông hồng vàng năm 2021”  do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam tổ chức.  

Năm 2022, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 255 tỷ đồng. Để thực hiện được 
mục tiêu này, Bưu điện tỉnh đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung thúc 
đẩy kinh doanh các dịch vụ; tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng dịch vụ và cung ứng công 
nghệ thông tin; tăng cường công tác quản lý tài chính và xây dựng cơ bản.  

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại Hội nghị 

 



Bưu điện tỉnh phấn đấu thành doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số tại địa 
phương 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá cao sự chủ động, 
đổi mới, sáng tạo, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội và động lực để phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ công tác năm 2021 của Bưu điện tỉnh Yên Bái, góp phần không nhỏ vào thực hiện 
nhiệm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như công tác an sinh xã hội trên địa bàn.  

Đồng chí đề nghị năm 2022, Bưu điện tỉnh cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo phục vụ nhanh chóng, chính xác, thuận 
tiện; ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ trong cung cấp dịch vụ để đáp ứng được sự 
thay đổi liên tục của xã hội và thị trường trong thời đại 4.0, trở thành doanh nghiệp tiên phong 
trong chuyển đổi số tại địa phương.  

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm Bưu điện văn hóa 
xã. Tiếp tục có những đề xuất, giải pháp cung ứng các dịch vụ để cùng các sở, ban, ngành của 
tỉnh, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính 
quyền điện tử của tỉnh. 

 

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh và Phó Tổng giám đốc Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện 

thành phố Yên Bái và Bưu điện huyện Lục Yên 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh và 
Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc của Chính 
phủ cho Bưu điện tỉnh Yên Bái, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bưu điện 
huyện Văn Chấn và đồng chí Vũ Thị Bích – Giám đốc Bưu điện thành phố Yên Bái; trao Cờ 
thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện thành phố Yên Bái và Bưu điện 
huyện Lục Yên; 9 tập thể  nhận Giấy khen của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Công đoàn 
Bưu điện Việt Nam khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Bưu điện tỉnh có thành tích xuất 
sắc trong năm 2021.  



 

Nhân dịp này, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tôn vinh 10 gương mặt tiêu biểu xuất sắc 
năm 2021 (ảnh trên). Bưu tá Nguyễn Quang Hiệp – Bưu cục phát Yên Bái, Trung tâm Khai 
thác vận chuyển được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng danh hiệu "Bưu tá xuất 
sắc” năm 2021 (ảnh dưới) 

 

 

Tại Hội nghị, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Tổng giám đốc Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh – Phó giám đốc phụ trách Bưu điện 
huyện Yên Bình giữ chức Phó giám đốc Bưu điện tỉnh.  

Mạnh Cường – Quyết Thắng 



 

Nguồn: TH Cao Bằng 

Ngày đăng: 10/01/2022 
Mục: Xã hội 

Trên 242.000 thẻ căn cước công dân gắn chíp được chuyển phát bằng đường bưu điện 

Thực hiện chương trình phối hợp với lực lượng Công an để chuyển phát thẻ căn cước 
công dân gắn chíp về tận địa chỉ của người dân, tính đến hết năm 2021, Bưu điện tỉnh đã 
tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp, cơ bản hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề 
ra. 

 

Người dân đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát căn cước công dân qua dịch vụ bưu chính. 

Theo thống kê từ Bưu điện tỉnh, đến nay, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và tiến hành chuyển phát 
trên 242.000 thẻ đến tận tay người dân trên địa bàn các huyện, thành phố, đạt tỷ lệ trên 83% 
tổng số căn cước công dân của cả tỉnh. Số thẻ được tiếp nhận và chuyển phát bảo đảm chặt 
chẽ từ khâu giao nhận với cơ quan công an, kiểm tra thông tin của từng khách hàng, đến việc 
cấp từng số hiệu theo dõi riêng cho từng thẻ căn cước công dân và được đựng trong phong bì 
chuyển phát đến người đăng ký dịch vụ. 

Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện tốt dịch vụ 
chuyển phát thẻ căn cước công dân tại các địa điểm thực hiện thủ tục làm thẻ và thực hiện 
chuyển phát thẻ căn cước công dân đến tận tay khách hàng nhanh, an toàn nhất, bảo đảm hoàn 
thành đúng lộ trình đề ra. 

Diệu Linh - Đàm Kiều 



 

Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 11/01/2022 
Mục: Người tốt việc tốt 

Bí thư chi đoàn năng động 

Anh Trần Nam Sơn, Bí thư Chi đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh đã có nhiều đóng góp trong 
công tác chuyên môn và công tác đoàn nhận được sự ghi nhận của lãnh đạo và đoàn 
viên, thanh niên trong cơ quan. 

 

Anh Trần Nam Sơn. 

Năm 2020, anh Sơn là thành viên trong nhóm đề xuất 3 sáng kiến: Chuyển đổi hệ thống ứng 
dụng MPITS trên toàn bưu điện tỉnh; Thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng tiêu dùng tại 
các điểm bán hàng kiểu mẫu; Giải pháp tăng trưởng doanh thu khối Bưu điện - Văn hóa xã. 
Các sáng kiến của nhóm anh được công nhận và áp dụng thực tế theo Quyết định số 349/QĐ-
BĐTQ ngày 19/11/2020 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang. 

Ngoài công tác chuyên môn, với vai trò là Bí thư Chi đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh, anh Sơn còn 
tích cực phối hợp tổ chức, tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội. Từ năm 2020 đến nay, 
Chi đoàn đã thực hiện được nhiều hoạt động như phối hợp thực hiện công trình thanh niên 
“Gian hàng cho thanh niên khuyết tật bán chổi chít” tại thôn Kim Quang, xã Kim Bình 
(Chiêm Hóa), trị giá 12 triệu đồng; phối hợp trao 10 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và 70 thẻ 
bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam 
Đa (Sơn Dương)... Anh Sơn chia sẻ, được đóng góp sức trẻ vào công tác an sinh xã hội của 
tỉnh là việc mà không chỉ anh và nhiều bạn trẻ mong muốn được thực hiện. Vì vậy, chỉ cần có 
cơ hội, anh sẽ luôn sẵn sàng. 

Với những hoạt động tích cực của Chi đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh, Chi đoàn được Tỉnh đoàn 
lựa chọn tổ chức Đại hội Đoàn điểm cấp cơ sở.  

Bài, ảnh: Thu Trang 

 



 

Nguồn: Báo Đảng Công Sản 

Ngày đăng: 10/01/2022 
Mục: Kinh tế và Hội nhập 

Bắc Kạn đứng thứ 2 cả nước về số lượng sản phẩm OCOP 

Với việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định công nhận thêm 39 sản phẩm OCOP mới, 
hiện Bắc Kạn đã có 170 sản phẩm OCOP, đứng thứ 2 cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. 

Bắc Kạn là tỉnh miền núi có điều kiện tự nhiên và xã hội đa dạng, phong phú, đặc biệt với 
nhiều sản phẩm nông nghiệp truyền thống mang nét văn hóa riêng là điều kiện thuận lợi để 
phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hàng hóa, gia tăng giá trị. Với 
cơ cấu kinh tế 60% là nông lâm nghiệp, Bắc Kạn được cho là có nhiều lợi thế khi thực hiện đề 
án OCOP. Nhất là khi Bắc Kạn có rất nhiều những loại nông sản đặc trưng để phát triển thành 
hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. 

Các sản phẩm OCOP Bắc Kạn có sự khác biệt, mang đặc trưng gắn với những nét truyền 
thống, văn hóa, điều kiện tự nhiên riêng có của tỉnh; nhiều sản phẩm có nhãn hiệu tập thể, chỉ 
dẫn địa lý. 

 

Các sản phẩm OCOP Bắc Kạn được bày bán tại Điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản 
phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: sonnptnt.backan.gov.vn)  

Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định công nhận 39 sản phẩm OCOP 
mới. Số lượng này giúp Bắc Kạn đạt 200% mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Các sản phẩm OCOP 
mới của Bắc Kạn chủ yếu thuộc lĩnh vực hàng thực phẩm, xếp hạng từ 3 sao trở lên, như: trà 
bí đao, mật ong rừng, gạo Nhật Japonica, trà hoa vàng, trà giảo cổ lam... 

Trong đó, huyện Pác Nặm có 3 sản phẩm; Ba Bể có 7 sản phẩm; Chợ Đồn 6 sản phẩm; Bạch 
Thông 10 sản phẩm; Chợ Mới 5 sản phẩm; thành phố Bắc Kạn 4 sản phẩm. Chủ thể sở hữu 
của các sản phẩm mới này gồm 10 hộ kinh doanh, sản xuất; 3 Tổ hợp tác và 22 Hợp tác xã. 

Đặc biệt đợt này, Bắc Kạn còn công nhận, xếp hạng 3 sao cho 2 sản phẩm du lịch, gồm: 
Quỳnh Mai homestay và Du lịch cộng đồng Ba Bể-Ba Bể Green Homestay của 2 hộ kinh 
doanh du lịch ở xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. 

Trong đợt này, Bắc Kạn cũng cấp lại Giấy chứng nhận cho 16 sản phẩm 3 sao; 2 sản phẩm 
tiềm năng 5 sao và 1 sản phẩm nâng hạng lên 4 sao. Như vậy, đến nay Bắc Kạn đã có 170 sản 
phẩm, đứng thứ 2 cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Trong đó, có 1 sản phẩm đạt chứng 



nhận 5 sao là Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan, xã Côn Minh, huyện Na Rì. Sản 
phẩm này được bán rộng rãi trên cả nước và đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu. 

Bên cạnh gia tăng số lượng, chất lượng, trong năm qua, Bắc Kạn cũng đã hỗ trợ tốt người dân 
tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Tỉnh đã tập huấn cho 45 hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác về 
kỹ năng tham gia sàn thương mại điện tử, như: Shopee, Sendo, Tiki, Voso…; kỹ năng làm 
phim để quảng bá sản phẩm... Qua đó, đã có 56 sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. 

Ngoài ra, trên cổng thông tin của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bắc Kạn hiện đã có 44 sản 
phẩm của 33 Hợp tác xã được giới thiệu. Nhờ vậy, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 
nhưng hầu hết các Tổ hợp tác, Hợp tác xã đều tiêu thụ tốt sản phẩm, doanh thu cao. 

Có thể khẳng định, Chương trình OCOP là chương trình mới, lần đầu được triển khai thực 
hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với những kết quả bước 
đầu, Chương trình được đánh giá là hướng đi đúng, do đó để thực hiện thành công Chương 
trình OCOP, thời gian tới các địa phương và ngành chức năng cần tiếp tục lựa chọn những sản 
phẩm có ưu thế để đầu tư phát triển, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, mẫu mã của 
sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, HTX mở rộng 
quy mô sản xuất hàng hóa, gắn với bảo vệ môi trường. Tập trung tìm đầu ra cho sản phẩm, 
nhất là đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại các siêu thị lớn, đồng thời tăng cường quảng bá để các 
thị trường trong và ngoài tỉnh biết, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để cơ cấu 
lại sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, Bắc Kạn tập trung củng cố, phát triển nâng hạng các sản phẩm; đưa các sản 
phẩm thế mạnh lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
và Voso.vn của Tổng công ty CP bưu chính Viettel.  Bắc Kạn giao các huyện, thành phố, xã, 
phường, thị trấn phối hợp Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Bắc Kạn, các sàn 
thương mại điện tử tổ chức phổ biến, tập huấn, đào tạo kỹ năng số cho người dân; hỗ trợ kết 
nối, hướng dẫn tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử. 

HN 



 

Nguồn: Báo Hà Giang 

Ngày đăng: 11/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Hội nghị giới thiệu và tiêu thụ nông sản huyện Yên Minh 

Chiều 10.1, UBND huyện Yên Minh phối hợp Hợp tác xã (HTX) Tân Thành tổ chức hội nghị 
giới thiệu tiêu thụ nông sản và triển khai một số hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 
huyện Yên Minh. Dự Hội nghị có lãnh đạo huyện Huyện Yên Minh, đại diện Viettlpost, bưu 
điện và hệ thống siêu thị Vinmart Hà Giang; đại diện các HTX trên địa bàn huyện. 

 

Tại hội nghị, huyện Yên Minh xác định cây trồng và vật nuôi có chất lượng, thế mạnh gồm 6 
cây (cây ăn quả ôn đới, chè Shan tuyết, dược liệu, lúa đặc sản chất lượng cao, cây xoài, cây 
chuối) và 3 con (bò vàng, lợn đen địa phương, mật ong bạc hà) trở thành sản phẩm nông 
nghiệp đặc trưng hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị gắn với phát triển sản phẩm du lịch theo 
Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Về các sản phẩm OCOP của 
huyện, tính đến hết năm 2021, huyện có 11 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt 3 sao trở lên, 
gồm: Sản phẩm mật ong bạc hà, mật ong chanh đào, mật ong sữa chúa, thịt bò khô Cao 
Nguyên đá, chè shan tuyết Cổng Thành, gạo sạch Japonica ĐS1 Mậu Duệ, bột ớt Cao Nguyên 
Đá, chè shan tuyết hương vị núi, rượu mật ong lên men, bánh chưng gù Yên Minh, bánh 
khảo... 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sùng Mí Thề, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh mong 
muốn các HTX trên địa bàn huyện đã có sản phẩm được tỉnh chứng nhận OCOP tiếp tục quy 
hoạch và mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất theo hướng hàng hóa, thực hiện mô hình liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người dân trên địa bàn huyện. Tích cực tham gia các hoạt 
động xúc tiến thương mại do tỉnh, huyện tổ chức nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu và tiêu 
thụ sản phẩm. Mong muốn Viettelpost, Bưu điện tỉnh, hệ thống siêu thị Vinmart Hà 
Giang luôn đồng hành cùng với huyện, với các HTX giới thiệu và bán các sản phẩm nông 
nghiệp của huyện trên hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh... 

 Tin, ảnh: Xuân Phúc 

 



 

Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 11/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Cú huých đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ hộ sản xuất đưa sản phẩm nông nghiệp lên 
sàn thương mại điện tử. Đây được xem là cú huých khơi thông thị trường tiêu thụ sản 
phẩm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. 

Cam, chè, mật ong “lên sàn” 

Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến xấu, song gia ông Hoàng Văn Mạnh, thôn Táu, xã Phù Lưu 
(Hàm Yên) vẫn cắt bán cam đều, trung bình 1 - 2 tấn/ngày. Ông Mạnh phấn khởi cho biết, 
 gia đình ông có 6,5 ha cam, ước tính sản lượng khoảng 140 tấn. Hiện tại, gần 70 tấn đã được 
tiêu thụ, gấp 3 lần so với thời điểm này năm ngoái. Cam tiêu thụ nhanh vì ngoài các bạn hàng 
truyền thống chợ đầu mối, cửa hàng, siêu thị, năm nay có thêm các đơn hàng từ sàn thương 
mại điện tử như Postmart.vn, Voso.vn... Ông Mạnh khoe, cam tiêu thụ qua sàn thương mại 
điện tử chọn lọc kỹ nhưng đổi lại giá cao gần gấp đôi so với bán xô. Hiện, giá cam xô 8 - 9 
nghìn đồng/kg tùy theo từng khu vực; cam đặt có giá từ 16 - 18 nghìn/kg. 

Ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Cây ăn quả Hàm Yên cho biết, tính đến thời điểm 
này, huyện đã tiêu thụ được khoảng 42 nghìn tấn cam, trong đó có hơn 6 tấn được tiêu thụ qua 
sàn thương mại điện tử.  

 

Hộ trồng cam xã Yên Thuận (Hàm Yên) lựa chọn, đóng gói cam theo đơn hàng qua sàn 
thương mại điện tử Postmart. 

Sau 4 tháng có mặt trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, sản phẩm chè xanh Ngọc Thúy 
của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sử Anh đã được người tiêu dùng khắp các tỉnh, thành 
phố trong cả nước biết đến. Ông Nguyễn Công Sử, Giám đốc Hợp tác xã phấn khởi cho biết, 
hợp tác xã nhận được đơn đặt hàng từ khắp các thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... 
Khi đơn hàng được chốt trên sàn, hợp tác xã đóng gói, ghi địa chỉ, số điện thoại khách hàng, 
nhân viên bưu điện sẽ đến đảm nhận dịch vụ vận chuyển. Chỉ tính từ tháng 8 đến nay có gần 
200 kg chè được tiêu thụ qua chợ thương mại điện tử. 

Anh Trịnh Đình Cương, chuyên viên phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Bưu điện tỉnh khẳng 
định, đã có 10 gian hàng được thành lập trên sàn Postmart, với 25 sản phẩm được bày bán như 



cam sành Hàm Yên; chè Shan tuyết Hồng Thái, thịt trâu khô (Na Hang); mật ong Phong Thổ 
(TP Tuyên Quang); chè xanh Ngọc Thúy (Yên Sơn)... 

Thúc đẩy sàn thương mại điện tử phát triển 

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 227/UBND, ngày 28-12-2021 về việc hỗ trợ đưa các hộ sản 
xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia các sàn 
thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, 
mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. 

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 358 hộ sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương 
mại, gồm sàn Postmart.vn - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; sàn Voso.vn - Tổng Công ty 
cổ phần Bưu chính Viettel và Sàn santmdttuyenquang.gov.vn - sàn thương mại điện tử tỉnh 
Tuyên Quang. Đưa sản phẩm lên sàn thương mại thúc đẩy tiêu thụ nhanh, 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. Trên cơ sở đó, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua ứng 
dụng thương mại điện tử; thúc đẩy phát triển giao dịch thương mại điện tử, phát triển thanh 
toán không dùng tiền mặt trong giao dịch thương mại điện tử. Thông qua các sàn thương mại 
điện tử và nền tảng số cung cấp các 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, giống, phân bón… Lựa chọn đưa lên sàn thương mại điện tử các sản phẩm, 
nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp của thương hiệu uy 
tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ sản xuất. 
Bà Phạm Thúy Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Bưu điện tỉnh khẳng định, đơn 
vị tiếp tục làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập danh sách những cơ sở 
sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sản phẩm đã được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, 
hữu cơ, gắn sao OCOP cung cấp các thông tin dữ liệu về danh mục nông sản (mùa vụ, sản 
lượng, chất lượng, khung giá bán, thông tin liên hệ của hộ sản xuất nông nghiệp)... để đơn vị 
hỗ trợ đăng ký tài khoản, lập gian hàng. Trên cơ sở đó, Bưu điện cũng hướng dẫn sơ sở sản 
xuất thực hiện quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận trong quá trình kết nối mua, bán trên 
sàn thương mại điện tử. 

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng, nông, lâm và thủy sản 
tỉnh khẳng định, ngành sẽ xúc tiến chứng nhận đối với các sản phẩm đủ tiêu chuẩn; hướng 
dẫn các cơ sở áp dụng các quy trình chuẩn (quy trình thu hoạch, sơ chế, đóng gói) để đưa sản 
phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử nhằm bảo đảm cho sản phẩm lưu thông đến tay 
người tiêu dùng có chất lượng tốt. Chi cục cũng phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh, Tổng 
Công ty cổ phần Bưu chính Viettel - Chi nhánh Tuyên Quang, ngành Công thương xúc tiến 
tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, trong đó có kênh tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử. 

Với sự trợ lực của tỉnh, vào cuộc của ngành chức năng trong việc thúc đẩy phát triển sàn 
thương mại điện tử sẽ là kênh tiêu thụ bền vững trong chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu thụ 
nông sản hiện nay.     

Bài, ảnh: Đoàn Thư 

 

 


