
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 12/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện cần khẳng định vai trò trong cung cấp các dịch vụ hành chính công 

Chiều 11-1, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022. Dự hội nghị 
có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
Lê Thị Thanh Trà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
Nguyễn Hải Thanh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.  

 

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bưu 
điện tỉnh. 

Năm 2022, ngành Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung gia tăng thị phần đối với bưu chính chuyển phát truyền 
thống và thương mại điện tử; tiếp tục mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ hành chính công; 
đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các dịch vụ trọng điểm; 
triển khai hiệu quả dịch vụ định danh xác thực điện tử… 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trao Bằng khen của Chính phủ cho 
các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương ghi nhận, biểu 
dương những nỗ lực và kết quả đạt được của toàn ngành bưu điện trong năm vừa qua. Đồng 



chí đề nghị trong năm 2022, Bưu điện tỉnh cần thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác giữa UBND 
tỉnh với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp 
các dịch vụ hành chính công rõ ràng, thuận lợi; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; đẩy mạnh 
hợp tác trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ truyền thông, đưa dịch vụ công đến gần hơn với 
người dân; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội của địa phương… 

Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh đã đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua năm 2021; 1 tập thể và 2 cá nhân của Bưu điện tỉnh được nhận Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ; Bưu điện thành phố và Bưu điện huyện Yên Sơn được nhận 
Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Tin, ảnh: Thùy Lê 



 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh 

Ngày đăng: 11/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 250 tỷ đồng 

Năm 2022, Bưu điện Hà Tĩnh phấn đấu đạt tổng doanh thu hơn 250 tỷ đồng, thu nhập 
bình quân người lao động là 11,6 triệu đồng/người/tháng. 

Chiều 11/1, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; Phó Tổng Giám đốc Công ty Bưu Điện Việt Nam Nguyễn 
Kiên Cường; đại diện một số đơn vị tới dự. 

Năm 2021, tổng doanh thu phát sinh của Bưu điện Hà Tĩnh đạt gần 247 tỷ đồng, bằng 100% 
kế hoạch và bằng 99,5% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận đạt gần 4,3 tỷ đồng, đạt 109% 
kế hoạch, nộp ngân sách 7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 13 triệu 
đồng/người/tháng. 

Bưu điện tỉnh đã tập trung các giải pháp, rà soát khách hàng tiềm năng đến tận từng điểm văn 
hóa xã nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Đơn vị đã triển khai hiệu quả dịch vụ chuyển phát 
căn cước công dân (hơn 600 nghìn thẻ); mở rộng đề án thí điểm hành chính công tại 3 sở 
(Công thương, Tài chính, LĐ-TB&XH) và 3 đơn vị cấp huyện (Đức Thọ, Can Lộc, Hương 
Sơn); chi trả trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2021; mở rộng 55 điểm thu tiền điện. 

Đồng thời, Bưu điện tỉnh đã triển khai một số sản phẩm mới như: Vay nhanh 5DE, tín dụng 
hưu trí qua Seabank... nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng. 

 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Long Giang: Đề nghị các đơn vị cụ thể hóa những giải pháp 
để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022. 

Đặc biệt, năm 2021, Bưu điện tỉnh triển khai hỗ trợ tiêu thụ 270 tấn nông sản; cập nhật thông 
tin 25.800 hộ sản xuất nông nghiệp lên cổng thông tin 1034 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông; cập nhật hơn 200 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; phối hợp 
Sở NN&PTNT, Sở Công thương đào tạo cho các hộ sản suất kỹ năng bán hàng qua sàn 
thương mại điện tử Postmart.vn; đào tạo và mở tài khoản cho 100% điểm văn hóa xã lên sàn 
Postmart.vn. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. 

Năm 2022, Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh. Trong đó, phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 250 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 4,6 tỷ đồng; 



thu nhập bình quân người lao động là 11,6 triệu đồng/người/tháng. 

Bưu điện tỉnh đề ra một số giải pháp như: triển khai kênh bán hàng qua kênh số (mạng xã hội, 
app, web); tập trung tăng sản lượng chuyển phát hồ sơ hành chính công; tiếp tục phối hợp với 
Công an tỉnh triển khai dịch vụ chuyển phát căn cước công dân trên toàn tỉnh; phối hợp với 
các cơ quan quản lý nhà nước đẩy nhanh tiến độ triển khai mở rộng phạm vi thu tiền điện, chi 
trả bảo trợ xã hội, hưu trí; mở rộng triển khai hiệu quả mô hình văn hóa xã cấp 4; triển khai 
triệt để Quyết định 1034 về đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử 
Postmart.vn… 

 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Bưu Điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường: Năm 2022, Bưu 
điện Hà Tĩnh cần tập trung tăng trưởng các dịch vụ lõi, nhất là những dịch vụ có lợi thế ở địa 
phương. Rà soát những dịch vụ chưa thực hiện tốt nhưng có dư địa thị trường lớn để tập 
trung gia tăng trong thời gian tới. Tập trung nguồn lực để nắm rõ thông tin khách hàng, từ đó 
xây dựng, bổ sung dịch vụ phù hợp. Duy trì các điểm văn hóa xã trong mọi điều kiện; đảm 
bảo tính thực chất của mô hình tại các điểm văn hóa xã… 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chúc mừng những kết 
quả Bưu điện tỉnh đạt được trong thời gian qua. Trong bối cảnh toàn tỉnh thực hiện mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 có nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, Hà Tĩnh vẫn 
nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tỉnh đặc biệt 
quan tâm, hỗ trợ tích cực cho các đối tượng yếu thế trong xã hội; công tác phòng, chống dịch 
bệnh được triển khai hiệu quả; thu hút nhiều dự án đầu tư lớn về trên địa bàn… Những kết 
quả đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành bưu điện. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn, Bưu điện Hà 
Tĩnh vẫn đạt được các chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, nhiều nhóm dịch vụ vượt kế hoạch, đời 
sống người lao động được đảm bảo và nâng cao. Các chỉ đạo của tỉnh về việc tham gia một số 
nhiệm vụ chính trị được Bưu điện hoàn thành khá tốt. Việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm 
OCOP trong mùa dịch qua kênh thương mại điện tử được đẩy mạnh, hỗ trợ tốt cho bà con 
nông dân địa phương. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bưu điện tỉnh cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để tiếp 
tục thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh, đồng thời tăng cao hiệu quả và nâng cao thu nhập, đời sống người lao 
động. Tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành các mục tiêu trong thời gian 
tới. 



 

Dịp này, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bưu Điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường trao bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Bưu điện Hà 

Tĩnh... 

 

... trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông cho tập thể Bưu điện Hà Tĩnh. 



 

Trao cờ thi đua công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2021 của 
Công đoàn Thông tin và truyền thông cho Công đoàn Bưu điện Hà Tĩnh. 



 

Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 11/01/2022 
Mục: Tin tức 

Đại hội chi đoàn Bưu điện tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024 

Ngày 10-1, Chi đoàn Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 
2022-2024. Đây là đơn vị được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm 
cấp cơ sở, bầu trực tiếp bí thư. 

Nhiệm kỳ 2019-2022, 100% đoàn viên của chi đoàn được học tập, nghiên cứu các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, Đoàn, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; duy trì, thực hiện có hiệu quả “Tháng thanh niên”, “Tháng công nhân”, 
“Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. 
Trong nhiệm kỳ, giới thiệu 9 đoàn viên ưu tú cho Đảng. 

Nhiệm kỳ 2022-2024 với khẩu hiệu hành động “Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, 
phát triển”, chi đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn theo 
hướng thiết thực, hiệu quả, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tình nguyện vì 
cộng đồng. 

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH Chi đoàn Bưu điện tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII, 
nhiệm kỳ 2022-2024. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Nam Sơn được bầu giữ 
chức vụ Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội cũng đã bầu 3 đồng chí tham dự Đại 
hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm 
kỳ 2022-2027. 

Sau đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức 
để tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian tới. 

Theo Báo Tuyên Quang 



 

Nguồn: Báo Đồng Khởi 

Ngày đăng: 11/01/2022 
Mục: Bảo hiểm 

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và 2-2022 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để việc chi trả lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội (BHXH) đảm bảo an toàn, vì sức khỏe cho người hưởng, BHXH tỉnh và 
Bưu điện tỉnh xây dựng phương án thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 
tháng kỳ tháng 1, 2-2022. 

Theo đó, Bưu điện sẽ thực hiện chi trả gộp tháng 1, 2-2022 vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH tháng 1-2022. Về phương án chi trả: Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ 
cấp BHXH qua tài khoản ATM, Bưu điện tỉnh chuyển tiền cả 2 tháng 1, 2-2022 cho người 
hưởng sau khi nhận kinh phí của BHXH tỉnh. 

Đối với người hưởng nhận tiền mặt, ngay khi nhận được danh sách và tiền từ cơ quan BHXH, 
Bưu điện tỉnh nạp tiền vào thẻ chi trả cho người hưởng; tổ chức phát tiền tại địa chỉ cho người 
hưởng hoặc hướng dẫn người hưởng mang thẻ chi trả và giấy tờ tùy thân đến Bưu điện rút 
tiền theo lịch thông báo của Bưu điện. 

Bưu điện tỉnh tổ chức phát tiền tại địa chỉ cho người hưởng theo nguyên tắc: Chỉ phát tiền cho 
người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu hàng tháng. Phương án chi trả 
tại địa chỉ cho người hưởng được thực hiện theo kế hoạch của Bưu điện. Trường hợp người 
hưởng có nhu cầu đặc biệt, không thể nhận tiền theo lịch chi tại nhà, người hưởng liên hệ với 
Bưu điện để được hướng dẫn giải quyết (Bưu điện có thể bố trí lịch chi tại nhà cho người 
hưởng vào thời điểm khác hoặc hướng dẫn người hưởng ra Bưu cục vào thời điểm thích hợp). 

Đối với người hưởng đang bị cách ly tập trung; các địa bàn bị cách ly, phong tỏa do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, Bưu điện phối hợp với cơ sở cách ly tập trung; chính quyền địa 
phương, ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH địa phương để chi 
trả kịp thời, an toàn cho người hưởng. 

Về kinh phí chi trả, cơ quan BHXH tạm ứng đủ kinh phí chi trả cho Bưu điện theo danh sách 
chi trả để Bưu điện chủ động chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 
(kinh phí chi trả đã bao gồm kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 
tháng theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ). 

Thời gian chi trả theo lịch chi trả định kỳ từ ngày 3-1-2022. Phương án chi trả qua tài khoản 
ATM, thời gian thực hiện từ ngày 4-1-2022. 

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh yêu cầu 100% người hưởng trước khi đến điểm chi trả và trong 
quá trình nhận tiền phải thực hiện rửa tay sát khuẩn và đeo khấu trang, đảm bảo khoảng cách 
và thực hiện “5K”. Người hưởng sau khi nhận tiền xong phải về ngay không được tụ tập trước 
và trong khuôn viên chi trả, tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên chi trả. 

Phương Khê 



 

Nguồn: Báo Hưng Yên 

Ngày đăng: 11/01/2022 
Mục: Xã hội 

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2.2022 cùng một kỳ chi trả 

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, bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-
19, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH 
tháng 1 và tháng 2.2022 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 1.2022. 

BHXH tỉnh đề nghị Bưu điện tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chi trả 
đầy đủ, kịp thời, an toàn về phòng, chống dịch Covid-19. Tại các điểm chi trả, nhân viên chi 
trả, người hưởng thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. 

Thời gian chi trả thực hiện xong trước ngày 20.1.2022. 

Thu Yến 
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Hà Nội hỗ trợ đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử 

Sản phẩm nông nghiệp sẽ được quảng bá, giới thiệu lên các sàn thương mại điện tử 
Postmart.vn (thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) và Voso.vn (thuộc Tổng công ty cổ 
phần Bưu chính Viettel). 

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc bán hàng trên sàn thương mại điện 
tử ngày càng trở nên hiệu quả, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản. 

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp 
lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn của thành 
phố Hà Nội. 

Theo đó, sản phẩm nông nghiệp sẽ được quảng bá, giới thiệu lên các sàn thương mại điện tử 
Postmart.vn (thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) và Voso.vn (thuộc Tổng công ty cổ 
phần Bưu chính Viettel). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối 
hợp với bên liên quan và các sàn thương mại điện tử sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn, tạo tài 
khoản, gian hàng trên sàn cho hộ sản xuất. 

Các sàn thương mại điện tử xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận để hỗ trợ kỹ thuật 
cho các hộ sản xuất trong quy trình giao dịch trên sàn thương mại điện tử; đồng thời, triển 
khai giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên sàn thương mại điện tử để bảo đảm chất 
lượng sản phẩm… 

Cùng đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kiểm nghiệm và chứng nhận chất 
lượng sản phẩm nông nghiệp tham gia tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử; kiểm tra, giám sát 
bảo đảm an toàn thực phẩm các sản phẩm nông sản. 

Sở Công Thương Hà Nội hỗ trợ các sàn thương mại điện tử thủ tục xúc tiến thương mại, mở 
rộng thị trường xuất khẩu… 

Thông qua các sàn thương mại điện tử của doanh nghiệp bưu chính, các hộ sản xuất nông 
nghiệp có cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước, mở rộng kênh tiêu thụ, tổ chức phân 
phối sản phẩm nông nghiệp hiệu quả, theo cách thức hiện đại, phù hợp với thị hiếu. 

Theo đánh giá của Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông), các doanh nghiệp bưu 
chính lớn như Vietnam Post, Viettel Post… đã có kinh nghiệm vận chuyển thành công nhiều 
loại nông sản và thực tế đã xây dựng mô hình dịch vụ logistics chuyên biệt dành cho nông 
nghiệp, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, bảo quản, vận chuyển nông sản phục vụ nhu cầu trong nước 
và xuất khẩu. 

Ngoài ra, mạng lưới vận chuyển khắp cả nước, phương tiện vận chuyển đa dạng, chuyên 
dụng, có thể kết nối đến tận xã, phường, ra thị trường nước ngoài, cùng đội ngũ nhân lực đông 
đảo của doanh nghiệp bưu chính sẽ trực tiếp hỗ trợ nông dân mà không phải qua khâu trung 
gian. Nhờ đó, cung cấp sản phẩm bảo đảm giá bình ổn cho người tiêu dùng./. 
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Hải Dương: 53 sản phẩm được xếp hạng OCOP 

UBND tỉnh Hải Dương vừa trao giấy chứng nhận cho 53 sản phẩm xếp hạng OCOP năm 
2021 cho 30 chủ thể sản xuất. 

Trong năm qua, mặc dù đối mặt dịch COVID-19 nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải 
Dương vẫn vượt khó, tiếp tục tăng trưởng cao, đứng thứ 2 toàn quốc với giá trị sản xuất ước 
đạt trên 20.308 tỷ (theo giá cố định 2010), tăng 6,9% so với năm 2020. Tất cả 12 huyện, thị 
xã, thành phố của tỉnh đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 

Theo ông Nguyễn Xuân Thăng -  Bí thư Tỉnh ủy, Hải Dương luôn quan tâm đến phát triển 
nông nghiệp và coi đây là 1 trong 4 trụ cột của nền kinh tế. Theo đó, phải cụ thể hóa những 
định hướng phát triển cho nông nghiệp Hải Dương trong thời gian tới theo hướng tăng trưởng 
bằng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao giá trị từ những nền tảng, lợi thế sẵn có của 
tỉnh. Trong đó, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp từ khai thác tiềm năng thế 
mạnh du lịch và các dịch vụ tăng thêm trong quá trình sản xuất nông nghiệp. 

Ông Thăng cũng cho rằng tỉnh phải thay đổi nhận thức, tư duy nông nghiệp, thay đổi từ coi 
trọng sản lượng đến nâng cao chất lượng sản phẩm. Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với 
phát triển du lịch trải nghiệm sẽ là một trong những hướng đi mới của nông nghiệp Hải 
Dương. Để làm được điều này, ngành nông nghiệp và địa phương cần khai thác sâu hơn nữa 
về lịch sử văn hóa gắn với các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Xác định phát triển 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn đa giá trị là một trong những mục tiêu chính của ngành nông 
nghiệp. 

Được biết, Hải Dương có nhiều làng nghề truyền thống, cùng các đặc sản, nông sản nổi tiếng 
mang thương hiệu, nét đặc trưng riêng. Để tạo bước đột phá cho chương trình OCOP, UBND 
tỉnh Hải Dương đã trích gần 1,6 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp nông, lâm nghiệp và phòng 
chống lụt bão năm 2021 để hỗ trợ cho chương trình OCOP. Trong năm 2021, tỉnh đã có 53 
sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao và 4 sao. 

Theo đó 29 sản phẩm đạt 4 sao và 24 sản phẩm đạt 3 sao. Như vậy, thực hiện Đề án Mỗi xã 
một sản phẩm, đến nay tỉnh Hải Dương đã có 128 sản phẩm OCOP. Trong đó có 65 sản 
phẩm đạt 4 sao, 61 sản phẩm đạt 3 sao, 2 sản phẩm đang đề nghị Trung ương công nhận là 
sản phẩm 5 sao. 

Tai hội nghị tổng kết ngành năm 2021 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-
PTNT) chiều ngày 11/01, ông Lê Minh Hoan -  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã khẳng định: Hải Dương với nhiều khác biệt trong phát triển nông nghiệp, thể hiện ở 
ngay trong thời điểm nông sản của nhiều tỉnh, thành phố bị ùn ứ kéo dài tại các cửa khẩu biên 
giới với Trung Quốc thì nông sản của tỉnh lại không bị ảnh hưởng, vẫn tiêu thụ thuận lợi và 
xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính. Đây là hướng đi đúng của Hải Dương trong nâng cao 
giá trị nông sản. 

Bộ trưởng đề nghị thời gian tới, Hải Dương cần đa dạng hóa sản phẩm, bao bì, nhãn mác... để 
xây dựng thương hiệu và tăng giá trị sản phẩm nông sản. Tăng cường đào tạo kỹ năng bán 
hàng cho nông dân. Tiến tới xây dựng nông nghiệp tích hợp đa giá trị... 



 

Sản phẩm OCOP đạt 4 sao - Công ty TNHH Sản xuất nấm Hải Dương 

Theo ông Hoan, Hải Dương cần tư duy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng tích hợp 
đa giá trị; phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với du lịch từ khai thác cảnh quan, văn hóa 
bản địa và ẩm thực để tạo ra nhiều giá trị hơn trên tinh thần phát triển du lịch không chỉ vì lợi 
ích kinh tế mà còn là niềm tự hào quê hương xứ sở. 

Cho rằng yếu tố con người đóng vai trò tiên quyết, Bộ trưởng Lê Minh Hoan lưu ý Hải 
Dương chú trọng đào tạo nhân lực nông dân, khuyến khích tinh thần nông dân tự lực, tự chủ, 
liên kết, hợp tác, xây dựng thương hiệu nông dân Hải Dương hướng đến thái độ sống tích cực, 
sản xuất vì sức khỏe người tiêu dùng, vì môi trường sinh thái. 

Theo ông Nguyễn Trung Sách - Giám đốc công ty TNHH sản xuất Nấm Hải Dương: Thời 
điểm từ năm 2008 đến năm 2019, giai đoạn đó mới trong giai đoạn sản xuất những sản phẩm 
mang ra thị trường các chợ đầu mối và chưa đi sâu vào những sản phẩm chất lượng. Từ năm 
2019 đến nay, chúng tôi đã nâng cấp lên để đáp ứng được với thị trường, đi sâu và chất lượng 
và chương trình OCOP. Chúng tôi đã đầu tư toàn bộ trang thiết bị, nhà xưởng hiện đại, kiểm 
soát sản phẩm và tất cả các công đoạn để đi đến một sản phẩm đạt chất lượng OCOP. 

Được biết, tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến thương 
mại nông sản và sản phẩm OCOP giữa các hợp tác xã và các doanh nghiệp; ấn nút khai 
trương đưa nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP Hải Dương lên sàn thương mại điện 
tử voso.vn của Vietel Post và postmart.vn của Bưu điện Việt Nam. 
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BHXH tỉnh: Triển khai nhiều chính sách mới 

Ngay từ đầu năm 2022, BHXH tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách 
mới theo quy định của Chính phủ và BHXH Việt Nam, để đảm bảo quyền lợi cho đối 
tượng thụ hưởng.  

Chi trả lương hưu, trợ cấp qua bưu điện 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành 
phố trong cả nước chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2/2022 qua hệ thống 
bưu điện. Hai cơ quan BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thống nhất 
phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2/2022 vào cùng kỳ chi trả 
tháng 1/2022 (lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đã được 
điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP). Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 7 - 
20/1/2022. Theo Trưởng phòng Chế độ (BHXH tỉnh) Bùi Thu Hằng, toàn tỉnh có 26.552 
người chi trong tháng 1, với số tiền hơn 133,3 tỷ đồng; chi tháng 2 có 26.569 người, số tiền 
gần 133,4 tỷ đồng, được chi trả gộp trong tháng 1/2022 qua hệ thống bưu điện. 

 

Nhân viên BHXH tỉnh (bên phải) tư vấn chính sách mới cho người dân. 

Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo hệ thống ngành tiến hành chi trả cho người hưởng kịp thời, đúng và 
đủ theo quy định. Đối với người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, bưu 
điện thực hiện chuyển đủ lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 1 và tháng 2/2022 cho người 
hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2022. Đối với người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH 
bằng tiền mặt, bưu điện trực tiếp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2/2022 
vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2022 cho người hưởng tại điểm chi trả thuộc địa bàn có mức độ 
dịch cấp 1, 2, 3.  

Đối với người hưởng thuộc địa bàn có mức độ dịch cấp 4 (nguy cơ rất cao) thì tạm thời dừng 
chi trả. Đối với người hưởng thuộc các địa điểm, khu vực bị phong tỏa, cách ly tại nhà, cơ 
quan bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, cơ quan BHXH địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người 
hưởng sau khi hết thời gian cách ly, phong tỏa. 

Đến thời điểm này, hầu hết hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh đã chi trả hoàn thành cho 
người hưởng. Bưu điện hiện đang rà soát để chi đến ngày 20/1 là hoàn thành.   



Tăng mức đóng BHXH tự nguyện 

Theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700 nghìn 
đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức 
đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo. 

Hiện nay, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người 
tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự 
nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Từ 
ngày 1/1/2022, BHXH tỉnh căn cứ vào Nghị định số 7/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mức đóng 
BHXH tự nguyện thấp nhất là 22% x 1,5 triệu đồng = 330 nghìn đồng/tháng, tăng 176 nghìn 
đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021. 

Cùng với đó, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện 
cũng tăng lên. Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, số tiền hỗ trợ tăng từ 46,2 nghìn đồng 
lên 99 nghìn đồng/tháng (tăng 52,8 nghìn đồng); hộ cận nghèo, số tiền hỗ trợ tăng từ 38,5 
nghìn đồng lên 82,5 nghìn đồng/tháng (tăng 44 nghìn đồng); đối tượng khác, số tiền hỗ trợ 
tăng từ 15,4 nghìn đồng lên 33 nghìn đồng/tháng (tăng 17,6 nghìn đồng). Theo Phó Giám đốc 
BHXH tỉnh Trương Quang Hùng, khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực 
nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng trước đó theo phương 
thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau, thì người 
tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng. 

Bài, ảnh: TR.AN 
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JD.com "tuyên chiến" với Amazon bằng mô hình "cửa hàng robot" ở châu Âu 

Điểm đặc biệt của 2 cửa hàng bán lẻ vật lý mà "gã khổng lồ" thương mại điện tử Trung 
Quốc JD.com vừa khai trương ở Hà Lan là chúng được vận hành bởi những robot gom 
và giao hàng. 

 

Hai "cửa hàng robot" này được JD.com (gọi tắt là JD) gắn nhãn hiệu Ochama, nằm tại hai 
thành phố Leiden và Rotterdam của Hà Lan. Việc đưa hai "cửa hàng robot" này vào hoạt động 
đã tạo bước đột phá đầu tiên của JD ở thị trường châu Âu trong triển khai mô hình các cửa 
hàng bán lẻ vật lý, đồng thời khẳng định tham vọng của tập đoàn này trong việc mở rộng thị 
phần ra ngoài Trung Quốc. 

Ochama là sự kết hợp hai khái niệm "omnichannel" (đa kênh) và "amazing" (tuyệt vời). Các 
cửa hàng Ochama được giao nhiệm vụ hợp nhất các đơn hàng trực tuyến với cửa hàng nhận 
hàng, nơi mà robot sẽ chuẩn bị các bưu kiện để thu gom và giao tận nhà, JD nêu trong thông 
báo cuối ngày 10/1. 

Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Ochama để đặt mua các sản phẩm từ thực phẩm đến các 
mặt hàng làm đẹp, nội thất gia đình. Sau đó, họ có thể đến cửa hàng nơi các phương tiện tự 
động và cánh tay robot sẽ chọn và sắp xếp các đơn hàng. Khách hàng khi mua sắm tại cửa 
hàng Ochama, có thể quét mã vạch trên ứng dụng của mình và đơn hàng sẽ được chuyển đến 
họ qua một băng chuyền. 

Nhìn ở góc độ cạnh tranh, việc JD tấn công thị trường châu Âu lại là sự khởi đầu của một 
thách thức tiềm ẩn đối với đối thủ từ Mỹ, Amazon. Trước đó, hãng thương mại điện tử Mỹ đã 
khai trương các cửa hàng tạp hóa tự động, không sử dụng thu ngân mang tên cửa hàng 
Amazon Go ở quê nhà và Vương quốc Anh. 

Trong khi đó, JD cho biết họ đã lên kế hoạch phát triển thêm 2 cửa hàng Ochama tại thành 
phố Amsterdam và Utrecht của Hà Lan. Tập đoàn này toan tính phát triển mô hình cửa hàng 
Ochama gắn với trọng tâm mở rộng hoạt động kinh doanh logistics và thương mại điện tử. Tại 
Trung Quốc, tập đoàn này vận hành đơn vị logistics chuyên biệt và đang triển khai kế hoạch 
mở rộng logistics ra thị trường quốc tế. 

Hiện phần lớn doanh thu của JD vẫn đến từ thị trường Trung Quốc, song những năm gần 
đây JD có những bước đi táo bạo ra bên ngoài thị trường Trung Quốc. 



JD đang vận hành một trang mua sắm trực tuyến có tên Joybuy.com dành cho khách hàng 
quốc tế. Tại Đông Nam Á, tập đoàn tham gia một liên doanh thương mại điện tử ở Thái Lan 
và là cổ đông lớn nhất của sàn thương mại điện tử Tiki (Việt Nam) thông qua chi nhánh tại 
Singapore.  

Không chỉ tham chiến ở mảng thương mại điện tử, JD đang lấn sân phát triển bất động 
sản logistics tại Việt Nam. Cách đây ít ngày, JD Property, một công ty trực thuộc JD, đã khởi 
công xây dựng dự án bất động sản công nghiệp JD Property Logistics Park với tổng diện tích 
đất khoảng 100.000 m2 tại Khu công nghiệp Tân Đức, tỉnh Long An. Dự kiến sau khi hoàn tất 
và đi vào hoạt động, JD Property Logistics Park sẽ đáp ứng nhu cầu cho thuê linh hoạt từ 
6.000 m 2 đến 50.000 m2 của các khách thuê từ nhiều lĩnh vực và quốc gia khác nhau. 

 

 


