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HVN cùng Vietnam Post triển khai thí điểm dự án sử dụng xe điện giao hàng 

Ngày 29-12 vừa qua, Honda Việt Nam (HVN) cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
(Vietnam Post) tổ chức lễ ký kết công bố triển khai thí điểm dự án sử dụng xe điện giao hàng 
và cung cấp mô hình đổi pin điện. 

 

HVN cùng Vietnam Post triển khai thí điểm dự án sử dụng xe điện giao hàng 

Xe điện nổi lên như một hướng đi mới tại nhiều quốc gia trên thế giới nhằm giảm phát thải trong 
giao thông, bên cạnh các nhiên liệu sạch khác. Với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với hệ thống giao 
thông tại Việt Nam, xe điện Benly e: được hy vọng sẽ hỗ trợ tối đa nhân viên giao hàng di 
chuyển tại cả thành thị và nông thôn. 

Đặc biệt đối với Vietnam Post - doanh nghiệp bưu chính Quốc gia, việc sử dụng xe điện sẽ giúp 
tiết kiệm được chi phí, vận hành, nhiên liệu. 

Ở Việt Nam, xe điện vẫn đang tồn tại nhiều thách thức về mặt công nghệ và kỹ thuật bao gồm: 
khả năng vận hành so với xe chạy bằng xăng; chi phí đầu tư cơ sở vật chất; yêu cầu trong quy 
trình tái chế pin và khung pháp lý; vấn đề giấy phép lái xe và an toàn. 

Pin được coi là chìa khóa chính để biến việc phổ biến xe máy điện trở thành hiện thực. Từ quan 
điểm về sự thuận tiện cho người dùng, HVN nhận thấy sự cần thiết trong việc tiêu chuẩn hóa các 
loại pin và xây dựng cơ sở hạ tầng để đổi pin một cách nhanh chóng và thuận tiện. 

Trong nỗ lực góp phần với tư cách là nhà sản xuất ô tô xe máy hàng đầu nhìn nhận những vấn đề 
một cách cụ thể hơn, từ đó phối hợp đưa ra lộ trình chuyển đổi kỷ nguyên xe điện, HVN đã thực 
hiện triển khai nhiều dự án nghiên cứu với các cơ quan Chính phủ và đối tác uy tín. 

Năm 2019, HVN đã tiến hành hỗ trợ theo hình thức cho Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) 
Quốc gia và trường Đại học Công nghệ Giao thông mượn 180 xe máy điện PCX ELECTRIC để 
phục vụ cho quá trình nghiên cứu. HVN cũng triển khai bước đầu dịch vụ cho thuê xe điện PCX 
ELECTRIC tại nhiều Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) ở các tỉnh/thành 
phố trên toàn quốc. 

HVN mong muốn thu thập những phản hồi của khách hàng trong việc phát triển sản phẩm xe 
điện phù hợp với thị trường Việt Nam trong tương lai và có cái nhìn cụ thể hơn đối với những 
thách thức trong việc sử dụng xe điện như cơ sở vật chất để sạc pin. 



 

Mẫu xe điện Benly e:. 

Bên cạnh những nghiên cứu về mô hình doanh nghiệp với khách hàng cá nhân, HVN còn chung 
tay cùng Chính phủ để tìm hiểu tính khả thi trong mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp thông 
qua hình thức vận chuyển hàng hóa cũng như bước đầu triển khai thí điểm mô hình đổi pin. Vào 
ngày 29 tháng 12 năm 2021, HVN phối hợp cùng đối tác Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ký kết 
công bố dự án. 

- Triển khai sử dụng xe điện cho dịch vụ giao hàng: chương trình hợp tác với Bưu điện Việt Nam 
sẽ được thực hiện từ 1 tháng 1 năm 2022. Trong phạm vi của dự án, Bưu điện Việt Nam sẽ thuê 
tổng cộng 70 xe điện Benly e:. 

- Thí điểm mô hình đổi pin điện: Xuất phát từ quan điểm mang đến sự thuận tiện cao nhất cho 
khách hàng, HVN nhận thấy việc tiêu chuẩn hóa các loại pin và tạo cơ sở hạ tầng đổi pin nhanh 
chóng là chìa khóa cho lộ trình chuyển đổi sang kỷ nguyên xe điện. Với mô hình thử nghiệm 
này, nhân viên giao hàng có thể chủ động đổi pin nhằm đảm bảo sự di chuyển liên tục. 

 

Buổi lễ diễn ra vô cùng thành công 

Ông Đinh Như Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, việc sử 
dụng ‘‘phương tiện xanh’’ vào giao hàng là hành động thiết thực, thể hiện sự quyết tâm của Bưu 
điện Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường sống, an ninh nhiên liệu, cải thiện chất lượng cuộc 
sống con người và sự phát triển bền vững của Việt Nam. 

Bà Đào Thị Hải Yến - Giám đốc Khối Kế hoạch và Đối ngoại, đại diện HVN chia sẻ: Bưu điện 
Viêt Nam là đối tác uy tín hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính với hệ thống mạng lưới các điểm 
giao dịch có mặt trên khắp cả nước. Việc phối hợp triển khai dự án nhằm tìm ra các giải pháp 
mới ứng dụng phương tiện xe điện trong việc di chuyển hàng ngày. 

Bên cạnh đó, dự án còn giúp tối ưu hoạt động của doanh nghiệp với trách nhiệm hướng đến môi 
trường sống xanh sạch. 



 

Hai bên chính thức ký kết hợp tác với mong muốn góp phần vào hoạt động bảo vệ môi trường 

HVN và Bưu điện Việt Nam hy vọng sẽ đóng góp tích cực vào lộ trình toàn diện cho các hoạt 
động thân thiện với môi trường, đồng thời mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Chính 
phủ, các bộ ban ngành và các doanh nghiệp liên quan trong việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ 
tầng phù hợp. 

Benly e: là phiên bản điện của xe Benly - xe tay ga giao hàng của Honda được phát triển tại Nhật 
Bản, hướng đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp, chủ yếu là nhà cung cấp dịch vụ giao hàng. 
Benly e: được cung cấp năng lượng bởi pin điện kép lithium-ion 50,4V có thể tháo rời và thay 
thế dễ dàng. Công suất tối đa của động cơ là 4,2kW tại 3.900 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 
là 15Nm tại 1.500 vòng/phút. 

 

Xe nguyên bản do Honda sản xuất và xe sử dụng cho dự án. (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh 
họa) 

Xe được trang bị bộ sạc rời bên ngoài với thời gian sạc từ mức không tới đầy cho hai bình điện 
của xe là khoảng 4 tiếng. Xe có thiết kế đèn pha LED hình 6 cạnh, nằm ngay trên chắn bùn 
trước. 

Đặc biệt, Benly e: được trang bị giá chở hàng lớn phía sau cùng giỏ đựng đồ phía trước, thuận 
tiện cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa với trọng tải đồ tối đa lên đến 60kg. Điểm nổi bật trên 
mẫu xe là trang bị chức năng hỗ trợ lùi xe, tạo sự thuận tiện cho người dùng trong trường hợp di 
chuyển trong không gian hẹp hoặc mặt đường nghiêng. 

 

T.D.V 



 

Nguồn: Báo Bình Phước  

Ngày đăng: 13/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh hoàn thành tốt mục tiêu kép 

BPO - Sáng nay (13-1), Bưu điện tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 
sản xuất - kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Hội nghị 
được tổ chức trực tiếp tại Bưu điện tỉnh và trực tuyến đến điểm cầu Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam. 

Năm 2021, vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, ngành Bưu điện nói chung, 
Bưu điện Bình Phước nói riêng đã phát huy tốt vai trò và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mục 
tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế. Trong đó, kết quả nổi bật nhất là đã đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức sản xuất, tối ưu hóa mạng vận chuyển, điều chỉnh 
đường thư, tổ chức khớp nối hoạt động khai thác vận chuyển trong điều kiện dịch bệnh, đảm 
bảo chất lượng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.  

 

Bưu điện tỉnh vinh danh các cá nhân tiêu biểu của ngành trong năm 2021 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành nền tảng địa chỉ số và bản đồ số, đạt 100% kế hoạch. 
Bên cạnh đó, còn triển khai 12 điểm bán hàng bình ổn và 70 điểm bán hàng hóa thiết yếu, qua 
đó hỗ trợ nông dân tiêu thụ gần 5,4 tấn sản phẩm nông sản; cung cấp 10 ngàn phần quà tặng 
người dân tại TP. Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng dịch; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội chuyển tiền miễn phí cho gần 7 ngàn người dân Bình Phước gặp khó khăn do Covid-
19 tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh với tổng gần 5 tỷ đồng. Dù gặp 
nhiều khó khăn do dịch bệnh song kết quả sản xuất - kinh doanh của Bưu điện tỉnh năm 2021 
vẫn đạt 92% kế hoạch.  

 

Bưu điện tỉnh tặng xe môtô cho 3 bưu tá xuất sắc 



 

Các tập thể được tặng giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

Năm 2022, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, chú trọng đào tạo 
bồi dưỡng cán bộ, nhân viên đáp ứng thời kỳ phát triển công nghệ số.  

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh đã vinh danh 9 cá nhân tiêu biểu của ngành trong năm 2021 và 
tặng xe môtô cho 3 bưu tá xuất sắc. 7 tập thể được tặng giấy khen của Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam. Bưu điện huyện Bù Gia Mập vinh dự được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ 
thi đua đơn vị xuất sắc năm 2021. 

Quang Minh - Đức Hiển 

 



 

Nguồn: Báo Đồng Khởi 

Ngày đăng: 12/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát động phong trào thi đua năm 
2022 

Ngày 12-1-2022, Bưu điện tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2021, triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua năm 
2022. 

 

Bưu điện tỉnh nhận Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Năm 2021 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh cung ứng dịch vụ 181 tỷ đồng 
đạt kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước đạt 100% kế hoạch. Năm 2022, thi đua hoàn thành 
vượt mức kế hoạch năm; trong đó đơn vị phấn đấu đạt tổng doanh thu 255 tỷ đồng, vượt 4% 
mục tiêu năm; doanh thu tính lương 98 tỷ đồng, vượt 3%; năng suất lao động 415 triệu 
đồng/người/năm; đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập người lao động tăng 10% so năm 2021. 
Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, phát triển nhiều khách hàng mới, chú 
trọng khách hàng lớn, có nhiều tiềm năng, duy trì khách hàng hiện hữu, đảm bảo tính hiệu quả 
trong sản xuất kinh doanh gắn chặt quyền lợi khách hàng với hiệu quả kinh doanh của đơn vị. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó tổng giám đốc Công ty Bưu điện Việt Nam Lê Quốc Anh ghi nhận 
và đánh giá cao kết quả hoạt động của Bưu điện tỉnh trong năm 2021 mặc dù ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19 nhưng đơn vị đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm. 
Năm 2022, cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người 
đứng đầu. Chủ động quyết tâm triển khai các phương án sản xuất kinh doanh. Chú trọng bồi 
dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ đủ năng lực bứt phát vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. 

Dịp này, đơn vị tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bưu điện huyện chợ 
Lách; Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh. 

Tin, ảnh: Nguyễn Linh 

 



 

Nguồn: Báo Long An  

Ngày đăng: 12/01/2022 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Long An thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu năm 2021 

Chiều 12/01, Bưu điện tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2021 và triển 
khai kế hoạch năm 2022. 

 

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - 
Nguyễn Xuân Lam phát biểu tại hội nghị 

Năm 2021, trước tình trạng dịch bệnh bùng phát diện rộng và diễn biến phức tạp, Bưu điện 
tỉnh Long An không những hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu Tổng Công ty giao, mà 
đơn vị còn phát huy rõ nét vai trò mạng bưu chính công cộng, kịp thời hỗ trợ người dân trong 
việc cung ứng hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, hàng hóa, triển khai các 
chương trình an sinh xã hội, qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo ổn định 
đời sống xã hội. Năm qua, Bưu điện tỉnh nộp ngân sách nhà nước 5.747 triệu đồng 

 

Bưu điện tỉnh Long An nhận cờ thi đua của Chính phủ 

Trong thời gian giãn cách xã hội, Bưu điện tỉnh là đầu mối cung cấp và vận chuyển hàng hóa 
thiết yếu cho người dân tại địa phương, đảm bảo cung ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu xã 



hội. Bưu điện tỉnh đã chuyển phát, hỗ trợ tiêu thụ gần 200 tấn hàng thiết yếu phục vụ người 
dân trong giai đoạn giãn cách xã hội.  

Đặc biệt, Bưu điện tỉnh đã triển khai và phát triển tốt dịch vụ cho vay tiêu dùng trên nền tảng 
số (dịch vụ Vay 5 Dễ). Chỉ trong 3 tháng triển khai đã thu hút được 1.879 khách hàng, có 534 
khách hàng được giải ngân với tổng số tiền giải ngân lên đến 8,7 tỉ đồng. 

Bưu điện tỉnh còn hoàn thành nhiệm vụ mở cửa phủ điểm 26 Bưu điện Văn hóa xã, bảo đảm 
100% xã đều có điểm Bưu điện Văn hóa xã trên toàn tỉnh. 

 

Bưu điện tỉnh nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Năm 2022, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt từ 272.701 triệu đồng trở lên; đẩy 
mạnh phát triển dịch vụ chuyển phát hồ sơ Hành chánh công bên cạnh việc phát triển các dịch 
vụ chuyển phát truyền thống; đẩy mạnh phát triển các dịch vụ mang tính chất an sinh xã hội; 
đẩy mạnh việc triển khai kinh doanh các dịch vụ trên ứng dụng Mobile app,… 

 

Trao xe honda cho các bưu tá xuất sắc nhất năm 2021 

Dịp này, Bưu điện tỉnh Long An nhận cờ thi đua của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam năm 2021. Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị xuất sắc, dẫn 
đầu phong trào thi đua năm 2021. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng nhiều cá 
nhân, tập thể xuất sắc; tặng xe máy cho các bưu tá xuất sắc năm 2021./. 



Nguồn: Báo Chính phủ 

Ngày đăng: 12/01/2022 
Mục: Văn hóa 

Tem bưu chính phổ thông được cung ứng không có thời hạn 

Tem bưu chính phổ thông được cung ứng không có thời hạn trên mạng bưu chính công 
cộng. Tem bưu chính kỷ niệm và tem bưu chính chuyên đề được cung ứng tối đa không 
quá 24 tháng trên mạng bưu chính công cộng. 

 

Tem bưu chính kỷ niệm và tem bưu chính chuyên đề được cung ứng tối đa không quá 24 
tháng trên mạng bưu chính công cộng. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 25/2021/TT-BTTTT quy định về tem 
bưu chính gồm: Đề tài tem bưu chính; thiết kế, in và phát hành tem bưu chính; cung ứng, kinh 
doanh, sưu tập, triển lãm tem bưu chính. 

Theo Thông tư, có 4 đề tài tem bưu chính bao gồm: 

1. Đề tài tem bưu chính kỷ niệm sự kiện: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình đấu 
tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam hoặc của các dân tộc trên thế giới; mang 
đậm bản sắc dân tộc, có tính lịch sử, văn hóa, nghệ thuật; 

2. Đề tài tem bưu chính kỷ niệm nhân vật: Anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật tiêu biểu 
trong quá trình dựng nước và giữ nước; trong các phong trào giải phóng dân tộc, vì sự tiến bộ 
xã hội và hòa bình của Việt Nam và thế giới; nhà khoa học, nhà văn hóa tiêu biểu hoặc nhân 
vật tiêu biểu có đóng góp to lớn cho Việt Nam hoặc cho thế giới. 

3. Đề tài tem bưu chính chuyên đề: Mang đậm bản sắc dân tộc, giá trị đạo đức, lịch sử, văn 
hóa, nghệ thuật của Việt Nam và thế giới; tuyên truyền về chủ đề an ninh, quốc phòng, y tế, 
giáo dục, văn hóa, thể thao, kiến trúc, phong cảnh, động vật, thực vật và các chủ đề khác. 



4. Đề tài tem bưu chính phổ thông: Tôn vinh các nhân vật của Việt Nam có tầm ảnh hưởng 
lớn, được thế giới công nhận; quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của đất nước, con 
người Việt Nam. 

Về thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm, Thông tư quy định: Đối với tem bưu chính kỷ 
niệm sự kiện, thời gian phát hành lần đầu là tròn 50 năm diễn ra sự kiện và có bội số của 50 
năm đối với các lần phát hành tiếp theo. 

Đối với tem bưu chính kỷ niệm nhân vật, thời gian phát hành lần đầu là tròn 100 năm sinh 
hoặc năm mất của nhân vật và có bội số của 50 năm đối với các lần phát hành tiếp theo. 

Tổ chức, cá nhân được kinh doanh tem bưu chính Việt Nam và tem bưu chính nước ngoài 
(gồm tem và ấn phẩm, sản phẩm có in sẵn hoặc dán, gắn tem bưu chính), trừ trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 37 Luật bưu chính. 

Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hướng dẫn, tạo điều kiện 
cho Hội Tem Việt Nam triển khai các hoạt động để phát triển phong trào sưu tập tem bưu 
chính. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/3/2022. 

 



 

Nguồn: Báo Hà Giang 

Ngày đăng: 13/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Nhân đôi niềm vui mùa cam Sành 

Tháng Chạp về trên quê hương cực Bắc, những vườn cam Sành trĩu quả ánh lên sắc vàng tươi 
mê hoặc báo hiệu mùa thu hoạch. Cam được mùa, được giá, được hỗ trợ xúc tiến, quảng bá, 
tiêu thụ sản phẩm bằng hình thức truyền thống và cả trên nền tảng số. Tất cả như cộng hưởng, 
nhân đôi niềm vui mùa cam Sành. 

 

Niên vụ 2021 – 2022, vùng trọng điểm cam của tỉnh, gồm: Bắc Quang, Quang Bình, Vị 
Xuyên có trên 6.600 ha cam Sành, diện tích cho thu hoạch đạt hơn 5.600 ha. Năng suất bình 
quân ước đạt 103 tạ/ha, sản lượng đạt trên 58.500 tấn. Toàn tỉnh có 4.268,9 ha cam Sành/74 
cơ sở/3.554 hộ được cấp Giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP (diện tích 
VietGAP chiếm 75,3% diện tích cam cho sản phẩm). Đặc biệt, 100% tổ sản xuất/hợp tác xã 
(HTX) cam VietGAP được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Hà Giang” cho sản phẩm cam 
Sành. 

Hiện nay, tại vùng trọng điểm cam của tỉnh, khoảng 15.000 tấn cam Sành đã được tiêu thụ. 
Trong đó, sản lượng tiêu thụ ngoại tỉnh lên đến 70%, còn lại là tiêu thụ nội tỉnh. Sản lượng 
chưa tiêu thụ còn trên 40.000 tấn; trong đó, cam loại I chiếm hơn 50%/tổng sản lượng chưa 
tiêu thụ. Đây là loại cam đảm bảo 9/9 chỉ tiêu về tính chất, chất lượng đặc thù của cam Sành 
Hà Giang, đạt 5/5 tiêu chuẩn áp dụng và truy xuất nguồn gốc, cụ thể: Trọng lượng quả từ 230 
- 260g/quả, độ nhám dưới 5%, không khuyết tật, không rụng cuống, độ brix từ 10,5% trở lên. 
Hiện nay, cam Sành có giá bán tại vườn dao động từ 12 – 15 nghìn đồng/kg tùy theo phân loại 
quả và từng vườn, so với niên vụ trước, tăng từ 3 – 5 nghìn đồng/kg. 

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn: Tình hình tiêu thụ sản phẩm cam niên vụ 2021 – 2022 
gặp khó khăn, do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành, tác động, 
ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cam; trong khi 
đó, cam Sành có sản lượng lớn, thời gian thu hoạch và bảo quản ngắn… Để kịp thời thích ứng 
linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành phương án tiêu thụ cam 
theo từng cấp độ dịch bệnh. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương vào cuộc một cách quyết liệt, 
chung tay cùng nông dân tiêu thụ sản phẩm cam. Trong đó, thực hiện đồng thời phương thức 
xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm bằng hình thức truyền thống và trên nền tảng công nghệ số 



(thương mại điện tử, bán hàng Online...). Không những vậy, UBND tỉnh còn ban hành nhiều 
kế hoạch để định hướng cho các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần hỗ trợ doanh 
nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cam trong việc nâng cao sức cạnh tranh, mở 
rộng thị trường tiêu thụ. 

Hiện nay, ngành Công thương đã, đang triển khai đồng bộ các hoạt động quảng bá, xúc tiến 
thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cam Sành. Nổi bật có thể kể đến việc ứng 
dụng chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trên 
các sàn giao dịch thương mại điện tử (GDTMĐT). Trong đó, phối hợp lựa chọn doanh 
nghiệp, hợp HTX (có đủ điều kiện) sản xuất các sản phẩm chủ lực và trồng cam xây dựng 
website để kết nối với sàn GDTMĐT. Phối hợp cùng Tập đoàn FPT, Bưu điện tỉnh, Chi 
nhánh Bưu chính Viettel Hà Giang... hỗ trợ mở gian hàng trực tuyến trên sàn GDTMĐT 
Sendo, Voso, Postmart; thiết kế gian hàng triển lãm thực tế ảo 3D trên Báo điện tử Vnexpress 
và quảng bá trực tuyến cam Sành trên nền tảng số của Tập đoàn FPT. Đồng thời, hỗ trợ các 
doanh nghiệp, HTX kết nối tiêu thụ sản phẩm cam vào hệ thống siêu thị, như: Saigon Co.op, 
Hapro, Big C, Vinmart... Không dừng ở kết quả trên, ngành Công thương còn hỗ trợ ứng dụng 
hệ thống truy xuất nguồn gốc phục vụ sản suất và tiêu thụ sản phẩm cam, như: Cập nhật thông 
tin, hướng dẫn và cấp mã QR code cho 39 HTX, tổ hợp tác, hộ trồng cam; hỗ trợ 8.000 hộp 
đựng sản phẩm cam và hơn 4,8 triệu tem thông minh truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cam 
Vàng, cam Sành với tổng kinh phí thực hiện lên đến gần 720 triệu đồng. Nhìn chung, các 
HTX cơ bản vận hành tốt gian hàng trực tuyến trên sàn GDTMĐT. Nhờ đó, công tác tiêu thụ 
sản phẩm bước đầu đạt được những kết quả tích cực. 

Đặc biệt, thông qua công tác xúc tiến, tiêu thụ cam Sành của tỉnh, mới đây, 5 đơn vị xuất, 
nhập khẩu (XNK) và sàn GDTMĐT, gồm: Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí 
Minh (Coop Mart), Tập đoàn Central Retail Việt Nam (Big C), Công ty Cổ phần Siêu thị và 
XNK Thương mại Việt Nam, Công ty TNHH Mia Fruit, Công ty Cổ phần Sản xuất và XNK 
Nông sản Thắng Lợi đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc tiêu thụ sản phẩm cam Hà 
Giang với 11 HTX sản xuất cam thuộc huyện Bắc Quang, Quang Bình. Trên cơ sở đó, hỗ trợ, 
hướng dẫn các HTX nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ tiêu thụ sản 
phẩm tại các siêu thị, cửa hàng, điểm giao dịch, sàn GDTMĐT và xuất khẩu. Giám đốc Đối 
ngoại và Đầu tư MB – Tập đoàn Central Retail Việt Nam (Big C) Phạm Thị Thùy Linh chia 
sẻ: Chúng tôi đánh giá cao sản phẩm cam Sành đặc sản của Hà Giang mà thương hiệu đã nức 
tiếng trên thị trường. Đây cũng là một trong những nông sản đặc sản bán chạy tại hệ thống 
Siêu thị Big C. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các HTX của Hà Giang cung cấp thông tin, 
hướng dẫn các điều kiện về thủ tục, giấy tờ để đưa sản phẩm cam vào hệ thống siêu thị… 

Giám đốc HTX Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang), Trần Trung Thuyết cho 
biết: Để nâng cao chất lượng sản phẩm, HTX không chỉ sản xuất cam theo quy trình VietGAP 
mà còn chuyển dần sang hướng hữu cơ. Chúng tôi luôn chú trọng giữ gìn chữ tín trong sản 
xuất, giữ đúng cam kết về chất lượng, mẫu mã, tem, nhãn xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm 
với các đối tác thu mua. Qua đó, góp phần xây dựng niềm tin cho doanh nghiệp cũng như 
nâng cao uy tín, vị thế cam Sành Hà Giang trên thị trường. 

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG 

 


