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Ngày đăng: 18/01/2022 
Mục: Xã hội 

Sôi động dịch vụ chuyển phát hàng hóa cuối năm 

Những ngày giáp Tết, không khí lao động ở các đơn vị bưu chính trên địa bàn tỉnh càng 
trở nên khẩn trương, nhộn nhịp. Để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, nhất là không 
để hàng hóa tồn đọng trong ngày Tết, các đơn vị bưu chính tăng tốc hoạt động, bố trí 
nhân lực, phương tiện làm việc và có phương án khắc phục khó khăn, bảo đảm hàng 
hóa kịp thời đến tay khách hàng. 

 

Nhân viên Trung tâm khai thác-vận chuyển (Bưu điện tỉnh) phân loại bưu phẩm, hàng hóa. 

Đến Trung tâm khai thác- Vận chuyển (Bưu điện tỉnh) vào thời điểm này, được chứng kiến 
không khí làm việc tất bật, khẩn trương của các cán bộ, công nhân viên trong việc chia, chọn, 
phân luồng, phân loại hàng ngàn bưu phẩm, bưu kiện, sách báo để kịp thời chuyển tới khách 
hàng. Chị Nguyễn Thị Hồng Loan, Giám đốc Trung tâm khai thác-Vận chuyển (Bưu điện 
tỉnh) cho biết: “Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song nhờ triển 
khai quyết liệt và kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho 
người lao động và duy trì hoạt động kinh doanh. Để tăng doanh thu dịch vụ, đơn vị, ứng dụng 
các phần mềm MPS, CMS, KSCL, PNS; hỗ trợ việc giám sát và xử lý bưu gửi lưu tồn; sử 
dụng phần mềm PDCA để đánh giá kết quả kiểm soát chất lượng; duy trì  tổ chức họp chuyên 
đề chất lượng hàng tuần để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị trong việc tuân thủ và 
bảo đảm các chỉ tiêu chất lượng. Năm 2021, sản lượng bưu phẩm gửi phát đi của Trung tâm 
ước đạt khoảng hơn 5 triệu bưu phẩm gửi, doanh thu dịch vụ nhóm Bưu chính chuyển phát 
đạt 161.655 tỷ đồng, vượt 1%  kế hoạch năm, tăng 31% so với năm 2020; thu nhập bình quân 
của người lao động đạt 12 triệu đồng/người/tháng. Tháng cao điểm giáp Tết Nguyên đán, 
lượng bưu phẩm, hàng hóa gửi qua trung tâm tăng hơn 150% so với tháng trước. Để đáp ứng 
nhu cầu khách hàng dịp cuối năm, đơn vị chuẩn bị nguồn nhân lực, phương tiện chuyển với 
hơn 200 tuyến tại các địa phương trong tỉnh”. 

Hiện toàn tỉnh có hơn 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát hàng 
hóa bưu phẩm trong nước và quốc tế với dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 



Dịch vụ chuyển phát hàng hóa những ngày cuối năm bắt đầu tăng mạnh và dự kiến tiếp tục 
tăng đột biến trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhưng các đơn vị kinh doanh vận 
chuyển hàng hóa trên địa bàn đều khẳng định giá cước chuyển phát không đổi, cước phí vẫn 
phụ thuộc vào khoảng cách, trọng lượng bưu phẩm, hàng hóa như ngày thường. 

Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa thích ứng linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 hiệu 
quả, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện nay, bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe 
cho cán bộ, người lao động, các đơn vị bưu chính có phương án tăng ca trong từng thời điểm, 
bảo đảm không để hàng hóa tồn đọng, đồng thời thực hiện nhiều chương trình ưu đãi, khuyến 
mãi nhằm hỗ trợ khách hàng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy thương 
mại điện tử trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ. 

Hà Linh 

 

 

  



Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 18/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Báo Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh trao quà Tết người nghèo ở Hưng Nghĩa, Hưng 
Nguyên 

Thực hiện Thư kêu gọi “Tết vì người nghèo” của Bí thư Tỉnh ủy, chiều 18/1, Công đoàn 
Báo Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức trao quà Tết người nghèo tại xã Hưng 
Nghĩa, huyện Hưng Nguyên. 

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập  Báo Nghệ An và ông Lê 
Đình Chiến - Phó Giám đốc Bưu điện Nghệ An tham dự chương trình. 

 

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao tặng 
báo Nghệ An số Xuân Nhâm Dần cho các hộ dân. Ảnh: Nguyệt Minh 

Xã Hưng Nghĩa được sáp nhập từ xã Hưng Tiến và Hưng Thắng; toàn xã có 7.600 hộ, trong 
đó có 0,5% là hộ nghèo. Với mong muốn mang Tết ấm Xuân vui về với bà con vùng quê khó 
khăn, dịp này, đoàn công tác trao tặng những món quà ý nghĩa, gồm 500 nghìn đồng và một 
cuốn Báo Nghệ An số Xuân Nhâm Dần năm 2022 cho 50 hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn của xã. 



 

Ông Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh trao quà hộ nghèo ở xã Hưng Nghĩa, huyện 
Hưng Nguyên. Ảnh: Nguyệt Minh 

 

50 suất quà Tết được trao cho các hộ nghèo ở xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: 
Nguyệt Minh 

Được biết, trong năm 2021, vượt qua khó khăn của đại dịch, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục làm tốt công tác hoạt động xã hội. Đặc biệt, 
ngoài chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo thường niên, năm nay, Bưu điện tỉnh Nghệ An 
đã phối hợp cùng Báo Nghệ An ủng hộ xóa 2 nhà tranh tre tại xã Xiêng My, huyện Tương 
Dương./. 

Nguyệt Minh 

  



Nguồn: TH Bắc Ninh 

Ngày đăng: 18/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Triển khai Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 

Sáng 18/01, BCĐ Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc 
thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022. 

 

 
Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2022 có chủ đề: “Em hãy viết bức thư gửi một người có 
tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu”. 
Đối tượng dự thi là học sinh từ 9 đến 15 tuổi; Bài thư là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi 
về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ… Các đơn vị tổ chức 
thu nhận bài dự thi gửi về Bưu điện huyện, thành phố thời gian chậm nhất ngày 27/2/2022 để 
tổng hợp gửi về Ban Tổ chức Quốc gia. Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên, giúp các 
em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình; 
Đồng thời, bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước 
và thế giới. 

Trước đó, Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50, toàn tỉnh đã có 302/308 trường tham gia 
với hơn 110 nghìn bức thư; Tỉnh Bắc Ninh đã đạt được 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích và 3 
giải Cây bút triển vọng đến từ TP Bắc Ninh, TP Từ Sơn, huyện Thuận Thành và Quế Võ. 

Trần Cường - Hải Yến 

  



Nguồn: Doanh nghiệp Việt Nam 

Ngày đăng: 19/01/2022 
Mục: Tin tức 

Sóc Trăng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 14 căn nhà tình nghĩa và 750 
phần quà Tết cho gia đình khó khăn 

Chiều ngày 18/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và tặng quà Tết tại 
huyện Mỹ Tú và các gia đình chính sách, trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sóc trăng. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện 
Mỹ Tú đã có nhiều cố gắng trong chăm lo đời sống người dân tại địa phương. Tuy nhiên, địa 
phương là vùng khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số nên vẫn còn nhiều thiếu thốn. Phó 
Chủ tịch nước mong muốn các cấp ngành cần quan tâm hỗ trợ, chung tay cùng địa phương 
chăm lo cho các đối tượng khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai không có Tết. 

 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho người nghèo huyện Mỹ Tú. 

Trong chuyến công tác tại tỉnh Sóc Trăng lần này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã 
tặng tỉnh Sóc Trăng 14 căn nhà tình nghĩa và 750 phần quà. Trong đó gồm: 100 phần quà tặng 
gia đình chính sách do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tài trợ, tổng trị giá 120 triệu đổng; 
100 phần quà tặng nạn nhân chất độc da cam dioxin do Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt 
Nam tài trợ; Quà tặng hộ nghèo và hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: 350 phần 
quà do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trích từ nguồn Quỹ vì người nghèo 
trung ương và Quỹ Phòng Chống COVID-19 trung ương tài trợ, tổng trị giá 420 triệu đồng; 
200 phần quà tặng công nhân lao động nghèo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tài trợ, 
tổng trị giá 250 triệu đồng. 

Ngay sau khi tặng quà cho các hộ nghèo và học sinh nghèo hiếu học tại huyện Mỹ Tú, Phó 
Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình thương binh hạng 3/4 
Nguyễn Hoàng Kiết, tại ấp Tân Hoà C, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú và gia đình Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Lê Hoàng Sương, tại ấp Trà Quýt, thị trấn Châu 
Thành, huyện Châu Thành. 

Tiếp đó đoàn cũng đã thăm Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sóc Trăng, gặp gỡ, tặng quà cho 
người già cô đơn, trẻ em mồ côi và nạn nhân da cam tại Trung tâm. Phó Chủ tịch nước động 
viên cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội tiếp tục làm tốt công việc có ý nghĩa là chăm sóc, hỗ trợ 
người yếu thế trong xã hội, những người có hoàn cảnh, không may mắn trong cuộc sống. 

Văn Long 

 

Nguồn: Báo Tuyên Quang Mục: Xã hội 



Ngày đăng: 19/01/2022 

Giữ vững thương hiệu vàng 

Giáp Tết Nguyên đán, về Hàm Yên có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm khi tận mắt 
được chiêm ngưỡng những vườn cam sành bắt đầu trĩu vàng, chín mọng trên cành. 
Nhiều năm qua, cây có múi dần trở nên bão hòa, nhất là cây cam trở thành cây trồng 
chủ lực của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước thì cam Hàm Yên vẫn giữ vững được 
thương hiệu. Đó là nhờ hướng đi bền vững từ phát triển nâng cao chất lượng, mục tiêu 
sản xuất sạch - sản phẩm ngon. 

Cam sành Organic “made in Hàm Yên” 

Gia đình chị Lê Thị Chuyên, tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) tham gia 
mô hình trồng cam hữu cơ từ đầu năm 2018, với diện tích gần 5 ha. Chị Chuyên chia sẻ, chị 
không còn sử dụng các loại phân vô cơ bón cho vườn cam của gia đình. Thay vào đó, chị sử 
dụng phân chuồng ủ hoai với chế phẩm vi sinh có ưu điểm bổ sung chất hữu cơ, tăng chất 
mùn giúp cải tạo, tăng độ phì nhiêu cho đất. Quả cam phát triển đều, chất lượng quả thơm, 
ngọt và đậm đà hơn so với cam thông thường, nên mặc dù sản lượng thấp hơn nhưng được 
các doanh nghiệp đặt mua tại vườn ổn định 20 -25 nghìn đồng/kg, sức khỏe người trồng cũng 
được đảm bảo tuyệt đối, nên gia đình yên tâm sản xuất theo hướng này từ nhiều năm nay.  

Anh Hoàng Đức Hùng, trưởng liên nhóm sản xuất cam sành Organic Hàm Yên chia sẻ, toàn 
huyện có 24,2 ha cam sản xuất theo tiêu chuẩn tập trung tại xã Tân Thành, thị trấn Tân Yên 
và Nhân Mục. Cam Organic dù mẫu mã không bắt mắt nhưng chất lượng, độ an toàn thì hơn 
hẳn. Độ đậm, ngọt của cam Organic cao hơn, thời gian bảo quản kéo dài hơn cam sản xuất 
thông thường từ 20 - 30 ngày. 

 

Mùa cam Hàm Yên. 

Cùng với cam hữu cơ, cam VietGAP hiện cũng đang dần mở rộng diện tích ở vùng cam Hàm 
Yên. Xã Phù Lưu được coi là “rốn cam” của huyện với hơn 2.400 ha, trong đó có hơn 130 ha 
cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. 

Gia đình ông Nông Văn Nghiệp, thôn Mường là một trong những hộ tiên phong trồng cam 
VietGAP ở Phù Lưu, với hơn 5 ha. 

Ông Nghiệp là Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Phong Lưu - một trong những hợp tác xã bao 
tiêu cam sành đầu tiên của huyện Hàm Yên. Sau nhiều năm đưa sản phẩm cam Hàm Yên 
tham gia các hội chợ, tìm kiếm thị trường vào các siêu thị lớn, nhỏ, ông Nghiệp nhận thấy, 
nhu cầu sử dụng cam sạch của người tiêu dùng các thành phố lớn rất cao. Ngoài diện tích cam 



của gia đình, ông cũng vận động các thành viên trong hợp tác xã cùng tham gia. Hợp tác xã 
hiện có 10 ha cam được cấp chứng nhận VietGAP. 

Phát triển theo hướng bền vững     

Huyện Hàm Yên hiện có 7.270 ha cam, trong đó có hơn 700 ha cam trồng theo quy trình 
VietGAP và khoảng 30 ha cam trồng theo quy trình hữu cơ. Tổng sản lượng cam năm 2020 
ước đạt 85.000 tấn. Sản phẩm cam hữu cơ của Hàm Yên được bán với giá 25.000 đồng/kg 
cam, cam trồng theo tiêu chuẩn VietGAP có giá trên 10.000 đồng/kg, trong khi đó canh tác 
đại trà có giá bình quân từ 4.000 - 6.000 đồng/kg. 

Hiện nay cam sành Hàm Yên đã được tiêu thụ hầu hết ở các tỉnh, thành phố phía Bắc và vươn 
tới miền Trung, miền Nam. Sản phẩm cũng đã xuất hiện ở các hệ thống bán lẻ nổi tiếng như 
BigC, Vinmart, Co.opmart... Đặc biệt, cam sành Hàm Yên là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên 
của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) ký quyết định chứng nhận 
đăng ký Chỉ dẫn địa lý.  

Anh Hoàng Đức Hùng, trưởng liên nhóm sản xuất cam sành Organic Hàm Yên chia sẻ, sản 
xuất sạch, an toàn thì không lo đầu ra. Toàn huyện có 24,2 ha cam sản xuất theo tiêu chuẩn 
tập trung tại xã Tân Thành, thị trấn Tân Yên và Nhân Mục. Cam được đánh giá có độ đậm, 
ngọt của cam Organic cao hơn cam sản xuất theo truyền thống, thời gian bảo quản kéo dài 
hơn cam sản xuất thông thường từ 20 -30 ngày. Vì vậy mà loại cam này được độc quyền phân 
phối tại 3 chuỗi siêu thị nông sản sạch có tiếng ở Sài Gòn, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đà Nẵng và 
Hà Nội. Vụ cam vừa qua, trung bình mỗi ngày liên nhóm cung ứng 1,5 - 1,7 tấn cam với giá 
từ 25 -27 nghìn đồng/kg. Số lượng này cũng chỉ đáp ứng được 1 phần theo đơn của các bạn 
hàng. 

Năm nay, người trồng cam gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến việc 
vận chuyển, tiêu thụ vào thị trường phía Nam gặp nhiều khó khăn. UBND huyện Hàm Yên 
yêu cầu Công ty Cam sành Hàm Yên, các hợp tác xã dịch vụ mở rộng thị trường tiêu thụ cam 
về các chợ đầu mối, siêu thị tại các thành phố lớn. Huyện cũng khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam sành trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube để kết nối tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ cam sành... 

Mới đây, Hội Cam sành huyện Hàm Yên đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cam sành 
Hàm Yên năm 2021 với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan, Công 
ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại thực phẩm Nutifood.  

Để cây cam phát triển bền vững, huyện Hàm Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
định hướng cho người trồng cam thực hành sản xuất nông nghiệp (VietGAP) và sản xuất hữu 
cơ. Cam sành Hàm Yên đã có mặt ở khắp các hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh, giá trị 
được nâng cao, xứng danh và vươn tầm ra thế giới khi đã 2 lần lọt vào Top 10 loại trái cây nổi 
tiếng bậc nhất Việt Nam. 

Giang Lam 
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Trung Quốc thắt chặt quy định với bưu kiện quốc tế do lo ngại dịch Covid-19 

Cục Bưu điện Quốc gia Trung Quốc vừa ra thông báo về việc thắt chặt các quy định đối 
với bưu phẩm và thư từ gửi về từ nước ngoài nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 
sau khi các nhà chức trách y tế nước này nghi ngờ các ca bệnh ở Bắc Kinh và Thâm 
Quyến có liên quan đến chúng. 

Trong một thông báo được công bố trên tài khoản WeChat chính thức mới đây, Cục Bưu điện 
Quốc gia Trung Quốc đã yêu cầu thực thi các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh 
đối với các bưu kiện chuyển phát nhanh gửi về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ 
cao, bao gồm đánh giá rủi ro toàn diện dựa trên nơi gửi, pháp nhân kinh doanh và thuộc tính 
của các mặt hàng được giao. 

 

Nhân viên bưu điện Trung Quốc khử trùng bưu kiện. Ảnh: Tân Hoa xã 

Thông báo cũng kêu gọi người dân giảm bớt việc nhận thư từ và hàng hóa chuyển phát nhanh 
từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ cao về Covid-19 nhằm ngăn ngừa virus lây lan 
qua đường bưu điện quốc tế.  

Theo cơ quan này, Tết đang đến gần và Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh sắp diễn ra, do vậy 
nhu cầu về dịch vụ chuyển phát ở Trung Quốc tăng mạnh, việc ngăn chặn và kiểm soát dịch 
xâm nhập ngày càng trở thành một nhiệm vụ phức tạp. 

Cục Bưu điện Quốc gia Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường khử trùng, 
thông gió cho hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế. Việc khử trùng thư, bao bì và thời gian 
giữ lại sau khi khử trùng phải được tiêu chuẩn hóa và thực hiện theo đúng các quy định và 
hướng dẫn liên quan của các cơ quan phòng chống dịch địa phương. 

Cơ quan này cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe và 
xét nghiệm axit nucleic đối với nhân sự ở các vị trí có nguy cơ cao trong quy trình quản lý 
khép kín. Tất cả các nhân viên xử lý bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế và nhân viên chuyển 
phát phải được tiêm phòng đầy đủ mũi tăng cường. 

Theo thông báo, bưu chính các cấp phải thực hiện giám sát, kiểm tra toàn diện ít nhất mỗi 
tháng một lần đối với các địa điểm xử lý hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế, tăng cường 
kiểm tra trong thời điểm Tết và diễn ra Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh với hệ thống trực 
24/24 giờ. 



Thông báo về việc “xây dựng hàng rào” ngặn chặn Covid-19 xâm nhập qua đường chuyển 
phát nhanh quốc tế, được cơ quan bưu chính Trung Quốc đưa ra sau khi ít nhất 2 trường hợp 
nhiễm Omicron, một ở Bắc Kinh và một ở Thâm Quyến, bị nghi ngờ mắc bệnh do liên quan 
đến các gói hàng gửi về từ Bắc Mỹ./. 

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh 

 

 


