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Đảm bảo ổn định lưu thông hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đây là thời gian bận 
nhất của những người làm bưu điện khi nhu cầu mua sắm, gửi hàng hóa của khách hàng 
tăng. Bưu điện tỉnh chủ động bố trí nguồn lực, trang thiết bị nhằm đảm bảo ổn định 
luồng lưu thông hàng hóa dịp tết. 

 

Nhân viên bưu điện – văn hóa xã Phi Thông (TP. Rạch Giá) tiếp nhận bưu điện của khách 
hàng. 

Theo đồng chí Huỳnh Ngọc Ẩn - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh, 
cuối năm nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát của khách hàng tăng gấp đôi so 
ngày thường. Nhằm kịp thời vận chuyển bưu phẩm đến khách hàng, Bưu điện tỉnh sớm chuẩn 
bị đủ phương án và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường năng lực mạng lưới, 
lao động; tận dụng tối đa công suất của các sàn khai thác, phương tiện vận chuyển để sẵn sàng 
vận hành ổn định luồng lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tình trạng dồn ứ hàng hóa, đảm 
bảo mọi bưu gửi được chuyển phát đến người nhận trong thời gian sớm nhất. 

Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới cũng là một 
trong những yếu tố thuận lợi để Bưu điện tỉnh đẩy nhanh quá trình vận chuyển, giao nhận 
hàng hóa tại khắp các huyện, thành phố, xã, phường vùng sâu, biên giới, hải đảo. Nhằm quản 
lý tốt bưu kiện và giúp bưu tá cập nhật, theo dõi, quản lý đơn hàng, Bưu điện tỉnh chỉ đạo bưu 
điện các huyện, thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, từ đó giúp 
bưu điện các huyện, thành phố, bưu cục kịp thời ngăn chặn, xử lý lỗi phát sinh. “Để đảm bảo 
hàng hóa, bưu gửi nhanh đến người nhận, Bưu điện tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng chuyển phát 
liên tục trong ngày. Khi sản lượng tăng cao, Bưu điện tỉnh phân công cán bộ theo dõi từng 
đơn hàng, bưu phẩm để điều động phương tiện, nhân lực đáp ứng kịp thời”, đồng chí Huỳnh 
Ngọc Ẩn cho biết. 

Để gia tăng trải nghiệm tiện ích và đảm bảo an toàn cho khách hàng khi nhận hàng trong mùa 
dịch, mới đây, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam mở rộng triển khai thí điểm tủ phát hàng tự 
động post smart tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Kiên Giang. Khách hàng chủ 
động lấy hàng tại tủ vào bất kỳ thời điểm nào mà không phụ thuộc vào thời gian phát hàng 
của bưu tá hay thời gian mở cửa của bưu cục. Khi hàng về tủ, khách hàng nhận được thông 



báo mã OTP qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc mã QR qua email từ bưu điện. Khách 
hàng đến tủ nhập, quét các mã trên để mở tủ, thanh toán, nhận hàng tại điểm tủ đã đăng ký. 
Khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tủ phát hàng tự động post smart được xem 
như giải pháp giao hàng không tiếp xúc, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng. Chị 
Huỳnh Thị Diễm Hương, ngụ phường Vĩnh Thanh (TP. Rạch Giá) cho biết: “Thông qua tủ 
phát hàng tự động post smart, tôi có thể nhận hàng mà không cần tiếp xúc ở khoảng cách gần 
với nhân viên. Quá trình nhận hàng từ khi nhập mã, thanh toán, mở tủ, lấy hàng chỉ diễn ra 
trong vài phút, giúp giảm thiểu tối đa thời gian giao dịch cho khách hàng”. 

Bên cạnh cung ứng các dịch vụ cơ bản, Bưu điện tỉnh phát triển dịch vụ mới như chuyển phát 
nhanh EMS, phát hàng thu tiền COD, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chi trả lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội... nhằm mang lại dịch vụ tốt nhất cho người dân./. 

Danh Thành 

 

 

  



Nguồn: TH Quảng Ngãi 

Ngày đăng: 19/01/2022 
Mục: Tin tức 

Năm 2022, Bưu điện Quảng Ngãi phấn đấu đạt doanh thu hơn 239 tỷ đồng 

Sáng nay 19/01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã đến dự hội 
nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bưu điện tỉnh. 

  

 

Năm 2022, Bưu điện Quảng Ngãi phấn đấu đạt doanh thu hơn 239 tỷ đồng  

Năm 2021, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát các mục 
tiêu kinh doanh, nỗ lực phấn đấu vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh. Tổng doanh thu gần 211 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Thu nhập bình quân 
của người lao động khoảng 8,5 triệu đồng/người/tháng. Bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều 
phương án tổ chức sản xuất, ứng phó linh hoạt với diễn biến dịch COVID-19. Sắp xếp, chuẩn 
hóa các công đoạn đảm bảo hợp lý hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, rút ngắn thời gian toàn 
trình, an toàn bưu gửi, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Năm 2022, Bưu 
điện tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đạt doanh thu hơn 239 tỷ đồng. Tập trung phát triển nhóm 
khách hàng doanh nghiệp, công ty và khối doanh nghiệp tài chính, bảo hiểm. Cải tiến các dịch 
vụ chuyển phát hàng hóa, điều chỉnh chỉ tiêu thời gian phát và chuẩn hóa các dịch vụ hỗ trợ 
khách hàng. Triển khai hoạt động marketting số hỗ trợ xây dựng dữ liệu và phát triển khách 
hàng mới phục vụ hoạt động bán trực tiếp. Phấn đấu 100% các đơn vị kết nối với Cổng thông 
tin điện tử của tỉnh để đáp ứng yêu cầu trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 



 

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bưu điện tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong năm 2021./. 

Tấn An, Ngọc Hoàng/PTQ 

  



Nguồn: CTT Cà Mau 

Ngày đăng: 19/01/2022 
Mục: Văn hóa – Xã hội 

https://www.camau.gov.vn/wps/portal//wps/portal/trangchitiet/!ut/p/z0/fYzBCoJQEEW_xvW
MRoFLi4iSpFqEziamh-mkzUt9T-zvkz6g3TmcywWCHEh5lIqdWOV29oJWt-
Up3e_WG8wwRsTzcXENsyTF7QXhAPR_MD_Is-soATJWXTk5yA2_2Ldy77n_BPgz-
xjElQG6nrUytZ9J1Hkz-EZKDXBkrS1PXFv5pTDGMMIoYng3VHwB1Lpo2Q!!/ 

Bưu điện tỉnh Cà Mau chúc Tết UBND tỉnh Cà Mau 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 19/01/2022, đại diện lãnh đạo 
Bưu điện tỉnh Cà Mau đã đến thăm, chúc Tết Thường trực UBND tỉnh Cà Mau. Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đã tiếp đoàn. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân (thứ 3, từ phải sang) nhận quà Tết từ đại diện 
lãnh đạo Bưu điện tỉnh Cà Mau. 

Tại buổi đến thăm và chúc Tết, đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh Cà Mau đã thông tin về tình 
hình hoạt động của đơn vị và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện để đơn vị hoạt 
động có hiệu quả trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm chỉ 
đạo của tỉnh trong thời gian tới. Nhân dịp Tết Nguyện đán Nhâm Dần 2022 sắp đến, đại diện 
Bưu điện tỉnh chúc Thường trực UBND tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công. 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân cảm ơn lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã 
quan tâm đến thăm, chúc Tết Thường trực UBND tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, thông tin về tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân chúc lãnh đạo, nhân viên Bưu điện tỉnh sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. 

Hồng Nhung 

 

  



Nguồn: Báo Hòa Bình 

Ngày đăng: 20/01/2022 
Mục: Tin tức 

Vững tin vượt “bão” dịch: Bài 3 - Giữ vùng xanh phục hồi kinh tế 

Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP với mục tiêu bảo vệ tối đa 
sức khỏe, tính mạng của người dân. Đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, 
được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở. Đồng thời khôi phục và phát 
triển KT-XH, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước 
chuyển sang trạng thái bình thường mới. 

 

Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh hỗ trợ nông dân huyện 
Cao Phong đóng gói, tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. 

Ứng phó với dịch 

Nghị quyết số 128 giúp doanh nghiệp xác định rõ ràng trạng thái hoạt động trong bối cảnh 
mới. Tuy nhiên, trách nhiệm của ngành y tế càng nặng nề khi vừa phải chống dịch vừa đảm 
bảo sản xuất an toàn. Tính đến 12h ngày 13/1, địa bàn tỉnh được đánh giá ở mức cấp độ 1. Đối 
với cấp huyện, có 5 địa bàn cấp độ 1 là: Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc, Yên Thuỷ. 
Có 3 địa bàn cấp độ 2 là: Kim Bôi, Lạc Sơn, TP Hòa Bình. 2 địa bàn cấp độ 3 là huyện Lương 
Sơn, Lạc Thủy. Đối với cấp xã, có 106 địa bàn cấp độ 1; 20 địa bàn cấp độ 2; 25 địa bàn cấp 
độ 3; không có địa bàn cấp độ 4. 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phi, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện 
có 2 cơ sở thu dung và điều trị F0 với sức chứa 240 người. Đến nay, 2 cơ sở đã quá tải bệnh 
nhân. Mấy ngày gần đây, lượng bệnh nhân của huyện tăng nhanh. Trong dịp Tết Nguyên đán 
sắp tới, nhiều người lao động đi làm xa trở về địa phương, dự báo số lượng bệnh nhân sẽ tăng 
nhanh. Do vậy, chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thu dung, điều trị ngay tại các 
trạm y tế xã, thị trấn. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng tại cơ 
sở. Phát huy vai trò của tổ trong việc nắm bắt người đi làm xa trở về địa phương đã khai báo y 
tế hay chưa, trường hợp chưa khai báo tuyên truyền, vận động công dân khai báo, đi cách ly; 
đồng thời, giám sát công tác phòng, chống dịch (PCD), phối hợp các tổ chức quản lý, rà soát, 
tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19. Để kiểm soát tốt dịch bệnh, các thành viên "đi từng 
ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để truy vết, quản lý F1; hỗ trợ tổ chức tầm soát, xét 
nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao…  



Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Mai Châu nên việc giữ vùng xanh là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng của huyện. Cùng với công tác PCD như thực hiện "5K", truy vết, 
khoanh vùng thì tiêm vắc xin chính là "lá chắn” hữu hiệu, tạo điều kiện để từng bước khôi 
phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh du lịch. Công tác chỉ đạo, ứng phó với dịch bệnh 
được huyện tập trung ở mức cao nhất theo kịch bản đã xây dựng, triển khai đến các địa 
phương trong toàn huyện nhằm mục tiêu truy vết nhanh, khoanh vùng, cách ly kịp thời, không 
để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Có nguồn vắc xin huyện rà soát đối tượng được tiêm để 
lập danh sách, khi có vắc xin triển khai tiêm ngay, phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ bao phủ vắc xin 
trên địa bàn để công tác PCD đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền 
thông lợi ích của vắc xin; lịch tiêm chủng; tính an toàn của vắc xin. 

Tìm hướng tiêu thụ nông sản, phát triển kinh tế 

Tuy đã chuyển sang trạng thái "bình thường mới”, sống chung với dịch nhưng việc tiêu thụ 
hàng nông sản vẫn gặp khó khăn, khách du lịch vẫn vắng bóng. Các cấp, ngành đã tìm nhiều 
giải pháp hỗ trợ nông dân. Đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cao 
Phong cho biết: Năm 2021, diện tích cây có múi của huyện gần 2.000 ha, sản lượng đạt 
khoảng 22 nghìn tấn. Việc tiêu thụ vẫn chủ yếu là tư thương. Ngay từ đầu vụ, UBND huyện 
đã phối hợp các sàn thương mại điện tử (TMĐT) hỗ trợ người dân tiêu thụ cam. Hiện, cam 
Cao Phong đã có mặt trên sàn TMĐT Postmart, Voso chiếm gần 10% sản lượng. Để người 
nông dân quen với việc tiêu thụ sản phẩm trên sàn TMĐT, UBND huyện hỗ trợ tập huấn cho 
các hộ nông dân quy trình đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn TMĐT: Đăng ký tài khoản mua 
bán trên sàn, cách đăng nhập thông tin bán hàng, hình thức bán, chuyển hàng cho khách, cách 
tiếp thị sản phẩm nông nghiệp. Thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi 
cao điểm thu hoạch, giúp ổn định giá nông sản cho người dân, tránh phụ thuộc vào tư thương, 
trung gian. Qua đó kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở 
rộng thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, các hộ sản xuất liên kết với trang TMĐT như 
Sendo, hoặc qua các ứng dụng như facebook, zalo… để tiêu thụ nông sản. 

Trạng thái bình thường mới là cơ hội để tái phục hồi ngành du lịch của huyện Mai Châu. 
Đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đây là cơ hội để huyện thúc đẩy 
phát triển kinh tế nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn PCD Covid-19. UBND huyện đã yêu cầu 
các cơ sở lưu trú du lịch chỉ đón khách khi đảm bảo các biện pháp PCD. Chủ động vệ sinh, 
khử khuẩn tại các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch, đồng thời, 
kiểm soát chặt chẽ nguồn khách đến từ vùng dịch. Các ngành liên quan tăng cường kiểm tra 
việc thực hiện các biện pháp PCD trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Tiếp 
tục kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú, thực hiện kích cầu du 
lịch bằng nhiều hình thức, giảm giá dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ. Tăng 
cường quảng bá, xúc tiến du lịch và tuyên truyền PCD Covid-19 đảm bảo cho khách đến du 
lịch tại huyện được an toàn. Các tổ chức, cá nhân đưa ra chương trình khuyến mại, giảm giá 
hấp dẫn với khách du lịch như khu nghỉ dưỡng Avana Retreat Mai Châu, xã Bao La có 
chương trình áp dụng đối với khách đặt phòng từ ngày 1/10 - 31/12/2021, ở ít nhất 3 đêm 
được giảm 20% mỗi đêm, ở ít nhất 2 đêm được giảm 15%, 10% mỗi đêm, áp dụng từ ngày 
22/6 - 31/12/2021… Chị Bùi Thị Luyến, quản lý khu nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu 
Ecolodge, xã Nà Phòn cho biết: Cùng với hoạt động trở lại, khu nghỉ dưỡng hết sức chú trọng 
thực hiện "5K" đối với cả nhân viên và khách. Mặt khác, đưa ra chương trình kích cầu du lịch, 
cụ thể giảm giá tiền phòng cho khách từng ngày, từng tuần… Đây là một trong những giải 
pháp hút khách trở lại Mai Châu. 
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Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phân phối hàng hóa qua Gian hàng Việt trực tuyến 

Bộ Công thương đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương đẩy mạnh 
hoạt động thương mại điện tử.  

Bộ Công thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về 
việc tăng cường quản lý và phối hợp triển khai các hoạt động thương mại điện tử trong năm 
2022. Bộ Công thương cho biết trong năm 2021, cơ quan này đã triển khai nhiều chương trình 
hỗ trợ đẩy mạnh phân phối hàng hóa của doanh nghiệp Việt qua “Gian hàng Việt trực tuyến”, 
các chương trình hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử lớn tại 
Việt Nam như Sendo, Voso, Tiki, Shopee, Lazada, Postmart... Các chương trình đã mang lại 
hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ tiêu thụ hàng nghìn tấn nông sản trên nhiều tỉnh, thành 
phố như Sơn La, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Bến Tre, Đồng Tháp, khu vực miền 
Trung, Tây nguyên, miền Nam... 

 

Nhằm tiếp tục thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử tại các tỉnh, thành phố phát triển đồng 
thời hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp sản xuất địa phương ứng dụng công nghệ số và thương mại 
điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Công thương đề nghị các tỉnh, thành phố 
phối hợp chủ động xây dựng kế hoạch, các chương trình, hoạt động kết nối thương mại điện 
tử, hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương tổ chức phân phối ứng dụng thương mại điện tử qua 
“Gian hàng Việt trực tuyến” trên các sàn thương mại điện tử trong nước cũng như tổ 
chức xuất khẩu hàng hóa qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Đồng thời đưa vào Kế 
hoạch phát triển thương mại điện tử, chương trình công tác về thương mại điện tử của tỉnh, 
thành phố triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục cập nhật danh sách doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu 
của tỉnh, thành phố để đăng ký tham gia các chương trình do Bộ Công thương (Cục Thương 
mại điện tử và Kinh tế số) đã và đang triển khai; phối hợp chặt chẽ với Cục Thương mại điện 
tử và Kinh tế số để triển khai các hoạt động thúc đẩy thương mại điện tử hỗ trợ doanh nghiệp 
địa phương như “Gian hàng Việt trực tuyến”, xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên 
giới, Goonline, Online Friday... 
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Bắc Kạn cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, 
giải pháp về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, nhằm cải thiện môi 
trường kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn. 

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 102 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 37 doanh nghiệp so với 
năm 2020; 55 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 13 doanh nghiệp so với năm 2020; 7 
doanh nghiệp giải thể, giảm 9 doanh nghiệp so với năm 2020. Đến thời điểm hiện tại, tổng số 
doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh là 1.098 doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn cho 
doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp và tư vấn; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
nghiên cứu, thực hiện dự án. 

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong năm 2021, môi 
trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện và ngày càng hấp dẫn, có sức hút đối với các 
nhà đầu tư. Đã có nhiều nhà đầu tư nghiên cứu, quy hoạch, lập dự án đăng ký đầu tư trên địa 
bàn tỉnh. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh quyết 
định chủ trương đầu tư cho 17 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 1.113 tỷ 
đồng, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 7 dự án. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
việc sử dụng đất theo đề nghị của các nhà đầu tư; hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp 
triển khai đưa đất vào sử dụng sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đảm bảo tiến độ 
dự án. Lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021- 2025) tỉnh Bắc Kạn, xây dựng dự toán, tổ 
chức xin ý kiến Tổng cục Quản lý đất đai, các sở, ngành liên quan... 

Về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tỉnh thường xuyên tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 
tiến độ giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án cũng như tạo nhiều 
quỹ đất sạch có sẵn để nhà đầu tư tiếp cận. 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp 
tục triển khai chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp; chấp hành các quy định về lãi 
suất, phí; áp dụng quy trình cho vay đơn giản; chủ động tiếp cận, hướng dẫn cụ thể, tạo điều 
kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật, 
nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay. Thực hiện các biện 
pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi 
như giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. 

Xác định chuyển đổi nhận thức trong chuyển đổi số là nhiệm vụ đầu tiên và quan 
trọng, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 08/4/2021 về tuyên truyền 
Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Với mục đích tuyên truyền, phổ biến các nội dung về 
chuyển đổi số để các tầng lớp nhân dân nhận thức, hiểu đầy đủ, hình thành khái niệm, bước 
đầu có nhận thức ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng chuyển đổi số để thúc đẩy tiến trình chuyển 
đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 

Trong năm 2021, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân có cơ 
hội giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, UBND tỉnh đã phối hợp với 



Công ty TNHH Tập đoàn Kim Nam ký kết hợp tác thực hiện sàn thương mại điện tử giữa tỉnh 
Bắc Kạn, triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 
09/9/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6808/UBND-GTCNXD ngày 
11/10/2021 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh, trong đó “tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch thanh, kiểm tra năm 
2021 và xem xét thực hiện vào thời gian phù hợp”. Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 
03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2090/QĐ-
UBND ngày 03/11/2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản 
xuất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Tỉnh tiếp tục 
chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 
đảm bảo an sinh xã hội, trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. 
Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 

Tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính, các giấy phép, các quy định không cần thiết; 
đề xuất, kiến nghị cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; đẩy mạnh phương 
thức thanh toán không dùng tiền mặt, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích. Thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh 
với doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động giải quyết những kiến nghị, 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Nâng cao chất lượng công vụ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 
công ích. Thực hiện hiệu quả các chương trình, hội nghị xúc tiến đầu tư; khuyến khích, tạo 
điều kiện thuận lợi các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đầu tư vào tỉnh. Nâng cao 
hiệu quả thu hút đầu tư phải đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư; tập trung vào các dự án 
mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế./. 

Bích Ngọc 

 


