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GIANG THÀNH TỔ CHỨC TRAO MÁY TÍNH BẢNG THEO CHƯƠNG TRÌNH 
“SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM” 

Chiều ngày 18/01/2022, Phòng giáo dục và đào tạo huyện phối hợp Bưu điện huyện Giang 
Thành tổ chức lễ trao tặng và tiếp nhận máy tính cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn huyện Giang Thành theo chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Đến dự có đ/c 
Huỳnh Trọng Đức – Phó chủ tịch UBND huyện. 

Phát biểu tại buổi lễ trao máy tính theo chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Đồng chí 
Long Thống Nhất – Giám đốc Bưu điện huyện Giang Thành thay mặt Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam, Bưu điện tỉnh Kiên Giang, cho biết: trong thời gian qua, ngành Bưu điện đã thực 
hiện tốt mục tiêu kép, phòng chống dịch an toàn, quản lý vận hành và triển khai linh hoạt 
nhiều giải pháp ổn định mạng lưới phục vụ, phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh đảm 
bảo thích ứng trong tình hình mới, đặc biệt là hoạt động của toàn hệ thống luôn duy trì ổn 
định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, các chế độ, chính sách được duy trì. 
Không chỉ đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ngành Bưu điện còn trở thành điểm 
sáng trong các hoạt động an sinh xã hội khi tổ chức các chương trình, hành động thiết thực 
mang nghĩa tình của người làm Bưu điện. Ngoài việc ủng hộ quỹ Vắc xin phòng chống dịch 
Covid-19, mà còn là tấm lòng vàng trong việc tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người dân có 
hoàn cảnh khó khăn như xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh 
khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh không được về, chương trình hạt gạo vàng Bưu điện… Bên 
cạnh đó ngành Bưu điện còn là cánh tay nối dài giữa chính quyền các cấp với người dân trong 
việc thực hiện cải cách hành chính và được sự ủng hộ của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Và 
mong rằng với những chiếc máy tính mới sẽ giúp cho các em học sinh khó hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn huyện Giang Thành hoàn thành ước mơ học tập, trở thành người có ích cho 
xã hội. 

Việc đón nhận máy tính bảng dành cho học sinh nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Giang 
Thành từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tài trợ là những phần quà vô cùng ý nghĩa giúp 
các em học sinh có điều kiện để học tập trực tuyến như bao lứa bạn cùng trang lứa và giảm 
bớt khó khăn cho gia đình các em. Đây cũng là dịp khơi dậy cho các em học sinh lòng yêu 
thương con người, bạn bè, là dịp nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó, 
vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Đồng thời góp phần cho ngành Giáo dục huyện có 
điều kiện để giảng dạy học sinh tốt hơn, nâng cao tỷ lệ học tập và chất lượng giáo dục trong 
toàn huyện. 



 

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Huỳnh Trọng Đức – Phó chủ tịch UBND huyện đã gửi lời cảm 
ơn ngành Bưu điện đã hỗ trợ Chương trình "Sóng và máy tính cho em" cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn của huyện Giang Thành và khẳng định Chương trình “Sóng và máy tính cho 
em” triển khai thực hiện kịp thời góp phần giúp đỡ, hỗ trợ các em học tập hiệu quả hơn. Đồng 
thời đề nghị các em nhận máy tính bảng phải sử dụng đúng mục đích, khai thác triệt để các 
chức năng để phục vụ học tập, tiếp cận kiến thức mới. 

Tại buổi lễ, đại diện ngành Bưu điện đã trao 474 máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Đây là chương trình nhằm 
giúp đỡ những học sinh, học viên, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 chưa có máy tính để học tập trực tuyến. 

Lý Sơn 
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Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Những kỳ vọng khả quan 

Trong đại dịch COVID-19, với nhiều nỗ lực, ngành nông nghiệp đã thể hiện rõ vai trò bệ đỡ 
kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Trong đó, chuyển đổi số được đánh giá là 
“chìa khoá” để ngành tận dụng được những cơ hội mới sau đại dịch. 

 

Chuyển đổi số sẽ hạn chế cảnh người dân phải "bám ruộng" mà vẫn kiểm soát được chất 
lượng, sản lượng của cây trồng, vật nuôi - Ảnh: VGP/Đỗ Hương 

Dành 9 nền tảng số quốc gia phục vụ ngành nông nghiệp 

Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng các địa phương đều nhắc đến chuyển đổi số như 
là một giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đó là một tín hiệu đáng mừng. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số tạo ra 3 xu thế mới. Một là, bỏ qua trung 
gian. Năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo nhanh, mạnh việc phát triển 2 sàn 
thương mại điện tử cho nông dân thành 2 sàn thương mại điện tử nông nghiệp lớn nhất hiện 
nay. 

Năm 2021, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cũng đã hoàn thành mục tiêu 
tạo gian hàng số cho 2,5 triệu hộ sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử 
Postmart.vn. Không chỉ cung cấp nền tảng số, hướng dẫn cách lên sàn, Vietnam Post còn hỗ 
trợ các hộ gia đình đồng bộ các giải pháp từ tiếp thị, truyền thông, đóng gói, vận chuyển, 
thanh toán. 

Chỉ tính riêng sàn Postmart.vn, khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát ở các tỉnh 
phía nam, sàn đã hỗ trợ hơn 20.000 hộ sản xuất nông nghiệp đưa các loại trái cây đang vào vụ 
thu hoạch lên sàn như: Nhãn lồng Hưng Yên, nhãn xuồng Đồng Tháp, khoai lang tím Vĩnh 
Long, sầu riêng Đắk Lắk, na Chi Lăng – Lạng Sơn, bưởi Phúc Trạch,… 

Thứ hai, chuyển đổi số sẽ tạo ra xu thế phi tập trung hóa, giúp nông dân tiếp cận thông tin, 
công nghệ như một doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu đến hộ nông dân, thậm chí đến từng 
cây, con. “Giải pháp là các doanh nghiệp cung cấp công nghệ, thông tin như một dịch vụ theo 
yêu cầu cho các hộ, với giá phù hợp mà các hộ có thể tiếp cận”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh 
Hùng nhấn mạnh. 

Thứ ba, chuyển đổi số sẽ tạo ra xu thế phi vật thể hóa. Theo đó, chuyển đổi số sẽ hình thành 
một phiên bản số của thế giới thực, tức là số hóa đất đai, môi trường, cây trồng, vật nuôi,… 



Sau đó, các hoạt động quy hoạch, mô phỏng, đánh giá, phân định sẽ được thực hiện trên thế 
giới ảo một cách nhanh nhất, tác động trở lại một cách thực chất, hiệu quả và tối ưu. 

“Trong số 34 nền tảng số quốc gia vừa được Chính phủ giao phát triển trong năm 2022 để 
hoàn thiện hạ tầng xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số thì có 9 nền tảng phục vụ cho 
ngành nông nghiệp. Ví dụ như nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc 
nông sản, nền tảng sàn thương mại điện tử nông nghiệp, nền tảng tốt ưu hóa chuỗi cung ứng. 
Nền tảng được hiểu là một phần mềm ứng dụng cho toàn quốc, cho các tỉnh, nhất là cho các 
xã và hộ nông dân”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. 

“Có một kinh nghiệm tốt ở các địa phương để làm tốt chuyển đổi số là phát triển tổ công nghệ 
cộng đồng ở cấp xã, thôn và lấy thanh niên làm nòng cốt”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 
nhấn mạnh. 

Trọng tâm chuyển đổi số trong trồng trọt, chăn nuôi 

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là đòi hỏi, 
yêu cầu khách quan của sự phát triển, không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc, đặc 
biệt là chuyển đổi số trong nông nghiệp. Nhưng muốn thực hiện chuyển đổi số thành công thì 
phải đồng bộ, tích hợp được dữ liệu, tạo sự liên thông, do vậy, đây không chỉ là nhiệm vụ của 
Bộ NN&PTNT mà là của cả ngành nông nghiệp. 

Năm 2022, Bộ NN&PTNT đã chọn 2 lĩnh vực đột phá là trồng trọt và chăn nuôi để đẩy mạnh 
chuyển đổi số. 

Bộ NN&PTNT sẽ đẩy mạnh việc hình thành nền tảng dữ liệu số nông nghiệp phục vụ công 
tác quản lý, chỉ đạo điều hành của bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, phát triển thương 
mại điện tử, dịch vụ nông nghiệp số,...  

Trước mắt, ưu tiên xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ cấp và quản lý mã số vùng trồng. Ban 
hành hướng dẫn cấp, quản lý mã số vùng trồng. Số hóa quy trình cấp để triển khai cấp mã số 
vùng trồng trực tuyến (online). Xây dựng cơ sở dữ liệu về thức ăn chăn nuôi và cơ sở chăn 
nuôi. Xây dựng và phổ biến từ 2 đến 3 mô hình mẫu về sản xuất, kết nối nông nghiệp thông 
minh có quy mô vùng, chuyên canh, sản xuất quy mô công nghiệp. 

Tạo điều kiện, thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, tài trợ, tăng cường nghiên 
cứu các công nghệ số, phát triến các nền tảng số, hoạt động dữ liệu sổ, tạo ra các dịch vụ nội 
dung số về nông nghiệp và phát triển nông thôn  phục vụ xã hội, phát triển nền kinh tế số. 

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản, phát triển ngành nghề, dịch 
vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn. 

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT sẽ xây dựng chương trình khung đào tạo về công nghệ số, chuyển 
đổi số cho các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

"Nhiệm vụ chuyển đổi số ngành nông nghiệp được xây dựng trên 3 trụ cột:  Bộ số, kinh tế 
nông nghiệp số và nông thôn số, nông dân số", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định. 

Đỗ Hương 
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Bình Thuận "đánh tiếng" kêu gọi sàn thương mại điện tử tiêu thụ thanh long, giảm phụ 
thuộc vào Trung Quốc 

Nhằm tìm đầu ra cho trái thanh long và dưa hấu sắp tới, các cơ quan chức năng tỉnh Bình 
Thuận đã kêu gọi các doanh nghiệp có sàn thương mại điện tử hỗ trợ, kết nối đến người tiêu 
dùng trên mọi miền đất nước… 

 

Thu hoạch và chế biến thanh long ở Bình Thuận. Ảnh: Đ.Hòa - BTO 

Đưa trái thanh long lên sàn thương mại điện tử 

Ngày 20/1, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận cho biết đã có văn bản đề nghị các doanh 
nghiệp có sàn thương mại điện tử như: Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, Voso và Postmart.vn… 
hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh nông sản ở Bình Thuận. 

Đặc biệt, thông tin liên hệ của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm thanh 
long, dưa hấu của nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũng được thông tin rộng rãi đến 
người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, hiện nay, diện tích thanh long và dưa hấu của nông 
dân trên địa bàn tỉnh đang vào vụ thu hoạch với sản lượng lớn.  

Dự kiến sản lượng thu hoạch trong quý I/2022 gần 236.800 tấn thanh long (từ 15 - 30/1 có 
hơn 106.500 tấn), còn dưa hấu khoảng 300 tấn với thời gian thu hoạch rộ từ 26 -27/1… 

Do đó, Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị các doanh nghiệp có sàn thương mại điện tử 
quan tâm, hỗ trợ đưa thông tin sản phẩm thanh long, dưa hấu của Bình Thuận lên sàn thương 
mại điện tử của đơn vị để các doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước có nhu cầu tham gia kết nối 
tiêu thụ sản phẩm. 

Bên cạnh đó, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở chế biến, kinh doanh thanh long, dưa hấu 
tham gia gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử nhằm quảng bá, giới thiệu và kết 
nối tiêu thụ sản phẩm với người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

Được biết, trái thanh long ở Bình Thuận được chế biến thành nhiều món ăn ngon như thanh 
long sấy, kẹo thanh long, snack thanh long, nước ép thanh long, kem thanh long… 

Thị trường tiêu thụ thanh long trong nước nhiều tiềm năng 

Trao đổi với PV về việc tìm đầu ra cho trái thanh long Bình Thuận sắp tới để bớt lệ thuộc vào 
trị trường Trung Quốc, ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Thuận cho 



biết, để phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và rằm tháng Giêng năm 2022, Sở đã chủ động 
xây dựng kế hoạch xử lý ra hoa trái vụ theo hình thức luân phiên theo diện tích cuốn chiếu.  

Dự kiến, diện tích cho thu hoạch từ nay đến tháng 3/2022 khoảng 11.650 ha (khoảng 30%) 
tổng diện tích thanh long hiện có với sản lượng khoảng 110.000 tấn. 

Theo đó, sẽ tập trung vào 3 khoảng thời gian: Đợt thứ nhất từ ngày 15-20/1/2022 khoảng 
44.000 tấn. Đợt thứ hai từ ngày 22-27/1/2022 khoảng 20.000 tấn. Đợt thứ ba từ ngày 10-
15/2/2022 khoảng 30.000 tấn. Số lượng còn lại rải rác từ tháng 1 đến đầu tháng 3/2022 
khoảng 16.000 tấn 

Cũng theo ông Tấn, toàn tỉnh có khoảng hơn 110 cơ sở thu mua, sơ chế, đóng gói xuất khẩu, 
sức chứa kho lạnh khoảng 16.000 tấn.  

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 13 cơ sở chế biến thanh long: sấy khô, sấy dẻo, nước ép thanh 
long các loại, rượu thanh long, kẹo thanh long.  

Tổng năng lực chế biến sản phẩm thanh long khoảng 182.000 tấn/năm, chiếm khoảng 26% 
tổng sản lượng toàn tỉnh.  

Nhìn chung các cơ sở chế biến thanh long trên địa bàn tỉnh ở quy mô nhỏ, công nghệ thấp nên 
chất lượng sản phẩm tạo ra chưa đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng, yêu cầu của các nước 
nhập khẩu, thời gian bảo quản, sử dụng ngắn. 

"Về tiêu thụ nội địa, chúng tôi nhận định đây cũng là một trong những thị trường tiềm năng 
tiêu thụ thanh long Bình Thuận. Để trái thanh long phát triển bền vững, về lâu dài chúng tôi 
sẽ mời gọi các tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm từ trái thanh 
long tươi. Qua đó sẽ định hướng và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản lợi thế của 
vùng…", ông Tấn nói. 

 

 

 

  



Nguồn: Nhà báo và Công luận 

Ngày đăng: 21/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Hy hữu: Mua hàng từ nước ngoài, dân Trung Quốc có thể không được về nhà dịp Tết 

Nỗi lo sợ và bối rối đang lan rộng giữa hàng trăm triệu người tiêu dùng Trung Quốc và 
các nhà cung cấp nước ngoài bởi những hạn chế của nước này đối với thư và hàng hoá 
quốc tế nhằm ngăn chặn sự lây lan Covid-19. 

Nhiễm Omicron qua kiện hàng ship từ nước ngoài? 

Những lo ngại về việc nhiễm Covid-19 bởi virus bám trên bề mặt hàng hóa nhập khẩu đã tồn 
tại từ lâu ở Trung Quốc. Nhưng nỗi lo này đã leo thang vào đầu tuần này khi các nhà chức 
trách ở Bắc Kinh cho biết bệnh nhân đầu tiên của thành phố được chẩn đoán dương tính với 
biến thể Omicron đã nhận được một lá thư từ Canada hồi đầu tháng. 

 

Vào năm 2020, Trung Quốc có khoảng 158 triệu người mua sắm trực tuyến mua các sản 
phẩm ở nước ngoài. (Nguồn: AFP). 

Điều này dẫn đến một loạt các bài đăng bày tỏ sự tiếc nuối và bối rối từ người tiêu dùng trên 
các nền tảng mạng xã hội khác nhau của Trung Quốc, với nhiều người dùng đã bị cấm đặt 
hàng ở nước ngoài. 

Một người dùng Weibo sống tại Quảng Đông cho biết: “Tôi vừa phát hiện mã QR của mình 
đã chuyển sang màu vàng và tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng tôi cần phải test Covid ba 
lần trong 7 ngày để chuyển mã trở lại mã màu xanh vì tôi đã nhận được một gói hàng ở nước 
ngoài. Đó là điếu xì gà tôi đã mua vào tháng trước và tôi thậm chí vẫn chưa nhận được hàng”. 

Trung Quốc sử dụng hệ thống mã QR cá nhân dựa trên màu sắc, với mã sức khỏe màu xanh lá 
cây được cho phép vào tòa nhà văn phòng hoặc cơ sở công cộng. Điều này cho phép mọi 
người di chuyển tự do hơn so với mã sức khỏe màu vàng hoặc đỏ, vốn bắt buộc kiểm tra và 
kiểm dịch. 

“Gói hàng này có thể khiến mã QR của tôi chuyển sang màu vàng và khiến tôi không thể về 
nhà trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán”, Wang Wei, 41 tuổi, một người thường xuyên mua các 
sản phẩm trực tuyến ở nước ngoài và vừa mua một chiếc mũ từ châu Âu vẫn chưa được giao 
tới cho biết. 

“Tôi cũng muốn mua quần áo thể thao… nhưng vì mã QR màu vàng này không chắc chắn 
nên tôi không dám đặt hàng”, Wei nói thêm. 



Trường hợp ca nhiễm Omicron đầu tiên ở thành phố Thâm Quyến cũng có liên quan đến một 
gói hàng ở nước ngoài nhận từ Bắc Mỹ. 

“Không thể loại trừ khả năng nhiễm Covid-19 thông qua một mặt hàng bị nhiễm virus được 
nhập khẩu từ nước ngoài”, quan chức y tế Thâm Quyến Lin Hancheng cho biết hôm 17/1 vừa 
qua. 

Nhưng Bộ Y tế của Canada khẳng định rằng mặc dù thư có thể bị nhiễm virus, nhưng “nguy 
cơ nhiễm Covid-19 khi tiếp xúc thư giấy hoặc gói bìa cứng, bao gồm cả thư quốc tế, là cực kỳ 
thấp”. 

"Nói chung, Covid-19 bao gồm các biến thể không lây lan từ các sản phẩm hoặc bao bì được 
vận chuyển trong khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần", Bộ Y tế Canada cho biết. 

Để đề phòng, các gói hàng ở nước ngoài sẽ trải qua nhiều vòng khử trùng khi đến Trung 
Quốc, cũng như khi đến các kho hàng, trước khi chúng được giao. Những người trong ngành 
xác nhận rằng các biện pháp đã được thực hiện. 

Kinh doanh ế ẩm vì nhiều bề kìm kẹp 

Daigou Neo Wang sống tại Áo, kiếm sống từ việc mua hàng hiệu ở nước ngoài và vận chuyển 
chúng đến Trung Quốc, nhưng công việc này đã bị ảnh hưởng bởi mạng lưới hậu cần toàn cầu 
bị gián đoạn. 

“Các chuyến bay giữa Áo và Trung Quốc đã ít hơn nhiều so với trước đây”, Neo Wang, người 
không chắc có tiếp tục vận chuyển các kiện hàng hay không vì sợ sẽ gây ra vấn đề cho khách 
hàng của mình. 

“Trước đây, thường mất 2 tuần để một gói hàng đến tay khách hàng của tôi, thì bây giờ phải 
mất từ 3 – 4 tuần. Theo sự hiểu biết của tôi, ngay cả khi ban đầu có virus trên kiện hàng được 
gửi, nó cũng không thể tồn tại lâu như vậy”, Neo Wang nói. 

Cục Bưu điện Nhà nước Trung Quốc hôm 16/1 đã đưa ra một thông báo cảnh báo về những 
rủi ro của việc “nhập khẩu” virus qua đường bưu điện và chuyển phát quốc tế. 

“Tất cả các doanh nghiệp nên… khử trùng hoàn toàn bao bì bên ngoài của thư quốc tế và 
chuyển phát nhanh từng cái một càng sớm càng tốt… giảm việc mua hoặc đặt hàng qua bưu 
điện các mặt hàng từ các quốc gia và khu vực có nguy cơ cao”, thông báo cho biết, lặp lại 
cảnh báo từ nhiều thành phố ở Trung Quốc. 

Vào năm 2020, Trung Quốc có khoảng 158 triệu người mua sắm trực tuyến mua các sản 
phẩm ở nước ngoài, theo một báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Trung Quốc iiMedia 
vào tháng 4. 

Zhang Yi, trưởng nhóm phân tích của iiMedia, cho biết: “Kể từ khi đại dịch bắt đầu, thị 
trường đã bị ảnh hưởng tiêu cực. Từ quan điểm của người tiêu dùng, nhu cầu đã bị thu hẹp 
lại”. 

Neo Wang cho biết thêm, các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt của Trung Quốc đã 
ngăn dòng người tiêu dùng đi du lịch nước ngoài, nhưng những người kinh doanh như Neo 
Wang vẫn không thể thu được nhiều lợi ích. 

Anh nói: “Bây giờ tình hình kinh tế trong nước không tốt đã kìm hãm đáng kể nhu cầu của 
người dân đối với hàng xa xỉ, và chi phí vận chuyển hàng hóa cũng tăng cao khiến giá cả tăng 
lên”. 

Khu miễn thuế của Hải Nam cũng đã làm giảm nhu cầu về dịch vụ mua sắm hộ hàng hiệu 
trong năm qua, Wang nói thêm. 

Doanh số bán hàng miễn thuế trên đảo Hải Nam của Trung Quốc đã tăng lên 50,49 tỷ nhân 
dân tệ (7,9 tỷ USD) vào năm 2021, tăng 83% so với một năm trước đó do số lượng người mua 
sắm miễn thuế cũng tăng 73% so với cùng kỳ n ăm ngoái, theo số liệu chính thức. 



“Cảm giác của tôi là công việc mua hộ hàng hiệu ở nước ngoài cho người dân Trung Quốc 
ngày càng khó hơn. Không ai xung quanh tôi nói rằng công việc kinh doanh của họ đang tốt 
đẹp”, Neo Wang chia sẻ. 

Sơn Tùng (Theo SCMP) 


