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Bảo đảm mọi bưu gửi đến tay khách hàng trước Tết Nguyên đán 

 

Nhân viên Bưu điện vận hành hệ thống chia chọn bưu phẩm tự động. 

Nhu cầu chuyển phát hàng hóa qua Bưu điện hiện đang bước vào thời gian cao điểm, 
lưu lượng hàng hóa tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với ngày thường. Để bảo đảm 
lưu thoát ổn định hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của khách 
hàng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã chuẩn bị đầy đủ các phương 
án tổ chức sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

Trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài tổng cộng 9 ngày, các Bưu cục cấp 1 (Bưu cục 
trung tâm tỉnh, thành phố) sẽ tổ chức phục vụ người dân và doanh nghiệp đến hết ngày 30/1 
(28 tháng Chạp) và mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết). Các bưu cục cấp 
2, 3, các điểm bưu điện văn hóa xã, tùy theo tình hình thực tế, phong tục, tập quán của từng 
địa bàn cụ thể chủ động việc đóng, mở cửa, bố trí số lượng nhân viên giao dịch phù hợp, bảo 
đảm hiệu quả, phục vụ tối ưu nhu cầu của khách hàng. 

Căn cứ theo lượng hàng tại từng tuyến phát tại từng thời điểm, Vietnam Post đã chủ động bố 
trí nhân lực tăng cường cho các tuyến phát có sản lượng lớn, tổ chức phát hàng ngoài giờ 
hành chính. Với nguyên tắc phát hết hàng hóa trong ca, trong ngày, các bưu điện tỉnh, thành 
phố chủ động xây dựng các chuyến phát tăng cường, quyết định thời gian phát/nghỉ và hoạt 
động trở lại để bảo đảm tất cả các bưu gửi đến bưu cục trong ngày 30/1 đều được phát trước 
Tết Nguyên đán, chậm nhất là trước 12 giờ trưa ngày 31/1. 

Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế, các bưu gửi trong thời gian từ ngày 29/1 (27 tháng Chạp) 
đến hết ngày 6/2/ (mùng 6 Tết) sẽ bị chậm hơn so với chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố 
do lịch nghỉ Tết của cơ quan hải quan. 



 

Càng sát Tết Nguyên Đán, nhu cầu chuyển phát qua Bưu điện càng tăng cao, thậm chí gấp 3 
so ngày thường. 

Để bảo đảm an toàn hàng hóa, Vietnam Post cũng đặc biệt lưu ý, tăng cường khâu kiểm tra 
tình trạng túi gói khi giao nhận giữa các bộ phận liên quan, đổi kiểm bưu gửi đi trong chuyến 
thư để kịp thời phát hiện sai sót và nâng cao kiểm soát chất lượng, chia chọn, hạn chế tối đa 
khả năng xảy ra mất mát, lạc hướng, hư hỏng,… Đồng thời, các Bưu điện tỉnh, thành phố cần 
theo dõi chặt chẽ lưu lượng hàng hóa để bố trí nhân lực, điều chỉnh các phương án tổ chức sản 
xuất phù hợp để tối đa sản lượng và khớp nối giao nhận với các xe thư. 

Với dịch vụ chuyển tiền bưu điện, chuyển tiền nhanh PayPost, các giao dịch sẽ được thực 
hiện đế hết ngày 27/1 (25 tháng Chạp). Riêng dịch vụ tiết kiệm Bưu điện; tín dụng hưu trí, 
công chức, lực lượng vũ trang sẽ được thực hiện đến hết ngày 30/1 (28 tháng Chạp). Ngày 
mùng 4 Tết, các dịch vụ này cũng sẽ hoạt động bình thường trở lại. 

Song song với việc duy trì ổn định luồng lưu thông hàng hóa, bảo đảm mọi bưu gửi đến tay 
khách hàng trước Tết Nguyên đán, trong suốt quá trình giao-nhận, vận chuyển, Vietnam Post 
luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch: khử khuẩn, vệ sinh bưu cục 
thường xuyên, trang bị nước sát khuẩn và hướng dẫn khách hàng khai báo y tế tại các điểm 
phục vụ. Với lực lượng lao động thường xuyên tiếp túc với khách hàng như bưu tá, giao dịch 
viên luôn tuân thủ chặt chẽ việc đeo khẩu trang, bảo đảm khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với 
khách hàng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

THÁI LINH 
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Doanh nghiệp nhà nước thoái vốn ngoài ngành: Lực bẩy tăng thu ngân sách 

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn Tổng 
cục Bưu điện Việt Nam (VNPost) tại LienVietPostBank. Số cổ phần được đưa ra đấu giá là 
hơn 122 triệu cổ phiếu, tương 

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 23/2/2022 tới đây. 

Tại Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 đã được Quốc hội biểu quyết thông 
qua tại kỳ họp vừa qua, một trong những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cần phải sớm hoàn thành 
phê duyệt và quyết liệt triển khai đề án cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN). Mà trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025; đẩy 
mạnh thực hiện kế hoạch cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại DN và sắp xếp lại, nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập... 

Đó là mục tiêu dài hơi, còn trước mắt, trong bối cảnh ngân sách gặp khó khăn khi phải triển 
khai nhiều gói kích thích kinh tế thì việc các DN nhà nước thoái vốn ngoài ngành giúp nguồn 
thu ngân sách dày dặn hơn có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết, tạo thêm dư địa hỗ trợ DN. 

Theo nhận định của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), ngân sách thâm 
hụt do dịch COVID-19 thúc đẩy khả năng đẩy nhanh qua trình thoái vốn. Nhu cầu vốn cho 
đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025 khoảng từ 32-34% GDP (từ 2 -2,14 triệu tỷ đồng) với 
mục tiêu tỷ lệ giải ngân đạt 90% kế hoạch. 

Trong khi đó, kế hoạch đầu tư công cho năm 2021 chỉ tương đương 7,3% GDP. Do đó, nhu 
cầu vốn đầu tư công cho giai đoạn 2022-2025 là rất lớn. Thực tế trên lý giải động thái mới 
đây Bộ Tài chính đã có văn bản thúc SCIC tập trung triển khai thoái vốn tại một số doanh 
nghiệp nhà nước như Tập đoàn Bảo Việt (BVH), Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) và CTCP 
Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. 

 

NHNN chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn Tổng cục Bưu điện Việt 
Nam (VNPost) tại LienVietPostBank 

Diễn biến mới nhất liên quan đến hoạt động thoái vốn của DNNN là sau khi NHNN chấp 
thuận việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn Tổng cục Bưu điện Việt Nam (VNPost) 
tại LienVietPostBank, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo đấu giá 
bán cổ phần của LPB do VNPost sở hữu. 

Cụ thể, số cổ phần được đưa ra đấu giá là hơn 122 triệu cổ phiếu, tương đương 10,15% vốn 
cổ phần ngân hàng. Giá khởi điểm được đưa ra là 28.930 đồng/cp, cao hơn thị giá của LPB 



trên thị trường chứng khoán khoảng hơn 30%. Nếu thoái vốn thành công, VNPost sẽ thu về 
tối thiểu hơn 3.534 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 23/2 tới đây. 

Sau thông tin bán đấu giá cổ phiếu, giá cổ phiếu LPB tăng kịch trần đứng ở mức 23.000 
đồng/cp trong phiên hôm 25/1/2022. LPB không chỉ tăng cao về chỉ số với 7% lên kịch trần 
mà còn mạnh về thanh khoản khi là 1 trong 2 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất hôm nay, cùng 
với STB của Sacombank. 

Dự báo, nhiều khả năng giá cổ phiếu của LPB có thể cao hơn nhiều cho đến khi VNPost thực 
hiện thoái vốn. Khả năng đó hoàn toàn khả thi khi trước đó, VNPost hoàn tất phiên đấu giá 
toàn bộ 18,2 triệu cổ phần của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI) tương đương 
22,67% vốn với giá đấu thành công bình quân ở mức 77.341 tỷ đồng/cp cao hơn 63% so với 
mức giá khởi điểm. Vietnam Post thu về hơn 1.409 tỷ đồng sau khi đấu giá thành công toàn 
bộ số cổ phiếu trên. 

Đó là những chuyển động tích cực đối với hoạt động thoái vốn của DNNN tại doanh nghiệp 
ngoài sau một thời gian gần như “giậm chân tại chỗ”. Với diễn biến tích cực trên thị trường 
chứng khoán, giới chuyên môn đánh giá sẽ giúp cho kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp có vốn nhà nước có tiềm năng diễn ra thuận lợi hơn trong năm 2022. 

Đối với cổ phiếu ngân hàng nói chung, cổ phiếu LPB nói riêng, theo đánh giá của một chuyên 
gia ngân hàng, tiềm năng tăng giá nhóm cổ phiếu ngân hàng khá tích cực sau một thời gian 
dài tích luỹ. Ngân hàng là ngành hiếm hoi có lợi nhuận có thể tăng trưởng thời gian dài, kể cả 
sau dịch. Lợi nhuận của ngân hàng hiện nay chủ yếu đến từ tín dụng, trong khi quy mô tín 
dụng thì luôn tăng theo thời gian, bất kể đại dịch. 

Mặc dù tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống tăng từ 1,6% cuối năm 2020 lên 1,9% khi kết thúc do 
tác động của dịch bệnh Covid 19. Nhưng với nền tảng tài chính được cải thiện tích cực, tỷ lệ 
bao phủ nợ xấu ở mức cao trong thời gian qua, giới chuyên môn nhận định đà tăng của nợ xấu 
vẫn trong tầm kiểm soát. Trong khi hoạt động kinh doanh ngân hàng được đánh giá có nhiều 
triển vọng tích cực như hưởng lợi từ gói kích thích kinh tế… 

Trên thực tế từ đầu năm 2022 đến nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng trưởng rất tích cực, một 
số cổ phiếu đã vượt đỉnh. Nhóm cổ phiếu ngân hàng được nhiều tổ chức khuyến nghị mua 
như CTG, BID, LPB, STB… đang thu hút dòng tiền NĐT rất tích cực với giá kỳ vọng cao 
hơn so với hiện tại từ 20-30%. 

Giới chuyên môn đánh giá, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước 
thành công sẽ tạo ra nhiều lợi ích đối với cả thị trường chứng khoán và doanh nghiệp. Thị 
trường chứng khoán sẽ được mở rộng về quy mô khi tăng cả về số lượng doanh nghiệp niêm 
yết và vốn hóa thị trường. 

Theo Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết (VNCS) ông Đỗ Bảo 
Ngọc, đây là một trong những điều kiện để xét nâng hạng, thị trường chứng khoán có thêm 
hàng hóa chất lượng và nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có thêm cơ hội đầu tư mới tiềm 
năng. Về phía doanh nghiệp sẽ có thêm các lợi ích riêng như công khai, minh bạch quản trị 
công ty, đa dạng hóa cổ đông. Nhất là tạo dư địa cho NĐT nước ngoài tham gia vào hoạt động 
điều hành, đầu tư đổi mới, chuyển giao công nghệ, có khả năng mang lại hiệu quả hoạt động 
cao hơn cho DN. 

Về phía Nhà nước, việc thu được vốn thông qua thoái vốn ở nhiều doanh nghiệp giúp Chính 
phủ có thêm nguồn lực vốn để đầu tư công, hỗ trợ nhiều hơn cho người dân, doanh nghiệp… 
Từ đó giúp nền kinh tế sớm phục hồi, tăng trưởng và phát triển hơn. 
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Chưa từng có: Một giờ livestream bán 85 tấn quả, vụ mùa phong tỏa chốt triệu đơn 
online 

Năm 2021 chứng kiến cuộc đổ bổ bộ của hàng triệu hộ nông dân lên các sàn thương mại điện 
tử. Tại "chợ mới” này, người nông dân có thể ngồi trên đồi gẩy tay bán chục tấn đặc sản, chốt 
cả triệu đơn hàng. 

Chia sẻ mới đây, ông Trần Công Thắng - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược nông 
nghiệp nông thôn (Bộ NN-PTNT), cho biết, nền kinh tế số tại Việt Nam năm 2021 ước đạt 21 
tỷ USD năm 2021, tăng 31% so với năm 2020 và dự kiến đạt 57 tỷ USD vào năm 2025. 

Theo ông Thắng, Việt Nam được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong khu 
vực, với tổng giá trị hàng hóa của nền kinh tế số sẽ tăng gấp gần 3 lần trong vòng 4 năm tới. 
Đây là cơ hội để nông dân tham gia “chợ mới”, mở thêm con đường tiêu thụ nông sản. 

2021 là năm, khi hộ nông dân tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, các kỷ lục 
về mua bán hàng liên tục xuất hiện khiến nhiều người bất ngờ. 

Chốt 1 triệu đơn hàng vải thiều 

Vải thiều Bắc Giang - đặc sản nổi danh khắp cả nước và gây sốt tại thị trường quốc tế nhiều 
năm qua. Thế nhưng, năm 2021, lần đầu tiên loại quả đặc sản này mới lên sàn thương mại 
điện tử (TMĐT). Cũng bởi vậy, Bắc Giang chỉ đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 2.000 tấn vải 
thiều tươi thông qua 6 sàn TMĐT. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương mới đây thông tin, sản lượng vải thiều phân 
phối qua các sàn đạt trên 9.000 tấn, với gần 1 triệu đơn hàng chốt mua, gần gấp 5 lần kịch bản 
tốt nhất mà tỉnh Bắc Giang xây dựng. 

Trước đó, ông Chu Quang Hào - đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đánh giá, đã có 
sự thay đổi chóng mặt trên sàn Vỏ sò (Viettel Post) và Postmart (VnPost) khi quả vải thiều 
tươi của Hải Dương và Bắc Giang được bán trên sàn. 

Theo ông Hào, lượng người dân lên sàn tăng đột biến. Từ vài nghìn người mua bán mỗi ngày 
trước đây, khi vải thiều xuất hiện trên sàn, ngay lập tức con số đã tăng lên hàng trăm nghìn. 
Tính từ 1/6 đến giữa tháng 6/2021, có tới 4,6 triệu lượt truy cập tìm hiểu về sản phẩm vải 
thiều. Đơn hàng đặt mua đặc sản này lên tới 36.000-37.000 đơn mỗi ngày. 

Chỉ 1 giờ livestream bán được 85 tấn nông sản 

Giữa năm 2021, khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại một số địa phương, nhiều loại nông 
sản, trong đó có vải thiều, đứng trước nguy cơ tắc đầu ra.  

Đáng chú ý, chỉ 1 giờ livestream bán nông sản của nghệ sĩ Xuân Bắc trong chương trình này 
với thông điệp "Chúng ta không giải cứu mà hỗ trợ việc tiêu thụ nông sản, nâng niu nông sản 
Việt" đã chốt 5.000 đơn hàng, đặt mua 85 tấn đặt mua vải thiều, bí đao, mận. 



 

Nông dân đứng trên đồi livestream bán hàng (ảnh: Trọng Đạt) 

Cùng thời điểm, trên đồi vải thiều tại Bắc Giang, nhiều nông dân cầm điện thoại livestream 
bán hàng trên fanpage của các sàn thương mại điện tử. Chị Đỗ Thị Vân và anh Hà Quang 
Thành - hai nông dân trồng vải ở Lục Ngạn - lần đầu tiên trải nghiệm livestream bán hàng 
trên facebook nhờ sự hỗ trợ của một sàn thương mại điện tử. 

Hơn 40 phút livestream, hai “KOL” nghiệp dư này đã dẫn dắt 30.000 người xem đi tham quan 
vườn trồng vải thiều Lục Ngạn của gia đình. Thành quả sau đó, chị Vân và anh Thành giúp bà 
con hợp tác xã bán được 8 tấn vải thiều. 

53.000 người vào mua, sàn “sập” liên tục 

Cuối tháng 8 năm 2021, nông sản tại nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Nam bị ùn ứ, bế tắc đầu 
ra thì TP.HCM lại thiếu hụt nguồn cung do giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. 

Lúc bấy giờ, Tổ Công tác 970 của Bộ NN-PTNT có sáng kiến làm combo nông sản gồm các 
loại rau củ trọng lượng 10kg bán trên sàn thương mại của đơn vị này, với giá 100.000 đồng, 
để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân TP.HCM. 

Ông Trần Minh Hải - thành viên Tổ Công tác 970 - cho biết, sau khi công bố tiếp nhận đơn 
đặt hàng combo nông sản, sàn liên tục bị “sập” do lượng truy cập tăng vọt. Thậm chí, có thời 
điểm ghi nhận khoảng 53.000 người truy cập. 

Ước tính ngày 26/8, chương trình nông sản combo bán cho dân TP.HCM đã chốt hàng nghìn 
đơn hàng, khối lượng gần 1.000 tấn rau, củ, quả và thực phẩm các loại. 

Sáng kiến này giúp người dân TP.HCM mua được rau quả giá rẻ, còn nhiều HTX, doanh 
nghiệp khu vực phía Nam thoát khỏi cảnh ế ẩm, đổ bỏ nông sản. 

Hơn 2 triệu hộ nông dân lên sàn 

Trưởng ban Nghiên cứu phát triển Vietnam Post Phan Trọng Lê cho biết, đến nay, Postmart 
đã đưa sản phẩm của hơn 2,5 triệu hộ sản xuất nông nghiệp trong cả nước lên môi trường số, 
thúc đẩy tiêu thụ hơn 20.000 tấn nông sản. Viettel Post đã hỗ trợ hơn 2 triệu hộ sản xuất nông 
nghiệp lên sàn, qua đó có hơn 36.000 giao dịch tiêu thụ 12.884 tấn hàng trị giá 74,3 tỷ đồng. 

Năm 2022, các đơn vị này đặt mục tiêu đưa sản phẩm của 5 triệu hộ nông dân lên sàn, tiếp tục 
tập huấn kỹ năng chuyển đổi số để nông dân chủ động mở rộng kinh doanh. 



Theo một chuyên gia trong ngành, bán hàng trên sàn TMĐT trở thành xu thế, con đường tiêu 
thụ nông sản mới của nông dân. Thông qua sàn TMĐT, hàng triệu nông dân có thể kết nối 
được với hàng chục triệu hộ gia đình. Người dân có thể ngồi bất cứ đâu, cầm điện thoại thông 
mình cùng vài cái gẩy tay là mua được đặc sản. Từ đó, thúc đẩy tổng cầu tăng lên. 

Khi nói về nông sản bán trên sàn TMĐT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng từng 
chia sẻ, nhiều người ở tận mũi Cà Mau hay Đà Lạt xa xôi, cả đời chưa được ăn quả vải Bắc 
Giang vì chưa bao giờ nghĩ rằng có thể đặt được vải tươi về nhà. Năm 2021 thì đã khác. Trên 
25 triệu hộ gia đình Việt Nam, dù ở bất kỳ đâu trên mảnh đất này, đều có thể mua được cả cân 
vải và nhận những trái vải tươi ngon sau nhiều nhất là 48 tiếng. 

Với sản lượng tiêu thụ lên tới gần chục ngàn tấn trên các TMĐT, Bộ trưởng cho nhấn mạnh 
“một khởi đầu như vậy đã tạo ra niềm tin về sàn TMĐT cho bà con nông dân, và sau quả vải 
sẽ là hàng trăm, hàng ngàn nông sản khác. Từ hàng triệu hộ gia đình lên sàn mua bán thì chỉ 
cuối năm nay sẽ là hàng chục triệu”. 

Tâm An 

 

  



Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 27/01/2022 
Mục: Xã hội 

Trao 41 suất quà Tết cho hội viên các tổ chức hữu nghị có hoàn cảnh khó khăn 

Ngày 27-1, tại Nhà văn hóa phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang), Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh, Công ty Bảo việt Nhân thọ Tuyên Quang tổ 
chức tặng quà Tết cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc hội viên Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị tỉnh. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tuyên Quang trao quà Tết cho các hội 
viên Liên hiệp các tổ chức hội hữu nghị tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. 

Ban Tổ chức đã trao 41 suất quà Tết trị giá 20,5 triệu đồng cho các hội viên nghèo, hội viên 
có hoàn cảnh khó khăn thuộc Hội hữu nghị Việt - Lào, Hội hữu nghị Việt Pháp và Hội hữu 
nghị Việt - Thái. Số quà trên do Bưu điện tỉnh và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tuyên Quang 
tài trợ. 

Huy Hoàng 

  



Nguồn: Tạp chí công thương 

Ngày đăng: 27/01/2022 
Mục: Nghiên cứu 

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử 

Sở TT-TT vừa ban hành công văn số 84/STTTT-VTCNTT gửi Hội Nông dân, Sở NN-PTNT, 
các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị bưu chính – viễn thông về việc cung cấp cổng 
thông tin điện tử hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử. 

Nhằm hỗ trợ người các thông tin mới nhất và tình hình triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản 
xuất nông nghiệp tham gia hoạt động lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) postmart.vn và 
voso.vn, Bộ TT-TT đã ra mắt cổng thông tin điện tử hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên sàn 
TMĐT có dịa chỉ https://tmdt.mic.gov.vn (gọi tắt là cổng 1034). Cổng 1034 là cầu nối để chia 
sẻ và cập nhập các thông tin về kiến thức nuôi trồng, sản xuất, các phương thức mở gian hàng, 
kinh doanh trên TMĐT cũng như những kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh trên không 
gian mạng. Bên cạnh đó, cổng cũng sẽ cung cấp các thông tin kịp thời về mùa vụ giúp minh 
bạch thông tin giữa người bán, người mua, kết nối các thương lái với các vùng trồng, sản xuất 
sản phẩm nông nghiệp sạch trên toàn quốc. Các thông tin kịp thời nhằm hỗ trợ giải đáp những 
vướng mắc của các hộ sản xuất nông nghiệp trong quá trình kinh doanh cũng như cập nhật 
các số liệu mới nhất về tình hình triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham 
gia hoạt động trên sàn TMĐT sẽ được thường xuyên cập nhật trên cổng 1034. 

Theo Sở TT-TT, tại BR-VT sau 3 tháng triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa sản xuất nông nghiệp 
lên sàn thương mại điện tử, đến nay đã có 10.049 tài khoản được tạo trên các sàn TMĐT cho 
hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị cũng hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể, 
HTX tiêu thụ gần 200 tấn rau củ, quả, hàng thiết yếu qua mạng lưới bưu chính và hơn 173 tấn 
qua sàn TMĐT postmart.vn, voso.vn. 

QUANG VŨ 

  



Nguồn: BNews 

Ngày đăng: 28/01/2022 
Mục: Doanh nghiệp 

Báo động tình trạng trộm cắp nhằm vào tàu chở hàng ở Los Angeles 

Cảnh sát Los Angeles (Mỹ) thông báo số vụ trộm cắp nhằm vào tàu chở hàng đã tăng lên thời 
gian gần đây ở thành phố này, đáng lo ngại là trong số những hàng hóa bị cướp có cả vũ khí. 

Kể từ tháng 12/2020, công ty đường sắt Union Pacific (UP) đã ghi nhận các vụ trộm cắp tăng 
160% ở hạt Los Angeles. Chỉ tính riêng tháng 10/2021, các vụ trộm cắp nhằm vào các tàu chở 
hàng đã tăng vọt 356% so với cùng kỳ năm 2020. 

Hàng nghìn vỏ hộp của các gói hàng đã bị mở đã bị bọn cướp vứt tứ tung trên đoạn đường 
gần trung tâm thành phố. Trong số đó có nhiều bưu phẩm của các tập đoàn bán lẻ lớn như 
Target, được vận chuyển qua các hãng vận tải bao gồm UPS và FedEx. 

Những tên trộm đợi cho đến khi các chuyến tàu chở hàng dừng lại trên đường ray và phá khóa 
bằng máy cắt bu lông. Sau đó, chúng lấy đi các bưu kiện và bỏ lại bất cứ thứ gì quá khó bán. 
Trong số những món đồ bị đánh cắp còn có cả những khẩu súng. 

Trao đổi với báo giới, Cảnh sát trưởng Los Angeles Michael Moore cho biết kẻ trộm đã đột 
nhập vào các toa hàng và lấy đi hàng chục khẩu súng. Điều này rất đáng lo ngại bởi có nguy 
cơ làm gia tăng bạo lực trong thành phố.  

Tại Mỹ, việc vận chuyển vũ khí cho khách hàng mua hàng trực tuyến bị cấm, tuy nhiên người 
bán có thể gửi mặt hàng này đến một đại lý được cấp phép để khách hàng đến nhận. 

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn trong giai đoạn cận kề dịp nghỉ lễ Giáng sinh, khi 
khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng vọt. Theo số liệu do UP báo cáo, trong quý cuối cùng 
của năm 2021, trung bình mỗi ngày có hơn 90 container bị phá hoại tại hạt Los Angeles. 

Thiệt hại do các vụ trộm cắp tàu chở hàng trong cả năm ngoái vào khoảng 5 triệu USD. Con 
số này chưa tính tới thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu do các vụ trộm cắp./. 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 28/01/2022 
Mục: Bưu chính 

IPC công bố ấn phẩm khảo sát về thương mại điện tử xuyên biên giới năm 2021 

Ấn phẩm khảo sát người mua sắm thương mại điện tử xuyên biên giới của IPC (Hiệp 
hội Bưu chính Quốc tế) năm 2021 vừa được công bố đã cung cấp một góc nhìn tổng 
quan về kỳ vọng và thói quen mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng xuyên biên giới. 

 

Cuộc khảo sát được thực hiện với 33.000 người tham gia tại 40 quốc gia trên toàn cầu, chiếm 
93% thị trường thương mại điện tử thế giới. Cùng với việc xem xét tác động của các quy định 
mới, cuộc khảo sát còn cập nhật các xu hướng thương mại điện tử hiện tại và tương lai và các 
xu thế phát triển bền vững. 

Điểm nổi bật của cuộc khảo sát là: 25% người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi Brexit. 39% người 
tiêu dùng châu Âu bị ảnh hưởng bởi các quy định về hải quan và thuế VAT mới của EU; Tỷ 
lệ người tiêu dùng mua sắm trực tuyến (cả trong nước và xuyên biên giới) ít nhất một lần một 
tuần vẫn ở mức 22%; Thị phần thương mại điện tử của Trung Quốc và Vương quốc Anh đều 
giảm 3% trong năm 2021; Amazon đứng thứ nhất chiếm 26% các giao dịch mua hàng xuyên 
biên giới, AliExpress (19%) ở vị trí thứ hai, eBay (10%) ở vị trí thứ ba và Wish (7%) đứng vị 
trí thứ 4 trong số các nhà bán lẻ cho thương mại điện tử xuyên biên giới. 

Khảo sát cũng phân tích người tiêu dùng bị ảnh hưởng như thế nào khi Anh rời Liên minh 
Châu Âu và khi áp dụng các loại phí hải quan và loại bỏ miễn thuế VAT đối với các mặt hàng 
có giá trị thấp vào EU. 39% người được hỏi cho biết các quy định thuế VAT mới đã ảnh 
hưởng đến việc mua hàng xuyên biên giới của họ, hơn một nửa trong số đó cho rằng giá trị 
của các mặt hàng được mua đã bị tăng lên và/hoặc họ đã phải trả thêm phí hải quan so với 
những năm trước. 

Nhìn chung, sự ra đời của các luật mới đã làm gia tăng các khoản phí liên quan đến thương 
mại điện tử, phí nhập khẩu mua hàng là 21% trong năm nay so với 13% trong năm 2020. 

Kể từ khi tăng thuế hải quan và phí nhập khẩu, báo cáo khảo sát đã chỉ ra rằng nhu cầu mua 
sắm của Trung Quốc đã giảm hơn 3% ở vị trí 17 trong số 40 quốc gia được khảo sát và ở khu 
vực châu Âu, Vương quốc Anh cũng là nước giảm nhu cầu mua sắm nhất trong số năm quốc 
gia trong khu vực. 

Cuộc khảo sát cho thấy người tiêu dùng tiếp tục mua sắm trực tuyến thường xuyên, với 
khoảng 22% người tiêu dùng mua sắm trực tuyến ít nhất một lần một tuần. Con số vẫn giữ 
nguyên cho tới khi tăng đột biến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhìn chung, 79% 



người tiêu dùng có xu hướng mua sắm trực tuyến mỗi tháng một lần và xu hướng thúc đẩy 
thương mại điện tử kích thích nhu cầu mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, theo dự đoán nhiều 
người sẽ chọn mua sắm trực tuyến từ các nhà bán lẻ điện tử trong nước hơn là các nhà bán lẻ 
điện tử xuyên biên giới, với 27% số người được hỏi cho biết họ sẽ mua hàng trong nước nhiều 
hơn. 

Giám đốc điều hành IPC, ông Holger Winklbauer cho biết: “Cuộc khảo sát người mua thương 
mại điện tử xuyên biên giới của IPC tiếp tục cập nhật những thông tin vô cùng giá trị cho 
ngành bưu chính và đây vẫn là một trong những cuộc khảo sát lớn nhất của lĩnh vực này. Ấn 
bản này lần đầu tiên cho thấy tác động của cả Brexit và những thay đổi về thuế của EU đối 
với thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Thương mại điện tử từ lâu đã trở thành xương 
sống của ngành bưu chính, do đó, điều quan trọng là các cơ quan bưu chính phải hiểu và thích 
ứng với nhu cầu và mối quan tâm ngày càng tăng của khách hàng.”. 

PV 

 

 


