
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: TH Đà Nẵng 

Ngày đăng: 11/09/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện Đà Nẵng tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tận nơi cho người dân 

Bưu điện Đà Nẵng đang tiến hành chi trả tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người 
dân trên địa bàn. Đối với khu vực “vùng xanh”, nhân viên bưu điện trực tiếp đến các khu 
vực trên để hỗ trợ chi trả tiền cho người dân. 

  

 

Để tiến hành chi trả tập trung tại vùng xanh, Bưu điện Đà Nẵng 3 đã phối hợp với chính quyền địa 
phương và các khu dân cư, đã khảo sát lập danh sách người dân nằm trong diện đối tượng hưởng 
các khoản này và thông báo lịch chi trả, phương án chi trả đến từng người. Tại điểm nhà sinh hoạt 
cộng đồng Thành Vinh 6, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, có hơn 300 người thuộc 5 tổ từ tổ 41 
đến tổ 45 của phường, được các nhân viên Bưu điện Đà Nẵng 3 tiến hành chi trả những khoản tiền 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

Bưu điện Đà Nẵng 3 cho biết, đợt này bưu điện hỗ trợ chi trả tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội trong tháng 9, tháng 10; người có công cách mạng, bảo trợ xã hội được chi trả tiền trong tháng 
8, tháng 9, trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn. Việc chi trả đảm bảo an toàn phòng, 
chống dịch.  

Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, việc Bưu điện Đà Nẵng chi trả tận nơi sẽ góp phần giải quyết 
kịp thời nhu cầu thiết yếu của người dân, để người dân an tâm ở nhà phòng, chống dịch. Ngoài ra, 
theo Bưu điện Đà Nẵng, người dân ở các phường, xã thuộc “vùng đỏ”, “vùng vàng” có nhu cầu 
bức thiết về việc nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, thì phải có giấy đi đường, sau đó 
mang giấy tờ tới các điểm hẹn chi trả của Bưu điện để được nhận theo quy định./. 

Thuỳ Trang, Vũ Quân 

 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 10/09/2021 
Mục: Bưu chính 

Bưu điện Việt Nam đảm bảo cung ứng dịch vụ cho người dân Hà Nội trong giai đoạn chống 
dịch mới 

Kể từ ngày 6/9, TP. Hà Nội chính thức áp dụng phân vùng chống dịch, theo đó toàn địa bàn 
Thủ đô được chia thành 3 khu vực theo từng mức độ giãn cách xã hội khác nhau. Trước sự 
thay đổi này, Vietnam Post đã nhanh chóng kích hoạt luồng vận hành tương ứng để đảm 
bảo công tác cung ứng hàng hóa cho hơn 8 triệu người dân Hà Nội. 

 

Đảm bảo lực lượng nhân sự giao hàng và tiếp nhận nhu cầu khách hàng trong “vùng đỏ” 

Với việc phân chia thành các khu vực với nhiều mức độ để áp dụng các giải pháp phòng chống 
dịch phù hợp nhằm mở rộng vùng xanh, hoạt động cung cấp dịch vụ Bưu chính và cung ứng ứng 
hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp bưu chính cũng cần phải thay đổi. Cụ thể, tại các vùng 2 
và vùng 3, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính 
Viettel  (Viettel Post) đều sẽ triển khai hoạt động giao hàng thông thường trong khi vẫn tuân thủ 
các quy định phòng chống dịch của địa phương.  

Riêng đối với vùng 1 bao gồm 10 quận, huyện lõi của Thủ đô, hai Bưu điện Thành phố Hà Nội và 
Viettel Post Hà Nội đã có những giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo việc cấp dịch vụ đặc biệt là 
hàng thiết yếu phục vụ người dân an tâm chống dịch. Bên cạnh việc tuân thủ tuyệt đối các quy 
định của thành phố về cấp giấy đi đường cho lực lượng Bưu tá, lái xe và các nhân viên điều hành, 
hỗ trợ khác thì việc thực thi các biện pháp an toàn trong Chuyển – Phát được nâng lên hàng đầu. 

Đối với các biện pháp chống dịch mới của Thành phố, Bưu điện Hà Nội không gặp khó khăn. Là 
đại diện doanh nghiệp Bưu chính quốc gia, ngoài việc đảm bảo cung ứng dịch vụ cho người dân 
thì nhiệm vụ phục vụ các cơ quan Đảng, Chính phủ và thành phố luôn được Bưu điện Thành phố 
Hà Nội đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post luôn 
bám sát và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của đơn vị đầu não tại Thủ đô nhằm đảm bảo thông suốt 
dòng chảy Bưu chính trong điều kiện giãn cách không của riêng Hà Nội mà còn đối với 63 Bưu 
điện tỉnh thành trên toàn quốc. 



Cả hai doanh nghiệp đều rất chú trọng đến công tác giao hàng tại vùng 1. Trước khi giao hàng, 
nhân viên bưu tá cần trao đổi trước với người nhận để thống nhất phương án, địa điểm, hình thức 
giao hàng, hình thức thanh toán. Toàn bộ hàng hóa trước khi giao sẽ được khử khuẩn, nhân viên 
giao hàng thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K” và các quy định phòng chống dịch của địa phương. 

Vietnam Post và Viettel Post cũng khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán trực 
tuyến để hạn chế giao dịch bằng tiền mặt, giúp giảm thời gian tiếp xúc cộng đồng. Đặc biệt, trong 
thời gian vừa qua Vietnam Post đã triển khai hàng loạt các giải pháp công nghệ từ web, app, 
fanpage, tổng đài đa kênh kết nối liên thông các nền tảng tại Hà Nội Post để có thể kịp thời tiếp 
nhận các yêu cầu tăng cao trong mùa dịch. 

Lượng dự trữ và nguồn cung hàng hóa dồi dào trước mọi diễn biến 

Bên cạnh việc đảm bảo công tác giao hàng và tiếp nhận nhu cầu trước kịch bản phân vùng mới tại 
Hà Nội, cả hai doanh nghiệp bưu chính đều đã có sự chuẩn bị sẵn sàng về nguồn cung hàng hóa 
thiết yếu để có thể sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô. 

Ông Bùi Văn Hoàng, Phó giám đốc Bưu điện Hà Nội cho biết: “Với các kịch bản đã được chuẩn 
bị trước, các phương án triển khai linh hoạt theo từng địa bàn, Bưu điện Hà Nội luôn đảm bảo duy 
trì cung ứng hàng hóa trong mọi tình huống. Chúng tôi hiện đang phối hợp với nhiều đối tác có 
năng lực cung ứng hàng hóa lớn, chất lượng cao nên hoàn toàn chủ động được cả về nguồn hàng 
và chủng loại, giá cả ổn định nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của 
người dân cả trên kênh online và offline. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chúng tôi 
đã sẵn sàng phương án cung cấp hàng thiết yếu, thực phẩm sạch tại các điểm phụ vụ và trên sàn 
TMĐT để phục vụ người dân” 

Hiện tại, Vietnam Post đang triển khai 297 điểm bán hàng bình ổn giá và hàng thiết yếu tại Hà Nội 
để phục vụ người dân toàn địa bàn. Thời gian hoạt động tại các điểm cung ứng hàng hóa cũng sẽ 
kéo dài hơn trước nên người dân bất cứ khi nào có nhu cầu mua nhu yếu phẩm đều sẽ được nhân 
viên Bưu điện hỗ trợ.  

Bên cạnh kênh bán hàng trực tiếp, cả Vietnam Post và Viettel Post đều nhận định sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh bán hàng trực tuyến (sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn) và hotline bưu cục. Theo đó, 
người dân tại “vùng đỏ” chỉ cần gọi điện, nhắn tin cho nhân viên bưu chính để đăng ký các mặt 
hàng, các sàn TMĐT sẽ tiếp nhận đơn và cung cấp đầy đủ số lượng, chủng loại hàng, giao cho đơn 
vị vận chuyển mang tới tận nhà người mua.  

Bưu điện Hà Nội cũng đẩy mạnh việc cung cấp hàng thiết yếu và khuyến khích người dân thủ đô 
đặt hàng trên môi trường số tại landingpage: Hanoi.postmart.vn. Với việc mở thêm nhiều gian 
hàng về nông sản, thực phẩm sạch bên cạnh những mặt hàng khô như gao, mỳ gói, nước 
mắm…đến những nông sản đặc trưng vùng miền đang vào vụ mùa như Bưởi Phúc Trạch, Sầu 
Riêng Đắk Lắk, Na Chi Lăng… Bưu điện Hà Nội cũng cam kết giao hàng trong thời gian nhanh 
nhất nhằm đảo bảo bữa ăn của mọi gia đình đầy đủ, tươi ngon và an toàn.  

Với phương tiện vận chuyển chuyên dụng, hệ thống kho chứa hàng hóa rộng khắp tại các phường 
xã, cùng lực lượng nhân viên bưu tá giao hàng đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh và có đủ điều 
kiện tham gia hoạt động bưu chính, Bưu điện Hà Nội và Viettel Post Hà Nội có thể đảm bảo vận 
chuyển, cung ứng 160.000 - 180.000 đơn hàng/ngày trên toàn thành phố./. 

  

Thu Hương 

 

 

  



Nguồn: Báo Phụ nữ TPHCM 

Ngày đăng: 10/09/2021 
Mục: Văn hóa 

Phát hành bộ tem về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước 

 Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (1921-2021), Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phát hành bộ tem Kỷ niệm 100 năm sinh của ông 
vào ngày 12/9 tới. 

Bộ tem chỉ có một mẫu, in chân dung nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và văn bản ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ 
Tịch do ông sáng tác. Tem có kích thước 43mm x 32mm do họa sĩ Tô Minh Trang và Phạm Trung 
Hà (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế và được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ 
ngày 12/9 đến ngày 30/6/2023 với giá 4.000 đồng/cái. 

Tư liệu phục vụ công tác thiết kế bộ tem do gia đình nhạc sỹ Lưu Hữu Phước cung cấp và cho 
phép sử dụng. Đây là bộ tem thứ hai nằm trong kế hoạch 4 bộ tem mà Bộ Thông Tin-Truyền 
Thông lên kế hoạch phát hành trong sáu tháng cuối năm 2021. Bộ tem trước đó là Gà bản địa Việt 
Nam gồm 4 mẫu tem, phát hành vào ngày 25/8 qua. 

 

Bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do họa sĩ Tô Minh Trang và Phạm 
Trung Hà thiết kế 

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước là một trong những nhạc sĩ đầu đàn, một tài năng lớn của nền âm nhạc 
Việt Nam, đại diện cho âm nhạc Nam Bộ trong thời điểm khởi đầu của nền tân nhạc. Ông là một 
tên tuổi lớn trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam và là một trong những nhạc sĩ đầu tiên sử 
dụng rất thành công thể loại hành khúc vốn có xuất xứ từ âm nhạc phương Tây. 

Những ca khúc ông để lại đều có giá trị về mặt nghệ thuật lẫn lịch sử như Thanh niên hành khúc, 
Lên đàng, Hồn tử sĩ, Giải phóng miền Nam. Với những đóng góp của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước cho 
nền âm nhạc Việt Nam, ông đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương; 
trong đó, có Huân chương Độc lập hạng nhất (1987), Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ 
thuật đợt 1 (1996). Ông mất năm 1989 tại TPHCM. 



 

Ngày 13/9 phát hành tiếp bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh đô đốc Giáp Văn Cương 

Sau bộ tem về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, ngày 13/9 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phát hành 
tiếp bộ tem Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990) cũng gồm 1 mẫu tem do 
họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ họa, thể hiện 
chân dung bình dị của vị tướng Trường Sa gắn với biển, đảo, nhà giàn  DK1 và Huân chương Độc 
lập hạng Nhất. 

Bộ tem cuối cùng ra mắt trong năm nay là bộ tem Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO – Cao 
Nguyên đá Đồng Văn và Non Nước Cao Bằng, gồm 3 mẫu tem và 1 blốc phát hành ngày 3/10 tới. 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã nghiên cứu tư liệu và lựa chọn một số điểm di sản tiêu biểu 
sau để giới thiệu trên bộ tem: Động Ngao - Cao Bằng; Núi Mắt thần - Cao Bằng; Hẻm vực Tu Sản 
- Hà Giang; Karst Phong Nậm - Cao Bằng; Bãi đá mặt trăng - Hà Giang;  Đèo Mã Pì Lèng, Đồng 
Văn, Hà Giang. 

H.Nhu 

  



Nguồn: Báo Thái Nguyên 

Ngày đăng: 10/09/2021 
Mục: Tin tức 

Gia hạn thẻ BHYT qua hình thức thu trực tuyến 

 

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bưu điện Việt Nam) 

Theo Bưu điện Việt Nam, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân trong việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đúng thời 
hạn, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh và quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục, ngày 
6-9, Bưu điện Việt Nam triển khai thu BHYT gia hạn thẻ qua hình thức trực tuyến. 

Theo đó, để đóng tiền gia hạn thẻ BHYT, khách hàng thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của khách hàng hoặc người thân trên các ứng dụng thanh toán 
trực tuyến của ngân hàng. 

Bước 2:  Thực hiện chuyển số tiền cần đóng vào: 

Tài khoản TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM 

Số tài khoản: 999999982222 

Tại Ngân hàng LienVietPostBank- PGD Cầu Giấy 

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản theo cú pháp: 

Họ và tên (cách) Mã số BHXH (cách) số điện thoại di động (cách) gia hạn thẻ BHYT. (Mã số 
BHXH là 10 số cuối trên mã số thẻ BHYT) 

Thí dụ cụ thể: Trường hợp ông Nguyễn Văn A số điện thoại 0909286875 có mã số thẻ BHYT: 
GD4797938922623 chuyển tiền gia hạn thẻ BHYT. 

Nội dung chuyển khoản là: Nguyễn Văn A 7938922623 0909286875 gia hạn thẻ BHYT. 

Bước 3: Ngân hàng báo giao dịch thành công. Kết thúc quá trình nộp tiền gia hạn thẻ. 

Sau 7 ngày làm việc tính từ khi nộp tiền gia hạn thẻ BHYT thành công,  khách hàng sẽ nhận được 
tin nhắn xác nhận từ BHXH Việt Nam. 

Hoặc để kiểm tra giá trị sử dụng thẻ, khách hàng có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của 
BHXH Việt Nam, đăng nhập vào ứng dụng VssID, hoặc liên hệ đến số tổng đài 1900545481 để 
được hỗ trợ. 



Hiện nay, nhiều địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các 
bưu điện tỉnh/thành phố đã tạm dừng tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, nhân 
viên bưu điện cũng không thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc 
phát triển người tham gia BHYT. Mặt khác, người dân muốn gia hạn thẻ BHYT hoặc đổi thẻ mới 
cũng sẽ gặp khó khăn khi nhiều phường, xã dừng tiếp nhận hồ sơ BHYT. 

  



Nguồn: Báo Sóc Trăng 

Ngày đăng: 10/09/2021 
Mục: Kinh tế 

Đã bán hơn 15.000 phần combo gạo, các sản phẩm thiết yếu trên sàn postmart.vn 

Ngày 10-9, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Tổ Xúc tiến thương mại 
và Kết nối tiêu thụ nông sản (XTTM-KNTTNS) của Sở NN-PTNT tổ chức cuộc họp về kết 
quả hoạt động của tổ trong thời gian qua. Dự họp có Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Trần 
Trọng Khiêm và thành viên tổ. 

 

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: THÚY LIỄU 

Tổ XTTM-KNTTNS được thành lập vào lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp để hỗ trợ 
việc tiêu thụ nông sản của người dân trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, có 100% sản 
lượng lúa Hè - Thu sau thu hoạch được tiêu thụ tốt. Bên cạnh đó, Tổ XTTM-KNTTNS đã đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại điện tử với gian hàng 2D và 3D trên báo VnExpress nhằm đưa các sản 
phẩm nông sản quảng bá online. Qua đó, đã đưa 20 sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 
và gần 40 sản phẩm nông sản chế biến trên gian hàng 2D, 3D. 

Đồng thời, Tổ XTTM-KNTTNS chủ động giới thiệu các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện liên kết, 
mua bán trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, đã đưa 99 sản phẩm OCOP của tỉnh bán trên 
sàn thương mại điện tử trên. Theo đó, đã bán hơn 6,5 tấn thanh nhãn và 15.000 phần combo gồm 
gạo và các sản phẩm thiết yếu (cá khô, gia vị, rau, củ, quả...) trên sàn Postmart.vn. Ngoài ra, Tổ 
XTTM-KNTTNS còn vận động thu mua và hỗ trợ trên 60 tấn nông sản cho người dân bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 trong tỉnh và TP. Hồ Chí Minh… 

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Trần Trọng Khiêm cho biết: "Trong thời gian tới, Tổ XTTM-
KNTTNS sẽ tiếp tục rà soát lại tình hình tổ chức sản xuất nông nghiệp của các hợp tác xã, tổ hợp 
tác để liên kết tiêu thụ nông sản với các đơn vị thu mua, chế biến; phối hợp phòng kinh tế, phòng 
NN-PTNT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các 
vựa thu mua và vận chuyển tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận nhưng đảm bảo 
an toàn phòng, chống dịch...". 

THÚY LIỄU 

  



Nguồn: TH Cao Bằng 

Ngày đăng: 10/09/2021 
Mục: Tin tức 

Quảng Hòa: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa 
điểm mới 

Ngày 10/9, UBND huyện Quảng Hòa tổ chức lễ khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện huyện Quảng Hòa, phố Hòa Trung, thị trấn 
Quảng Uyên. 

 

Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện huyện 
Quảng Hòa. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Quảng Hòa được thành lập 
theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 11/4/2020 của UBND huyện Quảng Hòa do Chánh Văn 
phòng HĐND và UBND huyện làm trưởng bộ phận cùng 16 thành viên là cán bộ, công chức, viên 
chức của các phòng chuyên môn, Văn phòng Đăng ký đất đai, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội 
huyện. 

Trước đây, khi mới sáp nhập huyện, số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết 
ngày càng tăng cao, trong khi đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
huyện Quảng Hòa có diện tích chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu, do đó kết quả về sử dụng 
dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hạn 
chế. 

Với địa điểm mới khang trang, cơ sở vật chất và hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cũng như phục vụ tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân và người dân đến làm các 
thủ tục hành chính. 

Đàm Thành - Đàm Diện 

 

  



Nguồn: Doanh nghiệp hội nhập 

Ngày đăng: 10/09/2021 
Mục: Vấn đề 

Kiên Giang: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử 

Thực hiện mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, mở rộng thị trường 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất 
nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát 
triển kinh tế; đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

Các sàn thương mại điện tử tham gia kế hoạch hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp quảng bá các sản phẩm 
nông nghiệp, giao dịch bán, mua trên sàn thương mại điện tử gồm sàn postmart.vn của Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam, sàn voso.vn - Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, sàn 
nongsanantoankiengiang.vn của VNPT Kiên Giang. Thông qua các sàn thương mại điện tử thúc đẩy 
tiêu thụ nhanh, giữ giá nông sản không phụ thuộc vào thương lái, trung gian, tránh ùn ứ nông sản khi 
cao điểm thu hoạch. 

 

Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Kiên Giang. 

Để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở: Thông tin và Truyền thông, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ cùng 
Liên minh Hợp tác xã, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, các doanh nghiệp có sàn thương mại điện tử 
phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả. Quan tâm hướng dẫn, đào tạo kỹ 
năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số cho hộ sản xuất nông nghiệp; thực hiện quy 
trình đóng gói, kết nối, giao nhận để hộ sản xuất nông nghiệp tác nghiệp trong quá trình kết nối mua 
bán trên sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, quảng bá, giới thiệu 
sản phẩm nông nghiệp thông qua sàn thương mại điện tử và các kênh phân phối của doanh nghiệp bưu 
chính sở hữu sàn, giúp người dân tại các địa phương khác trong nước, quốc tế có thể mua sản phẩm 
một cách thuận tiện, nhanh chóng. 

Các sở, ban, ngành, địa phương, sàn thương mại điện tử và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan hỗ trợ 
gắn sản phẩm với thương hiệu cụ thể của từng tổ chức sản xuất nông nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp, 
đảm bảo chất lượng sản phẩm nông nghiệp cung cấp tới người tiêu dùng thông qua sàn thương mại 
điện tử; cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các hộ sản xuất 
nông nghiệp. Có chính sách ưu đãi cho hộ sản xuất nông nghiệp khi mua sắm các sản phẩm, nguyên 
liệu, vật tư, hàng hóa, sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh qua sàn thương mại điện tử.  

Các doanh nghiệp có sàn thương mại chủ động phương tiện vận chuyển, kho bãi để cung cấp hàng hóa 
thiết yếu đến người dân; đảm bảo vận chuyển hàng hóa theo sự chỉ đạo của chính quyền, địa phương; 
triển khai các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu, bán hàng bình ổn giá. Đồng thời, thiết lập các điểm 



cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các bưu cục, điểm giao dịch thuộc mạng lưới của doanh nghiệp có sàn 
thương mại điện tử tham gia thực hiện kế hoạch hoặc bán hàng lưu động. Người dân đặt mua hàng hóa 
thiết yếu trên các sàn thương mại điện tử như sàn postmart.vn, voso.vn, nongsanantoankiengiang.vn sẽ 
được chuyển phát đến tận nhà, mang đến nhiều tiện ích cho người dân. 

Trần Hà 

  



Nguồn: Pháp luật Việt Nam 

Ngày đăng: 11/09/2021 
Mục: Tiêu dùng 

Giải tỏa đầu ra cho nông sản tới vụ 

Hàng trăm ngàn tấn nông sản tới vụ đang tìm đầu ra, nhiều ban ngành chức năng đã vào 
cuộc... Thương mại điện tử đang được xem là kênh tiêu thụ hữu hiệu cho những loại nông 
sản này… 

 

Thương mại điện tử đang là kênh tiêu thụ hữu hiệu cho nông sản tới vụ. 

Đưa nông sản đi xa hơn 

Năm nay thời tiết thuận lợi nên sản lượng nông sản vào mùa cao hơn năm ngoái, chất lượng nông 
sản đồng đều, nhiều vùng trồng có ứng dụng truy xuất nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng các tiêu chuẩn 
như Viet Gap, Global Gap... 

Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, nhiều thị trường nhập khẩu nông sản của 
Việt Nam ảnh hưởng đáng kể. Cùng với đó, thị trường trong nước cũng bị ảnh hưởng nên hàng 
trăm ngàn tấn nông sản tới vụ đã phải đứng trước những khó khăn rất lớn trong tiêu thụ. 

Đại diện Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số (IDEA - Bộ Công Thương) cho biết, 
sớm lường trước tình hình tiêu thụ nông sản tới vụ nên Bộ đã chỉ đạo các Cục, Vụ chức năng tìm 
kiếm các giải pháp tiêu thụ nông sản cho các vùng miền. 

Lần lượt các hệ thống phân phối lớn vào cuộc nhưng trong tình thế giãn cách xã hội được thực 
hiện trong thời gian dài ở các tỉnh, thành có lượng tiêu thụ lớn nên số lượng đặt hàng của hệ thống 
này cũng không xuể so với số kỳ vọng từ các địa phương. 

Lần đầu tiên chiến dịch tiêu thụ vải thiều thông qua sàn TMĐT thành công vượt ngoài mong đợi. 
Theo IDEA, tỉnh Bắc Giang dự tính số lượng tiêu thụ qua các sàn TMĐT chỉ vào khoảng 2.000 
tấn nhưng con số tổng kết lên đến 9.000 tấn. 

Xuất phát từ chiến dịch tiêu thụ vải thiều thành công ngoài mong đợi, IDEA đã tiếp tục phối hợp 
với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các sàn TMĐT tổ chức các sự kiện, chương trình đặc 
biệt trên các sàn TMĐT để tiêu thụ các đặc sản của địa phương. 

Đây cũng là cách để nông sản đi xa hơn so với các năm trước nhưng chi phí được giảm đáng kể do 
không còn phải qua nhiều khâu trung gian. Ví như, lần đầu tiên quả bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã 
xuất hiện ở một điểm bán của bưu điện ở Lào Cai thông qua sàn TMĐT Postmart; khoai lang tím 
Vĩnh Long cũng sẽ xuất hiện ở biên giới phía Bắc thông qua sàn TMĐT Vỏ sò… 

“Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các sàn TMĐT lớn đề nghị tăng cường hỗ trợ chuẩn bị 
nguồn hàng, xây dựng các chương trình bán hàng thiết yếu đảm bảo không đứt gãy nguồn cung 



hàng hóa và các đối tác vận hành TMĐT để tổ chức hàng hóa, tăng cường tiêu thụ nông sản tới vụ 
cho người nông dân. 

Tất cả các nông sản tới vụ đều đã có chiến dịch tiêu thụ mạnh trên các sàn TMĐT như gần đây có 
na Chi Lăng (Lạng Sơn), bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Tiến tới là các sản phẩm của các tỉnh miền 
Nam cũng sẽ được đẩy mạnh tiêu thụ trên các sàn TMĐT” - ông Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc 
Trung tâm tin học và Công nghệ số (IDEA) cho biết. 

Tăng cường kênh tiêu thụ trực tuyến 

Gần đây, sau những tín hiệu đáng mừng trong việc thúc đẩy tiêu thụ vải thiều Bắc Giang và Thanh 
Hà của một số hợp tác xã (HTX) trên sàn TMĐT, một loạt các nông sản của người dân và HTX ở 
các tỉnh, thành khác đã triển khai chiến dịch thâm nhập vào thị trường bán hàng online đầy tiềm 
năng này như bơ Đắk Lắk, mận Sơn La, khoai lang tím Vĩnh Long. 

Theo dại diện Sở Công Thương Đồng Tháp, thời gian qua các ngành, địa phương đã tập trung giới 
thiệu, kết nối nông sản Đồng Tháp với các nhà phân phối, các đơn vị thu mua như Big C, Bách 
Hóa Xanh, Saigon Co.op, AEON Citimart, Lotte, Vincommer, Viettel Post, Postmart... 

Tuy nhiên, vẫn còn một số loại nông sản đang có sản lượng thu hoạch rất lớn nhưng tiêu thụ 
chậm. Như xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò đang vào mùa thu hoạch khoai môn, nhưng do khu vực 
đang phong tỏa nên khó khăn tìm đầu ra... Do đó Đồng Tháp hy vọng việc đưa nông sản lên sàn 
TMĐT sẽ giúp nông dân tỉnh có đầu ra ổn định. 

Ông Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, Vĩnh Long đang 
cần tiêu thụ 300 tấn/ngày đối với khoai lang tím, 138 tấn/ ngày với các loại rau, chưa kể các loại 
hoa quả đang đúng vụ tiêu thụ với sản lượng rất lớn… nên cần huy động nhiều kênh tiêu thụ. 

Các tỉnh, thành khác như TP Cần Thơ, Sóc Trăng… cũng cho biết sẵn sàng cung cấp thông tin sản 
lượng, giá cả và đầu mối cho Vỏ sò nói riêng, các sàn TMĐT khác nói chung để hỗ trợ nông dân 
tiêu thụ nông sản đến mùa vụ thu hoạch. 

Theo ông Nguyễn Văn Đinh, Phó Giám đốc HTX Thuận Tiến, dịch COVID-19 cũng là cơ hội để 
HTX điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường bằng nhiều hình thức. Trước 
mắt, để ổn định hoạt động, ngoài tập trung cải tiến nhà xưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
HTX đã tăng cường quảng bá sản phẩm qua website, facebook và liên kết với các trang TMĐT có 
uy tín để cung cấp từ các mặt hàng thiết yếu... cho người dùng, đồng thời mở kênh tiêu thụ mới 
trong tình thế khó khăn hiện nay, giải tỏa bớt một phần sức nóng cho nông sản tới vụ ở các vùng 
miền. 

Nhật Thu 

 


