
 

Nguồn: Báo Nhân đạo     

Ngày đăng: 15/05/2019 
Mục: Tin tức   

Kon Tum khai trương thùng quỹ nhân đạo tại bưu điện tỉnh 

Sáng ngày 16/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ 
khai trương Thùng quỹ nhân đạo trên toàn hệ thống bưu điện tỉnh. 

Dự lễ có ông Nguyễn Cường - Giám đốc Bưu điện tỉnh, bà Nguyễn Thị Ven - Chủ tịch Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh, cùng các cán bộ, công chức và viên chức của 2 bên cơ quan. 

Các đại biểu tham dự đã được nghe mục đích, ý nghĩa của “Tháng Nhân đạo” năm 2019 với 
những hoạt động thiết thực của toàn xã hội trong năm qua với mục đích làm giảm bớt khó 
khăn cho những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh, những đối tượng yếu thế và dễ bị 
tổn thương trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi lễ, Bưu điện tỉnh đã ủng hộ Quỹ Nhân đạo 5 triệu đồng, đồng thời cán bộ, viên chức, 
người lao động của Bưu điện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ủng hộ Thùng quỹ nhân đạo tại 
Bưu điện tỉnh. 

 

Cán bộ, viên chức giữa hai bên cùng tham gia ủng hộ thùng quỹ. 

Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh chỉ đạo mở thùng quỹ đồng loạt 
tại hệ thống bưu điện các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh vào ngày 22/5, với tinh thần “Kết 
nối, sẻ chia và lan tỏa” trong cộng đồng và trong cán bộ, nhân viên hệ thống Bưu điện các 
cấp; vận động nhân viên người lao động trong hệ thống Bưu cục tích cực tham gia hưởng ứng 
các hoạt động của “Tháng Nhân đạo” nhân dịp khai trương đặt thùng quỹ. 

Theo thỏa thuận, Bưu điện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tổ chức cùng mở Thùng quỹ nhân 
đạo 1 lần/quý để kiểm kê tổng số tiền của toàn xã hội hỗ trợ và có kế hoạch giúp đỡ cho 
những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 



 

 

Nguồn: Vietnamnet   

Ngày đăng: 16/05/2019 
Mục: Kinh doanh    

Cuộc đua tỷ USD: Sức mạnh mới, bưu chính lại vượt viễn thông 

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, với xu hướng mua sắm trực tuyến ngày 
càng phổ biến, đang mở ra cơ hội lớn cho các DN bưu chính chuyển phát. Dự báo 
khoảng 10 năm nữa, bưu chính sẽ vượt viễn thông về doanh thu. 

Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn DN bưu chính  phát triển kinh doanh, Bộ Thông tin và Truyền thông 
ngày 16/5 đã tổ chức “Tọa đàm thúc đẩy bưu chính phát triển bền vững: Khó khăn vướng mắc 
và giải pháp”, với sự tham dự của các chuyên gia thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước, các 
hiệp hội ngành nghề và hơn 20 DN kinh doanh bưu chính chuyển phát lớn trên cả nước. 

Cơ hội bưu chính "vượt mặt" viễn thông 

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, 70% dân số Việt Nam đang sử dụng Internet 
với thời gian truy cập bình quân mỗi người khoảng 28 giờ/tuần. Điều này đã giúp thương mại 
điện tử thởi gian qua phát triển mạnh. Năm 2018, thị trường thương mại điện tử có mức tăng 
trưởng 30% so với 2017 và vẫn tiếp tục tăng trưởng cao trong nhiều năm tới. 

Thương mại điện tử bùng nổ cuốn theo hoạt động mua sắm trực tuyến phát triển. Dịch vụ kinh 
doanh qua mạng ngày càng nở rộ, nhiều người tiêu dùng chuyển qua mua sắm trực tuyến bởi 
sự tiện dụng mà nó mang lại. Nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng kéo theo sự xuất hiện của các 
công ty dịch vụ giao hàng. Từ đó, dịch vụ chuyển phát cũng phát triển nhanh chóng và đang 
từng ngày trở thành hoạt động quan trọng của nền kinh tế hiện đại. 

Tại Việt Nam, các dịch vụ liên quan như lưu kho, đóng gói, chuyển phát, thanh toán, nhận 
hàng trả lại,... đang tăng nhanh chóng. Trong khi thông tin, tài liệu, thư tín đều được số hóa 
nhờ Internet phát triển, thì hàng hóa cần vận chuyển mang đến cơ hội cho dịch vụ bưu chính 
chuyển phát. 

Đánh giá về tiềm năng ngành bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông 
Nguyễn Mạnh Hùng cho hay: Ngành bưu chính không chỉ làm dịch vụ chuyển phát thư, báo, 
mà đang dần trở thành nền tảng cho thương mại điện tử, logistics và chính phủ điện tử. Thị 
trường bưu chính đang tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của nhiều DN. Với tốc độ tăng 
trưởng 35-40%/năm, khoảng 10 năm nữa, bưu chính sẽ vượt viễn thông về doanh thu. 

Ông Trần Văn Trọng, Chánh văn phòng Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, cho biết, 
thời gian tới các DN trong và ngoài nước sẽ đầu tư lớn cho thương mại điện tử tại Việt Nam, 
là cơ hội để các DN chuyển phát phát triển vượt bậc. Dự báo doanh thu của ngành bưu chính 
chuyển phát sẽ đạt quy mô hơn 10 tỷ USD vào năm 2020, trong đó nhiều DN sẽ có mức tăng 
trưởng cao từ 60-200% mỗi năm. 

Hợp tác để nâng cao sức mạnh 

Mặc dù tiềm năng lớn, nhưng các DN bưu chính chuyển phát cũng đang đối mặt với thách 
thức lớn. 

Số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, tháng 5/2018 mới chỉ có hơn 300 DN bưu 
chính chuyển phát được cấp phép hoạt động, thì đến nay đã có trên 400 DN. Thị trường bưu 
chính chuyển phát nhanh hiện không chỉ được khai thác bởi các công ty truyền thống (Viettel 
Post, EMS, VNPost), mà các công ty start-up và những công ty đa quốc gia (DHL 
eCommerce, Grab Express, Lazada Express) cũng nhảy vào. Ngoài ra, còn một loạt các DN 



bưu chính chuyển phát không phép và rất nhiều nhà xe hoạt động bưu chính chuyển phát 
không phép,... Bởi thế, sự cạnh tranh là rất khốc liệt. 

Các DN bưu chính trong nước cần hợp tác cùng phát triển 

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 
thách thức lớn của ngành bưu chính chuyển phát hiện nay là năng suất thấp, phần lớn các DN 
bưu chính hoạt động độc lập, vốn ít. Các DN lại chưa sẵn sàng hợp tác với nhau. 

Bên cạnh đó, việc đầu tư cho công nghệ vẫn chưa tương xứng, do nguồn lực hạn chế; các 
công nghệ mới như hóa đơn điện tử hay chữ ký số,... vẫn còn mới lạ với các DN bưu chính 
chuyển phát. 

Việc các DN chuyển phát nhỏ liên tục giảm giá cước cũng khiến cho chất lượng dịch vụ 
không cao và khách hàng không được hưởng những dịch vụ tốt nhất. 

Ngoài ra, còn hàng loạt thách thức khách quan như giá nhiên liệu cao, hạ tầng giao thông yếu 
kém, hay tắc đường, bị cấm xe vào các khu vực theo giờ,... khiến cho việc giao hàng nhanh, 
đúng hẹn gặp khó khăn. 

Để giải quyết vấn đề này, DN phải đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ mới để đảm bảo giao hàng 
nhanh, đúng hẹn, quản lý hàng hóa và khách hàng cho tốt. Cần áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 
vào kinh doanh. Nếu trước kia mỗi nhân viên chỉ chăm sóc được vài chục khách hàng thì với 
việc áp dụng AI sẽ giúp chăm mọi khách hàng cùng lúc, mang lại hiệu quả lớn, cùng với đó là 
quản lý và theo dõi việc vận chuyển tối ưu hơn, ông Trần Văn Trọng nêu ý kiến. 

Cùng với đó phải xây dựng hạ tầng kho bãi, đào tạo nguồn nhân lực và tạo dựng mối liên kết 
mật thiết với các DN cung cấp dịch vụ bán hàng trực tuyến. 

Một vấn đề được các DN và chuyên gia nêu ra là cần có sự liên kết giữa các DN bưu chính 
chuyển phát với nhau để sử dụng chung hạ tầng nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả. Đại 
diện Viettel Post cho biết nếu phải đầu tư toàn bộ cho hạ tầng thì công ty phải chi từ 3.000-
5.000 tỷ đồng, đây là số vốn rất lớn và sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh. Nhưng nếu được sử 
dụng chung hạ tầng với các DN hiện có thì tiết kiệm được rất nhiều. 

Bên cạnh đó, nếu cùng hợp tác, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh sẽ nâng cao chất lượng 
dịch vụ thì tất cả đều được hưởng lợi. 

Tại buổi tọa đàm, Ban tổ chức lấy ý kiến các DN về chủ trương thành lập Hiệp hội doanh 
nghiệp Bưu chính Việt Nam để cùng hợp tác phát triển và nhận được sự tán đồng của hầu hết 
các đơn vị tham dự. 



 

Nguồn: MIC       

Ngày đăng: 16/05/2019 
Mục: Tin tức   

Tọa đàm: "Thúc đẩy bưu chính phát triển bền vững: khó khăn, vướng mắc và giải 
pháp" 

Sáng ngày 16/5, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy bưu chính phát 
triển bền vững: khó khăn, vướng mắc và giải pháp”. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn 
Thành Hưng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Tọa đàm. Tham dự buổi Tọa đàm có đại 
diện các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Bộ Công thương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt 
Nam, các Sở TT&TT phía Bắc, đại diện các doanh nghiệp bưu chính từ Quảng Bình trở 
ra. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Tọa đàm 

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh bưu chính đã 
và đang là ngành dịch vụ quan trọng, đang trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Tuy 
nhiên, sự phát triển nhanh của xã hội, công nghệ đang đặt ra nhiều thách thức, xoá nhòa ranh 
giới cứng đối với lĩnh vực bưu chính, chuyển phát. 

  

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho rằng, thời gian gần đây sự cạnh tranh về lĩnh vực bưu 
chính là rất khốc liệt, cả trong nước và quốc tế. Các quy định về ngành nghề đối với ngành 
Bưu chính không chặt chẽ như các ngành nghề khác cũng tác động đến sự phát triển của các 
doanh nghiệp bưu chính. Ở thị trường bưu chính chất lượng cao, các doanh nghiệp trong nước 
không cạnh tranh được với những công ty khổng lồ như DHL, UPS. Vì vậy, đối với doanh 
nghiệp bưu chính đã được Bộ TT&TT cấp phép, để có thể phát triển bền vững cần xem xét 
việc thành lập Hiệp hội để chăm lo và bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp. 

  

Thứ trưởng cũng cho biết, hiện Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng một Nghị định về quản 
lý dịch vụ taxi, trong đó có đề cập đến chính sách quản lý để giải quyết mâu thuẫn giữa dịch 
vụ taxi công nghệ như Grab và taxi truyền thống. Mục tiêu của phương án là làm sao đảm bảo 
hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp taxi truyền thống, vừa đảm bảo không ngăn cản công 



nghệ mới phát triển. Ngành Bưu chính cũng vậy, cũng cần có phương án và tìm giải pháp để 
bưu chính truyền thống phát triển và đảm bảo cho công nghệ mới được ứng dụng vào ngành 
bưu chính chuyển phát. 

  

Tại buổi Tọa đàm, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp bưu chính, các 
địa phương đã thảo luận về việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp bưu chính Việt Nam. 

  

Ông Trần Văn Trọng, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam cho 
biết, hàng năm VECOM (Hiệp hội Thương  mại điện tử) xây dựng báo cáo chỉ số thương mại 
điện tử Việt Nam. Theo đó, năm 2018 tốc độ tăng trưởng TMĐT tăng 25% so với 2017, và 
năm 2019 doanh thu sẽ đạt 28 tỷ đô la. Dự kiến đến 2020, quy mô thị trường TMĐT Việt 
Nam sẽ lên tới hơn 3 tỷ USD.  

  

Cũng theo ông Trọng, xét về mặt quy mô so với 1 số nước thì thị trường thương mại điện tử 
tại Việt Nam vẫn tương đối khiêm tốn. Ông Trọng dẫn chứng, theo Báo cáo e-Conomy SEA 
2018 của Google và Temasek năm 2018, thương mại điện tử Việt Nam mới chiếm khoảng 9 
tỷ USD, đứng thứ 4 trong top 6 nước ở Đông Nam Á, sau Indonesia, Malaysia, Philipines, 
Singapore, Thái Lan. Người dùng vẫn lo lắng hàng hoá được mua bị hỏng do quá trình 
chuyển phát, bất cẩn. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đẩy nhanh việc giao hàng, ứng dụng công 
nghệ mới đảm bảo hàng hoá tốt thì người tiêu dùng mới yên tâm và thị trường TMĐT mới 
phát triển. 

  

Ông Trần Văn Trọng cũng cho rằng, thuận lợi của doanh nghiệp bưu chính hiện nay là sự 
quan tâm chung của xã hội và tốc độ tăng trưởng nhanh trong thương mại điện tử từ đó thúc 
đẩy nhu cầu chuyển phát. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức 
cho doanh nghiệp bưu chính, kết nối doanh nghiệp liên quan lĩnh vực bưu chính để tạo hệ 
sinh thái gồm doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp thương mại điện tử… để có hợp tác hiệu 
quả; song song với đó, các doanh nghiệp cùng vận động để có giải pháp định danh mã bưu 
chính và đẩy nhanh quá trình ứng dụng để đem lại hiệu quả thiết thực trong thời gian tới. 

  

Bà Hoàng Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính cho biết, thị trường bưu chính đang có 
hơn 400 doanh nghiệp hoạt động với quy mô mạng lưới độc lập, nguồn vốn đầu tư nhỏ hẹp, 
trừ 1 số doanh nghiệp lớn như Viettel Post, VNPost… Còn lại đa phần các doanh nghiệp 
không có đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng công nghệ máy móc, phục vụ công tác chia chọn và 
chuyển phát bưu gửi. Các doanh nghiệp không có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô hoạt động 
sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ nên khó xây dựng thương hiệu mạnh và có 
uy tín trên thị trường. Vì vậy, các doanh nghiệp cần hợp tác sử dụng chung hạ tầng, tối ưu hóa 
để nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa ra những dịch vụ mới với lợi thế mới cho toàn xã hội. 

  

Các doanh nghiệp cần thành lập hiệp hội để bảo vệ quyền và lợi ích của các doanh nghiệp. 
Việc thành lập hiệp hội là ý chí, nguyện vọng của doanh nghiệp. Bộ TT&TT đã nhận được 
một số ý kiến đề xuất của doanh nghiệp và ủng hộ việc thành lập hiệp hội. 

  

Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính cũng cho rằng, hiệp hội là tổ chức kinh tế có phạm vi hoạt động 
trong cả nước nên phải có ít nhất 11 đại diện pháp nhân, có ban vận động thành lập. Bộ 
TT&TT đã khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp bưu chính về việc thành lập hiệp hội. Theo kết 



quả khảo sát có: 11 phiếu phản hồi, đều đồng ý cần phải thành lập, sẽ tham gia hiệp hội; 7 
phiếu đồng ý vào ban thành lập hiệp hội.  

  

Đại diện cho doanh nghiệp bưu chính, Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc VNPost 
 phát biểu nhất trí chủ trương thành lập hiệp hội bưu chính. 

  

Bà Chu Thị Lan Hương cho biết, VNPost luôn quan tâm tình hình kinh doanh cũng như diễn 
biến thị trường. Hiện trên thị trường dịch vụ bưu chính có một số điểm cạnh tranh không lành 
mạnh, có một số doanh nghiệp cung cấp dưới giá thành, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp chân chính. Một số khách hàng lợi dụng mạng cung cấp dịch vụ của doanh 
nghiệp để trục lợi.  

  

Phó Tổng giám đốc VNPost  cũng khẳng định, nếu được các doanh nghiệp tin tưởng, VNPost 
sẽ tham gia Ban vận động để nhanh chóng xúc tiến việc thành lập hiệp hội để bảo vệ quyền 
lợi của doanh nghiệp và người dân. 

  

Tại buổi Tọa đàm, các doanh nghiệp, địa phương cũng đã thảo luận về vai trò của thương mại 
điện tử trong cung ứng dịch vụ bưu chính, sự tham gia của doanh nghiệp bưu chính vào chuỗi 
cung ứng thương mại điện tử, vai trò của hiệp hội trong việc bảo vệ quyền lợi, kết nối và dẫn 
dắt doanh nghiệp./. 

  



 

Nguồn: Báo Hậu Giang      

Ngày đăng: 17/05/2019 
Mục: Xã hội    

http://baohaugiang.com.vn/xa-hoi/khai-truong-dat-9-thung-quy-nhan-dao-tai-buu-dien-cac-
huyen-thi-thanh-pho-79738.html 

Khai trương đặt 9 “Thùng quỹ nhân đạo” tại bưu điện các huyện, thị, thành phố 

Cuối tuần qua, Bưu điện tỉnh Hậu Giang đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tổ chức Lễ 
ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh Hậu Giang & Hội Chữ thập đỏ tỉnh, phát động 
hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2019, khai trương “Thùng quỹ nhân đạo” đặt tại các điểm 
bưu điện huyện, thị xã, thành phố. 

 

Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hậu Giang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tiến hành ký kết thỏa 
thuận hợp tác. 

Theo đó, sẽ đặt 9 “Thùng quỹ nhân đạo” tại Bưu điện tỉnh Hậu Giang và 8 bưu điện các 
huyện, thị, thành phố để vận động người dân cùng đóng góp cùng chăm lo, giúp đỡ cho người 
khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Được biết, kinh phí 
vận động từ “Thùng quỹ nhân đạo”, sẽ được hội chữ thập đỏ các cấp dùng để thực hiện công 
tác an sinh xã hội tại địa phương. 

Sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức của Bưu điện tỉnh Hậu Giang và Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh cũng đã tiến hành quyên góp ủng hộ vào “Thùng quỹ nhân đạo” tại thành phố Vị 
Thanh, với số tiền thu được là hơn 5,8 triệu đồng. 



 

Nguồn: Báo Bắc Ninh       

Ngày đăng: 17/05/2019 
Mục: Tin tức    

http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-nhip-cau-nhan-ai/-/details/20182/khai-
truong-thung-quy-nhan-ao-at-tai-buu-cuc-cac-huyen-thi-xa-thanh-pho 

Khai trương “Thùng quỹ nhân đạo” đặt tại bưu cục các huyện, thị xã, thành phố 

Ngày 16-5, tại Bưu điện thành phố Bắc Ninh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu 
điện tỉnh khai trương “Thùng quỹ nhân đạo” hưởng ứng “Tháng nhân đạo năm 2019” 
và trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. 

Chương trình do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) phối hợp với Trung ương 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai thực hiện trong “Tháng nhân đạo” (tháng 5) trên phạm 
vi cả nước. Tại Bắc Ninh, 8 Thùng quỹ nhân đạo sẽ được đặt tại bưu cục các huyện, thị xã, 
thành phố để tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm gây quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn như: 
Người nghèo, người khuyết tật, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân thiên tai và thảm họa… 
Trên mỗi Thùng quỹ nhân đạo có in dòng chữ “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” - thông điệp của 
“Tháng nhân đạo” 2019. Thùng quỹ được niêm phong có dấu đỏ của Bưu điện và Hội Chữ 
thập đỏ. Chìa khóa và số tiền ủng hộ sẽ do Hội Chữ thập đỏ địa phương quản lý. Bưu điện các 
địa phương chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo an toàn cho thùng quỹ. Định kỳ từ 3 đến 6 
tháng hoặc tùy trường hợp cụ thể, các cơ sở Hội Chữ thập đỏ phối hợp với đơn vị bưu điện 
đặt thùng quỹ sẽ tổ chức mở thùng, kiểm kê và bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ sử dụng vào 
mục đích cứu trợ nhân đạo.Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bưu điện tỉnh trao 
15 suất học bổng cho 15 em học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. 



 

Nguồn: Báo Sơn La   

Ngày đăng: 17/05/2019 
Mục: Tin tức    

Triển khai Chương trình “Thùng quỹ nhân đạo” 

Hưởng ứng "Tháng nhân đạo" năm 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, ngày 
16/5, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình "Thùng 
quỹ nhân đạo". 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ đặt "Thùng quỹ nhân đạo" tại Bưu cục Trung 
tâm Thành phố. 

 

"Tháng nhân đạo" diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 31/5, Bưu điện tỉnh sẽ in thông điệp “Tháng 
Nhân đạo” năm 2019 trên 15.000 phong bì thư và đặt "Thùng quỹ nhân đạo" tại các bưu cục 
cấp 1, cấp 2 trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình "Thùng quỹ nhân đạo" được tổ chức nhằm 
kết nối các trái tim nhân ái cùng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và 
đưa các hoạt động nhân đạo ngày càng lan tỏa rộng khắp.  



 

Nguồn: Hà Nội mới  

Ngày đăng: 17/05/2019 
Mục: Tin tức   

27 học sinh Hà Nội đạt giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 

Sáng 17-5, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Thành đoàn Hà Nội, Bưu điện thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết Cuộc thi viết thư quốc 
tế UPU lần thứ 48 năm 2019 của Việt Nam trên địa bàn Hà Nội. 
  

 

 
Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 của Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức. Cuộc thi có chủ đề được 
dịch ra tiếng Việt là: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”. 

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo học sinh trên địa bàn thành 
phố. Kết quả, Hà Nội có 27 học sinh ở 21 trường đạt giải. Trong đó, có 1 giải Nhì (thuộc về 
em Nguyễn Ánh Dương, lớp 9D, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và 1 giải Ba, 
12 giải Khuyến khích, 12 giải Cây bút triển vọng, 1 giải học sinh khuyết tật. 

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã tặng Giấy khen và cuốn sách “Những bức thư 
giải nhất Việt Nam” cho 27 học sinh đạt giải và 2 tập thể nhà trường (Trường THPT chuyên 
Hà Nội - Amsterdam và Trường THCS Sơn Tây) có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi viết 
thư quốc tế UPU lần thứ 48. 

 

 

 


