
 

Nguồn: Tạp chí TT&TT 

Ngày đăng: 10/02/2020 
Mục: Tin tức 

Việt Nam phát hành “Tem tình yêu” có mùi hương đúng ngày Valentine 

Ngày 14/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem “Tem Tình yêu”. 
Điều đặc biệt, đây là bộ tem đầu tiên ứng dụng công nghệ in tem có mùi hương hoa 
hồng. 

Ngày 14/2 hàng năm đã được chọn là Ngày lễ tình yêu (Valentine). Trước đây, ngày lễ Tình 
yêu chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay được phổ biến ở hầu hết các quốc gia. Trong 
những năm gần đây, ngày lễ tình yêu đã được người dân Việt Nam, đặc biệt giới trẻ đón đợi 
và hưởng ứng nhiệt thành. 

Tình yêu đó là tình cảm thiêng liêng cao quý, là cảm xúc mãnh liệt nhất của con người. Ai đó 
đã từng ngắt từng cánh hoa hồng “Yêu, không yêu, không yêu hay yêu (?)...”, khi cánh hoa 
cuối cùng rơi vào chữ “Yêu” thì tình yêu đó bắt đầu - đó là ý tưởng để thể hiện bộ tem.  

Bộ tem được thiết kế sử dụng ngôn ngữ hội họa đặc trưng, cánh hoa cuối cùng rơi xuống và 
chữ Yêu hiện lên, chữ “Love” được uốn cong cách điệu như một nụ cười hạnh phúc mãn 
nguyện và một tình yêu tươi thắm bắt đầu. Bộ tem diễn tả một kết thúc có hậu cho tình yêu 
đôi lứa. 

 

Mẫu “Tem Tình yêu” 

Bộ tem gồm 1 mẫu tem có giá mặt 4.000 đồng do họa sĩ cộng tác viên của Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam Nguyễn Quang Vinh thiết kế. 

Bộ tem được phát hành vào ngày 14/02/2020 và cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 
14/02/2020 đến ngày 31/12/2021. Hy vọng với việc phát hành bộ tem có chủ đề về tình yêu sẽ 
thêm một món quà ý nghĩa dành cho những người thân yêu. 



 

Tờ tem có lề thông tin 

 

Tờ tem cá nhân 

Trong đợt phát hành này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ra mắt hàng loạt các sản phẩm 
kèm theo bộ tem, như: Tờ tem cá nhân; Tờ tem có lề minh họa; Phong bì ngày phát hành đầu 
tiên (FDC); Bưu thiếp cực đại (Maxicard). 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao nhiệm vụ cho Công ty Tem Bưu chính và các Bưu điện 
tỉnh, thành phố cung ứng bộ tem. 



Để sở hữu tờ tem cá nhân, các cá nhân cần cung cấp 02 hình ảnh cá nhân (chất lượng hình ảnh 
tối thiểu 200dpi, dung lượng từ 2 Mb) 
vào temcanhanvn@gmail.com/vnstamp2me@gmail.com. 

Mỗi tờ tem cá nhân gồm 8 “Tem tình yêu” và hình ảnh cá nhân với giá 80.000 đồng. 

Cá nhân có thể lựa chọn làm khung (22x29 cm) cho tờ tem cá nhân với giá 200.000 đồng. Các 
giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. 

Chi tiết xin liên hệ Công ty Tem Bưu chính: Hà Nội: 024. 3933 0000 - 024. 3933 1004, TP. 
Hồ Chí Minh: 028. 3822 2326. 

Lan Phương 

 

 



 

Nguồn: Doanh nghiệp VN 

Ngày đăng: 10/02/2020 
Mục: Kinh tế 

Bưu chính được phép vận chuyển ra nước ngoài trang thiết bị y tế dùng cho việc chống 
dịch bệnh do virus Corona 

Ngày 6/2/2020, Bộ TT&TT đã ra thông báo về việc chấp nhận vận chuyển ra nước ngoài 
các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng vius Corona gây ra vì mục đích nhân đạo qua đường bưu chính. 

Đã có quyết định xử phạt với nhà thuốc găm gần 2.000 khẩu trang y tế / Nữ nhân viên y 
tế kiếm thêm gần chục triệu đồng từ hơn 2.000 gốc hồng 

Thông báo này nhằm mục đích hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân các quốc gia trong việc phòng, 
chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. 

Theo đó, Bộ TT&TT cho phép các doanh nghiệp bưu chính được chấp nhận, vận chuyển ra 
nước ngoài các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
vius Corona gây ra (khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế) vì mục đích nhân đạo thông 
qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi ra nước ngoài các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vius Corona gây ra (khẩu trang y tế, nước sát trùng, 
gang tay y tế) vì mục đích nhân đạo qua đường bưu chính đều thông qua Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Để đảm bảo việc chấp nhận, vận chuyển các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng vius Corona gây ra (khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng 
tay y tế) ra nước ngoài đúng mục đích nhân đạo, các doanh nghiệp bưu chính phải có văn bản 
của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trong đó ghi rõ thông tin về loại hàng gửi, số lượng, tên, địa chỉ tổ chức 
nhận và các thông tin liên quan khác liên quan đến việc gửi hàng vì mục đích nhân đạo. 

Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, các tổ chức, cá 
nhân quán triệt và triển khai thực hiện. 

Trước đó, từ ngày 1/2/2020 hai doanh nghiệp bưu chính có mạng lưới lớn nhất Việt Nam là 
VietnamPost, ViettelPost đã ra yêu cầu toàn mạng lưới từ ngày 1/2/2020 không nhận vận 
chuyển ra nước ngoài với bưu kiện, bưu phẩm chứa các nội dung liên quan đến phòng chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra như khẩu trang, 
nước sát trùng… 

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (ViettelPost) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(VietnamPost) là 2 doanh nghiệp hiện chiếm thị phần lớn và đóng vai trò nền tảng, trụ cột trên 
thị trường bưu chính chuyển phát Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Bộ TT&TT, tổng thị 
phần của 2 doanh nghiệp ViettelPost và VietnamPost trong năm 2019 là khoảng 45%. 

Quyết định nêu trên của VietnamPost và ViettelPost nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban chỉ đạo này vào 
sáng ngày 1/2/2020. 

Kể từ ngày 1/2/2020 các doanh nghiệp bưu chính này tạm dừng chấp nhận, vận chuyển ra 
nước ngoài các mặt hàng y tế dùng cho việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới virus Corona gây ra nhằm góp phần tránh hiện tượng các doanh nghiệp, cá 



nhân lợi dụng dịch bệnh để thu gom hàng hóa là các trang thiết bị y tế bảo vệ sức khỏe người 
dân, chuyển ra nước ngoài bán kiếm lời. 

Nhật Xuân 

 



 

Nguồn: Kinh tế đô thị  

Ngày đăng: 10/02/2020 
Mục: Doanh nghiệp 

Đà Nẵng triển khai dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà 

Từ ngày 10/2/2020, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) TP Đà Nẵng bắt đầu triển khai dịch 
vụ đăng ký DN tại nhà. 

 

Bộ phận đăng ký một cửa tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng 

Ngày 10/2, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết: Để hỗ trợ DN tốt hơn, kể từ ngày 
10/2/2020, Trung tâm hỗ trợ DN TP Đà Nẵng bắt đầu triển khai dịch vụ đăng ký tại nhà cho 
DN có nhu cầu đăng ký thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể DN tại TP Đà Nẵng. 

Khi DN đăng ký tại nhà, Trung tâm sẽ hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký DN theo quy 
định mà không cần trực tiếp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để hỏi thủ tục, chuẩn bị hồ sơ, nộp và 
đi nhận hồ sơ. DN không phải mất thời gian chờ đợi, đi lại, giảm chi phí... 

Đặc biệt, sử dụng dịch vụ tại nhà rất thuận lợi cho các tổ chức/cá nhân ở các địa bàn xa trung 
tâm TP và các công ty ở các tỉnh thành khác lập mới, thay đổi, tạm ngừng công ty, chi nhánh, 
văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. 

Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của DN, Trung tâm nộp và trả kết quả cho 
DN qua đường Bưu điện (thời gian chuyển hồ sơ bưu điện 1 ngày tại TP Đà Nẵng, 2 ngày 
ngoại tỉnh). 

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm hỗ trợ DN TP Đà Nẵng qua số điện thoại 0236.3835119, hoặc 
Email hotrodoanhnghiep.dng@gmail.com để được tư vấn. 



 

 

Nguồn: TH Bà Rịa – Vũng Tàu 

Ngày đăng: 10/02/2020 
Mục: Thời sự 

NCOV BÙNG PHÁT, DỊCH CHUYỂN PHÁT QUA BƯU ĐIỆN ĐẮT HÀNG 

 



 

Nguồn: Báo An Giang  

Ngày đăng: 11/02/2020 
Mục: Tin tức 

Hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành Bảo hiểm xã hội và bưu điện 

Thời gian qua, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh được Bảo hiểm xã hội tỉnh 
quan tâm, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực của cán bộ ngành và các địa phương, 
đơn vị. Từ đó, kết quả năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong phát 
triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện: 11.325 người, đạt 118,09% chỉ tiêu 
bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2019, tăng 5.835 người so năm 2018. 

 

Đánh giá kết quả phối hợp 2 ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh 

Để đạt kết quả đó, phải kể đến hiệu quả đổi mới trong công tác phối hợp, tuyên truyền với 
Bưu điện tỉnh. Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-BHXH ngày 30-01-2019 của Tổng Giám 
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh ký Hợp đồng số 
203/HĐ-BHXH-BĐ ngày 22-2-2019 về phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để 
phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với mục tiêu phấn đấu thực hiện tăng 
mới 4.200 người  tham gia trong năm 2019. 

Ngay từ đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực, chủ động trong công tác phối hợp với 
ngành bưu điện thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, 
BHYT, đặc biệt là Bảo hiểm xã hội tự nguyện để nhân dân thấy rằng, tham gia Bảo hiểm xã 
hội tự nguyện vừa “ích nước lợi nhà”, vừa đảm bảo hạnh phúc, sức khỏe lâu dài cho bản thân, 
gia đình và góp phần thiết thực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, 
Bưu điện tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện và giao chỉ tiêu cụ thể cho đại lý thu bưu điện 
trực thuộc ở 11 huyện, thị xã, thành phố. Theo kế hoạch phối hợp tổ chức 220 hội nghị tuyên 
truyền; tăng mới 4.500 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2019 (vượt 300 
người so hợp đồng ký kết). 

Kết quả, năm 2019, 2 ngành đã phối hợp tổ chức được 244 hội nghị tuyên truyền, thu hút 
15.100 người tham dự. Tại hội nghị đã vận động tăng mới 5.751 người tham gia Bảo hiểm xã 
hội tự nguyện (bình quân mỗi hội nghị tăng mới 24 người), vượt 36,93% kế hoạch Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam giao và vượt 27,8% kế hoạch của tỉnh. Hội nghị còn thu được nhiều kết quả 
phấn khởi, nâng cao hiểu biết của người dân về các chính sách Bảo hiểm xã hội, BHYT. Bởi 
tại các buổi đối thoại, tuyên truyền trực tiếp cho thấy, đây là một trong những hình thức tuyên 
truyền mang lại hiệu quả cao, kênh thông tin quan trọng để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện 



vọng của các tầng lớp nhân dân, các vướng mắc, chưa hiểu sẽ được cán bộ ngành Bảo hiểm 
xã hội và bưu điện giải thích tận tình, cặn kẽ giúp người dân hiểu được những lợi ích thiết 
thực của việc tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Từ đó, góp phần 
chung tay xây dựng, phát triển Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. 

Tham gia các buổi đối thoại, người dân đã được nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội và bưu điện 
thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các chế độ khi tham 
gia; đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Qua đó được giải 
đáp đầy đủ, thỏa đáng các thắc mắc liên quan chế độ, chính sách, mức đóng, thời gian đóng 
và hưởng...; quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện… 

Từ kết quả đạt được cho thấy, đại lý thu bưu điện đã có những đóng góp quan trọng trong 
công tác phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự 
quyết tâm của Bảo hiểm xã hội và bưu điện tỉnh trong công tác phối hợp tuyên truyền chính 
sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân. Công tác phát triển đối tượng không chỉ 
dừng ở hình thức mà đã có sự quyết liệt với phương châm: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
đối tượng”. Mục đích để mọi người dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội  tự 
nguyện và vận động người dân đăng ký tham gia góp phần ổn định xã hội, thực hiện đúng 
chính sách an sinh cho mọi người. 

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp, phát huy những mặt đạt được 
và có những giải pháp để duy trì những người đã tham gia đến hạn đóng tiếp tục, phát triển 
bền vững người tham gia Bảo hiểm xã hội  tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang, góp phần 
đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra. 



 

Nguồn: Truyền hình Long An   

Ngày đăng: 11/02/2020 
Mục: Thời sự  

Cần Giuộc: Trung tâm hành chính công chủ động phòng chống dịch bệnh do virut 
corana 

Từ đầu năm 2020 đến nay, UBND huyện Cần Giuộc đã và đang tập trung quyết liệt triển khai 
thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 
Corona gây ra, nhất là tại các địa điểm hoạt động thường xuyên có tập trung đông người; 
trong đó bao gồm việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công 
huyện và Bộ phận một cửa của UBND các xã, thị trấn. 

 

Khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến thay thế giao dịch trực tiếp 

Theo đó,Trung tâm hành chính công huyện Cần Giuộc phát khẩu trang miễn phí cho người 
dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm. Bên cạnh đó, hướng dẫn các cơ quan, 
đơn vị và tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 (nộp hồ sơ qua mạng – không phải trực tiếp đến nộp hồ sơ) trên 
cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: https://dichvucong.longan.gov.vn. 

Các lĩnh vực có thủ tục hành chính thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 
thực hiện tại Trung tâm hành chính công huyện gồm có 149 thủ tục. Trung tâm hành chính 
công huyện Cần Giuộc sẽ kịp thời tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính nộp thông qua hình 
thực dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện huyện và Bưu 
điện các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua 
dịch vụ Bưu chính công ích. 

 


