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Bộ tem đặc biệt chào mừng Đại lễ Vesak 2019 

 

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng và Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội 
đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố mẫu tem chào mừng Đại lễ 

Vesak LHQ 2019. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam ký phát hành chính thức bộ tem đặc biệt chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp 
Quốc (Vesak LHQ) 2019. 

Chiều 11.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo quốc tế Tam Chúc (Hà Nam), Bộ trưởng Bộ 
thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch 
Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo, Trưởng ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 
2019 và ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã cùng ký phát hành bộ tem 
đặc biệt chào mừng Đại lễ. 

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự trang trọng của HT. GS. TS Phra Brahmapundit - Chủ 
tịch Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc. 



 

Lễ kí kết phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - 
Vesak 2019 

Bộ tem của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính được ra 
mắt có hình ảnh chính là tượng Phật uy nghi, phía sau tượng Phật là hình ảnh lá bồ đề, tỏa hào 
quang, soi sáng muôn nơi mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân loại. 

 

Bên cạnh đó là hình ảnh chùa Tam Chúc, nơi diễn ra Đại lễ Phật đản cùng hình ảnh rồng thời 
Lý (thời kỳ Đạo Phật phát triển nhất). Phía dưới là hình ảnh hoa sen và mây trời biểu hiện cho 
sự giao thoa giữa trời và đất, mang lại cuộc sống yên bình.  



 

Mẫu tem này là một thông điệp đa chiều góp phần tôn vinh giá trị truyền thống Phật giáo Việt 
Nam, luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong nhiều thiên niên kỷ, tiếp tục góp phần xây 
dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, hòa bình, phát triển bền vững trong hội nhập quốc tế. Giá 
tem là 4.000 đồng. 

 
 

Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 11.5.2019 đến 
31.12.2020. 



 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho ra mắt mạng xã hội Phật giáo nhân dịp Đại lễ Vesak 
2019. 

Cùng với đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho ra mắt mạng xã hội Phật giáo với tên 
truy cập butta.vn. 
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Khai trương Thùng quỹ Nhân đạo trên hệ thống Bưu điện Việt Nam 

Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” 2019, ngày 11/5/2019 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Thùng quỹ 
Nhân đạo trên hệ thống Bưu điện Việt Nam.  

 

Ông Chu Quang Hào - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
phát biểu tại lễ khai trương. 

Theo đó, trong "Tháng Nhân đạo" 2019, hơn 700 Thùng quỹ Nhân đạo sẽ được đặt tại các 
bưu cục cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện để tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm từ người dân 
cả nước và đặc biệt là những khách hàng của Bưu điện Việt Nam nhằm ủng hộ, giúp đỡ các 
hoàn cảnh khó khăn. 

Thùng quỹ Nhân đạo sẽ thể hiện dòng chữ "KẾT NỐI, SẺ CHIA VÀ LAN TOẢ" - 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 thùng 
quỹ 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 Nhân đạo. 

Định kỳ từ 03 đến 06 tháng một lần hoặc tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội Chữ thập đỏ tại địa 
phương sẽ phối hợp với Bưu điện nơi đặt thùng quỹ tổ chức mở thùng. Khi mở thùng quỹ, hai 
bên thực hiện kiểm kê số tiền thu được, lập biên bản về việc mở thùng và bàn giao toàn bộ số 
tiền thu được cho Hội Chữ thập đỏ địa phương. 

Khi tổ chức trợ giúp cho các trường hợp khó khăn, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện tại địa 
phương sẽ thảo luận và thống nhất phương án triển khai nguồn quỹ nhằm đảm bảo hiệu quả 
và thiết thực, phù hợp với từng trường hợp cụ thể.  



 

Thùng quỹ Nhân đạo sẽ thể hiện dòng chữ "KẾT NỐI, SẺ CHIA VÀ LAN TOẢ" - thông điệp 
của "Tháng nhân đạo" 2019. 

Bên cạnh việc triển khai các Thùng quỹ Nhân đạo tại các bưu cục, Bưu điện Việt Nam tổ 
chức in thông điệp "Tháng Nhân đạo" 2019 lên hơn 1 triệu phong bì thư nhằm phát hành rộng 
rãi trên cả nước. Ngoài ra, tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, quận, huyện, Bưu điện Việt Nam 
còn tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu về "Tháng Nhân đạo" nhằm kêu gọi sự sẻ chia từ cộng 
đồng trong việc chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh dễ bị tổn thương như người bệnh nặng, hộ 
nghèo, các trường hợp bị ảnh hưởng từ thiên tai… 

Ông Chu Quang Hào - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
xúc động nói: "Với việc khai trương Thùng quỹ Nhân đạo trên hệ thống Bưu điện Việt Nam, 
mong rằng sẽ huy động và nhận được sự ủng hộ ngày càng nhiều hơn nữa từ hàng triệu trái 
tim nhân ái để cùng chung tay sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, những đối 
tượng yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội". 

Hà Giang 
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Phiên chợ công nhân lần thứ I năm 2019 

Vừa qua, tại Khu Công nghiệp Đồng Văn 1, tỉnh Hà Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức khai mạc Phiên chợ công 
nhân năm 2019. 

Đây là hoạt động cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác về chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công 
đoàn và người lao động” giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam, thiết thực chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. 

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình. 

Phiên chợ Công nhân có quy mô gần 70 gian hàng với các sản phẩm như: Các loại hàng bình 
ổn thị trường (thực phẩm, thực phẩm chế biến, nông - thủy - hải sản...); sản phẩm may mặc, 
hàng gia dụng và nhóm ngành hàng dịch vụ: Viễn thông, y tế (khám - chữa bệnh), du lịch, 
dịch vụ gia đình, các mặt hàng truyền thống của địa phương… Tất cả các sản phẩm và dịch vụ 
của các doanh nghiệp tham gia phiên chợ đều được bán với giá ưu đãi cho công nhân và 
người lao động. 

Đặc biệt, trong chương trình lần này, đến với gian hàng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 
anh chị em công nhân, người lao động sẽ có cơ hội được nhận ưu đãi với chương trình giảm 
giá 10% dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu điện tỉnh Hà Nam. 

Ngoài ra, các nhân viên bưu điện cũng sẽ tư vấn cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm 
đang thu hút được sự quan tâm như: Dịch vụ hành chính công, các sản phẩm lưu niệm về tem, 
các sản phẩm hàng tiêu dùng, văn phòng phẩm. 



 

Ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại 
chương trình 

Tham gia phiên chợ, công nhân lao động được thưởng thức các chương trình văn nghệ, tham 
gia các sân chơi lành mạnh, bổ ích do Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam và Công đoàn Khu 
Công nghiệp Đồng Văn tổ chức. Điểm nhấn của chương trình là đêm Gala biểu diễn văn nghệ 
phục vụ công nhân với những tiết mục văn nghệ ý nghĩa do các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp 
và cán bộ Công đoàn Khu công nghiệp Đồng Văn biểu diễn. 

Phiên chợ là cơ hội để đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động được tiếp cận và sử 
dụng các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng với giá thành hợp lý. 
Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp sản xuất trong nước có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản 
phẩm, hình ảnh của doanh nghiệp đến với đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động. 

 

Các đại biểu đi tham quan gian hàng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát 
hành báo chí TW và Công ty Tem tại phiên chợ. 



Tại lễ khai mạc, ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhấn 
mạnh: “Bưu điện Việt Nam nhận thức rằng, người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp 
bởi Bưu điện Việt Nam cũng là đơn vị có lực lượng CNVCNLĐ chiếm số lượng lớn với hơn 
47 nghìn người trên toàn mạng lưới. 

Tôi hy vọng rằng, cùng với sự hưởng ứng của mạng lưới của Bưu điện Việt Nam, Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia chương trình thì “Tháng công nhân” nói 
chung và chương trình Phiên chợ công nhân nói riêng sẽ là nguồn động viên, khích lệ quý báu 
để đoàn viên, CNVCLĐ vượt qua mọi khó khăn, hăng hái lao động, sản xuất, hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, tiếp tục tạo dựng niềm tin, sự gắn bó, tin tưởng của chủ 
doanh nghiệp, của người lao động và của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn”. 

 

 


