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TCT Bưu điện VN và ĐH Kinh tế Quốc dân ký thỏa thuận hợp tác 

 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và ông Phạm Hồng 
Chương, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. 

Từ năm học tới đây, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ được nhận học bổng 
“Vietnam Post - Đồng hành cùng sinh viên”. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại 
buổi ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam diễn ra trong chiều 17.6. 

Theo đó, hàng năm Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân trao tặng 
học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; những sinh viên có thành tích xuất sắc trong 
học tập và nghiên cứu khoa học; sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi cấp trường, cấp Quốc 
gia; sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và hoạt động xã hội. 

Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Đại học Kinh tế Quốc dân đưa sinh viên giỏi 
từ năm thứ 3 và các nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành phù hợp đi kiến tập tại các cơ sở 
của Bưu điện Việt Nam. 

Bưu điện Việt Nam cũng sẽ ưu tiên tuyển dụng những sinh viên giỏi và những sinh viên thuộc 
đối tượng được tài trợ học bổng đã thực tập tốt nghiệp tại Tổng công ty. 

Để khuyến khích các tài năng phát triển, hàng năm, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ thông tin 
tuyên truyền tới tất các sinh viên, đặc biệt là những sinh viên giỏi đang học tại trường biết về 
ý nghĩa, quy định xét duyệt, giá trị học bổng “Vietnam Post - Đồng hành cùng sinh viên”; 
cũng như tuyên truyền cho các sinh viên của trường biết, tham gia những chương trình hướng 
nghiệp và tuyển dụng của Bưu điện Việt Nam. 

Đồng thời Đại học Kinh tế Quốc dân cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin, kiến thức cập nhật mới 
về kinh tế, quản trị doanh nghiệp hiện đại cho các cán bộ, công nhân viên của Bưu điện Việt 
Nam... 



Ngoài ra, trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các công trình nghiên cứu khoa 
học trên cơ sở nhu cầu và năng lực của hai bên, trong đó chú trọng thực hiện các nghiên cứu 
mang tính ứng dụng cao trong từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể của Bưu điện Việt Nam. 

Cũng tại lễ ký, hai bên đã thống nhất, Bưu điện Việt Nam và các công ty thành viên sẽ được 
ưu tiên là nhà cung cấp các sản phẩm/gói sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho cán bộ công nhân 
viên và sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân như dịch vụ chuyển phát, dịch vụ 
Datapost: bảo hiểm. 

N.B 

 



 

Nguồn: Báo Dân Sinh   

Ngày đăng: 18/06/2019 
Mục: Tin tức      

Vietnam Post – Đồng hành cùng sinh viên 

Từ năm học tới đây, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ được nhận học bổng 
“Vietnam Post - Đồng hành cùng sinh viên”. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại 
buổi ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam vừa diễn ra trong chiều 17/6. 

Theo đó, hàng năm Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao 
tặng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; những sinh viên có thành tích xuất sắc 
trong học tập và nghiên cứu khoa học; sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi cấp trường, cấp 
Quốc gia; sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và hoạt động xã hội. 

Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam sẽ tạo điều kiện để trường Đại học Kinh tế Quốc dân đưa sinh 
viên giỏi từ năm thứ 3 và các nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành phù hợp đi kiến tập tại 
các cơ sở của Bưu điện Việt Nam. 

Bưu điện Việt Nam cũng sẽ ưu tiên tuyển dụng những sinh viên giỏi và những sinh viên thuộc 
đối tượng được tài trợ học bổng đã thực tập tốt nghiệp tại Tổng công ty. 

  

 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và ông Phạm Hồng 
Chương, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 

hai bên 

  

Để khuyến khích các tài năng phát triển, hàng năm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ 
thông tin tuyên truyền tới tất các sinh viên, đặc biệt là những sinh viên giỏi đang học tại 
trường biết về ý nghĩa, quy định xét duyệt, giá trị học bổng "Vietnam Post - Đồng hành cùng 
sinh viên"; cũng như tuyên truyền cho các sinh viên của trường biết, tham gia những chương 
trình hướng nghiệp và tuyển dụng của Bưu điện Việt Nam. Đồng thời trường Đại học Kinh tế 
Quốc dân cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin, kiến thức cập nhật mới về kinh tế, quản trị doanh 



nghiệp hiện đại cho các cán bộ, công nhân viên của Bưu điện Việt Nam. Đặc biệt là các 
chương trình đào tạo, các hoạt động nghiên cứu để Bưu điện Việt Nam tham khảo, nhất là 
những kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán - kiểm toán, quản trị kinh doanh, 
thương mại, marketing. 

  

 

Các đại biểu tại Lễ ký kết 

 

Ngoài ra, trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các công trình nghiên cứu khoa 
học trên cơ sở nhu cầu và năng lực của hai bên, trong đó chú trọng thực hiện các nghiên cứu 
mang tính ứng dụng cao trong từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể của Bưu điện Việt Nam. 

Cũng tại lễ ký, hai bên đã thống nhất, Bưu điện Việt Nam và các công ty thành viên sẽ được 
ưu tiên là nhà cung cấp các sản phẩm/gói sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho cán bộ công nhân 
viên và sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân như dịch vụ chuyển phát, dịch vụ 
Datapost bảo hiểm. 

PV 
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Công đoàn TCty Bưu điện VN: Tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 

 

Phó Chủ tịch Công đoàn TCty Bưu điện Việt Nam Lê Thị Hà (thứ hai từ trái sang) trao quà 
cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.T 

Công đoàn TCty Bưu điện Việt Nam do bà Lê Thị Hà - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn 
đã đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình CBCNV-LĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân 
Tháng hành động về Bình đẳng giới - Dân số - Gia đình - Trẻ em (6.2019).  

Đoàn đến thăm là anh Lê Đức Hà, công nhân xưởng sản xuất Hà Nội của Cty Datapost. 

Gia đình anh Hà có hoàn cảnh khó khăn, con trai anh năm nay 11 tuổi bị bại não ngay từ khi 
sinh ra, không thể tự phục vụ và sống độc lập. 11 năm qua vợ anh Hà phải nghỉ việc ở nhà để 
dành toàn thời gian chăm sóc con, do đó mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông cậy 
vào đồng lương công nhân của anh. 

Hoàn cảnh tiếp theo mà đoàn đến thăm là gia đình chị Hứa Thị Thu Huyền, công nhân khai 
thác Bưu cục phát Đống Đa, Bưu điện TP Hà Nội, gia đình chị Huyền gồm 9 người sống 
trong căn hộ tập thể cũ kỹ, chật hẹp. 11 năm trước, từ một người khỏe mạnh, chồng chị bị tai 
nạn dẫn đến liệt nửa người không thể làm bất cứ công việc gì. Chị Huyền trở thành chỗ dựa 
và trụ cột trong gia đình để chăm lo cho chồng và hai con đang tuổi ăn tuổi học. 

Trường hợp cuối cùng đoàn đến thăm là gia đình chị Nguyễn Tùng Phương, công nhân Bưu 
cục phát Bưu điện huyện Đan Phương, Bưu điện TP Hà Nội. 

Chị Phương bị suy thận mãn mãn tính đã 12 năm, phải chạy thận 3 lần một tuần. Từ năm 
2018 đến nay, do biến chứng của căn bệnh nên hai mắt chị Phương mờ dần cần có người bên 
cạnh hỗ trợ, chăm sóc. Kể từ khi chị bị bệnh, chồng chị phải xin nghỉ việc về tìm việc làm gần 
nhà để có thời gian đưa chị thường xuyên vào bệnh viện nên kinh tế rất eo hẹp. 

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình, thay mặt lãnh đạo TCty, Phó Chủ tịch Công đoàn TCty Lê 
Thị Hà gửi lời động viên và sẻ chia sâu sắc đến các cá nhân và gia đình người lao động gặp 
hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Phó Chủ tịch Công đoàn chúc các và gia đình có thật 
nhiều sức khỏe để lạc quan vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 



Nguồn: Công an nhân dân  

Ngày đăng: 18/06/2019 
Mục: Bản tin 113      

Sập bẫy thủ đoạn mạo danh Công an gọi điện yêu cầu nộp tiền để "kiểm tra" 

Ngày 18-6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã 
thông tin ban đầu về phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của các đối tượng lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản.Trong vụ án này, đối tượng là thiết lập tổng đài VoIP giả danh các cơ 
quan thực thi pháp luật gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Vào ngày 17-6, chị L.H.X hiện đang sống tại Hà Nội đến Cục an ninh mạng và phòng chống 
tội phạm công nghệ cao trình báo: Khoảng 7h ngày 14-6, chị X nhận được cuộc điện thoại của 
một đối tượng nữ, nói giọng miền Nam tự xưng tên là Trương Ngọc Hà, nhân viên tư vấn 
chăm sóc khách hàng trung tâm bưu điện Hà Nội, ở 75 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm 
(Hà Nội). Người này nói rằng chị X có bưu phẩm là thư thông báo của Ngân hàng Saigonbank 
cho biết chị X đang nợ 36.866.000 đồng. Chị X nói với người này rằng chị chưa bao giờ có tài 
khoản ở ngân hàng này nhưng nhân viên khẳng định là đúng danh tính của chị. 

Hình ảnh về ứng dụng mà đối tượng bắt cài đặt. 

Lúc này, nhân viên bưu điện cho biết đã nhận được cảnh báo của Công an về việc hiện nay có 
một số đối tượng xấu lấy cắp thông tin cá nhân và giả danh/mạo danh đăng ký tài khoản ngân 
hàng để làm chuyện xấu. Người này cũng ngỏ ý giúp chị X kết nối luôn đến đường dây nóng 
của Công an TP Hồ Chí Minh, chị liền đồng ý. 

Sau khi kết nối, chị được một người nam nói giọng miền Nam tự xưng là Đại tá Phạm Thành 
Lợi, thuộc Phòng cảnh sát điều tra tài chính và trật tự an toàn xã hội Công an TP Hồ Chí 
Minh. Qua trao đổi, người này yêu cầu chị X ngay trong ngày phải có mặt tại TP Hồ Chí 
Minh khai báo. Chị X nói rằng chị ở xa và bận việc, không thể có mặt được thì người này cho 
biết sẽ cho phép báo án bằng cách ghi âm lời khai nhưng đề nghị phải đảm bảo không có 
người khác biết và giữ tuyệt đối bí mật.  

Theo yêu cầu của đối tượng, chị bắt đầu trình bày lại sự việc và đề nghị Công an TP Hồ Chí 
Minh hỗ trợ giúp đỡ. Qua trao đổi, “Đại tá Lợi” cho biết tên chị X bị giả mạo ở ngân hàng 
Vietbank (Việt Nam Thương tín) và một số ngân hàng khác liên quan đến một vụ phạm pháp, 
rửa tiền rất lớn, số tiền giao dịch phạm pháp khoảng 20 tỷ đồng và có thể bị bắt, truy tố.  

“Đại tá Lợi” yêu cầu chị bảo mật tuyệt đối, không tiết lộ cho những người xung quanh, vì có 
thể những người xung quanh có thể là nghi phạm. Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị X 
hợp tác làm rõ, đối tượng đe dọa chị có thể bị bắt theo lệnh. Sau đó, đối tượng này tiếp tục hỏi 



chị X về các số tài khoản Ngân hàng mà chị sử dụng, yêu cầu chị chuyển hết tiền vào tài 
khoản mà có dùng internet banking. 

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu chị X mua một máy điện thoại cài hệ điều hành Android để Hội 
đồng thanh tra sẽ thông qua máy tính, sim cấp hệ thống bảo vệ (phần mềm điện thoại) của Bộ 
Công an cho chị X. Tin vào những lời nói của đối tượng, chị X làm theo hướng dẫn. Sau khi 
cài đặt xong phần mềm chị thấy trên màn hình hiển thị giao diện có chữ “Bộ Công an”.  

Theo hướng dẫn của đối tượng, chị tiếp tục điền các thông tin gồm tên, số CMND, tên đăng 
nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu… vào “phần mềm của Bộ Công an”. Ngay sau đó, đối 
tượng yêu cầu chị gửi thêm tiền vào tài khoản để chứng minh nguồn tiền hợp pháp. Chị X tiếp 
tục làm theo và đã nhờ người thân chuyển vào tài khoản thêm 30 triệu đồng vào tài khoản. 
Sau đó, đối tượng liên tục thúc hối và yêu cầu chị chuyển thêm tiền.  

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường chị X đã ra máy ATM kiểm tra thì nhận thấy số tiền hơn 
100 triệu đồng đã không còn nữa, chỉ còn 30 triệu đồng là tiền của người nhà chuyển vào. Sau 
khi thông báo với ngân hàng để đóng tài khoản, chị X đã đến cơ quan Công an trình báo. 

Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết:  
Trong vụ án tương tự, thủ khá tinh vi. Điều này được thể hiện rõ trong những câu hỏi mà chị 
X đã trao đổi khi có mặt tại Cơ quan Công an. Đó là vì sao, chị không nhận được tin nhắn xác 
thực OTP của ngân hàng gửi về mà tài khoản vẫn bị trừ tiền. Trong khi đó, khi kiểm tra phần 
mềm “Bộ Công an” được cài đặt trên máy điện thoại của mình, chị vẫn thấy phần mềm đã 
được cấp đủ các quyền như: truy cập danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn, ảnh… Câu trả lời này chính 
là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của đối tượng mà người dân cần cảnh giác.  

Trên thực tế, sau khi các nạn nhân cài đặt phàn mềm theo chỉ đạo của các đối tượng lừa đảo, 
hệ thống nhận tin nhắn mặc định máy điện thoại của nạn nhân đã được thay thế bằng phần 
mềm “Bộ Công an”. Do đó, các tin nhắn đến số điện thoại của chị X sẽ không được hiển thị 
trên máy điện thoại mà được các đối tượng thu thập qua máy chủ của phần mềm. Qua đó, các 
đối tượng tự do dùng tài khoản đăng nhập vào Internet Banking của ngân hàng chị X và 
chuyển tiền đi. 

Qua đây, Cơ quan Công an cảnh báo: Khi nhận được các thông tin thông báo của những cơ 
quan, tổ chức, cá nhân về việc nợ cước, trúng thưởng, khuyến mãi…, người dân cần tiến hành 
kiểm tra lại thật kỹ thông tin tại website chính thức của đơn vị thông báo; không được vội 
vàng thực hiện các yêu cầu của đối tượng; không cài đặt các ứng dụng không đáng tin cậy vào 
máy của mình. Các cơ quan Nhà nước không tiến hành làm việc, thu giữ qua điện thoại, việc 
tạm giữ tài sản, đồ vật luôn được lập biên bản theo quy định; và thường xuyên cập nhật thông 
tin, trau dồi tri thức của mình để phòng tránh. 

Xuân Mai 

 


