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Nguồn: Báo Vietnamnet 

Ngày đăng: 24/08/2019 
Mục: Đời sống     

Bộ TT&TT dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ ngành Giao bưu-Thông tin 

Sáng 24/08/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn 
VNPT, Tổng công ty MobiFone, Tổng Công ty VTC tổ chức Lễ dâng hương ở nghĩa trang liệt 
sỹ Giao Bưu - Thông tin R tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

Phát biểu tại buổi Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ ngành Giao bưu - Thông tin, Thứ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải bày tỏ lòng tri ân đến các anh hùng liệt 
sỹ - bao thế hệ những người con Bưu điện trên khắp mọi miền đất nước, đã lên đường ra trận, 
gánh trên vai sứ mệnh to lớn của lịch sử; bằng xương máu, bằng tuổi thanh xuân của mình đã 
tận hiến để giữ cho “mạch máu thông tin” luôn được thông suốt từ hậu phương ra tiền tuyến, 
và trên cả khắp các mặt trận, trận địa.  Các anh hùng liệt sỹ của ngành đã chiến đấu anh dũng 
hy sinh để đổi lấy nền hòa bình cho tổ quốc hôm nay. 

 

Những chiến công của các anh hùng liệt sỹ Ngành Giao bưu - Thông tin luôn in đậm trong 
lòng lớp lớp cán bộ ngành Bưu điện 

Trải qua các cuộc kháng chiến và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, trên từng tấc đất của Tổ quốc 
Việt Nam và cả đất bạn Campuchia, ở nơi đâu cũng in đậm dấu chân, thắm đậm mồ hôi và cả 
xương máu của các anh hùng, liệt sỹ ngành Giao bưu - Thông tin. Đã có gần 1 vạn cán bộ, 
chiến sỹ anh dũng hy sinh quên mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc, để lại cho thế hệ hôm 
nay và mai sau biết bao niềm cảm phục và tự hào. 

Đây là dịp để chúng ta tự nhìn lại về trách nhiệm của mình với quê hương đất nước và đặc 
biệt là với Ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng lớn mạnh, có đóng góp to lớn vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam thân yêu", Thứ trưởng Phạm 
Hồng Hải nhấn mạnh."Chiến tranh đã qua nhưng những chiến công của các anh hùng liệt sỹ 
Ngành Giao bưu - Thông tin sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng mỗi chúng ta. Hôm nay, 
chúng ta tụ hội về đây, thể hiện sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ đi trước đã dâng trọn đời mình 
cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân, và đồng thời cũng là dịp để bày tỏ 
ý chí chung sức, chung lòng tiếp nối cuộc hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
thân yêu. 



Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, nhân viên và người lao động toàn ngành Thông tin và Truyền thông nguyện kế 
thừa và phát huy truyền thống Anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh; nguyện ra sức thi đua 
học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, phát huy truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận 
tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” của Ngành Thông tin và Truyền thông, tham gia tích cực phong 
trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Cũng trong ngày, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải và đoàn đã tới dâng hương tại Nhà truyền 
thống Khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam. 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị trao tặng 1 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa cho các
hộ gia đình khó khăn tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh  

Ngày đăng: 25/08/2019 
Mục: Xã hội        

Chương trình hiến máu tình nguyện: "Bưu điện Việt Nam – Những giọt máu hồng" 

Sáng 24/8, tại TP Hạ Long, Bưu điện tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ 
chức ra quân hiến máu tình nguyện với chủ đề “Bưu điện Việt Nam - Những giọt máu 
hồng” năm 2019. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Hội CTĐ tỉnh đã phát động chương trình ra quân hiến 
máu tình nguyện và ký kết chương trình phối hợp về hiến máu tình nguyện năm 2019. Sau lễ 
phát động, có hơn 100 cán bộ, viên chức, đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên đến từ đơn 
vị trực thuộc cơ quan Bưu điện tỉnh tại TP Hạ Long và hội viên CTĐ đăng ký tham gia hiến 
máu tình nguyện. Kết quả, thu được 48 đơn vị máu. Số máu này sẽ được chuyển về Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh để cấp cứu, chữa trị cho người bệnh. 

 

Lãnh đạo cơ quan Bưu điện tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện năm 
2019. 

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần tình nguyện vì cộng đồng nhằm 
mục tiêu mỗi năm có từ 30-40% cán bộ, viên chức, người lao động của 2 ngành trên địa bàn 
tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện. 



 

Nguồn: Báo Điện Biên Phủ  

Ngày đăng: 26/08/2019 
Mục: Tin tức     

Bưu điện tỉnh hưởng ứng hiến máu tình nguyện 

 “Bưu điện Việt Nam - những giọt máu hồng” là chủ đề hiến máu tình nguyện do Bưu 
điện tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh và Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh tổ chức ngày 26/8 hưởng ứng cuộc phát động của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 
Chương trình thu hút 130 cán bộ, công nhân viên chức của Văn phòng Bưu điện tỉnh, 
Trung tâm Khai thác vận chuyển, Bưu điện TP. Điện Biên Phủ và Bưu điện huyện Điện 
Biên tham gia. 

 

Cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh hiến máu tình nguyện. 

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, cán bộ công nhân viên của Bưu 
điện tỉnh không chỉ coi việc hiến máu cứu người đơn thuần là tinh thần tương thân, tương ái, 
là sự sẻ chia mà còn là trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng. Cùng với việc tổ chức 
chương trình hiến máu tình nguyện, Bưu điện tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức 
tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên tại các cơ quan, đoàn thể, chính trị - xã hội và 
người dân đủ điều kiện sức khỏe hưởng ứng và tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần đáp 
ứng nhu cầu của người bệnh cần máu. 

Kết thúc buổi hiến máu, gần 80 đơn vị máu đã được chuyển tới Trung tâm Huyết học và 
Truyền máu tỉnh. Đây là nguồn sống quý giá đối với những bệnh nhân cấp cứu cần máu trong 
cơn nguy kịch, góp phần đem lại sức khỏe, niềm hạnh phúc cho các bệnh nhân, gia đình và xã 
hội. 

Tin, ảnh: Gia Kiệt 



 

Nguồn: Truyền hình Cao Bằng      

Ngày đăng: 26/08/2019 
Mục: Tin tức      

Chương trình hiến máu tình nguyện “Bưu điện Việt Nam - Những giọt máu hồng” 

Ngày 24/8, Bưu điện tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương 
trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Bưu điện Việt Nam - Những giọt máu hồng” 
năm 2019. 

 

Tại chương trình đã có trên 40 cán bộ, công nhân viên người lao động thuộc Bưu 
điện tỉnh tham gia đăng ký hiến máu và thu được 37 đơn vị máu. Đây là một trong những hoạt 
động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện. 

Phong trào hiến máu tình nguyện là một hoạt động có ý nghĩa lớn, thiết thực và nhân văn, 
được Bưu điện Việt Nam quan tâm, chú trọng triển khai sâu rộng tại 63 bưu điện tỉnh, thành 
phố. Ngoài việc đảm bảo hoạt động tốt những dịch vụ bưu điện công ích, Bưu điện tỉnh còn 
thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội như quyên góp ủng hộ đồng bào khó khăn, gây quỹ 
từ thiện, hiến máu nhân đạo. 

Bên cạnh việc tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, Bưu điện tỉnh Cao Bằng còn phối 
hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên tại các cơ quan, đoàn thể, chính trị - xã 
hội và người dân tham gia chương trình “Bưu điện Việt Nam - Những giọt máu hồng” nhằm 
đáp ứng nhu cầu của người bệnh tại địa phương.  



 

Nguồn: Báo Nghệ An    

Ngày đăng: 25/08/2019 
Mục: Tin tức      

Hoạt động từ thiện tại các địa phương 

 

Hiến máu tình nguyện tại Bưu điện tỉnh Nghệ An. Ảnh: Vũ Quang 

Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện và có hơn 100 cán bộ, 
công nhân viên, đoàn viên Công đoàn, đoàn thanh niên  trong ngành hưởng ứng. Thông qua 
hoạt động ý nghĩa này, thu được gần 100 đơn vị máu an toàn. 

 

 


