
 

Nguồn: Báo Lai Châu  

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

 “Bưu điện tỉnh Lai Châu đồng hành cùng tài năng trẻ” 

Đó là Chương trình được Bưu điện tỉnh phối hợp với Trung tâm Huấn luyện năng khiếu 

thể dục thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tối 24/8. 

Tham dự Chương trình có đại diện lãnh đạo: Bưu điện tỉnh, Trung tâm Huấn luyện năng 

khiếu thể dục thể thao; 16 vận động viên là học sinh đạt thành tích cao trong các giải thi đấu 

thể thao năm 2019 cùng các bậc phụ huynh. 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã trao 16 suất quà cho 16 vận động viên. Đây là năm đầu tiên đơn vị 

tổ chức Chương trình này với mong muốn khích lệ, động viên tinh thần giúp các vận động 

viên tại Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao có thêm động lực tập luyện và đạt 

thành tích cao trong các giải thi đấu trong tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao trao quà cho các 

vận động viên. 

Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh giới thiệu sản phẩm mới “Bảo hiểm nhân thọ Bưu điện” nằm 

trong gói các dịch vụ Giải pháp tài chính bưu điện. Đây là sản phẩm linh hoạt kết hợp 3 tính 

năng: bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư. Khách hàng từ 0-55 tuổi được tham gia sản phẩm này với 

mức đóng phí thấp, thời gian đóng từ 12-15 năm. Khi tham gia sản phẩm, khách hàng được 

hưởng nhiều quyền lợi ưu đãi như: nhận 100% giá trị bảo hiểm theo hợp đồng khi tiếp tục đáo 

hạn; bảo vệ toàn diện trước những rủi do thương tật, tử vong,… 
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Nguồn: Báo Tây Ninh  

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

Bộ TT&TT viếng Nghĩa trang liệt sĩ Giao bưu - Thông tin R 

Vừa qua, tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu R (Tân Biên), lãnh đạo Bộ 

Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cùng với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ dâng hương 

tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành TT&TT nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống 

ngành Bưu điện (15.8.1945 – 15.8.2019). 

Tham dự lễ dâng hương có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải cùng lãnh đạo tỉnh Tây 

Ninh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng 

công ty MobiFone, Tổng Công ty VTC… 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến thân nhân các 

gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đại diện cán bộ lão thành ngành Bưu điện. 

Trong hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành 

TT&TT nói chung, lực lượng Giao bưu và Thông tin miền Nam nói riêng vừa tham gia chiến 

đấu chống lại kẻ thù, vừa tận tụy, sáng tạo xây dựng các tuyến đường thông tin trên khắp mọi 

miền đất nước, đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt, trong quá trình đó hàng ngàn chiến 

sĩ của ngành đã anh dũng hy sinh. 



 

Đại biểu dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ngành TT&TT. 

Hiện Nghĩa trang liệt sĩ Giao bưu - Thông tin R là nơi an nghỉ của gần 300 liệt sĩ ngành Bưu 

điện đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới 

Tây Nam. 

Sau lễ dâng hoa và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, đoàn đã đến dâng hương tại Nhà truyền 

thống Khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam tại 

Chàng Riệc. 

 

Lãnh đạo Bộ TT&TT trao biển tượng trưng tặng 1 tỷ đồng cho huyện Tân Biên. 

Tại đây, Bộ TT&TT đã trao tặng cho huyện Tân Biên số tiền 1 tỷ đồng để xây dựng nhà tình 

nghĩa tặng các gia đình chính sách. 



 

Nguồn: Báo Thanh niên 

Ngày đăng: 27/08/2019 
Mục: Giới trẻ 

Học sinh lớp 5 đoạt giải đặc biệt cuộc thi tìm hiểu tem Bưu chính về Bác 

Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm 

theo Di chúc Bác Hồ”, đã trao giải đặc biệt cho Đặng Phạm Ngọc Bích, học sinh lớp 5, ở 

thành phố Hải Phòng. 

 

Trao giải giải đặc biệt cho học sinh Đặng Phạm Ngọc Bích. Ảnh Nhật Nam 

Sáng 27.8, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư và Hội Tem Việt 

Nam đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 

2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ”. 

Cuộc thi diễn ra từ tháng 1 - 5.2019, dành cho các em thiếu nhi từ 9 - 15 tuổi, đang học tập 

sinh hoạt tại các liên đội, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm thanh thiếu nhi trong cả nước, các 

bạn thiếu nhi là người nước ngoài đang sinh hoạt học tập tại Việt Nam. 

Sau 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 1,7 triệu bài dự thi của các em thiếu nhi cả 

nước. Ban tổ chức đã trao tặng 1 giải đặc biệt cho Đặng Phạm Ngọc Bích, lớp 5A, Trường 

tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

2 giải nhất được trao cho Phan Huy Chiến, lớp 7B, Trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; và Nguyễn Thảo Vy, lớp 3A3, Trường tiểu học Nguyễn Trãi, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

Ngoài ra còn có 4 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích và 15 giải tập thể dành cho các cá 

nhân và tập thể xuất sắc của cuộc thi. 

https://thanhnien.vn/thoi-su/phat-hanh-bo-tem-mung-thuong-dinh-my-trieu-1055423.html
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Ban tổ chức cho biết, cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu 

nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ” là một hoạt động ý nghĩa của thiếu nhi cả nước 

hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Theo GS sử học Lê Văn Lan, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, đa số các bài thi đạt giải được 

các em đầu tư công phu về hình thức lẫn nội dung và sưu tầm được nhiều tem có giá trị làm tư 

liệu minh chứng cho bài thi. Các bài đạt giải cuộc thi đều trả lời đầy đủ và chính xác câu hỏi 

ban tổ chức đưa ra. 

Điều đặc biệt hơn là bộ câu hỏi năm nay được xây dựng theo hướng mở, để các em có cách 

tiếp cận vấn đề từ nhiều hướng, nhiều biện pháp khác nhau, nhiều cách làm hay, cách làm 

sáng tạo… 

https://thanhnien.vn/tin-tuc/ho-chi-minh.html
https://thanhnien.vn/doi-song/danh-10-nam-suu-tam-130-may-may-co-thuong-hieu-la-mercedes-gay-thich-thu-1106514.html


 

Nguồn: Tạp chí Lao động & Xã hội   

Ngày đăng: 27/08/2019 
Mục: Xã hội  

Tổng kết và trao giải cuộc thi thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ 

Ngày 27/8, tại Trường Tiểu học Kim Đồng, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội 

Trung ương và Hội tem Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi sưu tập và tìm 

hiểu tem Bưu chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ”. 

 

GS Lê Văn Lan, Trưởng Ban tổ chức phát biểu đánh giá tổng kết cuộc thi 

Cuộc thi diễn ra từ tháng 1 – 5/2019, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, là cơ hội để thiếu nhi cả nước thể hiện tình cảm của lớp thế hệ măng non 

đối với bác Hồ thông qua bản di chúc của Người, giúp các em hiểu được ý nghĩa và giá trị văn 

hóa của con tem bưu chính, góp phần rèn luyện nhân cách, nâng cao niềm tự hào dân tộc và 

hun đúc lòng yêu nước, dịp này cũng là cơ hội để các em thiếu nhi được sưu tập những con 

tem Bưu chính theo sở thích của mình. Đây là năm thứ 6 liên tiếp cuộc thi được tổ chức dành 

cho đội viên, thiếu niên từ 8 đến 15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang sinh hoạt, học tập trong các 

trường Tiểu học, Trung học cơ sở, các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh 

Thiếu nhi trên cả nước. Trẻ em là người nước ngoài, trong độ tuổi quy định, đang sinh sống 

và học tập tại Việt Nam cũng đủ tiêu chuẩn để tham gia chương trình đầy ý nghĩa này. 



 

Các mẫu tem  ghi dấu ấn cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Theo đánh giá của Giáo sư Sử học Lê Văn Lan, Trưởng Ban Giám khảo, cuộc thi năm nay có 

sự tiến bộ hơn so với những năm trước, chất lượng bài thi được nâng lên, nhiều bài dự thi viết 

tay hơn. Đa số các bài thi được các em đầu tư công phu về hình thức lẫn nội dung và sưu tầm 

được nhiều tem có giá trị làm tư liệu minh họa cho bài thi. Đặc biệt, bài viết tự luận được 

trình bày theo hướng mở, các em đã gợi mở và đưa ra nhiều vấn đề, nhiều biện pháp khác 

nhau, nhiều cách làm hay, cách làm sáng tạo để trả lời cho những câu hỏi như hãy hãy kể lại 

một kỷ niệm sâu sắc hoặc một tấm gương tiêu biểu mà em biết trong việc làm theo bản Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hãy chọn một bộ tem hoặc mẫu tem về bác Hồ mà em yêu 

thích nhất để giới thiệu với bạn bè. Hơn nữa, trong các tác giả đạt giải, có những em nhiều 

năm liền đạt giải cuộc thi như em Phan Huy Chiến (Bắc Giang), em Nguyễn Trần Minh Ánh 

(Nghệ An), em Đào Kiến Trúc (Tiền Giang), qua đó cho thấy cuộc thi đã có sức ảnh hưởng 

sâu rộng đến thiếu nhi tại các cơ sở Đội nói riêng cũng như toàn xã hội nói chung trong thời 

gian qua. 

Trong thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã thiết kế và phát hành nhiều bộ tem về Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, từ những con tem đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đến các con 

tem kỷ niệm ngày sinh, các ngày lễ truyền thống. Mỗi con tem là một câu chuyện về cuộc đời 

và sự nghiệp của Bác. Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo di chúc bác Hồ”, Ban Tổ 

chức kỳ vọng cuộc thi sưu tập tem sẽ trở thành một sân chơi lý thú, bổ ích về nghệ thuật, góp 

phần tích cực vào công tác nuôi dưỡng và giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng… 



 

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà chụp ảnh lưu niệm cùng 

Ban tổ chức và các em đạt giải trong cuộc thi  

Trong dịp này, Ban Tổ chức đã trao 01 giải đặc biệt, 02 giải nhất, 04 giải nhì, 10 giải ba, 20 

giải khuyến khích và 15 giải tập thể dành cho các cá nhân và tập thể xuất sắc của cuộc thi. 

Đăng Doanh 

 



 

Nguồn: Báo Nam Định 

Ngày đăng: 27/08/2019 
Mục: Xã hội 

Phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ tại điểm Bưu điện văn hóa xã 

Hê ̣ thống điểm Bưu điện văn hóa xã trên điạ bàn tỉnh được thành lập từ năm 1998 với mục 

đích ban đầu là thiết lâp̣ điểm cung cấp các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông (chủ yếu là dic̣h 

vu ̣công ích) và đưa các thiết chế về văn hóa, trước hết là văn hóa đọc cho người dân khu vưc̣ 

nông thôn. Tuy nhiên từ khi viễn thông di động phát triển, hoạt động của Bưu điện văn hóa xã 

gặp khó khăn, buộc phải đổi mới hoạt động để thích ứng với tình hình mới. Với phương châm 

Bưu điện văn hóa xã là cánh tay nối dài để triển khai các dịch vụ, các dự án của Nhà nước về 

an sinh xã hội tại các vùng nông thôn, từ năm 2014, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã có 

Chỉ thị 03/CT-BĐVN về đổi mới hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã theo hướng nâng cao 

chất lượng phục vụ các dịch vụ công ích, dịch vụ hành chính công, phát triển các sản phẩm 

dịch vụ gia tăng phục vụ dân sinh như nhóm dịch vụ tài chính bưu chính, chuyển tiền, dịch vụ 

ngân hàng, tín dụng, tiết kiệm bưu diện, cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông 

tin, bán lẻ hàng tiêu dùng, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm... 

 

Nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã Nghĩa An (Nam Trực) thực hiện 

dịch vụ chuyển phát hàng hóa cho khách hàng. 

Từ năm 2015 đến nay, Bưu điện tỉnh thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ kinh doanh 

cho đội ngũ giao dịch viên các xã, thị trấn; nâng cấp, sửa chữa, đầu tư trang thiết bị cho các 

điểm Bưu điện văn hóa xã như: Máy tính, kệ trưng bày, kết nối internet; ứng dụng công nghệ 

thông tin vào việc quản lý nghiệp vụ EMS, bưu kiện, ghi số; phần mềm PayPost (Chuyển tiền, 

thu hộ, chi hộ)… Đến nay, 100% nhân viên các điểm Bưu điện văn hóa xã đã được đào tạo 

các kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới công việc. Bưu điện tỉnh từng bước chuyển 

đổi 189 điểm Bưu điện văn hóa xã sang mô hình kinh doanh đa dịch vụ; hầu hết các điểm sau 

khi chuyển đổi mô hình kinh doanh đều phát huy hiệu quả, doanh thu phát sinh hàng tháng 

tăng, thu nhập của giao dịch viên tăng. Năm 2018, tổng doanh thu tại các điểm Bưu điện văn 

hóa xã đạt 72 tỷ đồng, tăng trưởng 116% so với doanh thu năm 2017. 6 tháng đầu năm 2019, 

tổng doanh thu tại các điểm Bưu điện văn hóa xã đạt trên 50 tỷ đồng. Đến Bưu điện văn hóa 

xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng), chúng tôi gặp đông đảo người dân đến đọc sách báo, truy cập 

Internet, nghe tư vấn về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và mua hàng tiêu dùng, chuyển, 

nhận tiền, photocopy... Chị Trần Thị Loan, xóm 1 xã Nghĩa Minh cho biết: Từ khi Bưu điện 



văn hóa xã mở thêm dịch vụ cung cấp các mặt hàng tiêu dùng, người dân chúng tôi rất phấn 

khởi, qua tìm hiểu, so sánh tôi thấy các sản phẩm bày bán tại đây đều từ các thương hiệu có 

uy tín, đảm bảo chất lượng, giá thành phù hợp. Khi có băn khoăn về một số chính sách an sinh 

như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, chúng tôi đến hỏi và được tư vấn 

luôn mà không phải đi xa đến tận cơ quan Bảo hiểm, rất tiện lợi. Với hệ thống mạng lưới 197 

điểm ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, các điểm Bưu điện văn hóa xã hoạt động hiệu 

quả đang phát huy tối đa công năng trong truyền thông quảng bá hình ảnh thương hiệu, dịch 

vụ Bưu điện gắn với công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy 

nhiên, hoạt động của một số điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn gặp không ít khó khăn do 

ở xa khu dân cư hoặc nằm ngay trong khuôn viên UBND xã haṇ chế trong viêc̣ triển khai kinh 

doanh đa dịch vụ cũng như phân phối các sản phẩm hàng hóa, dic̣h vu ̣bán lẻ. Các dịch vụ tại 

điểm Bưu điện văn hóa xã còn đơn điệu, chưa có sức cạnh tranh cao, kích thích nhu cầu tiêu 

dùng của nhân dân. Tư liệu sách báo ở điểm Bưu điện văn hóa xã ít được bổ sung cập nhật 

nên không thu hút người đoc̣. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, góp phần thúc đẩy kinh tế 

- xã hội phát triển, thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo 

khang trang, thuận tiện cho hoạt động dịch vụ và người dân đến giao dịch; đồng thời, thực 

hiện điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ bán hàng lên tối thiểu 8 giờ/ngày; đẩy nhanh việc 

đưa các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện xuống cung cấp ngay tại Bưu điện văn hóa xã; trong 

đó, ưu tiên các dịch vụ chuyển phát và dịch vụ hành chính công như: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính... Phấn đấu thực hiện mô hình giao dịch hành chính một cửa 

tại điểm Bưu điện văn hóa xã, nhân viên bưu điện trực tiếp tham gia hỗ trợ công chức xã tiếp 

nhận, kiểm đếm hồ sơ và thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt trong lộ 

trình xây dựng Chính quyền điện tử, bưu điện văn hóa xã sẽ tham gia sâu rộng hơn trong lĩnh 

vực thương mại điện tử; phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ hành chính công, đưa các dịch 

vụ công đến gần người dân hơn và là cơ sở trọng yếu hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần đẩy nhanh việc đào tạo công dân điện tử./. 

Bài và ảnh: Nguyễn Hương 

 



 

Nguồn: Báo Cao Bằng online 

Ngày đăng: 27/08/2019 
Mục: Xã hội 

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

Bưu điện tỉnh vừa 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”. 

 

Cán bộ, công nhân viên và người lao động Bưu điện tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện. 

Tham gia hiến máu có trên 40 cán bộ, công nhân viên và người lao động Bưu điện tỉnh tham 

gia đăng ký hiến máu. Kết quả qua khám sàng lọc đã thu được trên 37 đơn vị máu. 

Phong trào hiến máu tình nguyện là một hoạt động được Bưu điện Việt Nam quan tâm triển 

khai  tại 63 Bưu điện tỉnh, thành phố.  

Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, Bưu điện tỉnh phối hợp với Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên hưởng ứng tham gia hiến 

máu tình nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu của người bệnh cần máu tại địa phương. 

 


