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Ấn tượng bộ tem bưu chính về những trò chơi dân gian Việt Nam 

Bộ tem "Trò chơi dân gian" vừa được Bộ TT&TT ký phát hành, gồm 04 mẫu tem và 1 blốc 
nhằm góp phần quảng bá và bảo tồn các giá trị văn hóa của trò chơi dân gian Việt Nam. 

Cụ thể, bộ tem gồm 4 mẫu tem và 1 blốc thể hiện các trò chơi: Ô ăn quan; Nhảy dây; Rồng 
rắn lên mây; Bịt mắt bắt dê và Kéo co. 

 

 

Bộ tem "Trò chơi dân gian" gồm 04 mẫu tem và blốc 

Trò chơi dân gian không chỉ là trò chơi của trẻ em mà còn chứa đựng trong đó văn hóa dân 
tộc Việt Nam độc đáo và giàu bản sắc, giúp trẻ em rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục thể chất, 
phát triển khả năng tư duy, sự sáng tạo, khéo léo, tinh thần đoàn kết, gắn bó. 

Trò chơi dân gian nước ta có nhiều thể loại, phù hợp với sở thích, cá tính của các đối tượng 
người chơi. Mỗi trò lại có một quy luật riêng, mang những sắc thái khác nhau khiến trẻ em 
chơi mà không thấy chán. 

Bộ tem do họa sỹ Tô Minh Trang, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế dựa trên phong 
cách tranh dân gian Hàng Trống với những nét vẽ to khỏe để vẽ viền các khối hình họa nhân 
vật trẻ em. Biểu cảm, nét mặt các nhân vật tạo nên những dấu ấn thị giác về một thế giới tuổi 



thơ trong mỗi người. Những chỗ hở của nền giữa nét viền và hình trẻ em đã tạo nên một 
không gian ước lệ mang tính dân gian... 

Bộ tem cũng được thiết kế với màu sắc sinh động, bắt mắt với những hình khối ngộ nghĩnh, 
đáng yêu. Khi được đặt cạnh nhau, hình ảnh của cả bộ tem như tái hiện thời kỳ thơ ấu của 
nhiều người. Đó là những giây phút vui vẻ, chơi đùa bên bạn bè, tuổi học trò hồn nhiên trong 
sáng. 

Lan Phương 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: CTT Đắk Lăk 

Ngày đăng: 03/06/2020 
Mục: Tin tức 

Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

 Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính; kỹ năng giao tiếp hành chính phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Đắk Lắk vào ngày 4-5/6/2020. 

 

Ảnh minh họa 

Theo đó, công chức, viên chức các sở, ban, ngành; nhân viên của Bưu điện tỉnh, Ngân hàng 
BIDV – Chi nhánh Đắk Lắk; Bảo hiểm xã hội tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm  được 
trang bị các nội dung: Giới thiệu tổng quan về nội dung quy định của Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Kỹ năng giao tiếp trong thực 
hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. Nghiệp vụ tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết TTHC (quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC). 
 Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả TTHC.  Chuyên đề 5: Triển khai thực hành thực tế quy trình, nghiệp vụ tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. 

Đối tượng tham dự tập huấn gồm công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm 
cũng thao tác thực hành về kỹ năng giao tiếp hành chính; nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC; kỹ năng tác nghiệp trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC. Qua đó, giúp công chức, viên chức (CCVC) của Trung tâm nắm, hiểu 
rõ được các chức năng, quy trình vận hành của phần mềm. Sau khi được tập huấn, CCVC có 
thể áp dụng ngay vào giải quyết công việc tại Trung tâm;Trình bày, kiến nghị những vướng 
mắc phát sinh để cùng tháo gỡ, nhằm tạo tính hiệu quả cao trong quá trình tổ chức hoạt động 
Trung tâm. 

Kim Bảo 

 

 

 

Nguồn: CTT TP Long Xuyên Mục: Thời sự  



Ngày đăng: 03/06/2020 

TPLX thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà 
không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích 

 

Để tiếp tục tạo thêm tiện ích cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính. Kể từ ngày 01/6/2020, TPLX sẽ khai trương tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Theo đó, khi người dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu điện sẽ 
đến tận nhà tiếp nhận hồ sơ, sau đó chuyển cho cán bộ chuyên môn thực hiện giải quyết. 
Khi thủ tục được thực hiện xong, nhân viên bưu điện sẽ chuyển phát đến tận nhà cho 
người dân. 

Thời gian qua, TPLX thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính không thu phí 
thông qua dịch vụ bưu chính công ích, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố. 
Tính từ tháng 01/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 2.264 hồ sơ 
yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: giấy phép đăng ký 
kinh doanh, giấy phép xây dựng, trích lục bản sao khai sinh … Đã thực hiện trả hơn 2.000 hồ 
sơ tại nhà, chiếm tỷ lệ hơn 80%. 

Qua đó, nhằm đem lại sự hài lòng cho tổ chức và người dân, hướng tới nền hành chính minh 
bạch, hiệu quả gắn với mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân; công sở thân 
thiện vì dân phục vụ”./ 

 

 
 


