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23 triệu địa chỉ trên cả nước đã được gán mã địa chỉ trên bản đồ số Vmap 

Theo yêu cầu từ Bộ TT&TT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - VietnamPost đã xây dựng hệ 
thống mã địa chỉ gắn với bản đồ số Vmap (Vpostcode), đến nay hơn 23 triệu địa chỉ trên toàn 
quốc đã được gán mã. 

 

Mã địa chỉ bao gồm 12 ký tự cả chữ và số. Ảnh minh họa 

Trong Chỉ thị 01 về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2020, với lĩnh vực bưu chính, 
Bộ TT&TT đã chỉ rõ, mục tiêu phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi 
số trong bưu chính. Chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính 
số, trong đó chú trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử và các dịch vụ mang tính 
hỗ trợ, logistics cho thương mại điện tử. 

Doanh nghiệp bưu chính chuyển dịch theo hướng doanh nghiệp công nghệ và hình thành một 
số công ty lớn làm nòng cốt cho phát triển mạng lưới bưu chính vươn tới tận hộ gia đình, 
thôn, bản trên cơ sở hoàn thiện hệ thống mã đến địa chỉ gắn với bản đồ số Vmap. 

Với nền tảng và hệ thống dữ liệu của bản đồ số Vmap và mã bưu chính quốc gia do Bưu điện 
Việt Nam xây dựng trước đó, cùng với năng lực triển khai trên quy mô toàn quốc, đội ngũ 
nhân viên thông thuộc từng địa chỉ tại các xã, phường, Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post đã 
được giao nhiệm vụ trực tiếp xây dựng hệ thống mã địa chỉ gắn với bản đồ số Vmap 
(Vpostcode), dưới sự chủ trì của Vụ Bưu chính (Bộ TT&TT). 

VietnamPost cho biết, đến nay đơn vị này đã gán mã được hơn 23 triệu địa chỉ trên toàn quốc; 
xây dựng các công cụ tương tác mã địa chỉ cho người dùng cũng như hoàn thành hệ thống 
quản lý, cập nhật, chia sẻ mã với cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, VietnamPost cũng xây dựng phần mềm “Thu thập dữ liệu địa chỉ” để cán bộ 
công nhân viên, đặc biệt là đội ngũ bưu tá, phát xã, nhân viên bưu điện văn hóa xã thường 
xuyên cập nhật, bổ sung làm giàu kho dữ liệu một cách chính xác nhất. 

Mã địa chỉ bao gồm 12 ký tự cả chữ và số. Trong đó, 5 ký tự đầu là mã bưu chính quốc gia 
của đơn vị hành chính đến cấp xã, phường; 7 ký tự cuối là mã vị trí mở. 



Giờ đây, chỉ cần sử dụng thiết bị thông minh kết nối Internet, người dùng dễ dàng xác định 
được mã địa chỉ ngay tại vị trí mình đang có mặt hoặc tra cứu, định vị, chỉ đường, chia sẻ 
thông tin địa chỉ một cách tiện lợi. 

Cũng theo VietnamPost, hệ thống cũng sẽ cung cấp mã QR code và những thông tin chi tiết 
về địa giới hành chính của địa chỉ mà người dùng quan tâm. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép 
giải từ mã địa chỉ ra toạ độ của người dùng, đồng thời cho phép chia sẻ vị trí đó. 

Đặc biệt, với nền tảng bản đồ map4D, người dùng được cung cấp nhiều tính năng ưu việt, có 
thể xem được tất cả các vị trí của một địa chỉ; nhất là đối với các địa điểm công cộng, map4D 
cho phép đi sâu vào từng tòa nhà, từng địa điểm du lịch, quán ăn… với hình ảnh như ngoài 
thực tế. 

Ngoài các tiện ích chung, để sử dụng các tính năng chuyên biệt hơn, người dùng cần tạo tài 
khoản để đăng nhập vào hệ thống mã địa chỉ. Tài khoản có thể tạo trên chính hệ thống mã địa 
chỉ hoặc thông qua các tài khoản của hệ thống định danh và xác thực điện tử PostID, tài khoản 
Facebook, Google. 

Theo đó, người dùng có thể lưu thông tin địa chỉ cho cá nhân, tìm kiếm thông tin địa chỉ đã 
lưu, tuỳ chỉnh các loại nhóm đối tượng... Đặc biệt, người dùng sẽ tự cập nhật và làm giàu dữ 
liệu địa chỉ trên hệ thống mã địa chỉ. 



 

Nguồn: Báo An Ninh Thủ Đô 

Ngày đăng: 10/04/2020 
Mục: Xã hội  

Chi trả gộp trợ cấp người có công tháng 4 và 5 từ 16-4 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, người hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi người có công với cách 
mạng sẽ được Bưu điện thực hiện chi trả gộp một lần tiền chế độ của tháng 4 và tháng 5-
2020. Việc chi trả được thực hiện tại địa chỉ người thụ hưởng, người thụ hưởng không 
cần phải ra các điểm chi trả lĩnh tiền như các tháng trước.  

 

Lịch chi trả trợ cấp người có công được xây dựng theo từng địa bàn phường, xã, bắt đầu từ 
16-4 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, để tránh tập trung đông người, hạn chế rủi ro về dịch bệnh đối với 
các đối tượng người có công với cách mạng và người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội, Bưu điện 
Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức chi trả kì tháng 4 và tháng 5/2020 đối với người có 
công với cách mạng tại hơn 20 địa phương đang thực hiện thí điểm chi trả qua Bưu điện và 
phương án chi trả bảo trợ xã hội tại 60 tỉnh, thành phố qua Bưu điện. 

Cụ thể, đối với người hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng: Bưu 
điện thực hiện chi trả gộp một lần tiền chế độ của tháng 4 và tháng 5/2020, thực hiện chi trả 
tại địa chỉ người thụ hưởng, người thụ hưởng không cần phải ra các điểm chi trả lĩnh tiền như 
các tháng trước. Lịch chi trả được xây dựng theo từng địa bàn phường/xã, thời gian chi trả từ 
16-4-2020 đến 10-5-2020. 

Để đăng ký nhận tiền tại nhà, người thụ hưởng đăng ký thông tin trên website 
http://ansinhxahoi.vnpost.vn hoặc liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Bưu điện Việt 
Nam 1900.545481 hay số điện thoại của nhân viên chi trả hoặc Bưu điện huyện (được thông 
tin trên hệ thống thông tin xã phường, tổ dân phố) để được hỗ trợ. 

Trường hợp người thụ hưởng muốn lĩnh tiền sớm hơn hoặc không có nhu cầu nhận tiền tại 
nhà, hoặc Bưu điện đến nhà nhiều lần không phát được, người thụ hưởng chủ động lựa chọn 
thời gian phù hợp, mang sổ lĩnh tiền/giấy tờ tùy thân ra Bưu điện để lĩnh tiền. 

Trước khi ra, người thụ hưởng liên hệ với nhân viên Bưu điện huyện (đã được thông tin trên 
hệ thống thông tin xã phường, tổ dân phố) để được tư vấn về thời gian và địa điểm nhận tiền 
phù hợp, tránh tiếp xúc đông người.   



Đối với người hưởng chính sách bảo trợ xã hội: Bưu điện thực hiện chi trả gộp một lần tiền 
chế độ của tháng 4 và tháng 5/2020, tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng là người cao tuổi trên 80 tuổi, người ốm đau bệnh tật không thể đi lại được mà 
không có người thân lĩnh thay. 

Đối với các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội khác, Bưu điện thực hiện chi trả tại các điểm giao 
dịch (Bưu cục, điểm Bưu điện - Văn hóa xã). Thời gian chi trả tại Bưu điện sẽ được kéo dài từ 
ngày 16-4-2020 đến 20-5-2020, Bưu điện sẽ phân chia lịch cụ thể và hẹn giờ lĩnh tiền đối với 
người hưởng để đảm bảo việc lĩnh tiền được nhanh chóng, hạn chế việc tiếp xúc, tập trung 
đông người tại các điểm chi trả dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh. 

Để tạo điều kiện thuận lợi khi đi lĩnh tiền, người hưởng theo dõi lịch chi trả (đã thông báo tại 
xã/phường, qua các tổ dân phố hoặc nhân viên Bưu điện đã hẹn trực tiếp) hoặc liên hệ trước 
với Bưu điện (số điện thoại của nhân viên chi trả, Bưu điện huyện được thông tin trên hệ 
thống thông tin xã phường, tổ dân phố) để Bưu điện có sự chuẩn bị phục vụ chu đáo, an toàn 
cho người hưởng.  

 

 



 

Nguồn: Báo Bạc Liêu 
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Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 
5/2020 qua hệ thống bưu điện 

Thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện 
đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, đồng thời để 
công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 
cho người hưởng trên địa bàn tỉnh được đầy đủ, kịp thời, an toàn theo đúng với chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu và của BHXH Việt Nam; 
BHXH tỉnh Bạc Liêu sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 theo đúng 
lịch chi trả theo kế hoạch của bưu điện xây dựng từ đầu năm và đã thông báo cho đối tượng 
được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 
4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả. Cụ thể: 

- Chi trả vào tài khoản qua ATM: thực hiện chuyển tiền cả 2 tháng (4 và 5) cho người hưởng 
đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM. 

- Tổ chức chi trả tại địa chỉ: nhân viên bưu điện thực hiện căn cứ danh sách người hưởng 
lương hưu chi trả tận nhà của người hưởng. 

- Nhân viên bưu điện phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng, các tổ dân phố, lực lượng công an 
phường hỗ trợ trong quá trình chi trả tại nhà cho người hưởng. Đề nghị được cung cấp thông 
tin về các trường hợp gia đình có người bị cách ly tại nhà để bưu điện thực hiện chi cho người 
hưởng sau khi thời gian cách ly kết thúc. 

- Người hưởng không thể sắp xếp lịch nhận tiền tại nhà, nhiều lần nhân viên chi trả liên lạc 
vẫn không sắp xếp được lịch nhận tiền, trường hợp này, nhân viên chi trả hẹn người hưởng 
đến bưu cục để lĩnh sau khi kết thúc thời gian chi trả tại nhà. 

Trong quá trình chi trả yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-
19: nhân viên chi trả được đo thân nhiệt mỗi ca và đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục 
vụ người hưởng. Các điểm giao dịch của Bưu điện đều đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, có 
trang bị nước rửa tay sát khuẩn. Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cần đeo khẩu trang 
khi lĩnh lương hưu, trợ cấp tại nhà hoặc tại điểm chi trả, rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn 
trước khi giao tiếp với nhân viên chi trả, tại các điểm giao dịch của bưu điện, tuân thủ hướng 
dẫn, điều tiết của nhân viên bưu điện về giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp. 

L.D (tổng hợp) 



 

Nguồn: Báo Vĩnh Long 

Ngày đăng: 10/04/2020 
Mục: Thời Sự 

Khuyến khích sử dụng các dịch vụ công trực tuyến 

Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh có Công văn số 1401 về việc tăng cường phòng, chống dịch 
COVID-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN), đồng thời khuyến khích 
người dân, DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Thời gian qua, dịch vụ công trực tuyến đã được áp dụng phục vụ người dân, DN trong 
các lĩnh vực như ĐKKD, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), kê khai quyết toán 
thuế… với mức độ ngày càng cao. 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh góp phần giải quyết thủ tục 
hành chính cho người dân, doanh nghiệp kịp thời, nhanh chóng, thuận 

tiện. 

Trên 45% DN đăng ký qua mạng điện tử 

Ông Nguyễn Bá Nhẫn- Trưởng Phòng ĐKKD- cho biết thời gian qua Sở Kế hoạch- Đầu tư đã 
chỉ đạo bộ phận chuyên môn không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ trong công 
tác ĐKKD. 

Theo đó, đã rút ngắn thời gian đăng ký thành lập DN chỉ còn 0,76 ngày; thời gian trung bình 
đăng ký, thông báo thay đổi là 0,32 ngày, trong khi quy định là 3 ngày. Bên cạnh còn hướng 
dẫn thủ tục cho người dân, DN trực tiếp tại đơn vị hoặc qua điện thoại, email, qua mạng điện 
tử… 

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã phát triển 363 DN, với tổng số vốn đăng ký 3.612 tỷ đồng. So 
với năm 2018, số lượng DN và số vốn đăng ký đều tăng: 11 DN (363/352 DN), tổng vốn đầu 
tư tăng 583 tỷ đồng. Về quy mô vốn đầu tư trung bình của một DN năm 2019: 9,95 tỷ 
đồng/DN (năm 2018 là 8,6 tỷ đồng/DN). 

Theo ông Nguyễn Bá Nhẫn, dịch vụ ĐKKD qua mạng điện tử đã được cung cấp từ năm 2013 
và hiện tỷ lệ sử dụng dịch vụ này ngày càng tăng. Chẳng hạn, việc thực hiện đăng ký thành 



lập mới, thông báo thay đổi, đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh qua mạng điện tử năm 
2019 chiếm 45,7%; trong đó DN thành lập mới đăng ký qua mạng chiếm 72,7%. 

Kế hoạch năm 2020, Sở Kế hoạch- Đầu tư tiếp tục thực hiện cơ chế liên thông trong ĐKDN 
theo quy định, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép 
ĐKDN so với quy định. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ DN trong việc ĐKDN qua mạng điện 
tử. 

Cùng với tăng tiếp nhận “đầu vào” qua mạng điện tử, Phòng ĐKKD cũng đẩy mạnh “đầu ra” 
trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

“Đây là giải pháp rất hay trong thời gian chúng ta tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, 
tạo thuận lợi cho DN và thực hiện quy định giãn cách xã hội hạn chế tiếp xúc trực tiếp”- ông 
Bá Nhẫn nói. 

Các sở, ban, ngành và 8 huyện- thị- thành trên địa bàn tỉnh cũng đã ký kết với Bưu điện tỉnh 
hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo 
thuận lợi cho tổ chức, DN và người dân trong việc thực hiện TTHC. 

Theo đánh giá của Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
trong năm 2019 việc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ 
bưu chính công ích (chiếm 13,10%) và thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3,4 còn rất thấp (chiếm 15,53%), 
nguyên nhân do thói quen người dân và điều kiện về máy 
móc thiết bị (máy scan, máy vi tính...). Mặt khác, tâm lý 
người dân còn e ngại, chưa tin tưởng vào các dịch vụ này. 

Một địa chỉ để giải quyết TTHC 

Ông Lê Thanh Tâm- Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh- cho biết: Từ khi đi 
vào hoạt động ngày 1/4/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã bước đầu giải quyết 
TTHC kịp thời, nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, công khai, minh bạch, phối hợp chặt chẽ 
với các sở, ban, ngành; tạo sự tin tưởng, ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân về nền hành chính 
phục vụ văn minh, hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. 

Giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giúp cá nhân, tổ chức chỉ phải đến 
một địa chỉ để giải quyết TTHC, tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc; giảm phiền hà, nhũng 
nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC… 

Nhiều TTHC tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, từ đó rút ngắn thời gian giải 
quyết một số TTHC. 

Quý I/2020, trong tổng số 9.860 hồ sơ trung tâm đã tiếp nhận, có 1.005 hồ sơ nộp trực tuyến, 
chiếm tỷ lệ 10,2%; chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích: 880 hồ sơ, chiếm 8,92%; số hồ sơ 
xử lý đúng hạn: 8.219, chiếm 99,06%. 

Riêng năm 2019 (từ 1/4-15/12), đơn vị đã tiếp nhận tổng số 19.584 hồ sơ, trong đó nộp trực 
tuyến: 3.041 hồ sơ (15,53%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 4.517 hồ sơ (hơn 
13%); xử lý đúng hạn 17.953 hồ sơ (96,83%). Đối với hồ sơ trễ hạn năm 2019 chiếm 3,17%; 
thì quý I/2020 chỉ chiếm 0,94%, do phải đề nghị cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ, một số phải 
đi xác minh, thẩm định… 

Theo đánh giá của Trung tâm Phục vụ hành chính công, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 
đảm bảo giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, đúng 
quy trình, đúng pháp luật; công khai, minh bạch, hạn chế tối đa phiền hà cho người dân; hạn 
chế thấp nhất tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn. Phục vụ hành chính công lấy sự hài lòng của 



tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của CC-VC và cơ quan hành 
chính nhà nước. 

Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Tâm, vẫn còn một số hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ hành 
chính công. Chẳng hạn, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử đến nay các 
tính năng của phần mềm cơ bản chưa được hoàn chỉnh, hoạt động còn thiếu ổn định, tính 
chính xác chưa cao. 

Hiện nay, tỉnh chưa có hệ thống đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh nên gây khó khăn 
trong công tác tổng hợp kết quả đánh giá giải quyết TTHC… Vẫn còn tình trạng người dân 
đến liên hệ nhiều hơn 1 lần, một số TTHC liên thông chưa quy định rõ thời gian trả kết quả, 
do đó cũng còn hồ sơ trễ hạn. 

Ông Nguyễn Bá Nhẫn cũng cho rằng việc khuyến khích 
người dân sử dụng các dịch vụ trực tuyến là rất hay. Đến 
nay, người dân, DN đã nộp hồ sơ ĐKKD qua mạng điện tử 
tương đối cao, nhưng việc nhận kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích rất ít. Tuy chi phí không lớn, nhưng tâm lý 
hầu hết người dân, DN muốn trực tiếp nhận giấy chứng 
nhận, con dấu… của mình đem về. 

  

Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC 
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Báo Anh ấn tượng với tranh cổ động ‘chống dịch như chống giặc’ của Việt Nam 

 

Báo Guardian (Anh) vừa có bài viết về các bức tranh cổ động phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 của Việt Nam. Tờ báo Anh nhận định những thông điệp ý nghĩa trên các tranh 
cổ động, cùng những biện pháp cách ly, khoanh vùng các ca nghi nhiễm, tiếp xúc giúp 
Việt Nam kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. 

Guardian miêu tả một bức tranh cổ động của họa sĩ Lê Đức Hiệp, trong đó, một nhân viên y tế 
đeo khẩu trang dũng cảm như một người lính, bên cạnh khẩu hiệu “ở nhà là yêu nước”.  

 

Tranh cổ động của họa sĩ Lê Đức Hiệp 



Bức tranh cổ động này chỉ là một trong vô số loại hình nghệ thuật phản ánh tinh thần “chống 
dịch như chống giặc” của Việt Nam. Từ ca khúc Ghen cô Vy, vũ điệu rửa tay phòng chống 
virus đến những con tem bưu chính… Đặc biệt, bức tranh không phải được “đặt hàng” mà 
xuất phát từ chính cảm xúc của họa sĩ Lê Đức Hiệp trước tình hình dịch bệnh.  
Họa sĩ Lê Đức Hiệp cho biết: "Sau khi chính phủ kêu gọi người dân ở nhà để phòng chống 
Covid-19, tôi lướt khắp các trang mạng xã hội và thấy nhiều người vẫn tụ tập và đi cà phê, 
nhà hàng... khiến tôi bức xúc. Tôi muốn sáng tạo thứ gì đó có khả năng lan tỏa, cảnh báo và 
truyền cảm hứng cho người dân làm điều đúng đắn". 
Anh chọn cách vẽ áp phích tuyên truyền nhằm tạo cảm giác thân thuộc cho người dân Việt 
Nam và đây là phong cách có thể "khơi dậy tình yêu nước". 

 

 

Bộ tem "Chung tay phòng chống dịch Covid-19 vừa được phát hành 

Họa sĩ Phạm Trung Hà cũng được truyền cảm hứng từ cách vẽ áp phích tuyên truyền trong 
mùa dịch Covid-19. Ông đã phối hợp cùng Bộ Y tế Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam phát hành bộ tem "Chung tay phòng chống dịch Covid-19". 
Dù đang chống chọi với căn bệnh ung thư, họa sĩ Lưu Yên Thế, 73 tuổi, cũng đóng góp 2 
poster cổ động chống dịch. Trả lời Guardian, ông cho biết: "Vẽ áp phích tuyên truyền vốn là 
sở thích của tôi từ những năm 1960 và 1970, thời Việt Nam tập trung vào việc thống nhất đất 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hiện giờ, bạn có thể thấy những bức tranh tuyên truyền 
cổ động trên khắp nước tôi”. 



"Tôi quyết định tham gia dự án để giúp đỡ mọi người trong “cuộc chiến” này. Các nghệ sĩ 
không thể ở tiền tuyến chống dịch, nhưng có thể hỗ trợ theo cách riêng qua các bức tranh 
tuyên truyền", họa sĩ Lưu Yên Thế cho biết thêm. 

 

Tranh cổ động của họa sĩ Lưu Yên Thế 

Tranh còn là cách để gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ, và chiến sĩ trong quân đội - những 
người ở tuyến đầu chống dịch, như nữ họa sĩ Huỳnh Kim Liên và Phụng Nguyễn Quang, 
người sáng lập KAA Illustrated đã thực hiện. Các nghệ sĩ này cho biết, trong thời điểm hiện 
tại, nghệ thuật là cách duy nhất để kết nối với người khác. 
Cũng theo báo Guardian, những thông điệp từ tranh cổ động, tuyên truyền, cùng các biện 
pháp cách ly, khoanh vùng ca nghi nhiễm, tiếp xúc gần giúp Việt Nam tránh được khủng 
hoảng dịch Covid-19 như các quốc gia châu Âu. Việt Nam cũng thực hiện cách ly toàn xã hội 
từ ngày 1/4. Trong khi đó, TP.HCM tiến hành phạt những người không đeo khẩu trang và lập 
chốt kiểm soát, đo thân nhiệt người dân tại các cửa ngõ giao thông… 
Kết quả, “sau 88.000 xét nghiệm, chỉ có 245 người được xác nhận mắc bệnh Covid-19. 
Không có ca nào tử vong”, báo Guardian dẫn lại số liệu tình hình dịch Covid-19 tại Việt 
Nam.  

(Theo Guardian) 

 


