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VNPT địa bàn Quảng Ninh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt các đồng chí 
nguyên là cán bộ qua các thời kỳ 

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Bưu điện Việt Nam (15/8/1945 -
15/8/2020) và 73 năm ngày thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ngày 
05/8/2020, các đơn vị VNPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng 
Ninh tổ chức gặp mặt các đồng chí Nguyên là Lãnh đạo Đảng, Chuyên môn, Công đoàn; 
Lãnh đạo các Phòng chức năng; Lãnh đạo đơn vị cơ sở trực thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, 
VNPT Quảng Ninh, Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Ninh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ 
và đang là thành viên Ban Liên lạc Hưu trí Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. 

Tham dự buổi gặp mặt thân mật, ấm tình đống chí, đồng nghiệp, thắm thiết nghĩa tình của 
“Người Bưu điện”, có 77 các Bác, Cô, Chú, Anh, Chị nguyên là cán bộ chủ chốt và 50 đồng 
chí lãnh đạo chủ chốt đương nhiệm của của 03 đơn vị. Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt đã 
ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm qua của Ngành Bưu điện nói chung, của Bưu điện tỉnh 
Quảng Ninh và VNPT trên địa bàn tỉnh nói riêng; cùng tri ân, nhớ về những người đồng đội 
đã ngã xuống, hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân để dày công xây đắp 10 chữ vàng truyền 
thống của Ngành. 

Các đồng chí Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và các đơn vị VNPT trên địa bàn Quảng Ninh đã trao 
đổi với các đồng chí Nguyên là lãnh đạo chủ chốt tình hình hoạt động SXKD của các đơn vị 
trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ 
trang Nhân dân của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh (cũ) và truyền thống Anh hùng Lao động trong 
thời kỳ đổi mới của Tập đoàn VNPT, tiếp nối xứng đáng với truyền thống đoàn kết, sự cống 
hiến tận tụy của các thế hệ cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đi trước, nỗ lực 
lao động sáng tạo, xây dựng các đơn vị phát triển mạnh và bền vững, góp phần cùng với nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

 

Các đồng chí Nguyên là Lãnh đạo cán bộ chủ chốt chụp ảnh lưu niệm. 

Trong không khí xúc động của buổi gặp mặt, Bác Đàm Hiển – Thành viên Ban Liên lạc Hưu 
trí Bưu điện tỉnh Quảng Ninh  - đã viết tặng Bưu điện tỉnh và VNPT Quảng Ninh bài thơ 
“Tình yêu Bưu điện – Viễn thông tỉnh Quảng Ninh. 
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Vietnam Post phát động 100% đoàn viên, thanh niên cài đặt ứng dụng Bluezone 

Thực hiện đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và triển khai công văn số 459-CV/BĐVN-
ĐTN về việc tăng cường công tác 5S, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình 
mới, sáng ngày 10/8, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) 
đã tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên cài đặt ứng dụng Bluezone - hỗ trợ cảnh báo 
phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19. 

 

Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV Tổng công ty Nguyễn Xuân Lam tham dự lễ phát động 
triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên Tổng công ty phát động triển khai việc cài đặt ứng dụng 
Bluezone đến 100% đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc; đoàn viên, thanh niên 
các Bưu điện tỉnh, thành phố nhằm chung tay góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và cộng 
đồng. 

Theo đó, Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. 
Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng cho biết bạn đã từng tiếp xúc với 
người này hay chưa nếu cả hai đều dùng Bluezone. Vì vậy, càng nhiều người cài đặt Bluezone 
thì hiệu quả bảo vệ càng cao, giảm thiểu nguy cơ lây lan trong cộng đồng. 

  



 

 

 

  



 

Đoàn viên, thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quét mã QR code để cài đặt ứng dụng 
Bluezone 

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19 

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với 
những người bị nhiễm Covid-19. 

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng 
này. 

Link tải Bluezone trên Android 

Link tải Bluezone trên iOS 

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết 
nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. 
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Bưu chính Việt Nam phát hành tem chào mừng Năm ASEAN 2020 

Bộ tem “Việt Nam Chào mừng năm ASEAN 2020” vừa được Bộ TT&TT chính thức 
phát hành ngày 7/8 nhằm góp phần tuyên truyền về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ 
đề “Gắn kết và chủ động thích ứng”. 

Bộ tem do họa sĩ Trần Thế Vinh thể hiện, nêu bật ý tưởng về một Hiệp hội Các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) đoàn kết phấn đấu vì sự thịnh vượng - phát triển và hòa bình. 

Hình ảnh chính trên mẫu tem là Quốc kỳ của 10 nước ASEAN, được sắp xếp như hình dải lụa 
lượn vòng quanh biểu tượng của Hiệp hội. Điểm trên cùng của chuỗi 10 quốc kỳ là Quốc kỳ 
Việt Nam, thể hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. 

 

Phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC). 

Sát cạnh Quốc kỳ Việt Nam là những con chim lạc, vốn là là biểu tượng đẹp đẽ, linh thiêng 
ngàn đời của người Việt, tượng trưng cho ước mơ vươn cao, ý chí quyết tâm của các nước 
thành viên ASEAN trên con đường sáng tạo và phát triển, hướng đến tương lai đoàn kết, 
thống nhất. 

Khối hình ảnh chính của mẫu tem thêm nổi bật khi được đặt trên màu nền xanh cô-ban, biểu 
tượng cho hòa bình của các quốc gia, dân tộc. 

Bộ tem “Việt Nam Chào mừng năm ASEAN 2020” gồm 1 mẫu có giá mặt 4.000 đồng, khuôn 
khổ 37 x 37mm, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng đến ngày 30/6/2022. 

Được biết, trước bộ tem “Việt Nam Chào mừng năm ASEAN 2020”, Bưu chính Việt Nam đã 
từng phát hành 7 bộ tem có chủ đề liên quan tới ASEAN. 



 

Mẫu tem “Việt Nam Chào mừng năm ASEAN 2020” 

Cụ thể gồm: Bộ tem “Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)”, gồm 1 
mẫu, phát hành ngày 5/8/1995; Bộ tem “Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ VI tại Hà Nội ’98”, 
gồm 1 mẫu, phát hành ngày 12/10/1998; Bộ tem “Tem phát hành chung ASEAN”, gồm 10 
mẫu và 1 blốc, phát hành ngày 8/8/2007; Bộ tem “Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN”, gồm 
1 mẫu, phát hành ngày 27/10/2010; Bộ tem “Chào mừng Cộng đồng ASEAN”, gồm 1 mẫu và 
1 blốc, phát hành ngày 7/8/2015; Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017)”, 
gồm 1 mẫu, phát hành ngày 8/8/2017 (được phát hành chung với các nước ASEAN theo đề án 
Tem ASEAN của bưu chính các nước ASEAN với chu kỳ 2 năm/lần); Bộ tem “Trang phục 
dân tộc”, gồm 1 mẫu, phát hành ngày 8/8/2019 (phát hành theo đề án Tem ASEAN của bưu 
chính các nước ASEAN). 

ASEAN được thành lập ngày 8/8/1967. Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN ngày 
28/7/1995, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển đất 
nước. 

 

Bưu thiếp cực đại 



  

25 năm qua, Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập, tích cực, chủ động tham gia sâu rộng vào tất 
cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Cộng đồng 
ASEAN. 

Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN trong bối cảnh tình hình chính trị, an 
ninh thế giới có nhiều biến động. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác 
động tiêu cực đến mọi hoạt động đời sống, kinh tế - xã hội toàn cầu. 

 

Sổ tem được thiết kế bắt mắt. 

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội đặc biệt để Việt Nam nỗ lực vượt qua thử thách, dẫn dắt Cộng 
đồng ASEAN kịp thời hành động, chủ động thích ứng, kiểm soát dịch Covid-19; thúc đẩy hồi 
phục kinh tế, hợp tác nội khối; xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh theo các mục tiêu đã 
đặt ra... 

Các bộ tem bưu chính về ASEAN là một kênh tuyên truyền hữu hiệu giúp nâng cao vị thế, uy 
tín của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế./. 
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BHXH Việt Nam chỉ đạo công tác chi trả trong thời gian tiếp tục phòng, chống dịch 
COVID-19 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, Tổng Giám đốc 
Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký ban hành Công văn số 
2388/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố 
về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng 
tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

 

Người dân phấn khởi khi được nhận lương hưu, trợ cấp tại nhà 

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu 
điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 
8/2020 và các tháng tiếp theo; đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm chi trả và 
thời gian chi trả trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp 
với từng địa bàn có nguy cơ cao, địa bàn có nguy cơ và địa bàn có mức nguy cơ thấp, đảm 
bảo an toàn cho người hưởng. Riêng địa bàn có nguy cơ cao, phải thực hiện giãn cách xã hội 
hoặc triển khai xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. Đồng thời, hai 
ngành phải tuyên truyền sâu rộng các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian, địa điểm 
chi trả cho người hưởng biết để phối hợp thực hiện. Tại điểm chi trả, nhân viên chi trả và 
người hưởng phải đeo khẩu trang, sát khuẩn. 

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các bưu điện tỉnh, 
thành phố tích cực phối hợp với BHXH tỉnh, sớm thông báo cho người hưởng về những thay 
đổi trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN; thực hiện tốt các biện pháp 
phòng, chống dịch tại các điểm chi trả; tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để 
giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để tập trung quá đông người theo đúng tinh 
thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Trước đó, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 vào tháng 3-4/2020, thực hiện 
Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp 
cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch 
COVID-19, BHXH Việt Nam đã kịp thời, chủ động ban hành các công văn gửi Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố, nhằm đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, an 
toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch COVID-



19; thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4-5/2020 vào cùng một kỳ chi 
trả qua hệ thống bưu điện; đồng thời, khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, đặc 
biệt trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT; hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp 
trong khai báo y tế điện tử, đóng nộp BHXH, BHYT; hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị giảm gánh 
nặng khi thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đảm bảo chi trả đầy đủ các chế độ BHTN cho người lao 
động bị thất nghiệp do dịch bệnh gây ra… 

N.MINH 


