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Phát hành tem tình yêu có mùi hương hoa hồng nhân dịp Valentine 

TPO - Bộ tem tình yêu sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành đúng dịp 
valantine năm nay. Đây là lần đầu tiên công nghệ in tem có mùi hương được áp dụng tại 
Việt Nam. 

 

Mỗi bạn trẻ có thể tạo riêng cho mình một bộ tem có mùi hương hoa hồng. 

Theo Bưu điện Việt Nam, bộ tem diễn tả một kết thúc có hậu cho tình yêu đôi lứa với thiết kế 
sử dụng ngôn ngữ hội họa đặc trưng. Trên tem là hình ảnh cánh hoa hồng cuối cùng rơi xuống 
và chữ Love hiện lên. Riêng chữ “Love” được uốn cong cách điệu như một nụ cười hạnh 
phúc mãn nguyện. 

Điều đặc biệt, đây là bộ tem đầu tiên Bưu điện Việt Nam ứng dụng công nghệ in tem có mùi 
hương. Người dùng sẽ cảm nhận được mùi hương hoa hồng nhè nhẹ thoảng ra khi cầm bộ tem 
trên tay. 

 

Cận cảnh bộ tem in mùi hương hoa đầu tiên tại Việt Nam. 



Bộ tem gồm một mẫu tem có giá mặt 4.000đ do họa sĩ cộng tác viên Nguyễn Quang Vinh 
thiết kế, được phát hành vào ngày 14/2/2020 và cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 
14/2/2020 đến ngày 31/12/2021.      

Các bạn trẻ cũng có thể sở hữu một bộ tem cá nhân bao gồm cả hình ảnh người mình yêu kèm 
mùi hương hoa hồng trên bộ tem tình yêu. Để sở hữu tờ tem cá nhân như thế, người dùng cần 
cung cấp hình ảnh cá nhân (chất lượng hình ảnh tối thiểu 200dpi, dung lượng từ 2.0Mb) đến 
cơ sở bưu chính.  

NGUYỄN HOÀI 
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Mở rộng chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ điện tử 

 

Việc sử dụng Thẻ chi trả đã đem lại thuận lợi cho người hưởng 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sử dụng thẻ chi trả (thẻ điện tử) trong chi trả lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng; mang lại tiện ích về quản lý đối tượng, 
minh bạch thông tin, thuận lợi cho người thụ hưởng. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm 
xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua hệ thống Bưu điện năm 2019. 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình chi trả, quản lý hưởng, đơn giản hóa, 
cắt giảm thủ tục hành chính. 

Cụ thể, sau thời gian triển khai thí điểm tại Hà Nội và Hải Dương, phương án ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt, năm 
2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai 
trên toàn quốc sử dụng thẻ lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (thẻ chi trả). 

Việc sử dụng thẻ chi trả đã tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng không phải xuất trình 
Phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy 
thân có ảnh. 

Điều này nhận được sự đánh giá tích cực từ phần lớn người hưởng, mang lại hiệu quả rõ nét 
trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần giúp việc chi trả nhanh chóng, chính xác, kịp 
thời, giảm thời gian chờ đợi phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ về 
Chính phủ điện tử. 

Hơn nữa, việc sử dụng thẻ chi trả mang đến nhiều thuận lợi cho công tác quản lý các dữ liệu, 
lịch sử chhi trả đều được lưu trữ đầy đủ, tra cứu thông tin người hưởng dễ dàng; thông tin chi 
trả được cập nhật vào hệ thống kết nối dữ liệu trực tiếp giữa hai ngành bảo hiểm xã hội và 
bưu điện. 



Đề cập đến kết quả thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản 
lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện, Phó Tổng giám đốc Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho biết, năm 2019 có 3.175.221 người nhận 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua Bưu điện với số tiền bình quân khoảng 
12.753 tỷ đồng/tháng. 

Về các hình thức chi trả đang thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc chi trả tận 
nhà được áp dụng đối với người già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn, không ủy quyền cho người 
thân lĩnh thay được là 18.702 trường hợp với số tiền bình quân khoảng 80 tỷ đồng/tháng; 

Chi qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM), đến hết năm 2019, toàn quốc có khoảng 19% số người 
hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và khoảng 40% người hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận chế 
độ qua tài khoản ATM... 

Đánh giá về công tác chi trả, quản lý người hưởng qua hệ thống bưu điện, Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam, mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, tồn tại nhưng nhìn 
chung những tồn tại, hạn chế hàng năm đều được quan tâm, chỉ đạo kịp thời nên chất lượng 
phục vụ người dân ngày một tốt hơn. 

Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Bưu điện rà 
soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình chi trả, thanh quyết toán theo hướng tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho người hưởng; Phấn đấu đến năm 2021, 50% số người nhận lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền 
mặt ở khu vực đô thị. 

Song song với việc thí điểm phương thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ, phương 
thức chi trả hàng tháng vẫn tiếp tục được duy trì để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc nhận 
tiền lương của người hưởng. 

Bưu điện vẫn tổ chức các điểm chi trả tập trung, hàng tháng người hưởng có thể lựa chọn 
phương án lĩnh phù hợp và thuận tiện với bản thân. 
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Lùi thời hạn nhận bài thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 vì dịch Corona 

Bộ TT&TT vừa thông báo lùi thời điểm nhận bài dự thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 
năm 2020 của Việt Nam từ ngày 25/2/2020 sang 10/3/2020. Theo Bộ TT&TT, việc nhiều 
địa phương cho học sinh tạm nghỉ học để phòng tránh dịch Corona ảnh hưởng không 
nhỏ đến tiến độ cuộc thi. 

 

Theo Bộ TT&TT, quyết định lùi thời điểm nhận bài tham dự cuộc thi từ ngày 25/2/2020 sang 
ngày 10/3/2020 của Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU 49 tại Việt Nam là để đảm bảo 
quyền lợi cho các học sinh có thể tham gia cuộc thi đầy đủ (Ảnh minh họa: Q.Bảo) 

Thông báo về việc lùi thời hạn nhận bài tham dự cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 
năm 2020 được Bộ TT&TT gửi tới các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
vào ngày 11/2/2020. 

Ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ TT&TT, cơ quan thường trực 
Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tư UPU lần thứ 49 của Việt Nam, cho biết: cuộc thi viết 
thư quốc tế UPU lần thứ 49 được tổ chức muộn hơn so với thông lệ năm trước do Liên minh 
Bưu chính Thế giới (UPU) công bố chủ đề và cuộc thi muộn. 

Bên cạnh đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của virus Corona (nCoV), nhiều tỉnh, thành phố đã có kế hoạch cho học sinh tạm 
nghỉ học để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh nCoV thâm nhập, lây lan trong môi trường học 
đường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần 
thứ 49 của Việt Nam. 

Trên cơ sở trao đổi, thống nhất trong các cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi viết thư 
quốc tế UPU lần thứ 49 của Việt Nam, để đảm bảo quyền lợi cho các học sinh có thể tham gia 



cuộc thi đầy đủ, Bộ TT&TT đã thông báo với các Sở TT&TT tỉnh, thành phố về việc lùi thời 
điểm nhận bài tham dự cuộc thi từ ngày 25/2/2020 sang ngày 10/3/2020. 

“Bộ TT&TT đề nghị Sở TT&TT các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan như Sở 
GD&ĐT, Bưu điện tỉnh, thành phố… thông tin cho các trường, các học sinh tại địa phương 
mình”, thông báo của Bộ TT&TT nêu rõ. 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 tại Việt Nam được Bộ TT&TT phối hợp 
với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong chính thức phát động ngày 6/12/2019. 
Trong lần thứ 33 được tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi có chủ đề “Em hãy viết thông điệp gửi 
một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Tiếng Anh: “Write a message to an adult 
about the world we live in”). 

Theo quy định tại thời điểm phát động cuộc thi, đối tượng dự thi là các em học sinh Việt Nam 
từ 15 tuổi trở xuống và thời gian dự thi kéo dài từ ngày 6/12/2019 đến ngày 25/2/2020 (tính 
theo dấu Bưu điện). 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU được tổ chức thường niên, đến nay đã trở thành hoạt động 
thường xuyên, quen thuộc với đông đảo học sinh Việt Nam, trở thành một hoạt động mang 
tính xã hội và tính giáo dục cao. Được biết, trong năm ngoái, cuộc thi viết thư quốc tế UPU 
lần thứ 48 đã thu hút học sinh từ 2.456 trường trong cả nước tham gia với tổng số bài dự thi 
đạt con số hơn 1 triệu bức thư. 

M.T 

 



 

Nguồn: Doanh nhân trẻ 

Ngày đăng: 12/02/2020 
Mục: Thời sự 

Vi phạm giao thông, ngồi nhà nộp phạt 

Đó là dịch vụ mà Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để 
tích hợp vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia có địa chỉ www.dichvucong.gov.vn. 

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Công an chủ trì, 
phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với thu tiền nộp phạt xử lý vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của cảnh sát 
giao thông), và xác nhận chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân. 
Nhiệm vụ này, các đơn vị được giao phải hoàn thành trong quý I năm 2020. 

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe, để đảm bảo việc triển khai thu lệ phí 
trước bạ trực tuyến và sử dụng chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ trong đăng ký ô tô, xe gắn 
máy. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2014/TT-BCA như trên phải hoàn thành trước ngày 
15/2/2020. 

Nhằm liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Công an cũng sẽ chủ trì, phối 
hợp với Bộ Giao thông Vận tải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ để làm cơ sở triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe 
mức độ 4 trong quý I năm 2020. Dữ liệu đồng thời được kết nối, chia sẻ với ngành Thuế để 
đảm bảo việc thu nộp lệ phí trước bạ trực tuyến thực chất, hiệu quả. 

Như vậy, ngoài những lợi ích hiện tại (như tra cứu thông tin, phản ánh/kiến nghị, trao đổi văn 
bản liên thông,…), sắp tới Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) sẽ có 
thêm nhiều tính năng phục vụ người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, nộp phạt 
trực tuyến đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ hứa hẹn sẽ 
giúp người dân tiết kiệm rất nhiều thời gian. 

Thực tế trước đây, người vi phạm đã có thể lựa chọn phương thức nộp phạt vi phạm giao 
thông và nhận lại giấy tờ bị tạm giữ tại nhà thông qua hệ thống bưu điện (thuộc Tổng Công ty 



Bưu điện Việt Nam). Tuy nhiên, không nhiều người vi phạm sử dụng phương thức này, một 
phần không biết đến hoặc ngại di chuyển ra bưu cục. 

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ 
công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch 
vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn 
quốc. 

Các cá nhân, tổ chức có thể truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ duy nhất 
www.dichvucong.gov.vn theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại 
di động được kết nối internet để hưởng nhiều lợi ích từ cổng dịch vụ này. 

Theo NGỌC PHẠM (Dân Việt) 
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Tăng cường phối hợp truyền thông, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 
hộ gia đình 

Vừa qua, BHXH tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị Phát 
triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020 và ký kết chương 
trình phối hợp năm 2020.  

Năm 2019, BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh Quảng Bình phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền 
thông, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đến hết tháng 
12/2019, tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên toàn tỉnh là 13.273 người, tăng 
5.678 người so với cuối năm 2018, đạt 125,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số đối 
tượng tham gia BHYT hộ gia đình là 98.302 người, tăng 16.910 người so với tháng 12/2018, 
tương ứng tăng 20,8%. Trong đó, số đối tượng BHXH tự nguyện được phát triển mới qua Đại 
lý Thu Bưu điện khai thác là 3.253 người, chiếm 57,29% số đối tượng tăng mới trong toàn 
tỉnh, vượt 253 người so với chỉ tiêu đề ra theo Hợp đồng số 221/HĐ-BHXH-BĐ ngày 
25/02/2019 ký kết về Tổ chức thực hiện Hội nghị tuyên truyền trực tiếp giữa BHXH tỉnh - 
Bưu điện tỉnh; số người tham gia BHYT hộ gia đình được phát triển mới là 7.768 người, đạt 
22,5% kế hoạch BHXH tỉnh giao trong năm. 

Tại Hội nghị, Lãnh đạo BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh và các đại biểu tham dự thảo luận sôi nổi 
các giải pháp phát triển, duy trì bền vững người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình. Năm 2020, BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác 
truyền thông, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự  nguyện, BHYT hộ gia đình: Chú trọng 
đổi mới phương thức, nội dung truyền thông về BHXH, BHYT dựa trên nền tảng công nghệ 
song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp; tăng cường phương pháp tuyên truyền 
đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, đơn lẻ; đặc biệt, trong công tác tổ 
chức Hội nghị tuyên truyền chú trọng phương pháp tìm kiếm, vận động đối tượng tiềm năng 
để tăng hiệu quả phát triển đối tượng tại các Hội nghị ở cơ sở. Đồng thời, BHXH tỉnh - Bưu 
điện tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch ngay những tháng đầu năm và cụ thể từng tháng, từng 
quý, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ, phấn đấu đến ngày 30/11/2020 hoàn thành 
các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020. 

Đinh Thái Quang (BHXH tỉnh Quảng Bình) 
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Covid-19 tác động rất mạnh tới dịch vụ bưu chính toàn cầu 

Việc đình hoãn các chuyến bay nhằm ngăn chặn sự lây lan của nCoV đang tác động mạnh đến 
hoạt động vận chuyển thư từ, bưu phẩm trên toàn cầu. 

 

Nhân viên Công ty Dịch vụ bưu chính Mỹ (USPS) chuyển bưu kiện tại New York, Mỹ 

Ngày 11/2, các công ty bưu chính của Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới đều 
cho rằng việc đình hoãn các chuyến bay nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng mới virus 
corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang tác động mạnh đến hoạt 
động vận chuyển thư từ, bưu phẩm trên toàn cầu. 

Công ty Dịch vụ bưu chính Mỹ (USPS) đã thông báo với các đối tác trên toàn thế giới rằng 
công ty này đang gặp khó khăn trong hoạt động gửi thư, bưu phẩm và thư chuyển phát nhanh 
tới Trung Quốc đại lục, vùng lãnh thổ Hong Kong và Macau của Trung Quốc bởi phần lớn 
các hãng hàng không của Mỹ đã hủy các chuyến bay tới những điểm này. 

[Trung Quốc xác nhận thêm 97 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 11/2] 

USPS thông báo sẽ không nhận thư từ các nước khác để qua USPS gửi tới Trung Quốc đại 
lục, vùng lãnh thổ Hong Kong và Macau cho đến khi hoạt động vận chuyển trở lại như trước. 

Việc gián đoạn này chỉ ảnh hưởng tới việc vận chuyển thư chuyển phát nhanh chứ không ảnh 
hưởng tới thư tín bình thường và bưu kiện được gửi qua đường bưu điện ở Mỹ. 

Tương tự, Công ty Bưu chính Singapore thông báo với các đối tác toàn cầu rằng công ty 
không nhận thư, bưu phẩm và thư chuyển phát nhanh để gửi tới Trung Quốc cho đến khi hoạt 
động vận chuyển bưu chính trở lại như trước. 

Các nước khác như Nam Phi,  Áo, Thụy Điển...cũng gửi thông báo dịch vụ bưu chính bị tác 
động dịch bệnh thông qua Liên minh Bưu chính toàn cầu (UPU), một cơ quan của Liên hợp 
quốc có trụ sở tại Thụy Sỹ. 

Đây là một diễn đàn quan trọng thúc đẩy sự hợp tác bưu chính giữa 192 nước thành viên. 



Trong một tuyên bố, UPU cho biết việc hoãn các chuyến bay đang ảnh hưởng tới hoạt động 
vận chuyển thư tín, song cơ quan này hy vọng tình trạng này chỉ là tạm thời. 

Trong khi đó, Công ty Bưu chính Trung Quốc cho biết đang tiến hành tẩy trùng các văn 
phòng bưu điện, trung tâm xử lý và xe chở thư nhằm đảm bảo Covid 19 không lây lan qua 
đường bưu điện đồng thời bảo bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên bưu chính. 

Theo cơ quan trên, thư, bưu phẩm và thư chuyển phát nhanh được gửi tới Trung Quốc sẽ 
được vận chuyển bằng các biện pháp gián tiếp. 

Dịch bệnh cũng ảnh hưởng tới lễ hội tuyết Sapporo năm nay ở thành phố Sapporo miền Bắc 
Nhật Bản, khiến số du khách đến tham dự sự kiện này giảm 716.000 lượt người so với năm 
ngoái, từ 2,74 triệu lượt người xuống còn 2,02 triệu lượt người. 

Trước đó, ban tổ chức lễ hội dự báo số lượng du khách giảm trong năm nay do hàng loạt đặt 
phòng khách sạn bị hủy bỏ sau khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm du lịch theo nhóm ra nước 
ngoài. 

Trong khi đó, các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ như Intel, Facebook, các hãng sản 
xuất điện thoại của Trung Quốc như Vivo và Cisco đều thông báo rút khỏi sự kiện Hội nghị 
Thế giới di động do lo ngại về dịch bệnh. 

Trong một tuyên bố, Intel nêu rõ: "Sự an toàn và hạnh phúc của toàn bộ nhân viên và các đối 
tác là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, nên chúng tôi rút khỏi Hội nghị Thế giới di động năm 
nay." 

Trong khi đó, Facebook cho biết lý do tập đoàn rút khỏi sự kiện này là vì mối đe dọa của dịch 
bệnh đối với sức khỏe của cộng đồng. 

Hai tập đoàn Vivo và Cisco của Trung Quốc cũng có động thái tương tự. 

Thông thường hội nghị thường niên này được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha, thu hút hơn 
100.000 người tham dự. 

Tuy nhiên, số lượng người tham gia hội nghị năm nay giảm do lo ngại dịch bệnh lây lan. 

Trong tuần qua, một loạt các hãng công nghệ tên tuổi như Sony, Ericsson của Thụy Điển, LG 
của Hàn Quốc, NTT DoCoMo của Nhật đã thông báo rút khỏi sự kiện này, khiến người ta đặt 
câu hỏi có nên hủy bỏ sự kiện này./. 

Minh Châu (TTXVN/Vietnam+) 

 


