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Phát hành bộ tem “Tem Tình yêu” nhân dịp Valentine 2020 

 

Bộ tem "Tem Tình yêu" do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành lấy ý tưởng để thể 
hiện lúc giai đoạn tình yêu mới chớm, khi cặp tình nhân đang thăm dò ý nhau. 

Tình yêu là một loạt cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ từ tình cảm cá nhân đến niềm vui 
sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ cũng có thể là một đức tính đại diện 
cho lòng tốt của con người, sự nhân từ, và sự thông cảm - "mối quan tâm trung thành và vị tha 
hướng tới người khác". Tình yêu cũng có thể là các hành động nhân văn và cảm thông đối với 
người khác, chính bản thân mình hoặc các con vật. 

Người Hy Lạp cổ đại xác định bốn hình thức của tình yêu: Quan hệ gần gũi của họ hàng hay 
người thân; Tình bạn; Cảm xúc lãng mạn; Và xúc cảm dành cho các giá trị tôn giáo. Các tác 
giả hiện đại đã phân biệt các biến thể chi tiết hơn nữa của tình yêu lãng mạn. Các nền văn hóa 
không phải của phương Tây cũng có các biến thể khác nhau cho các trạng thái cảm xúc này. 

Ở Việt Nam, nhà thơ Xuân Diệu có viết: 

Đố ai định nghĩa được tình yêu 

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều 

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt 

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu. 

Và: 

Yêu là chết trong lòng một ít 

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu 

Cho rất nhiều nhận chẳng bao nhiêu. 



Với Xuân Diệu, tình yêu không thể định nghĩa được, nói đúng hơn là không thể nắm bắt 
được.Tưởng vừa nắm trong tay đã tuột rồi, tưởng có tất cả lại trống không, tưởng tràn hạnh 
phúc lại nước mắt ly tan, tưởng như "không mong đợi gì" nhưng lại bồn chồn, nôn nao mong 
đợi. Ai đứng trước một cuộc tình mới vẫn cảm thấy "tôi khờ khạo quá ngu ngơ quá, chỉ biết 
yêu thôi chẳng biết gì". 

Do vậy, thế giới đã lấy ngày 14 tháng 2 hàng năm là Ngày lễ tình yêu (Valentine). Trước đây, 
ngày lễ Tình yêu chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các 
quốc gia. Trong những năm gần đây, ngày lễ tình yêu đã được người dân Việt Nam, đặc biệt 
giới trẻ đón đợi và hưởng ứng nhiệt thành. 

Vào ngày 14/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem "Tem Tình yêu", gồm 
01 mẫu, giá mặt 4000 đồng. 

 

Bộ tem "Tem Tình yêu" được họa sỹ lấy ý tưởng để thể hiện lúc giai đoạn tình yêu mới chớm, 
khi cặp tình nhân đang thăm dò ý nhau. Từng cánh hoa được ngắt ra như lời phán đoán .... yêu 
... không yêu...yêu. Khi cánh hoa cuối cùng rơi vào chữ "Yêu" thì Tình yêu đó chắc chắn sẽ 
thành công. Bộ tem diễn tả một kết thúc có hậu cho tình yêu đôi lứa. 

Cánh hoa cuối cùng rơi xuống và chữ Yêu hiện lên, chữ "Love" được uốn cong cách điệu như 
một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Và một tình yêu tươi thắm bắt đầu. 

Bộ tem do họa sĩ cộng tác viên Nguyễn Quang Vinh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
thiết kế. 

Bộ tem được phát hành vào ngày 14/02/2020 và cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 
14/02/2020 đến ngày 31/12/2021. 

Ngài ra, Tổng công ty Bưu điện đã cho ra mắt hàng loạt các sản phẩm kèm theo bộ tem, như: 
Tờ tem cá nhân; Tờ tem có lề minh họa; Phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC); Bưu thiếp 
cực đại (Maxicard); Sổ tem…. 

Việc phát hành bộ tem có chủ đề về tình yêu sẽ thêm một món quà ý nghĩa dành cho những 
người thân yêu và cũng là đề tài lần đầu tiên được giới thiệu trên tem bưu chính Việt Nam, 
đang được nhiều nhà sưu tập quan tâm. 
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Bộ “tem tình yêu” có mùi hương hoa hồng được phát hành đúng ngày Valentine 

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

Bưu điện Việt Nam mong muốn phát hành bộ tem Tình yêu để qua con tem, ai cũng cảm thấy 
mình trong đó, ai cũng bồi hồi nhớ lại ngày xưa. Bộ tem được thiết kế sử dụng ngôn ngữ hội 
họa đặc trưng, cánh hoa cuối cùng rơi xuống và chữ Yêu hiện lên, chữ “Love” được uốn cong 
cách điệu như một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Và một tình yêu tươi thắm bắt đầu. Bộ 
tem diễn tả một kết thúc có hậu cho tình yêu đôi lứa.  

 

Cận cảnh bộ tem in mùi hương hoa đầu tiên tại Việt Nam.(Ảnh: tienphong) 

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. 



 

Bộ tem có mùi hương hoa hồng. (Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN) 

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.  

 

Tình yêu, tình nhân luôn là chủ đề bất tận, thu hút các thế hệ văn nghệ sỹ và giới sáng tạo 
nghệ thuật xây dựng nên những tác phẩm còn mãi với thời gian. 

Trong đợt phát hành này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ra mắt hàng loạt các sản phẩm 
kèm theo bộ tem, như: Tờ tem cá nhân; Tờ tem có lề minh họa; Phong bì ngày phát hành đầu 
tiên (FDC); Bưu thiếp cực đại (Maxicard). 

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. 

Hy vọng với việc phát hành bộ tem có chủ đề về tình yêu sẽ thêm một món quà ý nghĩa dành 
cho những người thân yêu vào dịp Valentine năm 2020. 

Mai Phương 
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Tình yêu thời 4.0: Viết thư tay là 'sến' lắm! 

Với nhiều người trẻ hiện nay việc viết thư tay chỉ còn là những kỷ niệm, bởi họ có thể gửi yêu 
thương của mình cho một nửa kia bằng những tin nhắn trên  điện thoại thông minh.  

 

Nhiều người trẻ cho rằng viết thư tay chỉ còn là những ký ức, kỷ niệm 

Nguyễn Thị Yến Thanh, 16 tuổi học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Khuyến Q.10, 
TP.HCM, chia sẻ: “Bây giờ có điện thoại hết rồi, gõ vài dòng chữ hẹn nhau ra chứ đâu “khổ” 
như các anh, chị ngày xưa mà phải “rình rập” từ nhà người này sang nhà người khác. Còn tỏ 
tình thì nhắn tin với nhau rồi gặp mặt nói chuyện chứ đâu còn kiểu viết thư tay nữa”. 

Thư tay không còn cần thiết?  

Đúng như Yến Thanh đã nói, phần lớn các bạn trẻ hiện nay đã không biết về việc viết thư 
tay cho nhau như thế nào 

Đó là những lá thư trong chiếc phong bì, là hình ảnh con tem và dấu bưu điện đi kèm theo, 
từng là nỗi trông ngóng của biết bao nhiêu người. Việc chờ thư của người mình yêu xem 
người ấy nói những gì hay chờ những lá thư của người thân đi làm ăn xa không biết cuộc 
sống ra sao….Tất cả đều chỉ có thể biết khi bạn nhận được thư mà thôi. 



 

Người trẻ tham quan và lựa chọn bưu thiếp tại Bưu điện trung tâm Sài Gòn

Giống như Yến Thanh, Nguyễn Quỳnh Trang Đài, biên tập viên tại Công ty cổ phần công 
nghệ truyền hình Sài Gòn Phim Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết: "Bây giờ có nhiều ứng 
dụng nhắn tin miễn phí lắm, ví dụ như Facebook, Zalo, Viber, vừa nhanh vừa tiện hơn chứ 
viết thư tay làm gì, chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối 4G thì ở nữa vòng trái đất cũng 
có thể liên lạc với nhau chỉ với cú nhấp". 

“Mình thấy việc viết thư tay trong thời đại hiện nay là không cần thiết, nó chỉ có ý nghĩa kỷ 
niệm, còn để ứng dụng vào đời sống hàng ngày thì rất phiền và tốn thời gian. Mình chưa bao 
giờ viết thư tay, vì chẳng có một luật định hay quy chuẩn nào dành cho cảm xúc cả, nhanh 
chóng và thuận tiện sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho 2 đứa, thời buổi này mà còn ngồi lọ mọ viết 
thư tay thì tốn thời gian và "sến" lắm, cả 2 đứa bọn mình đều thống nhất như thế và không 
thích viết thư tay”, Trang Đài cho biết. 

Viết cho những người mình yêu thương và trân trọng 

Là thế hệ 8x, đã tiếp xúc với thư điện tử nhưng chị Lại Thị Kim Chi, 35 tuổi, làm việc tại 
đường Nguyễn Đình Chiểu Q.3, TP.HCM, vẫn còn giữ thói quen viết thư tay cho người mình 
yêu. 

Chị Kim Chi tâm sự: "Những người yêu nhau, trong nỗi nhớ da diết, lại càng nóng lòng chờ 
những dòng thư viết tay hơn ai hết. Viết thư điện tử còn xóa được, viết thư này khó lắm nên 
mình rất trân trọng, và chỉ viết cho người mình thương hay vào dịp đặc biệt, cũng có thể là 
những lúc giận nhau mình không nói chuyện được thì chính những là thư tay là thứ “thay lời 
muốn nói”'. 

 “Nhớ hồi đó, người yêu mình đi nghĩa vụ, cứ hai, ba tháng là viết thư một lần. Viết là phải 
“gò", nắn nót từng con chữ vì sợ người ta đọc không được, mỗi lần sai một chữ thôi là xé viết 
lại. Lâu lâu vẽ thêm mấy cái hình mặt cười, trái tim, rồi tạo viền cho lá thư bằng dòng chữ 
“em nhớ anh” nhiều lần nối đuôi nhau”, chị Kim Chi chia sẻ. 

Võ Phi Thành Đạt, sinh viên năm 2 Trường Học viện Cán bộ TP.HCM, cho rằng với nhịp 
sống thay đổi từng ngày bởi công nghệ và “đế chế mạng xã hội” có cái lợi lớn nhất là nhanh 
gọn và "nhanh tay"  nên mọi ngưởi  thường gửi bằng các ứng dụng xã hội hay thư điện tử. 
Những điều đó càng thể hiện rõ nét hơn cách sống vội và nhanh trong cuộc sống hiện nay. Và 
phải chăng đó chỉ là xu thế?.  "Thú thật rằng tận sâu trong lòng mình cũng như đa phần bạn 
trẻ vẫn thích cách bày tỏ qua thư tay hơn nhưng có vẻ vì nhịp sống quá vội nên đôi khi chúng 



ta đành quên những cách làm dễ thương ấy. Đối với mình việc viết thư tay là vẫn còn nhưng 
để dành cho những người mình yêu thương, ngày quan trọng như kỷ niệm ngày quen nhau 
hay lễ tình nhân . Đặc biệt lời nói từ lòng mình đến tai họ mới thực sự chân thành nhất', Đạt 
chia sẻ. 

“Khi viết thư tay, chúng ta đặt hết tâm tư vào lá thư, từ khâu chọn mẫu giấy,  đến màu mực, 
 hương thơm của mực, nắn nót từng chữ để bày tỏ tình cảm một cách chân thành đến dại khờ 
để người kia cảm thấy mình trân trọng và yêu họ đến nhường nào ”, Thành Đạt trải lòng. 

Toàn tâm toàn ý đem đến cảm xúc thật cho nhau mà nhớ nhau cả đời 

Theo chuyên gia giáo dục Nguyễn Khánh Chi, công tác tại Công ty phát triển giá trị sống 
TP.HCM, tình yêu vẫn cần mạnh mẽ để song hành cùng sự phát triển của công nghệ thời đại 
số. Mỗi người trong cuộc cần biết chấp nhận cái gọi là được và mất của sự hiện đại, khi mình 
cho rằng nó là lẽ đương nhiên thì tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng để đón nhận những yêu 
thương. Chỉ cần thêm chút xíu gia vị là đủ để giá trị vẫn mãi vẹn nguyên, cho nhau chút tự do, 
cho nhau thể hiện cái tôi riêng biệt, cho nhau sự tôn trọng dẫu đã là của nhau từ lâu lắm. Thời 
gian bên nhau cần đầu tư hơn nữa. Đôi khi chỉ vài phút giây ngắn ngủi nhưng toàn tâm toàn ý 
đem đến cảm xúc thật cho nhau, vậy thôi mà lại nhớ nhau cả đời.  

“Bạn không thể chỉ muốn nhận mà không biết cho. Bởi cuộc sống này công bằng lắm, bạn 
chẳng trao cho người khác giá trị thì không lý do gì bạn có quyền mong họ phải trao tặng lại 
cho bạn. Vậy nên chúng ta cần tập cách cho đúng, chân thành từ đáy lòng thì khi chúng ta 
nhận lại cũng là những gì đúng đắn, thật tâm từ trái tim”, ông Nguyễn Khánh Chi chia sẻ.   

 

 

 


