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Bưu tá hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã có văn bản gửi bưu điện các tỉnh, thành phố đề 
nghị đội ngũ bưu tá hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone khi đến phát 
hàng tại các hộ gia đình. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ TT&TT đã yêu cầu các doanh 
nghiệp vào cuộc để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân biết và cài đặt ứng 
dụngBluezone (ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19). 

Hưởng ứng chỉ đạo của Bộ TT&TT, Tổng công ty BĐVN yêu cầu các tỉnh, thành phổ thực 
hiện việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Đặc biệt, BĐVN chỉ đạo cán bộ 
công nhân viên, đặt biệt đội ngũ đội ngũ bưu tá hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng cài đặt ứng 
dụng Bluezone khi đến phát hàng tại các hộ gia đình. 

 

Đội ngũ bưu tá khi sẽ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone khi đến hộ gia đình phát 
hàng 

Hiện nay các địa phương đang triển khai quyết liệt việc đi từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị 
người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Tính đến 11 giờ ngày 19/8/2020, đã có 19,7 
triệu lượt tải ứng dụng Bluezone, tăng 19,5 triệu lượt so với thời điểm 25/7/2020. 

Top 5 địa phương có tỷ lệ cao nhất là Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Hải 
Dương. Hải Dương đã vượt qua Bắc Ninh để tiến vào top 5 lần đầu tiên. Sự chỉ đạo quyết liệt 
từ UBND tỉnh Hải Dương và nỗ lực triển khai của Sở TT&TT tỉnh Hải Dương cũng như các 
cấp chính quyền cơ sở đã mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Top 5 địa phương có tỷ lệ thấp nhất (số tuyệt đối, tỷ lệ) là Điện Biên, Hà Giang, Bạc Liêu, 
Sơn La, Trà Vinh. Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Hà Giang cũng rất nỗ lực 
trong việc đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền cho người dân cài đặt Bluezone. Tỉnh đã 
tăng được 3 bậc, không còn đứng cuối bảng như những ngày đầu tiên. 

Theo Cục Tin học hoá, Bluezone sử dụng công nghệ BLE là một công nghệ phổ biến trên thế 
giới, đã được trải nghiệm thực tiễn. Mọi ứng dụng chạy trên nền tảng iOS hay Android đều 
phải tuân thủ các quy định kỹ thuật. Do đó, ứng dụng này sẽ không ảnh hưởng đến ứng dụng 
khác đang được sử dụng trên điện thoại của bạn. Theo đó, người dùng có thể tin tưởng và sử 
dụng Bluezone hàng ngày. 



Trên thế giới hiện nay có khoảng hơn 40 quốc gia sử dụng công nghệ BLE phục vụ quản lý 
tiếp xúc. Công nghệ BLE mang lại sự tiện dụng cho người sử dụng, bảo mật thông tin cá nhân 
hơn các giải pháp khác do người dùng hoàn toàn ẩn danh. 

Nếu người nhiễm Covid-19 đã cài Bluezone từ trước thì việc truy vết, xác định và khoanh 
vùng những người tiếp xúc gần sẽ được thực hiện rất nhanh. Khi có người bị nhiễm Covid-19, 
cơ quan y tế sẽ nhanh chóng thông báo tới những người mà đã từng tiếp xúc gần để cảnh báo 
và hỗ trợ bởi đôi khi người dùng không thể nhớ hết hoặc biết những người bạn đã từng gặp.  

Hoàng Linh 
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Phát hành bộ tem giới thiệu nhiều bảo vật quốc gia Óc Eo 

Hôm nay 20/8/2020, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh An Giang phát hành bộ tem "Văn 
hóa Óc Eo" giới thiệu các hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia. 

Nền văn hóa Óc Eo, thuộc vương quốc cổ Phù Nam được phát hiện đầu tiên qua các di chỉ ở 
núi Ba Thê nay thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vào năm 1944. Các 
cuộc khảo cứu của các nhà khoa học đã làm sáng tỏ một nền văn hóa rực rỡ với hệ thống 
những di tích dày đặc với qui mô rộng lớn cùng với tổ hợp hiện vật nhiều về số lượng, đa 
dạng về chủng loại, cao cấp về trình độ kỹ thuật, về thẩm mỹ, về nghệ thuật, vừa có tính giao 
lưu với các trung tâm văn hóa lớn thời bấy giờ. 

Các hiện vật thuộc Di tích Văn hóa Óc Eo được đánh giá là nguồn tư liệu lịch sử quý giá như 
một bằng chứng về một nền văn hóa phát triển thịnh vượng trong Lịch sử Việt Nam (Lịch sử 
cổ đại ở Đông Nam Á). 

Bộ tem được phát hành nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lòng tự hào và 
trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của Việt 
Nam, bên cạnh đó khẳng định chủ quyền lãnh thổ nước ta qua nhiều thế kỷ. 

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế theo phong cách đồ 
họa với các hiện vật trên nền mầu nâu đậm, làm tôn thêm vẻ đẹp huyền bì của các mẫu vật 
của nền Văn hóa Óc Eo. 

Bộ tem gồm 03 mẫu tem và 01 blốc có lần lượt các giá mặt 4000đ, 6000đ, 8000đ và 19.000đ, 
được thiết kế tràn lề, có khuôn khổ tem 24x49,5 (mm), blốc 80x100 (mm). 

 

Bộ tem gồm 3 mẫu từ 1 - 3 

Mẫu tem thứ nhất thể hiện TƯỢNG AVALOKITESVARA hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử 
TP. Hồ Chí Minh được công nhận đợt 2 theo Quyết định số 2599/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Mẫu tem thứ hai là TƯỢNG PHẬT BÌNH HÒA, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP. 
Hồ Chí Minh) được công nhận đợt 2 theo Quyết định số 2599/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Mẫu tem thứ ba là TƯỢNG THẦN BRAHMA GIỒNG XOÀI, niên đại Thế kỷ VI - VII, hiện 
lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang được công nhận đợt 7 theo quyết định số 1821/QĐ-TTg 
ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 



 

Blốc của bộ tem về BỘ LINGA - YONI ĐÁ NỔI (Niên đại: Thế kỷ V - VI, hiện lưu giữ tại Bảo 
tàng tỉnh An Giang) được công nhận đợt 7 Theo Quyết định số1821/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 

của Thủ tướng Chính phủ 

Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 20/8/2020 đến ngày 
30/6/2022. 

Lan Phương 
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Sử dụng thẻ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hiệu quả sau gần một năm thực hiện 

Từ tháng 10/2019, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thí điểm và nhân rộng 
việc sử dụng thẻ chi trả trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng. Đến nay, 
qua gần 1 năm thực hiện đã cho thấy hiệu quả tích cực, được các đối tượng hưởng ứng 
và tăng cường sử dụng. 

Thời gian qua, bà Nguyễn Thị Thiệu, cán bộ hưu trí ở khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao 
Lộc là một trong những khách hàng được hưởng lợi từ dịch vụ cấp phát thẻ chi trả lương hưu, 
trợ cấp BHXH hằng tháng tại Bưu điện Đồng Đăng. Nếu như trước đây, bà phải mang một 
quyển sổ lương hưu và giấy tờ tùy thân theo thì nay chỉ cần một chiếc thẻ nhỏ gọn bà đã có 
thể ra Bưu điện để nhận lương hưu hằng tháng rất dễ dàng, nhanh chóng và an toàn. 

Bà Thiệu chia sẻ: Trước cầm sổ, giấy tờ đi cũng thấy lích kích vì phải cho vào túi xách, sợ 
rơi, mất, thất lạc, nhưng nay chỉ cần cầm thẻ đi, tôi thấy thuận tiện hơn nhiều. Thẻ nhỏ gọn, 
để vào túi áo là được. Với lại nếu có việc không ra lấy đúng ngày được chỉ cần cầm thẻ đến 
lĩnh lúc nào cũng được nên tôi thấy rất tiện lợi cho người hưởng. 

 

Nhân viên điểm chi trả Bưu điện Cửa Đông, thành phố Lạng Sơn hướng dẫn đối tượng 
hưởng lương ký nhận lương hưu hằng tháng sau khi quẹt thẻ chi trả xác minh thông tin 
người hưởng 

Bưu điện Đồng Đăng hiện đang quản lý đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH cho 
hơn 260 người với số tiền chi trả hằng tháng khoảng 1,1 tỷ đồng. Trước đây, người đi lĩnh 
phải cầm theo sổ hưu, sổ trợ cấp và các giấy tờ tùy thân. Việc này bộc lộ bất cập như: mất 
nhiều thời gian giải quyết do cán bộ tại điểm chi trả phải kiểm tra, đối chiếu các thông tin; 
nhiều đối tượng bảo quản không tốt nên sổ, các giấy tờ tùy thân bị rách, nhàu, gây khó khăn 
trong việc đối chiếu, kiểm tra. 

Thực hiện chủ trương của cấp trên, từ đầu tháng 12/2019, Bưu điện Đồng Đăng đã thực hiện 
cấp thẻ chi trả thay cho sổ hưu và sổ trợ cấp. Sau 8 tháng triển khai, đến nay, việc sử dụng thẻ 
chi trả đã được các cán bộ hưu trí và những người hưởng trợ cấp BHXH đón nhận, đồng tình 
ủng hộ. Chị Nguyễn Thúy Kiều, Kiểm soát viên Bưu điện Đồng Đăng cho biết: Để thực hiện 
việc chi trả qua thẻ, chúng tôi đã được tập huấn nhiều để có thể làm chủ thiết bị máy móc. 
Trước đây, sổ chi trả bằng giấy, nay bằng thẻ cứng khiến việc lưu giữ của các cụ hưu trí thuận 
tiện hơn. 



Hiện nay, Bưu điện tỉnh có 211 điểm chi trả, quản lý gần 20,3 nghìn người hưởng lương hưu, 
trợ cấp BHXH. Để thực hiện việc chi trả thay cho sổ, bắt đầu từ tháng 9/2019, Bưu điện tỉnh 
đã chọn 1 điểm bưu điện văn hóa xã làm thí điểm chuyển đổi, đồng thời triển khai tuyên 
truyền, thu thập kê khai thông tin của các đối tượng để tiến hành làm thẻ chi trả. 

Bà Phan Thị Hải Huyền, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Ngay khi thí điểm thành công, 
Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo các điểm chi trả trên địa bàn tỉnh tiến hành các thủ tục để cấp phát 
thẻ chi trả. Từ tháng 10/2019 đến tháng 8/2020, Bưu điện tỉnh đã thực hiện in và phát thẻ cho 
25.816 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn. Thẻ chi trả có tiện ích như: 
nhỏ gọn, không bị nhàu nát, không mất khoản phí nào khi sử dụng thẻ, không phải xuất trình 
giấy tờ tùy thân khi đi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hay người hưởng có thể lĩnh tiền tại bất 
kỳ một điểm chi trả nào đó thuận tiện nhất nên việc dùng thẻ đã nhận được phản hồi tích cực 
cũng như sự ủng hộ của đông đảo người hưởng. 

Ông Ma Thúy Uy, Trưởng Ban hưu trí phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cho biết: Tôi 
thấy  thẻ có giá trị lâu bền hơn bởi không phải đổi hằng năm như sổ chi trả, sổ trợ cấp. Một ưu 
điểm nữa là khi sử dụng sổ phải viết thông tin nhưng dùng thẻ chi trả thì không cần viết nữa 
vì đã tích hợp thông tin trên hệ thống. Do vậy, thuận lợi hơn cho những đối tượng thụ hưởng, 
giảm thời gian xử lý thông tin của cán bộ tại các điểm chi trả. 

Có thể thấy rằng, việc thực hiện dùng thẻ để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của ngành Bưu 
điện trong thời gian qua không chỉ nhằm hiện đại hóa và cắt giảm thủ tục hành chính mà còn 
góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân… Bà Nông Thị Phương Thảo, Phó Giám 
đốc phụ trách BHXH tỉnh cho rằng: Việc sử dụng thẻ chi trả của ngành bưu điện cũng giúp cơ 
quan BHXH tra cứu và quản lý thông tin người hưởng rất thuận tiện, vì các thông tin liên 
quan đối tượng hưởng đã được cập nhật thường xuyên trên cơ sở dữ liệu của bưu điện. Hiện 
nay, cùng với hiệu quả từ việc sử dụng thẻ để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, 
ngành BHXH tiếp tục duy trì chi trả qua các hình thức khác nhằm tạo thuận lợi nhất cho các 
đối tượng khi đến lĩnh lương hưu và trợ cấp, tạo sự hài lòng cho người hưởng trên địa bàn 
tỉnh. 

PHONG LINH 

  



Nguồn: Báo Công Lý 

Ngày đăng: 19/08/2020 
Mục: Xã hội 

Hải Dương trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời qua bưu điện 

Các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Hải Dương chủ động liên hệ với các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ chuyển phát các giấy tờ trên đến tận địa chỉ nhà khi 
học sinh, cha mẹ học sinh có nhu cầu thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 

Trước tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến sức phức tạp, có nguy cơ lây 
lan rất lớn trong cộng đồng, ngày 18/8, Sở GD-ĐT Hải Dương đã có công văn gửi các đơn vị 
trực thuộc hướng dẫn việc thực hiện chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 trong bối cảnh 
dịch bệnh. 

Theo đó, Sở lưu ý việc trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ, các giấy chứng nhận 
(bản chính) và các hồ sơ khác của học sinh thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Các 
đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Hải Dương chủ động liên hệ với các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ chuyển phát các giấy tờ trên đến tận địa chỉ nhà khi học 
sinh, cha mẹ học sinh có nhu cầu thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 

 

Ảnh minh họa. Ngô Chuyên. 

Theo như đại diện Sở GD-ĐT Hải Dương ông Lương Văn Việt – giám đốc Sở nói: cách làm 
này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc nhận hồ sơ đồng thời thực hiện 
phòng, chống dịch covid-19. 

Trong việc chuẩn bị cho năm học mới, Hải Dương yêu cầu các trường không tổ chức tập 
trung học sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/8. Các trường trung học phổ thông công lập chỉ 
tiếp tục triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 sau ngày 31/8. 

Đối với các trường THPT tư thục, các trung tâm GDNN-GDTX: Việc tiếp nhận hồ sơ tuyển 
sinh lớp 10 THPT phải bố trí lịch cụ thể (có thế bố trí theo từng đơn vị phường, xã, thị trấn), 
hạn chế số người tham gia đảm bảo giãn cách xã hội; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, 
trang thiết bị bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như: nơi rửa tay, xà phòng, 
nước sạch, nước sát khuẩn có cồn, khẩu trang dự phòng...; cán bộ, giáo viên, nhân viên trực 
tiếp tiếp xúc với học sinh, phụ huynh bắt buộc phải có các phương tiện phòng hộ như: khẩu 
trang y tế, kính bảo hộ hoặc tấm che mặt, găng tay. 



Công tác tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được thực 
hiện theo Quy chế, yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định tại Công văn này. 

Các cuộc họp để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà 
trường được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức họp 
trực tiếp trong phạm vi hẹp (lãnh đạo nhà trường và các tổ trưởng chuyên môn), sau đó các tổ 
trưởng sẽ triển khai chi tiết nội dung cuộc họp đến toàn thể giáo viên nhân viên trong tổ theo 
hình thức trực tiếp nhưng đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên cập nhật, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh 
và sự chỉ đạo của cấp trên để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-
19; Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. 

Đức Duy 

 

 

 

  

  



Nguồn: Báo Đảng Công sản 

Ngày đăng: 19/08/2020 
Mục: Tư tưởng văn hóa 

Phát hành tem bưu chính tôn vinh lực lượng Công an nhân dân 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, ngày 19/8, Bộ Thông 
tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an phát hành bộ tem “Công an nhân dân 
Việt Nam”. 

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời ngày 19/8/1945 trong khí thế thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám. Từ đó, ngày 19/8 là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. 
Năm 2005, Đảng và Nhà nước đã quyết định lấy Ngày truyền thống Công an nhân dân là 
“Ngày hội toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc” nhằm đề cao vai trò to lớn của nhân dân trong 
sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với lực 
lượng Công an nhân dân. 

Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn thể 
hiện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, kề vai sát cánh cùng nhân dân đấu tranh làm thất 
bại mọi âm mưu chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng 
và sự bình yên của nhân dân. 

 

Mẫu tem phát hành kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân
(Ảnh: Bưu điện Việt Nam)  

Bộ tem “Công an nhân dân Việt Nam” do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam) thiết kế, gồm 1 mẫu tem khuôn khổ 43x32mm với giá mặt 4.000 đồng, và 1 mẫu blốc 
khuôn khổ 140,8 x 82mm với giá mặt 19.000 đồng. 

Mẫu tem được thiết kế tràn lề, với hình tượng con số 75 cách điệu thể hiện ý nghĩa 75 năm 
chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Khéo léo lồng vào trong số 75 là hình ảnh các lực lượng 
đặc trưng của Công an nhân dân Việt Nam, như: An ninh, cảnh sát, cảnh sát cơ động, cảnh sát 
giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy... Phía bên trái là hình ảnh tượng đài Hòn đá Bạc – 
biểu tượng của lịch sử truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Tất cả những hình ảnh 
chủ đạo này được đặt trên nền lá cờ Bảo vệ an ninh Tổ quốc. 



 

Blốc tem được phát hành kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. 
(Ảnh: Bưu điện Việt Nam) 

Blốc tem cũng được thiết kế tràn lề. Hình ảnh chủ đạo là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 
bức ảnh tư liệu về việc Người tặng Hội nghị Công an toàn quốc 4 chữ: Cần, Kiệm, Liêm, 
Chính. Bên cạnh là 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được trích từ thư của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh gửi Công an khu XII ngày 11/3/1948. Trên blốc còn có hình ảnh cụm biểu tượng Di 
tích tượng đài Hòn đá Bạc cùng lá cờ Bảo vệ An ninh Tổ quốc và biểu tượng người chiến sĩ 
công an đang chào cờ, phía dưới là hình tượng các em bé đang vui chơi trong một xã hội trật 
tự, an toàn. 

Bộ tem “Công an nhân dân Việt Nam” được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ 
ngày 19/8/2020 đến ngày 30/6/2022. Một số sản phẩm phát hành theo bộ tem là dấu phát 
hành, phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC), bưu thiếp cực đại (maxicard), bìa gài phát 
hành. 

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã từng phát hành 5 bộ tem về chủ đề Công an nhân dân Việt 
Nam là: Bộ tem “Tem Binh sỹ”, phát hành ngày 3/1/1961; Bộ tem “Kỷ niệm 40 năm thành 
lập Công an nhân dân Việt Nam (1945 - 1985)”, phát hành ngày 30/8/1985; Bộ tem “Kỷ niệm 
50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”, phát hành ngày 14/8/1995; Bộ tem “Kỷ 
niệm 55 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 2000)”, phát hành ngày 
19/8/2000; Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 
2005)”, phát hành ngày 19/8/2005. 

HN 

 

 


