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Triển lãm Vietstampex năm 2020 có thể lùi đến 2021 do dịch bệnh Covid-19 

Chiều ngày 20/8/2020, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Triển lãm Vietstampex 2020 đã có buổi 
làm việc bàn về công tác chuẩn bị cho Triển lãm. Thứ trưởng Bộ TT& TT Phạm Anh 
Tuấn chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng 
thuộc Bộ TT&TT, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, Vietstampex 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 31/10/2020 đến 
2/11/2020) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội. Ngay sau lễ khai mạc Triển lãm sáng 
31/10/2020, Bộ TT&TT sẽ phát hành bộ tem “Ẩm thực Việt Nam”. Chiều cùng ngày sẽ có 
hội thảo chủ đề “Phát triển phong trào sưu tập tem ở Việt Nam”. 

Sáng 1/11 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Tem Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 
Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Tem Việt Nam. Chiều 1/11/2020, Bộ TT&TT sẽ phát hành bộ 
tem “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt – Di sản văn hóa phi vật thể và 
đại diện của nhân loại. Lễ tổng kết, trao giải, bế mạc Triển lãm sẽ diễn ra trong chiều 
2/11/2020. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho biết, Triển lãm tem 
cũng là một dịp tốt để các nhà nghiên cứu, những nhà sưu tập tem có thể gặp gỡ, trao đổi, 
giao lưu để nâng cao chất lượng tem bưu chính Việt Nam, thúc đẩy phong trào sưu tập tem trở 
thành một hoạt động sâu rộng trong xã hội, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.  

Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại dịch bệnh trong nước và quốc tế đang lan rộng và trở thành 
đại dịch toàn cầu. Tại Việt Nam, dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện trở lại tại Đà Nẵng và nhiều 
tỉnh, thành phố. Chính phủ cũng đã có chỉ đạo, yêu cầu các Bộ, Ban, Ngành và UBND các 
tỉnh, thành phố trong cả nước nghiêm túc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch, không để dịch bệnh lây lan. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả, một số 
địa phương đã thực hiện lệnh giãn cách xã hội, hạn chế hoạt động tập trung đông người. Vì 
vậy, Thứ trưởng cũng cho rằng, Triển lãm Vietstampex năm 2020 sẽ triển khai theo xu hướng 
thế giới, nếu dịch bệnh chưa được đẩy lùi thì Triển lãm cần lùi sang năm 2021. 

Thu Hương 
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Phát hành bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo” 

Bộ tem “Văn hóa Óc Eo” 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; 
khẳng định chủ quyền lãnh thổ nước ta qua nhiều thế kỷ. 

Ngày 20/8/2020, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh An Giang phát hành bộ tem “Văn hóa 
Óc Eo”. Thời hạn cung ứng bộ tem trên mạng bưu chính công cộng đến hết ngày 30/6/2022. 

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ 
họa, thể hiện các hiện vật trên nền mầu nâu đậm, làm tôn thêm vẻ đẹp huyền bí của các mẫu 
vật thuộc nền Văn hóa Óc Eo đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia. 

 

3 mẫu tem thể hiện hình ảnh của 3 Bảo vật Quốc gia gồm Tượng Avalokitesvara, Tượng Phật 
Bình Hòa, và Tượng Thần Brahma Giồng Xoài 

Bộ tem gồm 3 mẫu tem và 1 blốc có các giá mặt lần lượt là 4.000 đồng, 6.000 đồng, 8.000 
đồng và 19.000 đồng. 

3 mẫu tem được thiết kế tràn lề, khuôn khổ tem 24 x 49,5 mm. Trong đó, mẫu 1 thể hiện hình 
ảnh Tượng Avalokitesvara (Bảo vật Quốc gia hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử 
TP.HCM). 

Mẫu 2 thể hiện hình Tượng Phật Bình Hòa (Bảo vật Quốc gia đang được lưu giữ tại Bảo tàng 
Lịch sử TP.HCM). 

Mẫu 3 thể hiện hình ảnh Tượng Thần Brahma Giồng Xoài (niên đại thế kỷ VI - VII, hiện đang 
lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang). 



 

Blốc tem có hình ảnh chủ đạo là Bộ Linga – Yoni đá nổi 

1 mẫu blốc cũng được thiết kế tràn lề, khuôn khổ 80 x 100 mm, thể hiện hình ảnh Bộ Linga – 
Yoni đá nổi (niên đại thế kỷ V - VI, đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang). 

Nền văn hoá Óc Eo, thuộc vương quốc cổ Phù Nam, được phát hiện lần 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 hiện vật thuộc Di tích Văn hóa Óc Eo được đánh giá là nguồn tư liệu lịch sử quý giá, là 
bằng chứng về một nền văn hóa phát triển thịnh vượng trong lịch sử Việt Nam. 

Bình Minh 

 

  



Nguồn: Báo Long An 

Ngày đăng: 20/08/2020 
Mục: Chính trị 

Đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích 

Ngày 20/8, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ 
Đức dẫn đầu có cuộc làm việc với UBND thị xã Kiến Tường về triển khai, thực hiện công tác 
cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. 

8 tháng năm 2020, thị xã thực hiện đầy đủ nội dung CCHC theo quy định; trong đó tập trung 
triển khai khá toàn diện theo kế hoạch đề ra từ đầu năm, các cơ quan hành chính chủ động 
phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp, hiệu 
quả hơn.  

Thị xã tiếp nhận, giải quyết 13.925/13.930 TTHC; trong đó giải quyết trước hạn là 4.332 
TTHC, 5 trường hợp trễ hẹn ở cấp xã. 

Bên cạnh kết quả, hiện nay, CCHC của thị xã còn một số hạn chế cần khắc phục như tỷ lệ 
TTHC tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và hồ sơ trực tuyến 
mức độ 3 còn thấp. Trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền một số xã, 
phường đối với công tác CCHC chưa thường xuyên; năng lực tham mưu, kỹ năng tác nghiệp, 
ý thức công vụ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế,...   

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức yêu cầu thị xã cần tiếp tục triển khai, thực hiện tốt 
công tác CCHC năm 2020; rà soát, đơn giản hóa và công khai TTHC ở các ngành, lĩnh vực đã 
được cấp có thẩm quyền công bố. 

Đặc biệt, địa phương cần đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính 
công ích và hồ sơ trực tuyến mức độ 3; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc 
theo dõi, quản lý, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân tại cơ quan, đơn vị,.../. 

Phong Nhã 

 

  



Nguồn: Ngaynay.vn 

Ngày đăng: 20/08/2020 
Mục: Pháp luật 

Bưu chính - Mặt trận mới trong bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020 

Một cuộc khủng hoảng bưu chính đang diễn ra tại Hoa Kỳ và nhanh chóng lan sang lĩnh 
vực chính trị. Tất cả bắt đầu từ cái tên Louis DeJoy. 

 

Bưu chính Hoa Kỳ vẫn hoạt động trong mùa dịch. 

ừ một nhân vật không mấy tên tuổi trong nội bộ đảng Cộng hòa ở bang Bắc Carolina, ông 
DeJoy trở thành một trong những cố vấn không chính thức của Tổng thống Donald Trump, 
với vai trò chính là gây quỹ tranh cử. 

Mặc dù tôi có quan hệ rất tốt với Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, cáo buộc cho rằng tôi 
đã ra các quyết định về Bưu chính Hoa Kỳ theo chỉ đạo của Tổng thống, hoặc bất cứ ai khác 
trong chính quyền, là hoàn toàn vô lý”. Ông DeJoy 

Ông đồng thời cũng là một người đã hào phóng đóng góp hàng triệu USD cho các quỹ tranh 
cử của Đảng Cộng hòa và đương kim tổng thống Hoa Kỳ. DeJoy trở thành lựa chọn hàng đầu 
của Tổng thống Trump khi Ban quản trị Bưu chính Hoa Kỳ tìm kiếm một tổng giám đốc mới. 
Không giống như những tổng giám đốc tiền nhiệm, nhà tài phiệt trong ngành logistics này là 
một gương mặt mới mẻ trong chính phủ và sự liên hệ với ngành bưu chính của ông chủ yếu 
gói gọn trong lĩnh vực thương mại. 

Công ty logistics có tên New Breed do DeJoy làm chủ từng được giao thầu cung ứng cho Bưu 
chính Hoa Kỳ trong suốt 25 năm. Một trong những nhà thầu khác của Bưu chính Hoa Kỳ, 
công ty XPO Logistics, đã mua lại New Breed vào năm 2014 và chỉ định DeJoy làm thành 
viên hội đồng quản trị. Giới quan sát bày tỏ sự quan ngại về nguy cơ xung đột lợi ích khi 
DeJoy vừa nắm giữ vai trò Tổng giám đốc Bưu chính Hoa Kỳ, lại vừa nắm giữ hàng triệu 
USD cổ phần trong nhà thầu này. 



 

Thùng thư tại Burbank, bang California cũng bị khóa. 

Nhưng điều tiếng không tác động đến DeJoy trong việc thực hiện vai trò mới của mình. Chỉ 
hơn hai tháng nắm giữ vai trò người cầm lái hệ thống thư tín Mỹ, Louis DeJoy đã mang đến 
những thay đổi chóng mặt cho dịch vụ công lâu đời nhất đất nước này. Những thay đổi diễn ra 
ngay trước thời điểm bầu cử tống thống 2020, một cuộc bầu cử được cho là sẽ đi vào lịch sử 
của Bưu chính Hoa Kỳ do lượng phiếu bầu qua thư được dự báo sẽ tăng đột biến do đại dịch 
COVID-19. 

Với lý do tiết giảm chi phí hoạt động, Tổng giám đốc DeJoy đã loại bỏ hàng loạt máy phân 
loại thư tự động tốc độ cao ra khỏi hệ thống bưu chính. Bên cạnh đó, ông xóa bỏ chính sách tự 
động ưu tiên chuyển phát phiếu bầu qua thư. Bưu chính Hoa Kỳ cũng giảm số giờ làm việc 
của bưu cục tại nhiều tiểu bang, bỏ chính sách trả lương ngoài giờ cho nhân viên bưu chính và 
dỡ bỏ thùng thư tại nhiều địa điểm. 

Hậu quả là trong nhiều tuần qua hoạt động bưu chính thường xuyên rơi vào tình trạng chậm 
trễ, ách tắc. Thư tín mất nhiều ngày để tới tay người nhận. Nhiều cựu quân nhân, đối tượng 
được cấp phát thuốc men qua đường bưu điện, đã không có thuốc sử dụng trong nhiều ngày 
do bưu phẩm không đến đúng hạn. 

Trước thực trạng này, Tổng thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ đang tiến hành thẩm tra toàn bộ 
những thay đổi chính sách này. Các nghị sĩ đảng Dân chủ trong Quốc hội yêu cầu ông DeJoy 
phải rút lại những thay đổi và đảm bảo rằng cơ quan bưu chính đủ khả năng xử lý khối lượng 
phiếu bầu qua thư được dự kiến là ở mức rất cao do biện pháp giãn cách xã hội chống dịch 
COVID-19. Cựu tổng thống Barack Obama thẳng thừng hơn khi gọi những thay đổi này là 
hành động “bó gối” được đưa ra bởi một tổng giám đốc vốn có ác cảm với phương thức bỏ 
phiếu qua thư nhưng lại nắm trong tay quyền lực đối với hệ thống bưu điện. 

Gánh trên vai trọng trách chuyển phát hàng triệu lá phiếu của cử tri Mỹ, Bưu chính Hoa Kỳ 
đang đối mặt với sự sụt giảm niềm tin từ tất cả các phía. Mỗi tờ hóa đơn quá hạn thanh toán 
và mỗi tấm thiệp sinh nhật đến muộn đều gieo vào lòng cử tri nỗi nghi ngờ: liệu bưu điện có 
đủ năng lực đảm trách trong cuộc bầu cử sắp tới? 

Dù thừa nhận rằng sự ùn tắc luồng thư tín là hậu quả trực tiếp của những thay đổi chính sách 
mà mình đưa ra, Tổng giám đốc DeJoy vẫn tỏ ra lạc quan về quyết định của mình. Trong một 
thông báo gửi cho người lao động trong ngành bưu chính trên toàn quốc, ông DeJoy nói 
những thay đổi này đã dẫn đến “những hậu quả không mong muốn”, nhưng hứa hẹn rằng 
chúng sẽ chuyển hóa Bưu chính Hoa Kỳ thành một tổ chức vững vàng về tài chính - một mục 



tiêu lâu dài mà cơ quan này đang hướng tới. Các chuyên gia bầu cử có thể lo ngại về vai trò 
của bưu điện trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng ông DeJoy khẳng định rằng cũng giống như 
Tổng thống Donald Trump, ông quan tâm đến kết quả cuối cùng hơn là những khó khăn trong 
quá trình thực hiện. 

Điều giới quan sát đang tìm kiếm là động cơ thực sự ông DeJoy trong việc “tái cấu trúc” bưu 
điện Hoa Kỳ. Đứng từ góc nhìn kinh tế, việc chỉ định một doanh nhân kỳ cựu để lèo lái Bưu 
chính Hoa Kỳ cũng không hẳn là không có lý. Từ nhiều năm nay, cơ quan này đã trong tình 
trạng thua lỗ liên tục, một phần do sự chuyển đổi thói quen thư tín của các tổ chức và cá nhân 
trong thời đại số hóa. 

 

Thùng thư bị khóa kín ở Seattle, bang Washington. Ảnh chụp ngày 15/8. 

Một nguyên nhân chính khiến tổ chức này chìm trong thâm hụt là do đạo luật Trách nhiệm 
Bưu chính 2006 (PAEA) yêu cầu Bưu chính Hoa Kỳ phải trả trước phúc lợi hưu trí của 75 
năm chỉ trong vòng 10 năm, với mục đích góp phần làm giảm nợ công của nước Mỹ. Trong 
bối cảnh này, việc có một nhà lãnh đạo với đầu óc kinh doanh sắc bén chắc chắn sẽ góp phần 
trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng thua lỗ của tổ cơ quan này. 

Tuy nhiên, Bưu chính Hoa Kỳ không phải một doanh nghiệp thông thường mà là một cơ quan 
độc lập thuộc nhánh hành pháp của chính phủ liên bang, có nghĩa vụ phục vụ mọi người dân 
Hoa Kỳ sống tại mọi khu vực với mức giá và chất lượng dịch vụ ngang bằng nhau. Cuộc bầu 
cử sắp tới diễn ra giữa đại dịch COVID-19 cũng cho thấy vai trò không nhỏ của tổ chức này 
trong đời sống chính trị của đất nước. Bởi vậy, Bưu chính Hoa Kỳ cũng không thể được điều 
hành với tư duy kinh tế đơn thuần. 

Nghi vấn lớn nhất trong chính giới hiện nay là liệu chiến lược “tái cấu trúc” Bưu chính Hoa 
Kỳ của ông DeJoy có nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của đương kim Tổng thống Donald 
Trump trong cuộc bầu cử cuối năm nay hay không? Theo khảo sát mới đây của tờ Bưu điện 
Washington và kênh tin tức ABC, có tới 51% cử tri ủng hộ đảng Dân chủ muốn bỏ phiếu qua 



thư so với con số 46% ở cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa. Điều đó có nghĩa là những lá phiếu bỏ 
qua bưu điện sẽ nghiêng hơn về phía ứng cử viên của đảng Dân chủ. 

Bởi vậy, khó mà không đặt ra nghi vấn khi Tổng thống Trump nhiệt tình ủng hộ chiến lược 
cắt giảm chi phí của tân Tổng giám đốc Bưu chính Hoa Kỳ. Tại một sự kiện vừa diễn ra cuối 
tuần trước, ông Trump khẳng định sự ủng hộ của mình với chiến lược này. “DeJoy là một 
người tuyệt vời”, Tổng thống Hoa Kỳ nhận xét. “Ông ấy muốn làm cho Bưu chính Hoa Kỳ vĩ 
đại trở lại”. 

Ông Trump thậm chí không giấu diếm động cơ “gây khó dễ” cho Bưu chính Hoa Kỳ của 
mình. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với kênh truyền hình Fox News, ông cho biết nếu Bưu 
chính Hoa Kỳ không nhận được 25 tỷ USD từ nguồn quỹ kích thích kinh tế COVID-19 như 
đảng Dân chủ yêu cầu, cơ quan này sẽ không thể đảm đương được lượng phiếu bầu qua thư 
trong cuộc bầu cử tới. 

“Họ cần số tiền đó để Bưu chính Hoa Kỳ có thể hoạt động, để kiếm được hàng triệu phiếu bầu 
này”, ông Donald Trump nói. “Nếu họ không nhận được tiền, nghĩa là không thể bỏ phiếu qua 
thư trên quy mô toàn dân, vì hạ tầng bưu chính không đáp ứng”. 

Nếu họ không nhận được tiền, nghĩa là không thể bỏ phiếu qua thư trên quy mô toàn dân, vì 
hạ tầng bưu chính không đáp ứng”.Tổng thống Mỹ Donal Trump 

Trước nguy cơ những thay đổi chính sách tại cơ quan Bưu chính Hoa Kỳ gây ảnh hưởng tiêu 
cực tới tiến trình bầu cử, một số tiểu bang đã đưa ra những biện pháp hạn chế những ảnh 
hưởng này. 

Cơ quan bầu cử bang Pennsylvania cho biết sẵn sàng kéo dài thời hạn nhận phiếu thêm 3 ngày 
với điều kiện các lá phiếu có đóng dấu bưu điện trong ngày bỏ phiếu. Một số bang khác đang 
cân nhắc lại quy trình để việc bỏ phiếu qua thư diễn ra thuận lợi nhất, ví dụ như bang Ohio 
thay đổi thiết kế phiếu bầu qua thư để chúng trở nên nổi bật nhất, dễ phân loại nhất. 

 

Thùng thư tại vùng nông thôn ở Wisconsin. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các bang chỉ dừng lại ở những biện pháp có tính đối phó như 
vậy. Tuần trước, Tổng thư ký bang Arizona Katie Hobbs đã viết thư kiến nghị lên Tổng 
chưởng lý bang yêu cầu tiến hành cuộc điều tra về những thay đổi trong hệ thống Bưu chính 
Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng “việc trì hoãn chuyển phát phiếu bầu qua thư” là hành động vi 
phạm pháp luật. 



Các nghị sĩ đảng Dân chủ cũng đang bày tỏ một thái độ không khoan nhượng trước động thái 
mà họ cho là “đàn áp bầu cử” của ông DeJoy. Đảng Dân chủ trong Nghị viện bày tỏ sự phản 
đối với kế hoạch cắt giảm chi phí của Bưu chính Hoa Kỳ trong một loạt cuộc tranh luận nảy 
lửa với Tổng giám đốc DeJoy hồi đầu tháng. Các nghị sĩ yêu cầu phục hồi ngân sách của cơ 
quan này với lập luận cử cần một hệ thống bưu điện hoạt động hiệu quả trước thềm cuộc bầu 
cử quan trọng sắp tới. 

“Tổng thống, các nịnh thần của ông ta và các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong nghị viện đang ráo 
riết tấn công dịch vụ bưu chính và vai trò của nó trong việc đảm bảo sự công bằng của cuộc 
bầu cử 2020”, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ Chuck 
Schumer phát biểu trong một tuyên bố chung đưa ra hồi cuối tuần trước. 

Bưu chính Hoa Kỳ và Tổng giám đốc DeJoy đang đối mặt với sự chỉ trích của Hiệp hội Quốc 
gia vì Sự tiến bộ của Người da màu NAACP vì hành vi “cản trở bộ máy dân chủ”. Hiệp hội 
Quốc gia Người đưa thư NALC, một nghiệp đoàn quyền lực nhất của người lao động ngành 
bưu chính, cũng mạnh mẽ bày tỏ quan điểm về động thái này. Trong tuyên bố đưa ra cuối 
tuần qua, Chủ tịch NALC Frederic Rolando Kamala Harris khẳng định nghiệp đoàn chính 
thức ủng hộ ứng cử viên Joe Biden trong cuộc bầu cử sắp tới, và quyết định này “một phần 
dựa trên những gì chúng tôi đang được chứng kiến liên quan đến cách hành xử của chính 
quyền hiện tại với Bưu chính Hoa Kỳ”. 

Về phần DeJoy, ông bác bỏ những cáo buộc rằng ông đang là con rối của Tổng thống. 

“Mặc dù tôi có quan hệ rất tốt với Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, cáo buộc cho rằng tôi 
đã ra các quyết định về Bưu chính Hoa Kỳ theo chỉ đạo của Tổng thống, hoặc bất cứ ai khác 
trong chính quyền, là hoàn toàn vô lý”, ông phát biểu trước báo giới. 

Hoàng Sa 

 


