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Nguồn: Báo Nhân Dân 

Ngày đăng: 28/08/2020 
Mục: KHCN 

Màu áo xanh tình nguyện trong chiến dịch vận động cài Bluezone 

Trong suốt chiến dịch vận động tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, Đoàn thanh 
niên đã đóng vai trò chủ chốt "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Trong các bức ảnh từ địa 
phương gửi về, ở đâu cũng tràn ngập màu áo xanh tình nguyện. 

Cụ thể, ngày 14-8, Trung ương đoàn đã có văn bản số 5401-CV/TWĐTN-ĐKTHTN về việc 
Tăng cường truyền truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid 19 gửi Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Ban Biên 
tập các Cơ quan báo chí của Đoàn. 

 

Thanh niên ngành bưu điện tham gia chiến dịch cài Bluezone. 

Một lực lượng Đoàn thanh niên hùng hậu của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post) đã phát động cài đặt Bluezone tới từng người dân nhận đơn hàng từ các bưu tá. 

Doanh nghiệp viễn thông như VNPT, Viettel cũng đã ra quân hướng dẫn người dân cài đặt 
Bluezone, với lực lượng chủ chốt cũng là thanh niên. 

Còn tại Quảng Ninh, Tỉnh đoàn đã phối hợp cùng VNPT triển khai chiến dịch "10 ngày đêm 
cùng áo xanh thắng nhanh Covid-19", tập trung cài đặt Bluezone và NCOVI từ ngày 22 đến 
31-8 với mục tiêu hỗ trợ cài đặt Bluezone, NCOVI cho 60% người dân toàn tỉnh có điện thoại 
thông minh. 

Ở Lào Cai, Viettel cũng đang phối hợp với đoàn Thanh niên Si Ma Cai tuyên truyền, hướng 
dẫn cài đặt Bluezone tại các cơ quan, UBND các xã. 

Tuổi trẻ thành phố Lào Cai tiếp tục hưởng ứng tuần cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng 
dẫn nhân dân cài đặt và sử dụng phần mềm khẩu trang điện tử Bluezone. Đông đảo lực lượng 
đoàn viên thanh niên trên toàn thành phố đã tích cực hưởng ứng tham gia, thực hiện đúng tinh 
thần "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân". 



Tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và chuyển giao khoa học 
kỹ thuật năm 2020 mới đây ở Lào Cai, các đại biểu dự chương trình đã cùng tiến hành cài đặt 
ứng dụng Bluezone và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Ở Đồng Tháp, tại Hội nghị tập huấn cán bộ đoàn cơ sở năm 2020, Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã 
phát động phong trào cài đặt Bluezone. 

Tại Cao Bằng, BCH Đoàn tỉnh đã có nhiều văn bản gửi Ban thường vụ các huyện, thành đoàn 
trực thuộc triển khai tuyên truyền cài đặt Bluezone; gửi Viettel Cao Bằng đề nghị chỉ đạo các 
Trung tâm Viettel các huyện, thành phố phối hợp với Đoàn thanh niên thành lập các Đội 
thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên và nhân dân cài đặt 
Bluezone. 

Tại Gia Lai, ngày 26-8, Tỉnh đoàn Gia Lai ra thông báo số 191-TB/TĐTN-BTG đề nghị các 
huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc khẩn trương, quyết liệt, tập trung triển khai các 
biện pháp tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. 

Theo thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 11 giờ ngày 26-
8, đã có 21,25 triệu lượt tải ứng dụng Bluezone. 

Top 5 địa phương có tỷ lệ Bluezoner/tổng smartphone cao nhất là: Đà Nẵng (464 nghìn, 
chiếm 41,95%); Quảng Trị (132 nghìn, chiếm 34,89%); Hải Dương (425 nghìn, chiếm 
32,83%); Quảng Ninh (384 nghìn, chiếm 32,68%); Quảng Nam (279 nghìn, chiếm 32,17%). 

Top 5 địa phương có tỷ lệ Bluezoner/tổng smartphone thấp nhất là: Đồng Tháp (142 nghìn, 
chiếm 14,78%); Bến Tre (119 nghìn, chiếm 14,34%); Tiền Giang (160 nghìn, chiếm 13,73%); 
Bạc Liêu (71 nghìn, chiếm 13,59%); Trà Vinh (73 nghìn, chiếm 12,14%). 

Tỷ lệ cài đặt với các nhà mạng: Viettel: 24,88%; MobiFone: 23,64%; Vinaphone: 20,97%; 
Vietnamobile: 8,49%. 

Hà Giang liên tiếp lên bậc trong hai ngày, thể hiện sự tích cực và hiệu quả trong triển khai 
hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt Bluezone ở địa phương này. 

 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 27/08/2020 
Mục: Xã hội 

Chuyển phát hồ sơ học sinh qua bưu chính công ích 

Bưu điện tỉnh vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển phát giấy chứng nhận 
tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, học bạ cho học sinh qua dịch vụ bưu chính công ích để 
phòng chống dịch Covid-19. 

Theo đó, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi giấy chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời, bảng điểm về trường, sau khi có danh sách đăng ký địa chỉ nhận hồ sơ của 
học sinh, phụ huynh, nhân viên bưu điện sẽ tổ chức chuyển phát hồ sơ tại địa chỉ học sinh 
đảm bảo an toàn, chính xác, nhanh chóng. Qua đó nhằm hạn chế đi lại để phòng tránh dịch 
bệnh COVID-19, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của học sinh, góp phần nâng cao 
chỉ số cải cách hành chính. 

Quốc Việt 

 

 

  



Nguồn: Báo Lai Châu 

Ngày đăng: 27/08/2020 
Mục: Tin tức 

Giao ban liên ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh - Bưu điện tỉnh 

Hội nghị vừa được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh - Bưu điện tỉnh tổ chức nhằm đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. 
Hội nghị được tổ chức qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu BHXH tỉnh và tiếp sóng tại 
điểm cầu 7 BHXH các huyện. 

Thời gian qua, trên cơ sở ký kết các Hợp đồng: phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phát 
triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm Y tế (BHYT); Đại lý thu BHXH, BHYT; quản lý 
người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN;  chuyển phát hồ sơ nhận và trả kết 
quả thủ tục hành chính, chuyển phát C12-TS, C13-TS)… BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã chủ 
động tham mưu lãnh đạo hai ngành ban hành các văn bản chỉ đạo; đồng thời, phối hợp chặt 
chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện. Với sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, lao động hai 
ngành, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả 
quan trọng. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ hai ngành, BHXH huyện và bưu điện 
huyện đã tập trung phân tích những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể 
như: một số huyện chưa chủ động tích cực trong công tác phát triển và mở rộng đối tượng 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; hồ sơ nhập chưa kiểm soát kỹ dẫn đến chuyển sang cơ 
quan BHXH còn nhiều sai sót, đẩy lại nhiều lần; báo cáo tổng hợp chi thù lao còn chậm; việc 
quản lý người hưởng chưa chặt chẽ, nhất là đối tượng tuất cao tuổi còn báo giảm chậm... Các 
ý kiến tham gia từ điểm cầu BHXH các huyện, Bưu điện huyện cũng được đưa ra thảo luận, 
phân tích, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo hai ngành đã thống nhất, cam kết phối hợp chặt chẽ hơn nữa 
trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả, chuyên nghiệp. Theo đó, thời gian tới, hai ngành 
tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chế độ chính sách BHXH, BHYT đến người lao 
động, người sử dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT của Bưu điện, 
nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và thực hiện 
quy trình nghiệp vụ đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác chi lương hưu, 
trợ cấp BHXH hàng tháng; quản lý đối tượng hưởng chặt chẽ, báo giảm kịp thời khi đối tượng 
chết hoặc hết hạn hưởng. Lập hồ sơ thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định với cơ quan 
BHXH về hoa hồng đại lý  thu, chi, kinh phí tuyên truyền, chi chuyển phát mẫu C12, C13-TS, 
chi chuyển phát hồ sơ khác. Tích cực khai thác, vận động, mở rộng đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng 
năm 2020.                                     

Tống Thu - BHXH tỉnh 

 

 

  



Nguồn: TH Thái Bình 

Ngày đăng: 27/08/2020 
Mục: Tạp chí 

Việt Nam trên tem thế giới 

Giá trị của mỗi con tem giờ đây không chỉ đơn thuần là để xác thực đủ điều kiện vật chất đảm 
bảo nhiệm vụ vận chuyển thư tới tay người nhận, mà xa hơn nữa là một cách thức để đưa văn 
hóa, truyền thống đất nước con người Việt Nam ra thế giới một cách hiệu quả. Hình ảnh đất 
nước, con người Việt Nam đã được khắc họa đậm nét trên nhiều loại tem bưu chính của các 
nước trên thế giới. 

 

Với lòng tôn kính và ngưỡng mộ sâu sắc, một số nước trên thế giới đã phát hành tem bưu 
chính tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều bộ tem kỷ niệm sinh nhật của Người. 

 

Cộng hòa Cuba là nước đầu tiên trên thế giới phát hành tem tôn vinh Hồ Chủ Tịch. Ngày 19-
05-1970, Cuba phát hành bộ tem “Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Hồ Chí Minh” gồm 7 mẫu do 
họa sĩ Felix René Mederos Pazos (1933 - 1996) thiết kế. Bộ tem thể hiện cảnh sinh hoạt và 
chiến đấu của quân dân hai miền rất sinh động như: công binh xưởng, gặt lúa, lớp học dưới 
địa đạo… Chân dung Hồ Chủ Tịch dựa theo ảnh chụp “Bác Hồ sau chiến thắng Điện Biên 
Phủ 1954” cũng được Cuba phát hành thành tem năm 1990.  



Kỷ niệm 90 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch, ngày 12-07-1980, Liên Xô cũ phát hành 1 tem giá 
mặt 6 kopeck.  

Ngày 11-05-1990, Lào cũng phát hành bộ tem gồm 3 mẫu có hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh 
cùng  dòng chữ “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh” bằng tiếng Pháp và Lào. 

Chào mừng kỷ niệm ngày khai sinh ra nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2-9-1945. 

Liên xô cũ là quốc gia đầu tiên của thế giới phát hành bộ tem về Quốc khánh Việt Nam vào 
năm 1960, theo đó đã khắc họa rõ nét hình ảnh đặc trưng của đất nước Việt Nam  

Cùng năm này, Trung Quốc là quốc gia thứ hai phát hành tem bưu chính “Kỷ niệm 15 năm 
Quốc khánh Việt Nam” gồm 2 mẫu thể hiện các hình ảnh Tháp Rùa, quốc kỳ và thiếu nhi hai 
nước Việt Nam và Trung Quốc. 

Nguồn TTXVN 

  



Nguồn: VTV 

Ngày đăng: 28/08/2020 
Mục: Xã hội 

Giới thiệu bộ tem "Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu Cảnh sát biển Việt Nam" 

Bộ tem giới thiệu các lớp tàu được trang bị phù hợp với từng chức năng riêng biệt phục 
vụ thực thi nhiệm vụ, bảo vệ các vùng biển, đảo Việt Nam. 

Ngày 27/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem "Biển, đảo Việt Nam (bộ 
2): Tàu cảnh sát biển Việt Nam" gồm 4 mẫu và 1 block với các giá mặt 4000 đồng, 4000 
đồng, 6000 đồng, 10000 đồng và 19000 đồng. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính 
công cộng từ ngày 27/8/2020 đến ngày 30/6/2022. 

Bộ tem giới thiệu các lớp tàu được trang bị phù hợp với từng chức năng riêng biệt phục vụ 
thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ bờ biển, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, tuần tra ngoài khơi, bảo 
vệ các vùng biển, đảo Việt Nam. Bộ tem được thiết kế tràn lề, khuôn khổ 43x32 mm, block 
150x100 mm, do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. 

 

Mẫu 4-1: Tàu cảnh sát biển 1013 (K206). 

 

Mẫu 4-2: Tàu cảnh sát biển 4033 (TT400). 

 



 

Mẫu 4-3: Tàu cảnh sát biển 9004 (Tàu kéo cứu hộ). 

 

 

Mẫu 4-4: Tàu cảnh sát biển 8003. 

 

Mẫu Block: Tàu cảnh sát biển 8004 (DN2000). 

Là quốc gia ven biển, Việt Nam sở hữu hơn 1 triệu km2 biển với bờ biển dài 3.260 km, hơn 
3.000 hòn đảo lớn nhỏ và 2 quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam luôn xác định biển, đảo có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với sự 
nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 



Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng quân sự chuyên trách thuộc Chính phủ nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo 
đảm việc chấp hành pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và điều ước 
quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước 
này. Cục cảnh sát biển Việt Nam thuộc Bộ tư lệnh Hải quân được thành lập ngày 28/8/1998, 
đánh dấu sự ra đời của Cảnh sát biển Việt Nam. Năm 2008, Cục Cảnh sát biển được chuyển 
về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Năm 2013, Cục cảnh sát biển đổi tên thành Bộ Tư lệnh Cảnh 
sát biển, các Vùng cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển theo quyết 
định của Bộ Quốc phòng. 

Các tàu của Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị phù hợp với từng chức năng riêng biệt. 
Hầu hết là tàu tự sản xuất với chức năng tuần tra , bảo vệ bờ biển, đảo, lãnh hải, chống cướp, 
tìm kiếm cứu nạn… Lực lượng Cảnh sát biển đã trưởng thành lớn mạnh như ngày nay thông 
qua sự phát triển đội tàu từ lớp tàu phóng lôi chuyển đổi K206, lớp tàu TT120, 200, 400 đến 
các tàu tuần duyên do hợp tác của các nước cung cấp lớp Hamilton, lớp sông Hàn đến thế hệ 
các tàu hiện đại do Việt Nam tự đóng DN 2000. 

Với mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua tem bưu chính, đồng 
thời góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ 
quyền biển, đảo của Tổ quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành 03 bộ tem 
chủ đề "Biển, đảo Việt Nam" trong các năm: 2018, 2020 và 2022. 

Trước đó, bộ tem đầu tiên được phát hành với chủ đề Biển, đảo Việt Nam là bộ Sinh vật biển 
được phát hành năm 2018 tại Khánh Hòa. 

 

 

 


