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Nguồn: Phật sự online 

Ngày đăng: 28/08/2020 
Mục: Tin tức 

Lễ ký kết giữa BTS GHPGVN tỉnh, Hội ĐKSSYN tỉnh cùng Bưu điện tỉnh Kiên Giang 

Nhằm hỗ trợ cho BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh 
(ĐKSSYN) thuận tiện hơn trong việc chuyển phát miễn phí tài liệu, sử dụng dịch 
vụ Chuyển phát nhanh và Bưu phẩm bảo đảm, chiều ngày 28/8/2020 (nhằm ngày 10/7 
năm Canh Tý) tại Văn phòng Thường trực BTS GHPGVN tỉnh (83 Quang Trung, 
phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá) đã có buổi ký kết sử dụng dịch vụ chuyển phát của 
Bưu điện tỉnh Kiên Giang trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt nam (Vietnam Post). 

 

Đại diện 3 đơn vị: BTS GHPGVN tỉnh, Hội ĐKSSYN tỉnh và Công ty Bưu điện tỉnh Kiên 
Giang ký kết hợp tác 

Tham dự buổi lễ ký kết có: TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng 
ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Danh Liêm – UV HĐTS, Phó trưởng 
BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Phó Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh; TT. Thích Thiện Nhựt – Ủy 
viên Thường trực BTS, Trưởng ban Kiểm Tăng GHPGVN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ. Thích Pháp 
Trí – Chánh thư ký BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng chư Tôn đức 
trong BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có ông Phan Hùng – Thừa uỷ quyền của ông Chu 
Quang Hào – Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; ông Huỳnh Ngọc Ẩn – Giám 
đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Kỳ Quan – Giám đốc trung tâm Datapost Cần 
Thơ cùng quý vị trong Ban giám đốc và các thành viên trung tâm Datapsot Cần Thơ. 

Phát biểu tại buổi ký kết ông Huỳnh Ngọc Ẩn đã gửi lời chúc sức khỏe đến chư Tôn đức 
trong BTS. Đồng thời bày tỏ mong muốn được phục vụ nhu cầu chuyển phát của GHPGVN 
tỉnh Kiên Giang và Hội ĐKSSYN tỉnh để Bưu điện tỉnh Kiên Giang có cơ hội được thực hiện 
nhiệm vụ của mình trong công tác phục vụ nhu cầu chuyển phát của GHPGVN tỉnh được 
thuận tiện hơn trong thời gian tới. 

Được biết, Trung tâm Datapost Cần Thơ – đơn vị thành viên của Vietnam Post, là sự kết hợp 
của các dịch vụ chuyên biệt giữa dịch vụ Bưu chính truyền thống và công nghệ số trong in ấn 
và thư tín, sẽ giúp cho BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang chuyển tải số lượng 



lớn thông tin trong gửi và nhận: thư giấy (post mail), thư điện tử (e-mail), hoặc tin nhắn 
(brandname sms) và các in ấn phẩm…  

Thay mặt cho chư Tôn đức trong BTS, TT. Thích Minh Nhẫn cho biết đây là hoạt động hỗ trợ 
rất ý nghĩa của Tổng công ty Bưu điện VN và Bưu điện tỉnh Kiên Giang, giúp cho hoạt động 
Phật sự, các văn bản của Giáo hội tỉnh sẽ được chuyển tới người nhận nhanh chóng, hiệu quả. 
Đặc biệt mỗi tháng sẽ hỗ trợ chuyển phát nhanh quyển tạp chí Văn Hóa Phật Giáo đến các cơ 
quan, ban ngành, các địa điểm trên khắp cả nước. Hỗ trợ dịch vụ chuyển phát cho Hội 
ĐKSSYN và đồng bào Khmer khu vực Tây Nam bộ. 

Đại diện cho ông Chu Quang Hào – Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, ông 
Phan Hùng đánh giá cao sự nỗ lực của đôi bên trong công tác chuẩn bị một cách nhịp nhàng 
kỹ lưỡng để có được buổi ký kết ý nghĩa và đạt hiệu quả cao hôm nay. Với sự tin tưởng hợp 
tác lâu dài bền vững để hỗ trợ cho nhau trong hoạt động Phật sự, Tổng Công ty cũng như cá 
nhân ông hy vọng trong thời gian tới giữa Công ty và Giáo hội Phật giáo Kiên Giang sẽ có sự 
phối hợp nhịp nhàng, mang tính hỗ trợ chiến lược lâu dài bền vững để đạt kết quả cao hơn. 

Tại đây, TT. Thích Minh Nhẫn, đại diện cho GHPGVN tỉnh Kiên Giang và TT. Danh Liêm 
đại diện cho Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang đã cùng ông Huỳnh Ngọc Ẩn – Giám đốc Bưu 
điện tỉnh Kiên Giang ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo thỏa thuận ký kết Bưu điện tỉnh Kiên 
Giang sẽ cung ứng và phục vụ nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư từ, 
hàng hóa của Giáo hội tại tỉnh Kiên Giang. 

 

Đại diện Công ty Bưu điện tỉnh Kiên Giang ông Huỳnh Ngọc Ẩn trao gói dịch vụ chuyển phát 
nhanh đến BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, TT. Thích Minh Nhẫn tiếp nhận 



 

Đại diện Trung tâm Datapost TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Kỳ Quan trao 1000 bì thư đến BTS 
GHPGVN tỉnh Kiên Giang, TT. Danh Liêm tiếp nhận 

Dịp này, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Ban Dịch vụ Bưu chính cùng trung tâm 
Datapost Cần Thơ đã trao tặng gói dịch vụ chuyển phát miễn cước cùng 1000 bì thư cho 
GHPGVN tỉnh Kiên Giang. 

Cuối buổi tiếp ĐĐ. Thích Pháp Trí thay mặt GHPGVN tỉnh Kiên Giang gởi lời cảm ơn đến 
ông Chu Quang Hào – Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng như các đơn vị 
trực thuộc Tổng công ty khi đã hỗ trợ cho Giáo hội trong công tác chuyển, nhận các đơn từ, 
thư tín, và các dịch vụ Bưu chính khác. 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Khánh Hòa 

Ngày đăng: 29/08/2020 
Mục: Xã hội 

Tem kỷ niệm ngày 2-9-1946 trên bì thư thực gửi 

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân 
chủ cộng hòa, một dấu mốc thiêng liêng khẳng định chủ quyền của nước ta. 

 

Bì thư dán tem “Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mẫu thứ hai của tem bưu chính Việt Nam gửi từ Bưu 
cục Hà Nội - Chánh thâu cục Bắc bộ ngày 6-12-1946 đến Phú Thọ ngày 16-12-1946. 

Bộ tem đầu tiên của nước ta được phát hành vào ngày 2-9-1946, theo Sắc lệnh số 172 ngày 
27-8-1946 của Chủ tịch Chính phủ (trước đó dùng tạm tem Đông Dương in đè tiêu đề tên 
nước lên mặt tem). Bộ tem in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, có 5 mẫu giống hình, khác 
màu, khác giá tiền, do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế. Bộ tem được phát hành ngoài việc dùng 
để thanh toán cước phí, còn có ý nghĩa quan trọng hơn là đánh dấu sự trưởng thành độc lập 
của tem bưu chính Việt Nam. Có lẽ, do đất nước bị chiến tranh triền miên, đi sơ tán nhiều lần, 
rồi ưu tiên cho cái ăn, cái mặc nên ít người còn giữ lại những bì thư thực gửi dán bộ tem đầu 
tiên này. Cho nên, những bì thư này hiện nay cực kỳ quý hiếm. 

Qua đây cho thấy mỗi con tem đều có lý lịch của nó, tìm hiểu và nắm rõ hoàn cảnh ra đời của 
các bộ tem sẽ giúp ta biết thêm về lịch sử đất nước, văn hóa dân tộc... 

Ngụy Như Ánh 

 

 

 

 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 28/08/2020 
Mục: Tin tức 

Bộ TT&TT phát hành bộ tem về biển, đảo với chủ đề “Tàu cảnh sát biển Việt Nam” 

Ngày 27/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát 
biển phát hành bộ tem biển, đảo Việt Nam (bộ 2) "Tàu cảnh sát biển Việt Nam". Bộ tem 
được triển khai theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, 
đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020. 

 

Bộ tem gồm 4 mẫu: Tàu cảnh sát biển 1013 (K206), 4033 (TT400), 9004 (Tàu kéo cứu hộ) và 
8003. (Ảnh: ictvietnam.vn) 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam (28/8), 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 Việt Nam 
và điều ước quốc tế có liên quan. Bộ tem đã được phát hành để tiếp tục góp phần quảng bá 
hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận đấu 
tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Bộ tem được thiết kế tràn lề bởi họa sĩ Nguyễn Du, gồm 4 mẫu khuôn khổ 43 x 32mm và 1 
blốc khuôn khổ 150 x 100mm. Bộ tem gồm 4 mẫu với các hình ảnh chủ đạo là tàu cảnh sát 
biển 1013 (K206), tàu cảnh sát biển 4033 (TT400), tàu cảnh sát biển 9004 (tàu kéo cứu hộ) và 
tàu cảnh sát biển 8003; đây là 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. 

Những mẫu tem đã thể hiện được quá trình trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát 
biển 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 lớp Hamilton, lớp sông Hàn, và đến thế hệ các tàu hiện đại 
do Việt Nam tự đóng DN 2000. 

Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 27/8/2020 đến ngày 
30/6/2022. 



Được biết, từ năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định phát hành 3 bộ tem chủ 
đề "Biển đảo Việt Nam". Trong đó, bộ tem đầu tiên được phát hành năm 2018 với chủ đề 
“Sinh vật biển". Bộ thứ hai với chủ đề về “Tàu cảnh sát biển Việt Nam” được phát hành lần 
này. Và bộ thứ ba có chủ đề về “Động vật đặc hữu biển, đảo” sẽ được phát hành trong năm 
2022./. 

Thu Hương 

 

  



Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 28/08/2020 
Mục: Xã hội 

An toàn trong chi trả chế độ cho người dân 

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã phối hợp với 
Bưu điện tỉnh thực hiện phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bắt đầu từ tháng 8 
và các tháng tiếp theo cho người dân bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

Bà Hà Thị Nhung, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, đến nay, toàn tỉnh có 34.723 người 
được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, có 34.716 người hưởng lương 
hưu và hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; 7 người hưởng trợ cấp BH thất nghiệp. Để bảo đảm 
việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH được an toàn, UBND tỉnh đã có Văn bản số 
2427/UBND-KGVX về việc đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh, chi trả lương hưu và trợ cấp 
bảo hiểm xã hội tháng 8 và các tháng tiếp theo. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh 
có trách nhiệm thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm cho đối tượng thụ hưởng 
đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19; khuyến khích các đối tượng thụ hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm 
xã hội tại nhà riêng. 

 

Cán bộ Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu tại nhà cho hộ dân trên địa bàn TP Tuyên Quang. 

Hiện tại, Bưu điện tỉnh có 400 nhân viên. Để đảm bảo việc chi trả lương hưu và trợ cấp 
BHXH cho người được thụ hưởng một cách tốt nhất, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả theo 2 
phương án: Chi trả tại các điểm cố định và tại nhà riêng. Tất cả các phương án đều phải đảm 
bảo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đối với trường hợp chi trả tại các điểm cố 
định, cần trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn để rửa tay; yêu cầu người thụ hưởng đeo khẩu 
trang, giữ khoảng cách an toàn trong quá trình chi trả... Còn đối với trường hợp đến chi trả tại 
nhà, nhân viên Bưu điện sẽ được đo thân nhiệt, có phiếu ghi kết quả do Giám đốc Bưu điện 
các huyện ký xác nhận để thông báo cho người thụ hưởng khi cần. Đồng thời, thực hiện đeo 
khẩu trang, trang bị các phương tiện phòng dịch khác nếu cần thiết. 

Hầu hết người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện đều đồng tình ủng hộ cách làm 
của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ông 
Nông Văn Nghĩ, tổ Vĩnh Bảo, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) chia sẻ, ông rất yên tâm khi 
Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện linh hoạt việc chi trả lương hưu. Ông đã trực tiếp đến điểm cố 
định để nhận lương. Tất cả mọi người đều thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch như: 
Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn. 



Còn bà Mai Thị Hòa, tổ nhân dân Tân Bắc, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) được nhân viên bưu 
điện đến tận nhà chi trả chế độ. Bà Hòa bày tỏ, vì điều kiện sức khỏe bà không đến nhận 
lương tại điểm cố định. Bà rất phấn khởi và yên tâm khi Bảo hiểm xã hội tỉnh tạo điều kiện 
chi trả lương hưu tại nhà. Đây cũng là giải pháp tốt nhất để phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh 
Covid-19. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, BHXH tỉnh quyết tâm 
thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa tiếp tục phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, việc áp dụng linh hoạt các phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH cho người được thụ hưởng trong thời gian này đã góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi 
người và cả cộng đồng. 

Bài, ảnh: Giang Lam 

 

 

 


