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Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Tố Hữu 

 

Bộ tem khắc họa chân dung nhà thơ Tố Hữu được vẽ bằng màu nước, lột tả thần thái một nhà 
thơ lớn của đất nước. 

Ngày 2/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem "Kỷ niệm 100 năm sinh Tố 
Hữu (1920-2002)" nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu. Tham dự buổi lễ có ông 
Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 

 

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bức tranh tem. 

Bộ tem khắc họa chân dung nhà thơ Tố Hữu được vẽ bằng màu nước, lột tả thần thái một nhà 
thơ lớn của đất nước. Trên nền tem thể hiện phong cảnh thiên nhiên đặc trưng quê hương Ông 
– huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế với những con thuyền lướt sóng trên sông lúc bình 
minh. Bên cạnh là các tập thơ tiêu biểu của ông như: "Từ ấy", "Ra trận", "Máu và Hoa", "Việt 
Bắc", "Gió lộng". Tất cả tôn vinh sự nghiệp thơ ca Cách mạng của nhà thơ Tố Hữu. 



Bộ tem gồm 1 mẫu tem, được thiết kế tràn lề, có khuôn khổ 43 x 32 mm do họa sĩ Tô Minh 
Trang -Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu 
chính công cộng từ ngày 02/10/2020 đến ngày 30/06/2022. 

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Nhà thơ Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, bí danh là Lành, sinh ngày 04/10/1920 
trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Ông là nhà thơ lớn có công khai sáng và dẫn dắt nền văn học cách mạng 
Việt Nam. Ở Tố Hữu có sự hài hòa giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ. Thơ Tố Hữu là 
thơ mới, hiện đại, sâu sắc, tập trung chuyển tải những tình cảm lớn của nhân dân trong suốt 
hành trình lịch sử của Đảng và của dân tộc Việt Nam. 

Ông còn là nhà hoạt động chính trị năng nổ, người lãnh đạo ưu tú của Đảng trên mặt trận tư 
tưởng - văn hóa, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước, 
ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Ông đã được 
Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật. 

Tố Hữu tham gia cách mạng từ rất sớm. Khi còn là học sinh ông đã hoạt động sôi nổi các 
phong trào cách mạng tại Thừa Thiên Huế. Năm 1938 khi mới 18 tuổi, ông đã được kết nạp 
vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này chính là bước ngoặt đánh dấu cuộc đời của ông. 
Từ một cậu thanh niên bình thường trở thành một người chiến sĩ cách mạng - Chặng đường 
hoạt động sôi nổi của người cộng sản trung kiên bắt đầu "Từ ấy". 

Là một người kiên định, tài năng và yêu nước, Tố Hữu đã đảm nhận qua rất nhiều vị trí lãnh 
đạo chủ chốt trong chính phủ Việt Nam như: Thứ Trưởng Bộ Tuyên truyền; Phó Chủ tịch Hội 
Đồng Bộ trưởng; Bí thư Ban chấp hành Trung Ương … 

Thơ Tố Hữu mang tính thời sự rất cao, thơ ông gắn liền với từng biến động của đất nước, 
phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị trọng đại. 

Thơ Tố Hữu hội tụ tinh túy nhất của thể thơ truyền thống lục bát, ông sử dụng nhuần nhuyễn 
các câu ca dao, câu vè vào những bài thơ mang nặng tính sử thi. Hình ảnh trong thơ của ông 
cũng rất mộc mạc, gần gũi và chân thực. Mặc dù là một chiến sĩ Cộng Sản, sáng tác thơ để 
phục vụ cách mạng, nhưng cảm hứng lãng mạn, nhẹ nhàng giúp thơ của ông không bị khô 
khan, cứng nhắc mà truyền cảm hơn, dễ đi vào lòng công chúng hơn. 

 

 



Nguồn: TH Thanh Hóa 

Ngày đăng: 2/10/2020 
Mục: Báo chí Cuộc sống 

Nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn 
tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai 
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông:  

- Thực hiện theo dõi, giám sát công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng kịp thời đến địa chỉ 
nhận đảm bảo thời gian; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời tất cả các trường hợp vi phạm 
chất lượng theo quy định; định kỳ đánh giá báo cáo kết quả phát hành báo, tạp chí trên địa bàn 
toàn tỉnh. 

- Hướng dẫn, triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác đề 
xuất cơ chế, chính sách về công tác phát hành báo Đảng trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Thực hiện kiểm tra trong việc phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn đảm bảo chất 
lượng, thời gian theo đúng quy định về hoạt động dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành 
báo chí. 

 

Ảnh minh họa. 

2. Sở Tài chính: 

- Hướng dẫn phân bổ kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng đã cấp hàng năm cho các huyện, thị 
xã, thành phố; giám sát việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng thực hiện đúng 
nguyên tắc, đúng mục đích, không dùng kinh phí mua báo chí của Đảng để chi vào việc khác, 
hoặc mua các ấn phẩm khác. 

- Hàng năm thẩm định định mức kinh phí bố trí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ 
phát hành báo Thanh Hóa; báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt bố trí 
dự toán kinh phí hàng năm cho đơn vị phát hành triển khai thực hiện. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 



- Tham mưu cho Đảng bộ cùng cấp mua đúng, mua đủ và sử dụng, phát huy báo, tạp chí của 
Đảng hiệu quả, giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là vùng nông thôn, vùng dân 
tộc thiểu số, miền núi nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các hình thức phù 
hợp về mục đích, ý nghĩa về đọc báo, tạp chí của Đảng đối với tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, 
đảng viên và nhân dân trên địa bàn, nhằm nâng cao công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý 
luận, nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, đảng viên; giúp cho các đảng bộ, chi bộ, các cơ 
quan, đơn vị có nhiều thông tin phục vụ quá trình công tác và sản xuất kinh doanh; phổ biến 
những kinh nghiệm hay, những gương người tốt, việc tốt,... 

- Rà soát các các xã, phường, thị trấn quản lý sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, 
việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng thực hiện đúng nguyên tắc, đúng mục đích, 
không dùng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng để chi vào việc khác, hoặc mua các ấn phẩm 
khác. 

4. Đề nghị Bưu điện tỉnh Thanh Hóa: 

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hành báo chí nhằm tăng 
cường phát hành báo, tạp chí của Đảng rộng khắp tới vùng miền, nhất là khu vực miền núi, 
vùng sâu, vùng xa. 

- Tăng cường đầu tư phương tiện xe chuyển, ứng dụng công nghệ thông tin trong đặt báo, tạp 
chí; cải tiến hành trình đường thư, quy trình chia chọn, trong đó ưu tiên khai thác các loại báo 
ngày để chuyển đến độc giả sớm; góp phần nâng sản lượng phát hành đối với báo, tạp chí của 
Đảng. 

- Thực hiện tốt việc chuyển phát báo chí đến tay độc giả kịp thời, chính xác, đáp ứng các chỉ 
tiêu theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo 
chí. Gắn với phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng với báo, tạp chí không thu tiền 
nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 đến các tổ chức cơ sở 
Đảng, nhất là các chi bộ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, đảm bảo 
thời gian, số lượng, địa chỉ đối tượng được cấp ấn phẩm báo, tạp chí. 

- Trên cơ sở Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT ngày 05/2/2016 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo 
chí, hàng năm đề xuất mức giá cước phát hành Báo Thanh Hóa với Sở Thông tin và Truyền 
thông và các ngành, đơn vị liên quan xem xét, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. 

- Định kỳ quý, 6 tháng, năm, tổng hợp kết quả công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng báo 
cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông). Đề nghị các cơ quan, đơn vị 
liên quan chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung trên nhằm nâng cao chất lượng công tác phát 
hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

  



Nguồn: An ninh tiền tiền 

Ngày đăng: 2/10/2020 
Mục: Pháp luật 

Khởi tố đối tượng đánh tráo hàng để lừa nhân viên bưu điện 

Sau khi đánh tráo lấy chiếc điện thoại trị giá 44 triệu đồng rồi đưa nhân viên bưu điện 
gói hàng trị giá 2 triệu đồng đã chuẩn bị sẵn, Nghĩa nói lý do sản phẩm không đúng như 
yêu cầu nên không nhận, không trả tiền. 

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, CQĐT Công an huyện này vừa ra quyết định 
khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Nghĩa (SN 1989, trú tại huyện Kinh 
Môn, Hải Dương) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 

Đối tượng Phan Văn Nghĩa (trú Hải Dương) bị bắt ngày 28/9 

Trước đó, ngày 24/8, Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của chị Bùi Thị Lan 
(SN 1988, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) – là nhân viên giao hàng của Bưu điện 
huyện Nghi Xuân với nội dung: Ngày 19/8, tại Khu đô thị mới Xuân An, thuộc tổ dân phố 7, 
thị trấn Xuân An (Hà Tĩnh), trong quá trình giao chiếc điện thoại Nokia 8800 cho khách hàng 
thì bị đánh tráo bằng điện thoại Nokia 6700. 

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28/9, Công an huyện Nghi Xuân 
đã điều tra, làm rõ Phạm Văn Nghĩa là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, đánh tráo điện 
thoại nói trên. 

Quá trình đấu tranh, Nghĩa khai nhận: Ngày 16/8, đối tượng liên hệ với cửa hàng bán điện 
thoại Hoàng Luxury (Hà Nội) để đặt mua 1 chiếc ĐTDĐ Nokia 8800, trị giá 44 triệu đồng rồi 
chuyển về huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhận hàng sẽ giao tiền. 

Sau đó, cửa hàng Hoàng Luxury đã gửi chiếc ĐTDĐ trên qua đường bưu điện về địa chỉ (số 
nhà 201, đường Nguyễn Nghiễm, tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân). Đây là 
địa chỉ có thật nhưng là một hiệu sửa xe máy và đối tượng dùng để lừa người giao hàng. 

Đến ngày 19/8, chị Lan đến giao hàng ở địa chỉ trên nhưng không gặp được người nhận nên 
gọi điện thoại theo số ghi trên bưu phẩm. Một người đàn ông (sau này xác định là Phạm Văn 
Nghĩa)  nghe máy rồi "dụ" chị Lan ra khu vực gần khu đô thị Xuân An để giao hàng. 

Tại đây, đối tượng nhanh tay đánh tráo chiếc điện thoại Nokia 8800 trị giá 44 triệu đồng từ 
Hoàng Luxury gửi về rồi đưa nhân viên bưu điện gói hàng ĐTDĐ Nokia 6700 trị giá 2 triệu 
đồng (đã chuẩn bị từ trước). 



Sau khi dùng thủ thuật tráo hàng thành công, Nghĩa nói lý do cửa hàng Hoàng Luxury gửi sản 
phẩm không đúng như yêu cầu nên không nhận, không trả tiền. 

Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 
Phạm Văn Nghĩa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để xử lý đối tượng theo quy định của 
pháp luật. 

Phương Nam 

 


