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Việt Nam phát hành tem bưu chính về các món ngon được thế giới vinh danh 

Để tôn vinh những nét đẹp của văn hóa ẩm thực Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ 
phát hành 03 bộ tem về chủ đề Ẩm thực Việt Nam trong các năm: 2020, 2021 và 2022 giới 
thiệu các món ăn nổi tiếng của ba miền. 

Bộ tem "Ẩm thực Việt Nam" phát hành năm 2020 gồm 04 mẫu, giới thiệu các món ăn: "Phở 
gà", "Nem cuốn", "Bún chả", "Bún thang" với giá mặt 4000 đ, 4.000đ, 6.000đ và 12.000đ. 

 

Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi và ban tặng nhiều sản vật, trong đó có nhiều loại lương 
thực, thực phẩm, gia vị đặc biệt, để tạo nên văn hóa ẩm thực độc đáo, riêng biệt, đặc sắc của 
ba miền Bắc - Trung - Nam, góp phần làm phong phú cho nền ẩm thực Việt Nam. 

Là một trong các vùng văn minh lúa nước của nhân loại, ẩm thực Việt Nam chủ yếu phát 
triển, sáng tạo trên các chế phẩm từ lúa gạo, đặc biệt là các món ăn dạng sợi. Kết hợp với thực 
phẩm và gia vị đặc trưng, cùng cách chế biến giản dị nhưng không kém phần tinh tế, các món 
ăn Việt Nam ngày càng được biết đến và vinh danh trên toàn thế giới. 

Bộ tem "Ẩm thực Việt Nam" phát hành năm 2020 do họa sĩ Tô Minh Trang và Phạm Trung 
Hà, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Với phong cách tả thực, họa sĩ giới thiệu các 
món ăn dưới hai góc nhìn: Góc nhìn từ cận cảnh của món ăn được thể hiện chi tiết bằng ánh 
sáng, màu sắc, nguyên liệu, và góc nhìn tổng thể từ trên xuống thể hiện cách sắp đặt, trình bày 
món ăn. Nền tem được cách điệu hình ảnh phố cổ Hà Nội vẽ nét và hình ảnh lá chuối vừa 
mang tính trang trí, vừa là biểu tượng trong văn hóa ẩm thực của người Việt. 

Bộ tem được thiết kế theo khuôn khổ  43 x 32 (mm), FDC với khuôn khổ 190 x 110 (mm). Bộ 
tem được phát hành vào ngày 10/10/2020. 

Trước đó, về đề tài ẩm thực Việt Nam, năm 2008, Bưu chính Việt Nam đã phát hành bộ tem 
với 2 mẫu tem về các món "nem rán", "phở bò" do họa sỹ Võ Lương Nhi, Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam thiết kế. Đây là những món ăn quan trọng đối với người Hà Nội nói riêng và 
với người Việt Nam nói chung, đồng thời ghi đậm những nét văn hóa ẩm thực Việt Nam. 

Từ phở đã được đưa vào trong 2.500 từ mới cập nhật của Từ điển tiếng Anh giản lược Oxford 
(Shorter Oxford English Dictionary) xuất bản ngày 20/9/2007 tại Anh và Mỹ. Những từ nước 
ngoài được đưa vào từ điển này đa số đều là tên gọi các món ăn độc đáo của các quốc gia trên 



thế giới. Điều đó cho thấy, phở không chỉ là món ăn quen thuộc, đặc trưng của người Việt, mà 
còn trở thành một thương hiệu văn hóa Việt để lại ấn tượng đẹp đối với du khách nước ngoài. 

Các món ăn Việt Nam như phở, nem cuốn - nem rán, bún chả cũng đã đã được nhiều báo 
quốc tế vinh danh là món ngon hấp dẫn của Việt Nam. Đặc biệt, hãng tin CNN đã nhiều lần 
bình chọn và giới thiệu các món ngon của Việt Nam - đất nước có ẩm thực được du khách yêu 
thích nhất. 

Hoàng Linh 

 

  



Nguồn: Báo Thương hiệu và Công luận 

Ngày đăng: 05/10/2020 
Mục: Thương hiệu 

Apps My VNPost đổi tên thương hiệu thành My Vietnam Post 

Ứng dụng trên smartphone My VNPost của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post) vừa cập nhật phiên bản mới trên android. 

Một số cập nhật trong phiên bản mới như: Đổi tên thương hiệu thành My Vietnam Post; Giao 
diện mới; Update địa chỉ nhận; Thêm chức năng Tạo cấu hình đơn hàng; Tạo đơn với Dịch vụ 
mới; Bổ sung thông tin bảng cước dịch vụ mới; Thêm nguồn tạo đơn trong chi tiết đơn hàng 
gửi; Tạo đơn hàng từ tính thử cước; Hiển thị danh sách đơn hàng theo thống kê báo cáo; Danh 
sách yêu cầu duyệt hoàn; Thống kê đơn hàng phát hoàn; Tạo ticket (điều chỉnh và khiếu 
nại)… 

Cụ thể, hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin bảng giá các loại dịch vụ đang được hỗ 
trợ trên app My Vietnam Post (Chuyển phát thường – BK, Chuyển phát nhanh – EMS, 
Chuyển phát ECOD, Cước các loại dịch vụ cộng thêm); 

 

Ứng dụng My VNPost sẽ được cập nhật thường xuyên nhằm mang đến thuận tiện nhất cho 
người sử dụng 

Về tính năng tính thử cước, để minh bạch cách thức tính cước, hệ thống hỗ trợ khách hàng 
chức năng này bằng việc chỉ với vài thao tác, khách hàng có thể nhập các giá trị như địa chỉ 
gửi, địa chỉ nhận, khối lượng, tiền thu hộ, thể tích gói hàng, sau đó hệ thống sẽ hiển thị công 
thức tính cước và chi tiết các loại cước phí khách hàng cần chi trả. 

Hệ thống cũng hỗ trợ người dùng đăng nhập tài khoản bằng cách xác thực qua Zalo và 
Facebook, người sử dụng không cần thực hiện các thao tác nhập user/password login, hệ 
thống sẽ tự động gửi tin nhắn về tài khoản zalo/facebook của người sử dụng khi có thông báo 
đến từ My Vietnam Post (gồm các thông báo bình luận, thông báo đơn hàng)... 

Các bản cập nhập mới giúp Apps My Vietnam Post hoàn thiện các chức năng, giúp khách 
hàng có những trải nghiệm mới, tương tác ngày cần gần hơn với Bưu tá phát, nắm rõ các 
thông tin bưu gửi hơn, trực tiếp khiếu nại về Bưu cục phát, bưu tá phát, bưu cục chấp nhận. 

Apps My Vietnam sẽ được cập nhật thường xuyên, khoảng 1tháng/1 lần. Ứng dụng này được 
đội ngũ kỹ thuật của Vietnam Post xây dựng theo tiêu chí thân thiện, thuận tiện nhất cho 
người sử dụng.  

                                                                                                                           Mạnh Thắng 

  



Nguồn: TH Đồng Tháp 

Ngày đăng: 5/10/2020 
Mục: Sự kiện 

Khánh thành trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp 

Sáng ngày 05/10, UBND tỉnh Đồng Tháp và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức 
khánh thành trụ sở Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính 
công; công bố vận hành các mô hình mới trong cải cách thủ tục hành chính. 

 

Đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở Trung tâm Hành chính công 

Trụ sở Trung tâm đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, số 85, đường Nguyễn Huệ, 
phường 1, thành phố Cao Lãnh. 

Tại buổi lễ, Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố Quyết định Thí điểm chuyển giao cho Bưu điện 
tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 3 
(mở rộng). Hai mô hình mới trong cải cách thủ tục hành chính được công bố lần này là mô 
hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; mô hình công dân không 
viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp. Như vậy, hiện nay Trung tâm sẽ là nơi tiếp nhận và trả kết quả hơn 1.280 thủ tục 
thuộc 20 sở, ban, ngành tỉnh. 

Phát biểu tại buổi khánh thành, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định 
việc di dời trụ sở Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công Đồng 
Tháp sang tòa nhà Bưu điện tỉnh thể hiện sự quyết tâm cải cách mạnh mẽ, xem người dân, 
doanh nghiệp là khách hàng để phục vụ. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi nhân viên làm 
việc tại Trung tâm, những người đại diện cho hình ảnh chính quyền tỉnh Đồng Tháp tiếp tục 
nâng cao hơn nữa tinh thần phục vụ. 

Cao Lê/THĐT 

 

 

 

  



Nguồn: CTT TƯ Đoàn 

Ngày đăng: 5/10/2020 
Mục: Tin tức 

Khai mạc giải bóng đá Vietnam Post mở rộng lần thứ VII 

Ngày 4/10, tại sân bóng đá Đông Đô, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá nam 
Vietnam Post mở rộng lần thứ VII. Giải đấu có sự tham dự của gần 200 vận động viên đến từ 
8 đội bóng. 

Giải bóng đá Vietnam Post mở rộng lần thứ VII do Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam tổ chức thường niên hàng năm quy tụ rất nhiều các đội bóng lớn đến từ các đơn vị 
trực thuộc Tổng công ty và các đối tác Tổng công ty, cùng các cầu thủ có kỹ thuật cao tạo nên 
tính chuyên môn, chuyên nghiệp của giải đấu. 

Tham gia giải bóng đá Vietnam Post mở rộng lần này quy tụ 9 đội bóng là các đơn vị trong và 
ngoài ngành Bưu điện gồm: đội bóng Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng công ty, Đoàn Thanh 
niên Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Chuyển phát 
nhanh Bưu điện, Đoàn Thanh niên Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Đoàn 
Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và chuyển giao 
công nghệ VINA (VINATTI), Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đội bóng đá của Bưu điện Hà Nội 
và đội bóng đá FPT IS. 

Phát biểu tại lễ khai mạc Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Nghiêm Tuấn Anh nhấn 
mạnh: Giải lần này tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong 
toàn Đoàn và trở thành một hoạt động rất bổ ích, đầy ý nghĩa. Đây là một sân chơi lành mạnh, 
thú vị, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị thuộc Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam với các đơn vị đối tác; tạo cơ hội để các thành viên tham gia giải đấu có cơ hội 
luyện tập, cọ xát rèn luyện cũng như giải trí sau mỗi tuần làm việc. 

 

BTC tin tưởng rằng giải đấu sẽ thúc đẩy ngày càng lớn mạnh phong trào thể thao trong đoàn 
viên thanh niên, phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại đáp ứng nhu cầu 
nguyện vọng rèn luyện thể dục thể thao của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sự giao lưu học hỏi 
giữa các đơn vị thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị. 

Sau lễ khai mạc đã diễn ra 3 trận đấu giữa các đội PTI - NAM Á BANK, EMS - BĐ HN, Cơ 
quan Vietnam Post - Vận chuyển và Kho vận Bưu điện. Tại Với tinh thần đoàn kết, thi đấu 
trung thực thể thiện tinh thần cao thượng, tại các cặp đấu các cầu thủ đã cống hiến cho khán 
giả những pha phóng hay và những bàn thắng đẹp 

Các trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào tất cả các buổi chiều thứ bảy trong tuần. Giải giải bóng 
đá Vietnam Post mở rộng lần thứ VII sẽ bế mạc vào ngày 7/11/2020. 

Bảo Anh 


