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Tấm gương vượt khó của anh công nhân lái xe bưu chính 

Những ngày đầu tháng 10, theo chân đoàn công tác của Công đoàn Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam tại Bưu điện các tỉnh phía Nam, chúng tôi có ghé thăm Trung tâm Vận chuyển Kho 
vận miền Nam - Công ty Vận chuyển Kho vận Bưu điện để gặp mặt anh công nhân lái xe vận 
chuyển bưu chính Trần Tấn Hòa. 

Anh Trần Tấn Hòa là người vừa đại diện cho người lao động có thành tích xuất sắc của Bưu 
điện Việt Nam tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 do Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. 

Vào nghề lái xe bưu chính từ năm 2014, hiện anh Hòa đang đảm nhiệm tuyến đường thư TP 
Hồ Chí Minh - Đà Nẵng. Tuyến đường có chiều dài cả đi và về hơn 2000 km với thời gian 
toàn trình 60 giờ, đi qua các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định 
đến điểm cuối là Trung tâm khai thác Đà Nẵng rồi quay trở lại TP. Hồ Chí Minh sau khi tiếp 
nhận và trả hàng hóa tại các điểm bưu cục, trung tâm khai thác trên tuyến đường. 

 

Anh Trần Tấn Hòa nhận giải đặc biệt trong chương trình Thi đua “Lái xe giỏi – Giữ xe an 
toàn” năm 2018 

Không chỉ làm mỗi nhiệm vụ lái xe, anh Hòa cũng tham gia bốc xếp hàng hóa tại các bưu cục, 
trung tâm khai thác với tổng trọng lượng hàng hóa hai chiều đi và về lên tới hơn 16 tấn. 

Vì đi qua nhiều vùng địa lý, khí hậu khác nhau nên thường xuyên gặp những bất lợi về thời 
tiết, khi thì mua như trút nước, lúc nắng như đổ lửa nên công tác bảo quản hàng hóa luôn 
được anh Hòa đặt lên hàng đầu. Trước mỗi chuyển hàng, anh Hòa luôn có mặt trước 60 phút 
để nhận, kiểm tra kỹ thuật xe và cùng hỗ trợ lên hàng đầu điểm khai thác tại TP. Hồ Chí Minh 
để đảm bảo thời gian xuất phát lúc 7h. 

Do tính chất công việc, thời gian sinh hoạt của anh Hòa hầu như ở trên những cung đường và 
gắn liền với chiếc xe thư. Anh chia sẻ, nhiều khi để đảm bảo thời gian toàn trình, cánh lái xe 
tụi này ăn nghỉ luôn trên xe. Có những lúc mệt quá, đỗ tạm vào vệ đường nghỉ một chút lấy 
sức đi tiếp. 



Nhà có mẹ già 73 tuổi; 2 con thì còn nhỏ, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 22 tháng tuổi; vợ không 
có việc làm ổn định… do đó thu nhập gia đình chủ yếu trong cả vào anh Hòa. Mặc dù mỗi 
tháng chỉ khoảng 13 triệu đồng, tuy nhiên anh Hòa chưa bao giờ than khổ hay phàn nàn bất cứ 
điều gì trong cuộc sống. 

Ở anh người ta thấy sự hy sinh, tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp, đặc biệt khi lãnh đạo đơn vị yêu 
cầu, hoặc khi có chuyến thư tăng cường đi các vùng sâu vùng xa, hay thời điểm cao điểm 
hàng hóa về nhiều như dịp lễ, tết cá nhân anh luôn xung phong nhận nhiệm vụ lên đường bất 
kể giờ giấc. 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lái xe bưu chính, trong giai đoạn 2015 - 2020, anh 
Trần Tấn Hòa được Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen năm 2017 và năm 
2018. Trong chương trình Thi đua "Lái xe giỏi – Giữ xe an toàn" dành cho đội ngũ lái xe thư, 
anh Trần Tấn Hòa đã được giải Nhì (năm 2017) và Giải đặc biệt (năm 2018). Ngoài ra, hằng 
năm anh đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và được Giám đốc Công ty tặng Giấy khen. 

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Tấn Hòa cho biết rất vinh dự được Đại hội thi đua yêu nước 
Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam bình chọn là đại biểu đại diện cho người lao 
động có thành tích xuất sắc của Bưu điện Việt Nam tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn 
quốc lần thứ X năm 2020. 

Trong thời gian tới, bản thân anh Trần Tấn Hòa sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa 
để đáp lại sự tin tưởng, yêu mến của các đồng nghiệp, sự kỳ vọng của lãnh đạo các cấp và đặc 
biệt là sự ủng hộ vô điều kiện của gia đình giúp anh vượt trên khó khăn của cuộc sống, vững 
tay lái để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Trung Kiên 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Ninh Thuận 

Ngày đăng: 9/10/2020 
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Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: Ký kết hợp tác, sử dụng dịch vụ của Bưu 
điện tỉnh 

Ngày 9-10, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận 
hợp tác, sử dụng các dịch vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam do Bưu điện tỉnh phục vụ 
tại địa bàn. 

Theo đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Giám đốc Bưu điện tỉnh, lễ ký kết thể hiện sự đồng hành 
cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng phát triển trong thời đại hội nhập toàn 
cầu hóa. Với chính sách cước phí ưu đãi, thông qua hợp tác, nhằm hỗ trợ cho Ban Trị sự 
thuận tiện hơn trong việc chuyển phát tài liệu khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu 
phẩm của bưu điện. 

 

Các đại biểu chứng kiến nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam tỉnh và Bưu điện tỉnh. 

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam có Công ty Datapost 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 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chuyển phát các tài liệu đến phật tử, các thành 
viên bằng các hình thức phổ biến như: Thư giấy (post mail), thư điện tử (e-mail), hoặc tin 
nhắn (brandname SMS)….đáp ứng nhu cầu phục vụ phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tại tỉnh nhà. 

Dịp này Bưu điện tỉnh trao tặng tượng trưng cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 
gói dịch vụ chuyển phát ưu đãi trong quý IV-2020. 

  



Nguồn: Viettimes 
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Nhiều nét mới đặc biệt tại Giải thưởng Chuyển đổi số 2020 

Giải thưởng Chuyển đổi số 2020 do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức đã ghi nhận nhiều 
nét mới của các sản phẩm, giải pháp tham gia dự thi. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 18/10 
tới. 

“Cổng dịch vụ dữ liệu mở Đà Nẵng” đoạt giải xuất sắc tại Vietnam Digital Awards 2020Hội 
Truyền thông Số Việt Nam khẳng định uy tín qua những bước tiến đáng tự hàoSAVIS ra mắt 
hệ giải pháp Chuyển đổi số và Trung tâm Giám sát An ninh mạng 

 

Họp báo công bố Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số 2020 

Sáng 9/10, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã họp báo công bố Lễ trao giải thưởng 
Chuyển đổi số 2020. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, nói rằng 
năm 2020 đã được chính phủ xác định là năm chuyển đổi số quốc gia. Bộ trưởng Bộ TT&TT 
Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng chuyển đổi số sẽ giúp đất nước phát 
triển. 

Đây là năm thứ 3 giải thưởng trao cho các sản phẩm dịch vụ tiêu biểu tại 4 hạng mục, bao 
gồm: Sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ số; Doanh nghiệp chuyển đổi số; Chuyển đổi số 
cơ quan nhà nước; Thu hẹp về khoảng cách số. 

Phát động từ tháng 3/2020, qua 4 tháng tiếp nhận, Ban tổ chức đã nhận được 232 hồ sơ dự thi 
với nhiều sản phẩm, giải pháp rất xuất sắc, hữu ích. Qua quá trình thẩm định công tâm và 
khách quan, Ban tổ chức đã lựa chọn ra các giải pháp công nghệ số xuất sắc nhất thuộc 27 
doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và 31 đơn vị là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp chuyển 
đổi số tiêu biểu để trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020. 

Theo ông Nguyễn Thanh Tuyên - Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, thành viên ban chấm thi Sơ khảo 
- Giải thưởng Chuyển đổi số năm nay có rất nhiều nét mới. Đầu tiên phải kể đến những ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho công tác chấm thi sơ khảo phải thực hiện trực tuyến. 
Tuy nhiên, năm nay số lượng sản phẩm dự thi lại đông đảo hơn năm trước. Ông Tuyên nói 
rằng mình thấy ngạc nhiên khi nhận được nhiều sản phẩm đề cử dự thi, điều này chứng tỏ sự 
quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp đến Giải thưởng Chuyển đổi số. 

Cũng chính vì Covid-19 mà năm nay đã có nhiều sản phẩm được phát triển nhằm giúp mọi 
người vượt qua đại dịch, chẳng hạn như các giải pháp hội thảo, học tập trực tuyến, giải pháp 
chấm công, dịch vụ công trực tuyến. 



Một nét mới nữa ở Giải thưởng năm nay chính là có sự tham gia của một số sản phẩm, giải 
pháp từng đạt được giải thưởng quốc tế, chẳng hạn như giải pháp về logistic của công ty 
Abivin từng đạt giải thưởng Startup World Cup 2019 trị giá 1 triệu USD. Hay như một sản 
phẩm được trao giải thuộc lĩnh vực bản quyền số trên mạng – đây là sản phẩm được chuyển 
giao công nghệ từ Hàn Quốc. 

Theo ông Vũ Kiêm Văn, thành viên Ban tổ chức, bên cạnh các doanh nghiệp lớn như VNPT, 
FPT, Viettel, MISA tham dự thì có những doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng có giải pháp công 
nghệ rất mạnh tập trung vào AI, Blockchain – chứng tỏ tính đa dạng rất lớn trong các doanh 
nghiệp dự thi. Nhiều sản phẩm đã được triển khai thành công trên quy mô quốc gia như sản 
phẩm eCabinet hay hệ thống một cửa quốc gia của Viettel. Lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin 
cũng nhận được sự tham gia tích cực khi có gần 20 đơn vị gửi sản phẩm dự thi và Ban tổ chức 
đã chọn ra được 4 sản phẩm để trao giải. 

Ông Nguyễn Huy Dũng – Cục trưởng Cục Tin học hóa, trưởng ban chấm thi Sơ khảo, cũng 
đồng tình với ý kiến của ông Vũ Kiêm Văn. Ông Dũng nói rằng trong lĩnh vực an toàn, an 
ninh mạng, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tiến bộ. Trên thế giới người ta phân ra 22 
loại danh mục sản phẩm an ninh mạng. Nếu như năm 2014 Việt Nam mới chỉ giỏi một lĩnh 
vực là phần mềm diệt virus, năm 2017 làm chủ được 10/22 nhóm sản phẩm thì đến nay đã 
làm chủ được 18/22 nhóm sản phẩm. 

Trong giải thưởng Chuyển đổi số 2020 và các năm vừa qua, có một hạng mục dành để vinh 
danh những giải pháp đóng góp vì cộng đồng, đó là hạng mục Giải thưởng thu hẹp khoảng 
cách số. Khi đề ra hạng mục này, VDCA nhận thấy rằng khi công nghệ càng phát triển thì 
càng cần đến những giải pháp thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, giúp người 
dân vùng sâu vùng xa có khả năng tiếp cận nhiều hơn với công nghệ. Đối với hạng mục này, 
năm nào VDCA cũng lựa chọn được sản phẩm trao giải. 

Năm nay có 2 giải pháp được lựa chọn trong đó có một giải pháp về đào tạo trực tuyến giúp 
học sinh ở vùng nông thôn cũng có thể tiếp cận được với những thầy giáo giỏi nhất cũng như 
học liệu trên khắp đất nước. Giải pháp thứ hai là giúp người khiếm thị sơ chế dữ liệu – đây là 
những dữ liệu đầu vào cho những hệ thống phân tích trí tuệ nhân tạo. 

Giải thưởng Chuyển đổi số 2020 cũng chứng kiến những nỗ lực chuyển đổi số rất lớn từ phía 
doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Huy Dũng, những lĩnh vực nào cần chuyển đổi số nhất thì có 
nhiều sản phẩm dự thi nhất. 

Đầu tiên có thể kể đến tài chính ngân hàng. Họ có sức ép tự nhiên, nếu không chuyển đổi số 
sẽ tụt hậu. Thứ hai là chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước do ý chí rất mạnh mẽ của Chính 
phủ. Lĩnh vực Y tế cũng có sự tiến bộ nhanh chóng. Nếu như tháng 4 Việt Nam mới khai 
trương nền tảng khám chữa bệnh từ xa (do Viettel phát triển) thì đến tháng 9 vừa qua đã có 
1.000 điểm cầu khám chữa bệnh từ xa kết nối giữa các bệnh viện. Giáo dục cũng đang chuyển 
mình. Có thể kể đến giải pháp của công ty MISA, giúp 14.000 trường không cần đầu tư hệ 
thống cũng có thể quản lý được học sinh, đóng học phí trên mạng… 

Ông Nguyễn Huy Dũng cho biết thậm chí Hội sinh vật cảnh Việt Nam cũng nhờ VDCA giúp 
chuyển đổi số cho việc quản lý các loại cá cảnh, cây cảnh, vật nuôi. Ví dụ như chó cảnh, 
người mua cũng cần truy vấn nguồn gốc, dòng dõi của chó, qua đời chủ nào, tiêm phòng đầy 
đủ không. Gần đây, khi làm việc với lãnh đạo một số tỉnh phía Nam, họ cũng trăn trở bài toán 
đo chất thải con tôm thải ra môi trường để biết được khi nào vượt ngưỡng cho phép. Phao 
quan trắc đo môi trường con tôm, nếu dùng giải pháp nước ngoài chi phí là khoảng 4-5 tỷ một 
cái phao. Mỗi địa phương cần 30 đến 50 phao. Nếu dùng giải pháp trong nước sẽ tiết kiệm 
hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Huy Dũng nói rằng đây là cơ hội cho doanh nghiệp Việt 
Nam  làm ra những thiết bị phần cứng nhúng các phần mềm không phức tạp, tạo ra lợi thế 
cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt. 



Nhận xét về giải thưởng Chuyển đổi số các năm vừa qua, bà Bùi Thị Hải Yến, Tổng Giám 
đốc Hanel - đơn vị dự thi với giải pháp giao thông thông minh dựa trên bản đồ số - nói rằng 
Giải thưởng chính là một sân chơi cho các doanh nghiệp CNTT được thể hiện mình, thực hiện 
được chính sách của nhà nước là “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, không chỉ 
giới hạn ở các sản phẩm tiêu dùng mà là những sản phẩm mang tính công nghệ cao, chính là 
sự phát triển bền vững cho quốc gia. 

Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số 2020 sẽ được tổ chức vào lúc 15h30 ngày 18/10/2020 tại 
Nhà hát lớn Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Sự kiện này sẽ được truyền hình trực 
tiếp trên kênh VTC1 và VTC2. 

Đây là năm thứ 3 Giải thưởng được tổ chức để tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những thành tựu, 
đóng góp giá trị cho sự phát triển công nghệ số, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi 
số, phát triển kinh tế số Quốc gia. Hội đồng Giải thưởng gồm những chuyên gia trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, kinh tế: TS Nguyễn Quân - Nguyên Bộ 
Trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội Tự động hóa, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, Ông Nguyễn 
Huy Dũng - Cục trưởng Cục Tin học hóa - Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo, TS. Trần Minh - Viện 
trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam - Phó chủ tịch Hội đồng Chung 
khảo, TS. Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ - Thành viên Hội đồng Chung khảo, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Hiệu Trưởng 
Trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thành viên HĐCK và các thành viên hội đồng là 
các chuyên gia, nhà quản lý, các nhà báo đến từ các Bộ ngành, cơ quan Trung ương. 

 


