
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Thương hiệu và Công luận 

Ngày đăng: 14/10/2020 
Mục: Thương hiệu 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và 5 cá nhân của Tổng công ty được tôn vinh tại Đại 
hội Thi đua yêu nước Bộ TT&TT lần thứ IV (2020 – 2025) 

Ngày 12/10/2020 tại Hà Nội đã điễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Thông tin và 
Truyền thông lần thứ IV (2020 – 2025). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Phó Thủ tướng thường trực đã đến dự. 

Tại Đại hội, 20 tập thể và 41 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Bộ trưởng 
vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Tổng 
giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào đại diện cho hơn 5 vạn người lao 
động nhận Bằng khen và phần thưởng vinh danh. Cùng với đó, 5 cá nhân tiêu biểu đại diện 
cho toàn thể người lao động của Bưu điện Việt Nam vinh dự được nhận bằng khen và cúp 
vinh danh của Bộ TT&TT gồm: anh Nguyễn Đức Nhật, Giám đốc Bưu điện huyện Krông 
Pắk, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, Chị Hoàng Thị Thanh Nga, Giao dịch viên Bưu điện huyện Hoài 
Ân, Bưu điện tỉnh Bình Định; Anh Lại Thành Luân, Bưu tá Trung tâm Khai thác vận chuyển 
Bưu điện tỉnh Bạc Liêu; Chị Lò Thị Giang, Trưởng BĐVHX Chà Cang, Bưu điện huyện Nậm 
Bồ, Bưu điện tỉnh Điện Biên; Anh Trần Tấn Hoà, Nhân viên vận chuyển Trung tâm Khai thác 
vận chuyển miền Nam, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện. 

 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực phát biểu tại 
Đại hội 

 Tới dự và phát biểu với Đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao 
những thành tích đạt được của ngành TT&TT, trong đó, các phong trào thi đua được tổ chức 
sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, từng bước đổi mới nội dung và hình thức. 

Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, phong trào thi đua của Bộ TT&TT phải sáng tạo, phong 
phú, hấp dẫn hơn, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong bối cảnh cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, đây là cơ hội để vươn lên cạnh tranh với các 
quốc gia khác, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường. 



“Ngành TT&TT phải nhận trách nhiệm tham mưu định hướng chiến lược cho đất nước trong 
lĩnh vực phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông. Hoạch định chính sách phù hợp để 
huy động tối đa nguồn nhân lực và nguồn tài chính trong nước, quốc tế để đảm bảo hạ tầng 
thông tin tiên tiến nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của phát triển công nghiệp 4.0. Tập trung thực 
hiện các nhiệm vụ nhằm triển khai chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư”, Phó Thủ tướng chỉ đạo. 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ 
TT&TT cho rằng: Thi đua phải lấy tinh thần yêu nước làm gốc. Yêu nước tức là góp phần 
mình làm cho Việt Nam phát triển thịnh vượng vào năm 2045. Vì yêu nước mà phải đặt mục 
tiêu cao, tìm giảipháp đột phá, và vì mục tiêu cao mà phải thi đua, tạo ra các giá trị lớn lao. 

Việc vĩ đại sẽ tạo nên người vĩ đại. Công việc hàng ngày của mỗi người chính là nền tảng thi 
đua. Thi đua là việc của mỗi người. Hãy giao việc lớn cho nhóm nhỏ, giao việc lớn cho mỗi 
cá nhân. Việc càng lớn, càng thách thức thì cơ hội xuất hiện nhân tài càng lớn. 

Thi đua là để tạo ra giá trị. Thi đua phải có mục tiêu, có tiêu chí rõ ràng, tạo ra giá trị và giá trị 
tăng thêm. Thi đua cũng phải có kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch phải do từng đơn vị nhỏ, từng có 
nhân góp phần xây dựng nên từ chính nhiệm vụ hàng ngày. Phải tuyệt đối tránh sự chung 
chung, áp đặt hay cào bằng. Việc là gốc của thi đua. Phải có việc thì mới có thi đua. Việc 
không đến mức phải thi đua thì sẽ không có thi đua. Lãnh đạo các cấp phải coi việc nghĩ ra 
việc, nghĩ ra thách thức đúng là những việc có tầm nhìn đúng, khác biệt và đột phá, tạo ra 
nhiều giá trị cho ngành, cho nhân dân, cho xã hội và cho đất nước, để làm tiền đề cho thi đua 
yêu nước. 

Thi đua là để phát triển từng cá nhân. Phong trào thi đua cần liên tục đổi mới, sáng tạo để 
khích lệ tinh thần thi đua trong tất cả các cơ quan, đơn vị, nhất là trong mỗi người. Thi đua 
trước hết là vì con người, là cách tốt nhất để mỗi người hoàn thiện bản thân mình. Thi đua là 
để tìm ra và nhân lên giá trị. Qua các phong trào thi đua, mỗi người, mỗi đơn vị cần phải rút 
ra được những bài học kinh nghiệm cho mình từ đồng nghiệp, từ đơn vị khác. Việc phổ biến 
kinh nghiệm và bài học, nhân rộng điển hình sẽ tạo ra giá trị cấp số nhân. Mục tiêu cuối cùng 
của thi đua là tạo ra giá trị cho đất nước phát triển. 

 

Tổng giám đốc Chu Quang Hào đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhận Bằng khen và 
phần thưởng vinh danh 

Cũng theo Bộ trưởng, thế giới ngày càng trở nên khác biệt. Trung bình nghĩa là chết, nhưng 
kha khá thậm chí là tốt cũng sẽ không thay đổi được thứ hạng. Chỉ có xuất sắc thì mới bứt phá 



vươn lên và thay đổi được thứ hạng. Bởi vậy, thi đua là để tiến tới sự xuất sắc. Và chỉ có khát 
vọng xuất sắc, có mục tiêu xuất sắc thì mới cần đến thi đua”. 

“Mỗi sáng thức dậy hãy suy nghĩ khác đi, nhìn thế giới khác đi, hãy đặt mục tiêu cao hơn 
năng lực của mình và sẽ tìm ra các giải pháp độc đáo. Mỗi chúng ta hãy thi đua với chính 
mình, tốt hơn và khác đi mỗi ngày để tạo ra giá trị cho đơn vị mình, ngành mình, đất nước 
mình phát triển nhanh và bền vững, để cho khát vọng Việt Nam trở thành nước phát triển có 
thu nhập cao vào năm 2045 sẽ trở thành hiện thực. Hãy làm công việc hàng ngày với một tình 
yêu lớn”, Bộ trưởng nhắn gửi toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động ngành 
TT&TT. 

Phát động phong trào thi đua yêu nước Bộ TT&TT giai đoạn 2020 – 2025, đối với lĩnh vực 
bưu chính, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh: “Chuyển đổi bưu chính từ chuyển 
phát thư báo thành hạ tầng của dòng chảy vật chất của nền kinh tế số. Cùng với đó, xây dựng 
hạ tầng bưu chính để đảm bảo dòng chảy vật chất của nền kinh tế số bên cạnh dòng chảy dữ 
liệu”. 

                                                                                                                              Mạnh Thắng 

 

 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 14/10/2020 
Mục: Tin tức 

Phát hành bộ tem "Ẩm thực Việt Nam" 

Chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 
(10/10/1954 – 10/10/2020), Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem "Ẩm 
thực Việt Nam". 

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 mỹ vị 
của ba miền Bắc - Trung - Nam, góp phần làm phong phú cho ẩm thực Việt Nam. Để tôn vinh 
những nét đẹp của văn hóa ẩm thực Việt Nam, tăng cường quảng bá, giới thiệu nền ẩm thực 
Việt Nam đến với bạn bè quốc tế qua những con tem bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã quyết định phát hành 3 bộ tem về chủ đề “Ẩm thực Việt Nam” trong các năm: 2020, 
2021 và 2022, giới thiệu các món ăn nổi tiếng, đặc trưng của ba miền đất nước. 

 

Bộ tem Ẩm thực Việt Nam 2020  (Ảnh: vnpost.vn) 

Bộ tem “Ẩm thực Việt Nam” phát hành năm 2020 gồm 04 mẫu, giới thiệu “Phở gà”, “Nem 
cuốn”, “Bún chả”, “Bún thang” với giá mặt lần lượt 4000đ, 4000đ, 6000đ và 12000đ. 

Bộ tem có khuôn khổ 43x32mm, do họa sĩ Tô Minh Trang và Phạm Trung Hà - Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam thiết kế. Với phong cách tả thực, các món ăn được tiếp cận dưới hai góc 
nhìn: góc nhìn từ cận cảnh 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 cung ứng trên mạng Bưu chính công cộng đến ngày 30/6/2022. 

Dự kiến năm 2021 sẽ phát hành bộ tem quảng bá về các món ăn cung đình miền Trung./. 

  

  



Nguồn: Gia Lai TV 

Ngày đăng: 14/10/2020 
Mục: Tin địa phương 

Tỉnh Gia Lai đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách 
hành chính 

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, 
nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính để phục vụ Nhân dân ngày một tốt 
hơn. 

Đến thời điểm này, các sở, ngành, địa phương đã cung cấp 2.012 thủ tục hành chính công trực 
tuyến mức độ 2; 320 thủ tục mức độ 3 (đạt lỷ lệ 15,9%), 160 thủ tục mức độ 4 (đạt tỷ lệ 7,9%) 
và được tích hợp tại Cổng dịch vụ công của tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng đã phê duyệt Đề án thí 
điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh để Bưu điện 
tỉnh thực hiện và đến nay đã có 12 Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện, 9 Bộ phận Một cửa 
cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện. 

Đoàn Bình, Huy Toàn 

  



Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 14/10/2020 
Mục: Đời sống 

Người ‘truyền lửa’ cho ngành bưu điện Đắk Lắk 

Gắn bó với ngành bưu điện tròn 42 năm, trong đó hơn 30 năm đồng hành cùng Bưu điện 
huyện Krông Pắk, ông Nguyễn Đức Nhật là thủ lĩnh truyền lửa, dẫn dắt đơn vị trở thành lá cờ 
đầu của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk. 

Dành cả thanh xuân cho ngành bưu điện 

Ông Nguyễn Đức Nhật (SN 1961), đến với ngành bưu điện khi vừa tròn 18 tuổi, trong vai trò 
là cán bộ xây dựng tuyến bưu điện xã tại Bưu điện huyện Krông Pắk. 

Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, năm 2002, ông Nhật được bổ nhiệm làm Giám đốc 
Bưu điện huyện này. 

 

Ông Nguyễn Đức Nhật (thứ 2, bên phải) tại Hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng 
tạo do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tháng 7/2020 

Đến năm 2009, ông được luân chuyển làm Giám đốc Bưu điện TP Buôn Ma Thuột. Năm 
2013, ông lại quay về mái nhà xưa là Bưu điện huyện Krông Pắk, tiếp tục dẫn dắt đơn vị phát 
triển từ đó đến nay. 

Ông Nhật chia sẻ, Krông Pắk là huyện cánh Đông của tỉnh Đắk Lắk, có hơn 20 dân tộc cùng 
sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 30%. 

Giao thông vận tải trên địa bàn đi lại còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, mức 
sống còn chênh lệch, những điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ của ngành bưu 
điện. 

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Bưu điện huyện Krông Pắk lại rất khả quan, doanh thu 
năm sau luôn cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng ổn định từ 30-40%/năm. 



 

Ông Nhật (thứ 3, bên phải) được Bưu điện tỉnh Đắk Lắk vinh danh 

Đơn cử, năm 2019, bối cảnh thị trường bưu điện cạnh tranh khốc liệt, doanh thu của Bưu điện 
huyện Krông Pắk vẫn tăng 45% so với năm 2018. 

Ông Nhật cho biết, chiến lược giúp Bưu điện huyện Krông Pắk dẫn đầu trong ngành bưu điện 
tỉnh là phân bổ nguồn nhân lực hợp lý, tiếp kiệm sức người mà vẫn mang lại năng suất, hiệu 
quả trong kinh doanh; quản lý tốt dòng tiền để tiết kiệm chi phí, phục vụ tái sản xuất; tìm 
kiếm những giải pháp để nâng cao công tác, chất lượng phải được đặt lên hàng đầu để đáp 
ứng nhu cầu của người dân. 

Người truyền lửa cho nhân viên 

Nói về chiến lược kinh doanh, ông Nhật cho biết, vào đầu năm, khi nhận được kế hoạch từ 
Bưu điện tỉnh, ông tập hợp bộ phận chuyên môn, công đoàn cùng trao đổi, thảo luận nắm bắt 
tình hình thực tế. 

Căn cứ vào từng tình hình mà phân công công việc cụ thể cho từng đơn vị. Tập trung phân 
tích những khó khăn, tính mùa vụ của mỗi dịch vụ để đặt mục tiêu phấn đấu trong từng thời 
điểm cho từng người lao động. 



 

Ông Nhật thăm, tri ân khách hàng của ngành bưu điện 

Ông Nhật chỉ đạo triển khai các buổi tuyền thông, các khóa đào tạo kiến thức về nghiệp vụ 
của từng dịch vụ giúp cấp dưới nắm bắt, vận dụng nhanh nhất. 

“Tôi luôn lưu ý, nhắc nhở nhân viên, phải xác định chất lượng là yếu tố hàng đầu, xuyên suốt 
của dịch vụ, là yếu tố then chốt để giữ vững và phát triển khách hàng trong bối cảnh cạnh 
tranh như hiện nay” - ông Nhật cho hay. 

Không chỉ vậy, ông Nhật còn xây dựng kế hoạch truyền thông, cùng cán bộ nhân viên cấp 
dưới đến từng thôn, buôn, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các dịch vụ hành 
chính công thông qua dịch vụ bưu chính, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia 
đình, dịch vụ thuế… 

Để tạo sự hăng say lao động trong đội ngũ nhân viên, ông Nhật còn chỉ đạo triển khai nhiều 
phong trào thi đua như dịch vụ cho vay tín dụng; dịch vụ bưu chính theo ngày; thi đua bưu 
điện văn hóa xã vượt lên thách thức, đột phá thành công; thi đua nâng cao tỷ lệ phát tại các 
bưu cục phát và tuyến phát… 

Các hoạt động trên đã đẩy mạnh tinh thần hăng say làm việc, cống hiến của cán bộ nhân viên 
ngành bưu điện huyện. 



 

Bưu điện huyện Krông Pắk nhiều năm liền là lá cờ đầu ngành bưu điện Đắk Lắk 

Một “bí quyết” khác giúp ông Nhật đưa Bưu điện huyện Krông Pắk thành lá cờ đầu trong 
ngành Bưu điện tỉnh đó là chính sách quan tâm đặc biệt đến đội ngũ bưu tá xã. 

Theo ông Nhật, bưu tá xã là lực lượng chiếm 50% tổng số lao động và là người gắn bó, thân 
thiết với người dân. Đây là lực lượng “gốc rễ” cho việc phát triển các dịch vụ, duy trì doanh 
thu bền vững, giữ vững thị phần, uy tín, tiếng nói của ngành bưu điện trên địa bàn. 

Do đó, bưu điện huyện triển khai, bưu tá không chỉ đi phát hàng mà còn tham gia phân phối 
sản phẩm và phát triển dịch vụ như những nhân viên kinh doanh. 

Bưu điện huyện Krông Pắk đã phát triển lực lượng bưu tá thành “nhà phân phối” các mặt 
hàng đơn giản, thuận tiện như bảo hiểm xe máy, bảo hiểm an sinh bưu điện, bảo hiểm y tế hộ 
gia đình, hàng tiêu dùng… đến tay từng người dân. 

Chiến thuật “đôi bạn cùng tiến” đã giúp ông Nhật thành công trong kinh doanh và đào tạo 
nhân lực. 

Theo đó, mỗi nhân viên sẽ được chủ động lựa chọn một đồng đội ăn ý để hỗ trợ nhau trong 
công việc hàng ngày. 

Đó là, một nhân viên giỏi, tích cực sẽ kèm cặp một nhân viên còn hạn chế để hỗ trợ, giúp 
nhau thành đôi bạn cùng tiến, giúp nhau tự tin, gắn bó hơn với công việc. 

Với những nhân viên có năng lực, ông Nhật không ngần ngại đề xuất lên cấp trên ký hợp 
đồng lao động, cử đi học, bố trí việc làm phù hợp để họ cống hiến cho ngành bưu điện. 

Với tâm huyết và tình yêu dành trọn cho ngành bưu điện, ông Nhật đã dẫn dắt Bưu điện 
huyện Krông Pắk giành nhiều thành tích nổi bật. 

Năm 2009, Bưu điện huyện Krông Pắk vinh dự nhận Huân chương lao động hạng Ba. Từ năm 
2015 đến nay, đơn vị luôn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được nhận cờ thi đua của 
Bộ Thông tin và truyền thông. Được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam công nhận là tập thể 
lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020. 

Cá nhân ông Nhật vinh dự đại diện tập thể lao động Bưu điện huyện Krông Pắk dự hội nghị 
do tổng công ty tổ chức tại Hà Nội vào tháng 7/2020 để chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp 
trong quản lý, sản xuất, kinh doanh của ngành bưu điện. 



Ngoài ra, hàng năm, ông Nhật được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở, được tặng giấy khen 
của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, bằng khen của Bộ Thông tin và truyền thông, được 
công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua Bộ giai đoạn 2016-2018… 

 


