
 

ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Sở TTTT Sóc Trăng 

Ngày đăng: 26/10/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 6,5 tỉ đồng 

Tính chung đến nay, bằng nhiều hình thức như vận chuyển hàng hóa, tiền mặt, quà 
tặng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã ủng hộ đồng bào miền trung gần 6,5 
tỉ đồng. 

Tổng công ty BĐVN (Vietnam Post) vừa bổ sung Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vào danh 
sách các tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ tại các tỉnh miền Trung qua hệ thống bưu điện. 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc có thể đến các điểm phục vụ của BĐVN để gửi 
hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung đến nơi tiếp nhận là: Hội Chữ thập đỏ, Mặt Trận tổ 
quốc, UBND, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh. 

Tính đến ngày 23/10, BĐVN đã tiếp nhận và chuyển phát miễn phí gần 70 tấn hàng cứu trợ từ 
khắp 63 tỉnh thành phố. Giá trị cước vận chuyển tương đương gần 4,3 tỉ đồng. Dự kiến trong 
những ngày tới, số lượng hàng cứu trợ chuyển phát qua bưu điện sẽ tiếp tục tăng nhanh. 

 

Những chuyến xe hối hả chở hàng cứu trợ đến đồng bào miền Trung 

 

Các cán bộ bưu điện vận chuyển hàng hóa đến bà con vùng lũ 



 

Bưu điện Việt Nam tặng quà cho người dân Quảng Trị 

Với tinh thần ưu tiên chuyển phát toàn bộ số hàng hóa, bưu phẩm đến Hội Chữ thập đỏ, Mặt 
Trận tổ quốc, UBND, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các tỉnh Quảng 
Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, BĐVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc 
khai thác, tăng cường phương tiện vận chuyển để hàng hóa đến sớm nhất với đồng bào vùng 
lũ. 

Con số này chắc chắn sẽ còn gia tăng nhiều hơn nữa trong những ngày tới khi đơn vị này tiếp 
tục tăng cường chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ và phát động các chương trình ủng hộ vật 
chất, tiền, nhắn tin ủng hộ miền Trung trên toàn mạng lưới. 
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Phát động cuộc thi sưu tập tem bưu chính năm 2021 

Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam qua con 
tem Bưu chính” vừa được chính thức phát động sáng 26/10/2020 tại Trường THCS Cát Linh, 
Hà Nội. 

Cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt 
Nam phối hợp tổ chức chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày 
thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và 80 năm ngày 
thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021). 

 

Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam cho biết: Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính được tổ chức hàng năm 
từ năm 2014 đến nay, là một sân chơi lành mạnh và bổ ích nhằm giúp các em có thêm điều 
kiện để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa đất nước. 

Cuộc thi năm 2021 sẽ giúp các em tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 
Thông qua những con tem bưu chính nhỏ bé, cuộc thi là dịp để các em tìm hiểu về những tấm 
gương bất khuất của những anh hùng tuổi đời còn rất trẻ như: chị Võ Thị Sáu, anh Kim Đồng, 
anh Phạm Ngọc Đa, anh Tô Vĩnh Diện.... Qua đó giúp các em ôn lại một chặng đường lịch sử 
mà lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam đã tiếp nối nhau viết nên truyền thống vẻ vang của Đoàn, 
của Đội, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng tự hào dân tộc và hun đúc cho các em tình yêu 
quê hương đất nước, ý thức rõ hơn về trách nhiệm của lớp măng non trong thời kỳ mới. 



 

Toàn cảnh Lễ Phát động cuộc thi sưu tập tem bưu chính năm 2021 

Cũng tại Lễ phát động, bày tỏ lời cảm ơn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt 
Nam đã đồng hành để tổ chức cuộc thi từ năm 2014 đến nay, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, 
Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội 
Trung ương cho biết thêm: “Trong năm 2021, chúng tôi sẽ phát hành 2 bộ tem với chủ đề 
chung là “Thanh thiếu nhi Việt Nam” để chào mừng 90 năm thành lập Đoàn, 80 năm thành 
lập Đội”. 

 

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương 

Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 diễn ra từ ngày 26/10/2020 đến hết 
ngày 28/2/2021 (tính theo dấu Bưu điện). 

Cuộc thi này dành cho đội viên, thiếu niên từ 8 đến 15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang sinh hoạt, 
học tập trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung 
tâm hoạt động thanh thiếu nhi cả nước; trẻ em là người nước ngoài, trong độ tuổi quy định, 
đang sinh sống và học tập tại Việt Nam. 

Bộ câu hỏi của cuộc thi năm nay được thiết kế theo hướng mở, nhằm phát triển khả năng tư 
duy, sáng tạo và vận dụng những kiến thức tổng hợp của các em để tham gia. 

Giáo sư Lê Văn Lan, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi lưu ý: “5 câu hỏi trong bộ câu hỏi đều 
dựa trên những con tem bưu chính. 4 câu đầu kiểm tra kiến thức nên các em có thể dễ dàng 
tìm kiếm. Tuy nhiên, câu thứ 5 là câu để thí sinh thể hiện ý kiến và cá tính bản thân. Đây cũng 
là câu chúng tôi dùng để phân loại và lựa chọn thí sinh”. 



Theo thể lệ cuộc thi, bài dự thi phải trình bày trên khổ giấy A4 hoặc giấy ô ly sạch sẽ, không 
tẩy xoá; trả lời đầy đủ các câu hỏi; ngôn từ văn phong dễ hiểu, trong sáng, mạch lạc; không sử 
dụng bài photocopy và sao chép của nhau. 

Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ 
phương tiện thông tin đại chúng nào. Ban Tổ chức khuyến khích các bài dự thi viết tay, sưu 
tập nhiều tem làm minh chứng cho nội dung trong bài (các hình ảnh, tư liệu phải chính thống 
và có chú thích rõ ràng). 

Bài dự thi bắt buộc phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, nhà 
riêng và số điện thoại (nếu có). Các bài dự thi không đầy đủ thông tin cá nhân đều là những 
bài dự thi không hợp lệ để tham gia cuộc thi. 

Đặc biệt, bài dự thi của cá nhân gửi qua đường bưu điện phải được dán tem, ngoài bì thư ghi 
rõ: Bài dự thi Sưu tập và tìm hiểu Tem Bưu chính năm 2021 với chủ để “Tuổi trẻ Việt Nam 
qua con tem Bưu chính”. 

Bình Minh 
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Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem bưu chính 

Sáng ngày 26/10/2020, tại trường THCS Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra Lễ Phát 
động cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam 
qua con tem Bưu chính”. 

Cuộc thi do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội Tem Việt 
Nam phối hợp tổ chức chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm 
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và 80 năm Ngày thành lập 
Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021). 

 

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn - Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại buổi lễ. 

Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 diễn ra từ ngày 26/10/2020 đến hết 
ngày 28/2/2021. Đây là một sân chơi lành mạnh và bổ ích, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho 
thiếu niên, nhi đồng về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, giúp các bạn thiếu 
nhi hiểu rõ hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí 
Minh. Qua đó sẽ xây dựng, duy trì và phát triển các Câu lạc bộ sưu tập tem ở các cơ sở Đội 
trong cả nước. 

Bộ câu hỏi của Cuộc thi năm nay sẽ theo hướng mở, nhằm phát triển khả năng tư duy, sáng 
tạo và vận dụng những kiến thức tổng hợp để các bạn tham gia. 

Đây là cuộc thi dành cho đội viên, thiếu niên từ 8 đến 15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang sinh 
hoạt, học tập trong các trường Tiểu học, THCS, các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt 
động Thanh Thiếu Nhi cả nước; các bạn nhỏ là người nước ngoài, trong độ tuổi quy định, 
đang sinh sống và học tập tại Việt Nam. 



 

Các bạn học sinh đã có màn giao lưu vô cùng sôi động. 

Theo thể lệ, bài dự thi phải trình bày trên khổ giấy A4 hoặc giấy ô ly sạch sẽ, không tẩy xóa; 
trả lời đầy đủ các câu hỏi; ngôn từ văn phong dễ hiểu, trong sáng, mạch lạc; không sử dụng 
bài photocopy và sao chép của nhau. 

Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách, báo, tạp chí hoặc trên bất 
kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Ban Tổ chức khuyến khích các bài dự thi viết tay, 
sưu tập nhiều tem làm minh chứng cho nội dung trong bài (các hình ảnh, tư liệu phải chính 
thống và có chú thích rõ ràng). 

Bài dự thi bắt buộc phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, nhà 
riêng và số điện thoại (nếu có). Các bài dự thi không đầy đủ thông tin cá nhân đều là những 
bài dự thi không hợp lệ để tham gia cuộc thi. 

Đặc biệt, bài dự thi của cá nhân gửi qua đường bưu điện phải được dán tem, ngoài bì thư ghi 
rõ: Bài dự thi Sưu tập và tìm hiểu Tem Bưu chính năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam 
qua con tem Bưu chính”. 

 

Ban Tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng nhà trường. 

 

  



 

Học sinh trường THCS Cát Linh tham gia giao lưu, tìm hiểu về cuộc thi tại lễ phát động 

Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ 
phương tiện thông tin đại chúng nào. Ban Tổ chức khuyến khích các bài dự thi viết tay, sưu 
tập nhiều tem làm minh chứng cho nội dung trong bài (các hình ảnh, tư liệu phải chính thống 
và có chú thích rõ ràng). 

Bài dự thi bắt buộc phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, nhà 
riêng và số điện thoại (nếu có). Các bài dự thi không đầy đủ thông tin cá nhân đều là những 
bài dự thi không hợp lệ để tham gia cuộc thi. 

Đặc biệt, bài dự thi của cá nhân gửi qua đường bưu điện phải được dán tem, ngoài bì thư ghi 
rõ: Bài dự thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 với chủ để “Tuổi trẻ Việt Nam 
qua con tem Bưu chính”. 

Bài dự thi gửi về địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam, tầng 7, số 64 Bà 
Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điện thoại: 024.22412031 - 024.22412032 

Chi tiết về thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website của Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam http://www.vnpost.vn và Hội đồng Đội Trung ương http://www.thieunhivietnam.vn 

Nguyễn Dũng 
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Cổng DVCQG sắp thêm giải pháp xác thực bằng chữ ký số trên di động 

Giải pháp xác thực qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết 
bị di động sẽ được triển khai để xác thực doanh nghiệp, cá nhân thực hiện dịch vụ công trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) trong tháng 11/2020. 

Được đưa vào hoạt động từ ngày 9/12/2019, Cổng dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại 
một địa chỉ duy nhất dichvucong.gov.vn để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về 
thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp 
với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và 
trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công. Đây cũng là đầu 
mối kết nối các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa 
phương. 

Tại Quyết định 274 ngày 12/3/2019 phê duyệt "Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia", Thủ 
tướng Chính phủ đã nêu rõ, Cổng dịch vụ công quốc gia phải cung cấp tính năng xác thực 
người dùng cho phép cá nhân, tổ chức đăng nhập và khai báo một lần trên Cổng để thực hiện 
các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở nhiều bộ, ngành và địa phương khác nhau theo 
yêu cầu mức độ xác thực của từng dịch vụ công. 

Trong đó, triển khai hệ thống xác thực mức độ an toàn cao qua các giải pháp định danh di 
động sử dụng thẻ SIM tích hợp chữ ký số và  thiết bị chứng thư số khác. Nghiên cứu, triển 
khai các giải pháp tiên tiến khác như xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng 
trên thiết bị di động, sử dụng biện pháp xác thực qua sinh trắc học. 

Kết nối, tích hợp với các cơ sở dữ liệu quan trọng để kiểm tra, đối chiếu, xác thực cá nhân, tổ 
chức, bao gồm: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, bảo hiểm xã hội, thuế, 
đăng ký doanh nghiệp. Trước mắt, sử dụng mã số bảo hiểm xã hội, mã số thuế, mã số, mã số 
doanh nghiệp để xác thực cá nhân, tổ chức. 

Thực tế, từ ngày 9/12/2019 (thời điểm chính thức khai trương) cho đến cuối tháng 8/2020, 
Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 1.040 dịch vụ công trực tuyến; có khoảng 
60 triệu lượt truy cập, trên 235.000 tài khoản đăng ký; hơn 15 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái 
và trên 295.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến. 

Riêng về xác thực người dùng, theo tìm hiểu của ICTnews, hiện nay cá nhân đăng ký tài 
khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia được xác thực qua mã số bảo hiểm xã hội, số thuê bao 
di động chính chủ, USB ký số, SIM ký số hoặc sử dụng hệ thống xác thực định danh PostID 
do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cung cấp. Đối với doanh nghiệp và cơ 
quan nhà nước, 2 giải pháp xác thực được áp dụng là SIM ký số và USB ký số. 

Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân bao gồm cả cán bộ, công chức trong quá trình xác thực, 
đồng thời tăng cường an toàn, bảo mật đối với dịch vụ được cung cấp trên Cổng dịch vụ quốc 
gia, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn VNPT 
về việc bổ sung giải pháp xác thực trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Cụ thể, Ban Cơ yếu Chính phủ được đề nghị phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, 
triển khai giải pháp xác thực cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức qua dịch vụ chứng thực 
chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động trên Cổng dịch vụ công quốc gia 
trong quý I/2021. 

VNPT được đề nghị triển khai giải pháp xác thực qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được tích 
hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động (Smart-ID) để xác thực và thực hiện dịch vụ công đối 
với doanh nghiệp, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 11/2020.  



Liên quan đến việc sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số, theo số liệu của Trung tâm Chứng 
thực điện tử quốc gia (Bộ TT&TT), Việt Nam hiện có hơn 1,4 triệu chứng thư số công cộng 
(gồm hơn 1,2 triệu chứng thư số doanh nghiệp và trên 212.000 chứng thư số cá nhân/ cá nhân 
trong doanh nghiệp); hơn 220.000 chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đang hoạt động. Các 
giao dịch kê khai và nộp thuế điện tử, kê khai hải quan điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội điện 
tử đều được ký số, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời 
gian, công sức của doanh nghiệp, người dân khi thực hiện các giao dịch. 

  



Nguồn: Báo Bắc Giang 

Ngày đăng: 26/10/2020 
Mục: Kinh tế  

Thí điểm cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận một cửa huyện Việt Yên 

(BGĐT)-Ngày 26/10, tại UBND huyện Việt Yên, Bưu điện tỉnh và UBND huyện Việt 
Yên tổ chức lễ ký kết phương án thí điểm nhân viên Bưu điện trực tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả; đẩy mạnh triển khai dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến trên địa bàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh và UBND huyện Việt Yên ký kết thí điểm nhân viên Bưu 
điện trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện Việt Yên. 

Theo đó, Bưu điện tỉnh Bắc Giang sẽ biệt phái 3 nhân viên đang làm việc tại Bưu điện 
huyện Việt Yên sang bộ phận một cửa của huyện trực các ngày làm việc trong tuần. Hằng 
ngày bố trí bưu tá chuyển kết quả các thủ tục hành chính (TTHC) đến tổ chức, công dân tại 
nhà khi có yêu cầu ,bảo đảm đúng thời gian quy định.  

Đối với những TTHC có tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, nhân viên Bưu điện hỗ trợ, giúp tổ 
chức, công dân nộp qua Cổng dịch vụ công (không nhận trực tiếp). Chủ trì phối hợp với 
UBND huyện tổ chức các lớp tập huấn cho công chức bộ phận một cửa cấp xã để cung cấp 
tài khoản hệ thống định danh xác thực điện tử (PostID) miễn phí cho công dân khi đến làm 
TTHC để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. 

Các lĩnh vực tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả là: Lao động, thương binh và xã hội, văn 
hoá và thông tin, tài chính, đầu tư, công thương, xây dựng, tư pháp, y tế, nội vụ, giáo dục 
và đào tạo, nông nghiệp, hỗ trợ lĩnh vực đất đai và thu nộp phí, lệ phí tại bộ phận một cửa 
của huyện... 

UBND huyện Việt Yên chỉ đạo tập huấn cho nhân viên Bưu điện kiến thức để tiếp nhận, 
hướng dẫn, trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các TTHC. Hỗ trợ kinh 
phí cho Bưu điện. Cùng với Bưu điện cung cấp tài khoản PostID miễn phí cho công dân 
khi đến làm TTHC để nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công… Được biết thời gian 
thí điểm từ ngày 26/10/2020 đến 31/1/2021. 

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã 
đánh giá cao mô hình thí điểm cho nhân viên Bưu điện trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả; đẩy mạnh triển khai dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến.  

Đây là mô hình mới, giúp cho dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh sẽ tăng lên; giảm tải công 
việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải 
quyết TTHC. Đồng chí mong muốn Bưu điện tỉnh và UBND huyện Việt Yên sẽ phối hợp, 
tạo điều kiện thực hiện mô hình thật tốt để đánh giá nhân rộng sau 3 tháng triển khai. 

  



Nguồn: Quảng Trị TV 

Ngày đăng: 26/10/2020 
Mục: Tin tức  

Bưu điện tỉnh tiếp nhận và chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ 

Với tinh thần tương thân, tương ái, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định 
cuộc sống sau thiên tai, Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tiếp nhận, khai thác và vận 
chuyển hàng cứu trợ miễn phí từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước đến 
các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên địa bàn tỉnh. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh chuyển hàng cứu trợ lên xe 

Từ ngày 20/10 đến nay, Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã tiếp 
nhận và chuyển phát miễn phí 20 tấn hàng và 2.000 bưu kiện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng 
bởi thiên tai từ khắp nơi gửi về đến các địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị như : MTTQVN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh đoàn,…vv 

Mặc dù khối lượng công việc rất nhiều nhưng với tinh thần tất cả vì đồng bào thân yêu, các 
cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh đều rất vui vẻ, phấn khởi vì được góp một phân công sức để 
đưa hàng cứu trợ kịp thời đến người dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua. Có những 
ngày cao điểm, trung tâm tiếp nhận hơn 10 tấn hàng cứu trợ nên các cán bộ, nhân viên phải 
tăng ca, tăng kíp để đảm bảo tiến độ và khối lượng hàng hóa đến các điểm tiếp nhận kịp thời 
nhất. 

Bưu điện tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ tiếp nhận và chuyển phát hàng cứu trợ miễn phí đến các 
địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên địa bàn tỉnh cho đến khi hết hàng cứu trợ gửi về. 

Các tổ chức, cá nhân có thể gửi hàng cứu trợ cho người dân Quảng Trị đến Trung tâm khai 
thác vận chuyển Bưu Điện tỉnh Quảng Trị, số 291 Lê Duẩn - Tp Đông Hà – Quảng Trị. 

Nguyễn Loan – Minh Dương 

 

  



Nguồn: TTXVN 

Ngày đăng: 27/10/2020 
Mục: Ảnh thời sự 

Vietnam Post tiếp nhận, chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ tới đồng bào miền Trung 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức tiếp nhận và chuyển phát miễn phí 
hàng cứu trợ từ khắp 63 tỉnh, thành phố để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng 
nề của đợt thiên tai, lũ lụt vừa qua. Theo đó, các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc có thể đến 
các điểm phục vụ của Vietnam Post để gửi hàng cứu trợ đến nơi tiếp nhận là Hội Chữ thập đỏ, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp tỉnh tại 
Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN 

 



 

Nguồn: Báo Công thương 

Ngày đăng: 27/10/2020 
Mục: Tài chính 

PTI ra mắt đơn vị thành viên thứ 50 tại Kiên Giang 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa tổ chức Lễ ra mắt đơn vị mới 
“Công ty Bảo hiểm Bưu điện Kiên Giang (PTI Kiên Giang) tại thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang. Đây là đơn vị thành viên thứ 50 của PTI, hoạt động chính thức tại khu vực 
miền Nam. 

Buổi lễ có sự tham dự của ông Ngô Hen – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên 
Giang, ông Huỳnh Hoàng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Kiên 
Giang, ông Huỳnh Ngọc Ấn – Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Kiên Giang cùng sự 
chứng kiến của các cơ quan thông tấn và báo chí địa phương. Ngoài ra, ông Kim Kang Wook 
– Phó chủ tịch HĐQT PTI, ông Bùi Xuân Thu – Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc PTI, các 
Phó tổng giám đốc cùng đại diện các ban trụ sở chính và lãnh đạo các đơn vị PTI khu vực 
miền Nam. 

 

Lễ ra mắt đơn vị mới “Công ty Bảo hiểm Bưu điện Kiên Giang (PTI Kiên Giang) 

Khu vực miền Nam vẫn luôn là thị trường có nhiều tiềm năng, là địa bàn trọng điểm mà PTI 
tập trung phát triển. Do đó, sự ra đời của PTI Kiên Giang được kỳ vọng sẽ đem đến làn gió 
mới, cung cấp các sản phẩm đa dạng với dịch vụ đạt chất lượng và đạt hiệu quả cao, góp phần 
củng cố uy tín của thương hiệu PTI tới khách hàng. Hiện tại, với 50 đơn vị thành viên, PTI 
đang ngày một mở rộng mạng lưới hoạt động, mang những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến 
với khách hàng. 

Ông Nguyễn Xuân Khoa – Giám đốc PTI Kiên Giang cho biết: “PTI Kiên Giang mặc dù là 
một đơn vị non trẻ, nhưng tôi tin rằng với sự trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp của đội 
ngũ nhân sự, chúng tôi sẽ trở thành một tập thể lớn mạnh, sớm bắt kịp với các đơn vị khác 
trên toàn hệ thống.” 

Hiện tại, PTI đang là doanh nghiệp bảo hiểm đứng thứ 3 trên thị trường, trong đó nghiệp vụ 
bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người đều đang giữ vị trí thứ 2 thị trường. Được biết 
trong năm 2020, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 6.250 tỷ đồng. 

Hoài Thu 

 

 



Nguồn: TH Gia Lai 

Ngày đăng: 27/10/2020 
Mục: Tin tức 

Huyện Đak Pơ  tập huấn về công tác cải cách hành chính 

Phòng Nội vụ huyện Đak Pơ vừa tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 
2020 cho 83 học viên là lãnh đạo, công chức làm công tác cải cách hành chính các cơ 
quan chuyên môn thuộc huyện; các xã, thị trấn; nhân viên tiếp nhận và trả kết quả hồ 
sơ thủ tục hành chính Bưu điện huyện … 

Trong thời gian một ngày, các học viên được tìm hiểu các nội dung như: Quy chế đánh giá, 
xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 397/QĐ- UBND 
ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh; tập trung hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách 
hành chính năm 2020 và những năm tiếp theo …Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, 
nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách 
công tác cải cách hành chính các phòng chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn. Qua đó 
góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính của địa phương./. 

CTV Tuyết Mai – Văn Dũng (Huyện Đak Pơ) 

  



Nguồn: Báo Lao Động 

Ngày đăng: 27/10/2020 
Mục: Thế giới 

Trung Quốc triển khai những cỗ máy đe dọa nghề shipper ở nhiều đô thị 

 

JD Logistics có kế hoạch tung ra 100 phương tiện giao hàng tự động ở Thường Thục, tỉnh 
Giang Tô trước cuối năm 2020. Ảnh: Straits Times. 

Các phương tiện giao hàng tự động được triển khai tại các thành phố ở Trung 
Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19. 

Trong 3 tháng qua, robot đã thực hiện việc giao hàng ở Thường Thục, Trung Quốc. 

Những phương tiện giao hàng tự động chạy quanh thành phố có hình dạng xe tải nhỏ màu đỏ 
hoặc tủ giao hàng có bánh xe, được trang bị một loạt cảm biến và camera. 

Công ty thương mại điện tử JD Logistics đã tung ra các robot giao hàng này, có kế hoạch tung 
ra 100 phương tiện ở Thường Thục trước cuối năm nay. 

Tương tự JD, 2 công ty khác của Trung Quốc là Meituan và Cainiao cũng đang chạy đua để 
đưa các phương tiện giao hàng tự động vào hoạt động. 

Đại dịch COVID-19 đã tạo động lực để việc này triển khai nhanh hơn, theo Straits Times. 

Vào thời kỳ đỉnh dịch COVID-19 hồi đầu năm nay, robot vận chuyển dạng này đã được triển 
khai tại tâm dịch Vũ Hán. 

Các phương tiện giao hàng tự động chuyển các bưu kiện tới nhà dân cũng như tới bệnh viện 
trong bối cảnh lo ngại lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. 

Thành công của đợt triển khai này đã thúc đẩy các doanh nghiệp tăng tốc triển khai các tuyến 
đường công cộng ở Thường Thục cũng như những nơi khác. 

Phát biểu hồi tháng 2 năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập tới các phương 
tiện giao hàng tự động như một ngành mới nổi được COVID-19 mang lại cơ hội lớn. 

Tuyên bố này từ nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước đã thúc đẩy các chính quyền địa phương 
nắm lấy công nghệ này, nhà khoa học trưởng của JD Logistics Kong Qi nói. 



Ông Kong cho biết, công ty đã đẩy nhanh việc triển khai robot trong nửa năm và chọn 
Thường Thục để thử nghiệm. Nếu việc triển khai ở Thường Thục thành công, các thành phố 
khác của Trung Quốc cũng sẽ được triển khai công nghệ này. 

Hiện tại, các xe tải nhỏ giao hàng tự động xử lý khoảng 70% việc giao hàng tại địa bàn xe 
hoạt động. Đối với phương tiện giao hàng tự động này, cần có 1 nhân viên giao hàng ở điểm 
phương tiện nhận hàng. Khi đến đích, hệ thống sẽ thông báo cho người nhận có mặt. Người 
nhận sẽ nhận hàng bằng cách quét mã QR trên màn hình. 

Wang Jie, 27 tuổi, nhân viên giao hàng (shipper) của JD cho biết, 3 xe tự hành tại trạm của 
anh làm công việc của khoảng 2 nhân viên giao hàng. 

Theo báo cáo của McKinsey năm 2016, giao hàng chặng cuối có thể chiếm hơn một nửa chi 
phí giao hàng của một bưu kiện. Phần lớn chi phí này chi trả cho đội ngũ giao hàng như 
Wang, những người đang chịu trách nhiệm giao hàng triệu bưu kiện mỗi ngày. Năm ngoái, 
hơn 60 tỉ bưu kiện đã được giao ở Trung Quốc. 

Các chuyên gia cho rằng đây chính là lý do các doanh nghiệp muốn tận dụng công nghệ lái tự 
động. Từ tháng 2, công ty giao thực phẩm Meituan đã bắt đầu thử nghiệm giao hàng không 
cần tài xế ở các quận ngoại ô ở Bắc Kinh. Chi nhánh logistics Cainiao của Alibaba cho biết sẽ 
triển khai các phương tiện lái tự động ở Bắc Kinh, Hàng Châu và Thẩm Dương cho lễ hội trực 
tuyến "Ngày độc thân" 11.11 sắp tới. 

Tuy nhiên, Tiến sĩ Luo Jun - Tổng thư ký của Liên minh Công nghiệp Thiết bị Thông minh và 
Robot Quốc tế - đã chỉ ra một số rào cản cho áp dụng rộng rãi công nghệ này. Theo ông, công 
nghệ lái xe không người lái vẫn "chưa hoàn toàn trưởng thành" và Trung Quốc thiếu khung 
pháp lý để điều chỉnh những phương tiện này trên đường. 
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