
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Đảng bộ TPHCM 

Ngày đăng: 17/11/2020 
Mục: Tin tức 

Cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên Bưu điện TPHCM hiến máu cứu người 

 

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Viện Truyền 
máu và Huyết học Thành phố tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Những giọt máu hồng” thu hút 
hơn 350 CBCNV, người lao động tham gia. 

Đây là một trong những phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội và cũng là hoạt động được Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức thường niên. Hoạt động hiến máu tự nguyện cũng góp phần giáo 
dục cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng của việc tham gia hiến máu cứu 
người. 

Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, hàng năm 
hàng trăm CBCNV Bưu điện Thành phố đã hăng hái tham gia ngày hội hiến máu do đơn vị tổ chức. 

Phan Thông 

 

 

 

  



Nguồn: ICTNews 

Ngày đăng: 17/11/2020 
Mục: Cuộc sống số 

Postmart giúp nông dân nâng cao giá trị nông sản nhờ công nghệ 

Cùng là các sàn thương mại điện tử do doanh nghiệp bưu chính thiết lập, Postmart đang dành nhiều 
ưu đãi để hỗ trợ người dân nông thôn nâng cao giá trị sản phẩm  qua việc chủ động ứng dụng công 
nghệ vào hoạt động kinh doanh. 

Góp phần chuyển đổi số khu vực nông thôn 

 

Ngay từ khi khai trương, sàn TMĐT Postmart đã được VietnamPost định hướng tập trung cung cấp 
và phân phối các sản phẩm đặc sản vùng miền. 

Với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), thế mạnh về mạng lưới vươn sâu tới tận các xã, 
phường, thôn, bản cũng là một yếu tố để ngay từ khi khai trương Postmart vào đầu ngoái, 
VietnamPost đã định hướng sàn TMĐT Postmart tập trung cung cấp và phân phối các sản phẩm đặc 
sản vùng miền, trong đó sản phẩm OCOP là một trong những danh mục trọng tâm phát triển. 

Tiếp đó, hồi tháng 7/2020, để hỗ trợ triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), 
VietnamPost và Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương đã ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó, 
hai đơn vị thống nhất phát triển Postmart thành sàn giao dịch quy mô quốc gia với các sản phẩm 
OCOP. 

Theo thống kê, đến nay đã có hơn 200 nhà cung cấp, phân phối sản phẩm OCOP đăng ký kinh doanh 
trên sàn Postmart, tương ứng với hơn 600 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Mức độ tiêu thụ sản 
phẩm đặc sản nói chung và sản phẩm OCOP nói riêng đang chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng lượng 
giao dịch của Postmart. 



 

Sản phẩm của các hợp tác xã tại xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn trên sàn TMĐT 
Postmart. 

Đặc biệt, sàn Postmart của VietnamPost đang tham gia cùng Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT và các 
doanh nghiệp viễn thông, CNTT triển khai thí điểm chuyển đổi số tại một số xã, tiêu biểu như Vi 
Hương (Bạch Thông, Bắc Kạn), Yên Hòa (Yên Mô, Hòa Bình). 

 “Sau khi được hướng dẫn cách bán hàng qua mạng, các hợp tác xã tại xã Vi Hương, huyện Bạch 
Thông, tỉnh Bắc Kạn đã bán được hơn 1.000 sản phẩm qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử 
Postmart”, đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho biết. 

Dần tạo thói quen bán hàng online cho bà con nông dân 

Chia sẻ khó khăn trong triển khai đưa nông sản của bà con nông dân lên bán trên sàn TMĐT 
Postmart, đại diện Ban Kinh doanh phân phối truyền thông của VietnamPost cho hay, do bà con nông 
dân chỉ tập trung sản xuất, mới làm quen với công nghệ, bán hàng qua kênh thương mại điện tử nên 
còn nhiều bỡ ngỡ trong việc thao tác và xử lý đơn hàng. Để tháo gỡ khó khăn này, VietnamPost bố trí 
các nhân viên bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã hỗ trợ tận nơi cho người dân, dù vậy vẫn cần thời 
gian để người dân làm quen. 

Nói về kế hoạch của sàn Postmart với định hướng kích cầu các đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP 
của các địa phương, đại diện Ban Kinh doanh phân phối truyền thông của VietnamPost cho biết, tới 
đây Postmart sẽ tiếp tục tiếp xúc và đưa các nhà cung cấp sản phẩm OCOP tham gia kinh doanh trên 
sàn, cập nhập dữ liệu nhà cung cấp và sản phẩm OCOP mới, đảm bảo phân phối và truyền thông kịp 
thời các sản phẩm mới. 

Cùng với đó, sàn TMĐT Postmart cũng sẽ hỗ trợ thực hiện công đoạn tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham 
gia chương trình OCOP và tiến hành gửi kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tại hệ thống bưu cục, 
văn hóa xã; phối hợp tổ chức các hội thảo, hoạt động kết nối xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm 
OCOP đến người tiêu dùng; tham gia dịch vụ thiết kế, sáng tạo hỗ trợ các tổ chức kinh tế OCOP phát 
triển, nâng tầm mẫu mã, sản xuất bao bì sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên….  

Vân Anh 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Lạng Sơn 

Ngày đăng: 17/11/2020 
Mục: Xã hội 

Tặng quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho học sinh tại Bình Gia 

Ngày 16/11/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) phối hợp với Ngân hàng Thương 
mại cổ phần (TMCP) Nam Á và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thực hiện chương trình “Bưu điện Việt 
Nam cùng em đến trường” tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hồng Phong xã Hồng 
Phong, huyện Bình Gia. 

Tại chương trình, đại diện Tổng công ty BĐVN và Ngân hàng TMCP Nam Á trao 301 áo ấm, 24 cặp 
sách học sinh, 2.000 vở học sinh cùng các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu học tập như chăn, tủ 
đựng chăn, máy lọc nước, tủ đựng đồ cá nhân, ghế ngồi nhựa, bộ đồ chơi, quạt gắn tường, bàn ghế 
ngồi tiểu học, phản ngủ với tổng trị giá 103 triệu đồng. 

 

Đại diện Ngân hàng TMCP Nam Á trao quà hỗ trợ cho đại diện trường trường Phổ thông dân tộc 
bán trú Tiểu học Hồng Phong, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia. 

Cùng đó, Ngân hàng TMCP Nam Á quyết định tài trợ 100 triệu đồng cho nhà trường để xây dựng 
phòng học tại điểm trường Kim Đồng. 

 



Lãnh đạo Bưu điện Việt Nam và đại diện Ngân Hàng TMCP Nam Á trao quà cho các em học sinh 
trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hồng Phong, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia. 

 

Lãnh đạo Bưu điện Việt Nam trao quà cho đại diện trường trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 
học Hồng Phong, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia. 

Đây là chương trình thường niên của BĐVN nhằm hỗ trợ học sinh tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, biên giới, hải đảo có thêm điều kiện học tập, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

DƯƠNG KIM 

 

 

  



Nguồn: Thương gia online 

Ngày đăng: 17/11/2020 
Mục: Tin tức 

Phát hành bộ tem “Chim bói cá" 

 

Để góp phần bảo tồn loài Chim bói cá và giới thiệu sự đa dạng sinh học ở Việt Nam, ngày 
14/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem bưu chính “Chim bói cá”. 

Bộ tem do họa sỹ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế và được cung ứng trên 
mạng bưu chính công cộng đến ngày 30/6/2022. 

Bói cá là một nhóm các loài chim có kích thước nhỏ và màu sắc rực rỡ thuộc Bộ Sả, gồm ba họ là 
Alcedinidae (Họ Bồng chanh), Halcyonidae (Họ Sả) và Cerylidae (Họ Bói cá). Chúng phân bố rộng 
khắp các lục địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhóm này có khoảng 90 loài chim mang đặc 
điểm chung như đầu to, màu sắc đa dạng, mỏ nhọn và dài, chân ngắn, lùn. Phần lớn các loài có bộ 
lông sáng trong môi trường nhiệt đới, và số ít được tìm thấy trong các khu rừng. Thức ăn của chúng 
gồm cá và các loài động vật không xương sống nhỏ, chúng săn mồi chuẩn xác bằng cách lao đầu 
xuống mặt nước với tốc độ, thị giác nhạy bén cùng chiếc mỏ nhọn. Chim bói cá là loài làm tổ trong 
hốc, thường là trong lòng đất. Hiện một số loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. 

Theo VietnamPost cho biết, Bộ tem gồm 3 mẫu (khuôn khổ 37x37mm) và 1 blốc (khuôn khổ 
150x100mm) giới thiệu các loài: Bồng chanh đỏ, Bồng chanh rừng, Sả mỏ rộng và Sả đầu đen với giá 
mặt lần lượt là 4000đ, 4000đ, 4500đ và 15000đ. 

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem mã số 727 “Chim bói cá” vào 
ngày 11/3/1996 gồm 05 mẫu giới thiệu các loài bói cá: Sả đầu nâu, Bói cá lớn, Bồng chanh, Sả hung, 
Bói cá nhỏ. 

  



Nguồn: Báo Đà Nẵng 

Ngày đăng: 17/11/2020 
Mục: Chính trị - Xã hội 

Kéo dài thời gian thí điểm chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

Sau 1 năm triển khai, Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cho Bưu điện thành phố (gọi 
tắt là Đề án) cơ bản được tổ chức thực hiện tốt, mang lại nhiều lợi ích thiết thực và được người 
dân, doanh nghiệp, cơ quan đồng tình ủng hộ. 

 

Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” Trung tâm Hành chính quận Hải 
Châu. Ảnh: TRỌNG HUY 

Những kết quả đạt được 

Trưởng phòng Kinh doanh, Bưu điện thành phố Hồ Thị Thu Hiền cho biết, từ ngày 31-8-2019, Đề án 
đã triển khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với 7 sở, 7 quận, huyện, 11 phường, xã. Ngoài 
ra, Bưu điện thành phố còn phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tư pháp, các quận, huyện triển 
khai mô hình Đại lý dịch vụ công trực tuyến để nhận hồ sơ và trả kết quả tại địa chỉ yêu cầu. Đối với 
các quận, huyện, thực hiện chuyển giao 14 lĩnh vực, chủ yếu gồm: y tế, giáo dục, văn hóa-thông tin, 
môi trường… 

Trong quá trình thí điểm Đề án, một số đơn vị không thuộc thí điểm nhưng có nhu cầu lớn về mô hình 
chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho nhân viên Bưu điện tại bộ phận “Một cửa”, 
nên đã đề nghị bổ sung mở rộng thí điểm, như Sở Y tế; các quận Sơn Trà, Hải Châu kiến nghị thêm 
một nhân viên bưu điện thay thế công chức tiếp nhận và trả kết quả. 

Theo bà Hiền, việc xây dựng và triển khai Đề án nhận được sự đồng tình, đồng thuận của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn thành phố. Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết TTHC được chuyển giao cho Bưu điện bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. 
Mặt khác, mạng bưu chính công cộng ở các địa phương được khai thác hiệu quả, các điểm Bưu điện 
văn hóa xã được duy trì và phát triển, giúp đạt tiêu chí thứ 18 trong xây dựng nông thôn mới, góp 
phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả thực hiện TTHC tại nhà người dân. 

Theo ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, quá trình triển khai Đề án giúp các đơn vị thực hiện 
thí điểm nhận thức rõ mục đích, trách nhiệm trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC. Công chức bộ phận “Một cửa” và nhân viên bưu điện đã phối hợp chặt chẽ 
bảo đảm việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định pháp luật. Việc thực hiện Đề 
án góp phần hạn chế tối đa người dân, doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với công chức, tránh phiền 



phức, tiêu cực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, công sức 
thực hiện TTHC thông qua sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; giúp cơ quan hành chính bảo đảm 
mục tiêu xã hội hóa một số công đoạn, nhiệm vụ trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công. 

“Có thể thấy, bước đầu thực hiện Đề án đã đem lại kết quả tích cực, thay đổi phương thức tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết TTHC, là giải pháp mới trong công tác cải cách TTHC nói riêng và cải cách 
hành chính nói chung tại các cơ quan, đơn vị”, ông Đồng cho hay. 

Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND quận Sơn Trà Biện Thị Thu cho biết, hiện quận Sơn Trà đã đề 
nghị (và được chấp nhận) hợp đồng thêm một nhân viên bưu điện làm việc tại bộ phận “Một cửa” của 
UBND quận. “Trong điều kiện nhân sự ngày càng giảm, khối lượng công việc nhiều, việc thực hiện 
Đề án là phù hợp, phát huy hiệu quả công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại bộ phận “Một cửa”, 
giúp giảm áp lực cho cán bộ, công chức, viên chức của quận để tập trung cho công tác chuyên môn. 
Nhân viên bưu điện thay thế phải có trình độ đại học, có chuyên môn về lĩnh vực thay thế”, bà Thu 
nói. 

Kéo dài thời gian thí điểm 

Quá trình triển khai thí điểm, Sở Nội vụ theo dõi xuyên suốt và phối hợp với Bưu điện thành phố, các 
sở, UBND quận, huyện nắm bắt tình hình triển khai, hỗ trợ xử lý, khắc phục kịp thời những khó khăn, 
vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bà Hiền cho biết, do yếu tố khách quan trong quá 
trình triển khai, dẫn đến kết quả chưa thực sự đạt như mong muốn, nên Bưu điện thành phố đề xuất 
kéo dài thời gian thí điểm đến hết ngày 31-3-2021 (thêm 6 tháng) để có những đánh giá, nhìn nhận 
toàn diện hơn. 

Ông Võ Ngọc Đồng cho biết, hiện một số đơn vị, cá nhân chưa chủ động trong công tác phối hợp 
chuyển giao để triển khai Đề án. Quá trình thực hiện còn có một số bất cập, chưa bảo đảm tinh thần 
chuyển giao của Đề án, như Sở Công thương thực hiện gián đoạn, tự ý dừng giữa chừng, chỉ khi có 
chỉ đạo từ UBND thành phố mới triển khai trở lại. Sở Văn hóa - Thể thao chỉ có một công chức “một 
cửa”, nhưng khi triển khai chỉ chuyển giao một phần nhiệm vụ và vẫn bố trí công chức “Một cửa” 
thực hiện nhiệm vụ còn lại, làm phát sinh nhân lực. Bưu điện tuyển dụng nhân viên thay thế công 
chức “một cửa” tại một vài vị trí có trình độ chuyên môn không phù hợp, nên khả năng tiếp cận công 
việc còn chậm. 

Bên cạnh, một số nhân viên bưu điện thiếu kinh nghiệm, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các hồ sơ 
TTHC phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật ban đầu vẫn còn sai sót; dịch vụ chuyển trả 
kết quả theo yêu cầu hiệu quả chưa cao. Thời điểm tháng 4 và cuối tháng 7 đến đầu tháng 9, dịch 
Covid-19 bùng phát, hoạt động “một cửa” tạm dừng để thực hiện giãn cách, nên không bảo đảm thời 
gian thực hiện thí điểm như Đề án đề ra. 

Từ những tồn tại đó, Sở Nội vụ đang đề nghị UBND thành phố cho phép kéo dài thời gian thí điểm 
theo yêu cầu của Bưu điện thành phố; đề nghị Bưu điện thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan 
liên quan xây dựng giá dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC; sớm triển khai rộng việc tiếp nhận hồ 
sơ theo địa chỉ yêu cầu của tổ chức, công dân, mở rộng thu gom chuyển trả kết quả TTHC theo địa 
chỉ yêu cầu của người dân ở tất cả các xã, phường.         

TRỌNG HUY 

 

  



 

 

Bưu điện tiếp bước học sinh miền núi Lạng Sơn đến trường 

Nhiều phần quà thiết thực như chăn ấm, tủ đựng chăn, máy lọc nước, đồ dùng học tập... vừa 
được Bưu điện Việt Nam trao tặng ở Trường Phổ thông dân tộc Bán trú tiểu học Hồng Phong 
(tỉnh Lạng Sơn). 

Phát biểu tại chương trình “Cùng em đến trường” tổ chức tại Trường Phổ thông dân tộc Bán 
trú tiểu học Hồng Phong sáng 16/11, ông Nguyễn Xuân Lam, Thành viên Hội đồng thành 
viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Chương trình “Cùng em đến trường” đã 
được Bưu điện Việt Nam tổ chức trong gần 10 năm qua với nhiều điểm đến ở những vùng xa 
xôi như đỉnh núi Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), vùng sâu Hà Giang hay bên 
trong lòng núi Tu mơ rông của tỉnh Kon Tum, Simacai ơ Lào Cai... Những hành trình đó đã 
mang đến cho học sinh nước sạch, chăn ấm, quần áo mới, bàn ghề, sách vở và nhiều vật dụng 
khác nhằm hỗ trợ các em vơi bớt thiếu thốn trên con đường học tập. 

Nhiều phần quà thiết thực vừa được Bưu điện Việt Nam trao tặng ở Trường Phổ thông dân 
tộc Bán trú tiểu học Hồng Phong 

“Hôm nay, Chương trình tiếp tục đến với Trường Hồng Phong, với mong muốn các em sẽ 
phấn đấu học hành, trở thành con ngoan trò giỏi, sau này góp sức xây dựng quê hương và đất 
nước đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn”, ông Nguyễn Xuân Lam bày tỏ. 

Theo ông Vi Song Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia: “Bình Gia là 1 trong 3 huyện 
30a (huyện đặc biệt khó khăn) của tỉnh Lạng Sơn. Với đặc thù diện tích lớn 1.100km2, dân số 
54.200 người, 96% là người dân tộc thiểu số, dù còn nhiều khó khăn, nhưng giáo dục và đào 
tạo ở Bình Gia vẫn được quan tâm phát triển. 100% trẻ em từ 3 tuổi trở lên đều đã được đến 
trường”. 

Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 16/11/2020 
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Bưu điện tiếp bước học sinh miền núi Lạng Sơn đến trường 

Cũng theo ông Hào, xã Hồng Phong có 11 thôn, 838 hộ, 3.800 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo cao 
(30%). Trường Hồng Phong có 4 điểm trường, trong đó các điểm trường lẻ còn rất nhiều khó 
khăn. Điểm xa nhất học sinh phải đi 26km, những điểm khác 13 – 14km, khi mưa lớn phải đi 
bè mảng đến trường. 

“Các món quà được trao hôm nay ngoài ý nghĩa vật chất to lớn đối với học sinh một huyện 
còn nhiều khó khăn thì giá trị tinh thần còn cao hơn, giúp đỡ các trẻ em nghèo vùng khó, tiếp 
bước cho các em đến trường, đồng thời cũng tiếp sức cho các thày cô giáo vững tin hơn trong 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Sức lan tỏa của những hoạt động này cũng giúp chúng tôi có 
cơ sở để giáo dục truyền thống cho học sinh”, ông Hào chia sẻ. 

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú tiểu học Hồng Phong nhận áo mới 

Bày tỏ lời cảm ơn tới các mạnh thường quân như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cô giáo 
Hoàng Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hồng Phong cho 
biết: Năm học 2020 – 2021, nhà trường có 18 lớp học, 281 học sinh học tại 4 điểm trường, 
trong đó 136 học sinh thuộc diện hộ nghèo, chiếm 48,39%. 2 năm gần đây, chính quyền tỉnh 
và huyện đã tập trung đầu tư xây dựng phòng học, nhà vệ sinh, bếp bán trú cho nhà trường. 
Đến nay, các điểm trường đã có đủ phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Nhà vệ sinh 
lớp học đã xây kiên cố và bán kiên cố. Các lớp học cơ bản đủ bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo 
viên, bảng đen. 



 

Khởi công xây dựng điểm trường Kim Đồng 

Tuy nhiên, nhà trường vẫn còn rất nhiều khó khăn; đồ dùng học sinh, trang thiết bị, 
máy tính, máy chiếu... còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học hiện nay, 
đặc biệt là tại điểm trường Kim Đồng. 

Nhân dịp này, Ngân hàng Nam Á đã hỗ trợ 100 triệu đồng để góp phần xây dựng 
điểm trường Kim Đồng, giúp các học sinh có điều kiện học tập tốt hơn trong thời gian 
tới. 

Bình Minh 

 
 

 


