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Phát hành bộ tem "Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" 

Bộ TT&TT sẽ phát hành bộ tem "Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - 
Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại" vào ngày ngày 06/12/2020. 

Bộ tem gồm 3 mẫu do họa sỹ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế theo 
phong cách đồ họa mang đậm mầu sắc dân gian với các nội dung cô đọng, đại diện tiêu biểu 
của Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. 

Mầu sắc thiên về 3 gam mầu chính gồm sắc đỏ, xanh, trắng lần lượt tượng trưng cho miền 
Trời (Thiên phủ), miền Rừng (Nhạc phủ), miền Nước (Thoải phủ). Không gian tín ngưỡng 
tôn giáo đậm chất trên từng mẫu tem và Blốc của bộ tem. 

 

Ba mẫu tem từ 1 - 3: Tam tòa thánh mẫu, Hầu bóng và Kiều năm quan 

Theo các nhà nghiên cứu, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là sự hỗn dung tôn 
giáo bản địa của người Việt và một số yếu tố của tôn giáo du nhập như Phật giáo, Đạo giáo. 

Mối quan hệ giữa tín ngưỡng thờ Mẫu với Phật giáo và Đạo giáo thể hiện rất rõ qua quan 
niệm về vũ trụ luận, cách sắp đặt thờ tự, thực hành nghi lễ chầu văn, đặc biệt là nghi lễ rước 
Mẫu lên chùa thỉnh kinh… vào dịp lễ hội. 

Mẫu tem về Ban thờ "Tam tòa Thánh Mẫu" gồm 3 ngôi của 3 vị Thánh Mẫu: Đệ Nhất 
Thượng Thiên, Đệ Nhị Thượng Ngàn và Đệ Tam Thoải Phủ. 

Mẫu Thượng Thiên còn được gọi là Mẫu Đệ Nhất cai quản miền trời. Với quan niệm của dân 
gian thì Mẫu Thượng Thiên có quyền năng tạo ra mây, mưa, sấm, chớp và có liên quan tới 
văn hóa nông nghiệp lúa nước của dân tộc Việt Nam. Mẫu Thượng Ngàn còn được gọi là Mẫu 
Đệ Nhị cai quản miền rừng núi, bà là Thánh Mẫu gắn bó với con người, cây cỏ và chim, thú. 
Mẫu Thoải hay còn gọi là Mẫu Đệ Tam, Mẫu Thủy, cai quản miền sông nước, Thánh Mẫu 
Thoải Phủ gắn liền với đời sống thủy sinh của người dân từ xa xưa và có liên đới trực tiếp tới 
thủy tổ dân tộc Việt trong buổi đầu dựng nước. 

Mẫu tem "Hầu bóng" thể hiện nghi thức Hầu bóng, là một nghi thức quan trọng, không thể 
thiếu trong các nghi lễ Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu, được thực hiện với ước muốn con 
người có thể giao tiếp được với các đấng thần linh để gửi gắm, biểu đạt những mong muốn, 
khát vọng của mình thông qua các Thanh đồng - người đóng vai trò trung gian giữa con người 
và thần linh. 

Mẫu tem "Kiều năm quan" thể hiện Đại lễ kiều thỉnh Ngũ vị Vương quan là một nghi lễ đặc 
biệt quan trọng trong tín ngưỡng của người Việt, được thực hành trong không khí trang 
nghiêm và đầy đủ nghi thiết, tái hiện lại hình ảnh các vị anh hùng dân tộc được thánh hóa, 
mang đầy ý nghĩa tâm linh và nhân văn sâu sắc. 



 

Blốc tem "Rước mẫu" 

Blốc bộ tem thể hiện màn Rước kiệu Tam thánh Mẫu với hình kiệu rước 3 sắc mầu điển hình, 
được sắp xếp thành hàng hướng về Phủ chính. Không gian lễ hội Rước Mẫu được tái hiện với 
nhiều đoàn rước, đây là một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu. 

Các mẫu tem có khuôn khổ 43 x 32mm và blốc là 150 x 90 mm, với giá mặt tương ứng là 
4000 đồng, 4000 đồng, 15.000 đồng và 15.000 đồng. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới 
bưu chính từ ngày 06/12/2020 đến ngày 30/06/2022. 

Hoàng Linh 
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https://www.youtube.com/watch?v=WYdRZrIn8Mg 

Shipper tất bật trong ngày Online Friday 
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Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thăm và làm việc  
với Sở TT&TT tỉnh Điện Biên 

Trong chuyến công tác cùng với Đoàn của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình 
MTQG giai đoạn 2016 – 2020 tại tỉnh Điện Biên, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã có buổi làm việc với Sở TT&TT và các doanh nghiệp hoạt động Bưu chính, 
Viễn thông trên địa bàn. 

 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo tại 
buổi làm việc.  

Sáng 4/12, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đã đến thăm và làm 
việc với Sở TT&TT tỉnh Điện Biên. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Nam - Phó Giám đốc Sở TT&TT đã báo cáo tóm tắt 
tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên. 

Thời gian qua, Sở TT&TT tỉnh Điện Biên đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, điều 
hành của UBND tỉnh, Bộ TT&TT triển khai có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thông 
tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. 

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính với 167 điểm phục vụ 
bưu chính công cộng; 89 tuyến đường thư… Mạng lưới bưu chính hoạt động ổn định và an 
toàn, đảm bảo cung cấp các dịch vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu về chuyển phát thư, báo, các 
loại công văn giấy tờ, bưu phẩm, bưu kiện. 

Về phát triển viễn thông, toàn tỉnh đã có 69% cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã 
kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 80% khu vực 
dân cư sinh sống, làm việc (thôn, bản, tổ dân phố) được kết nối internet băng rộng cố định 
(cáp quang). 97,7% thôn, bản được phủ sóng điện thoại di động (tối thiểu 2G); 75% khu vực 
dân cư được phủ sóng thông tin di động mạng 3G, 4G… 

100% cơ quan Nhà nước của tỉnh đã có cổng/trang thông tin điện tử cung cấp thông tin theo 
quy định của nhà nước. Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được kết nối Cổng dịch vụ 



công quốc gia, tích hợp sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến dùng chung với Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia. Cung cấp 1.640 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: 236 thủ tục hành chính 
mức độ 3; 331 thủ tục hành chính mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 87%... 

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp hoạt động bưu chính, viễn thông trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên cũng báo cáo với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình hoạt động. 

 Ngành Thông tin và Truyền thông kiến nghị với Bộ một số nội dung: Đề nghị Bộ TT&TT 
sớm ban hành thiết kế mẫu, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cho hạ tầng kỹ thuật viễn thông 
dùng chung (cột ăng ten, nhà trạm,…), quy định cụ thể về yêu cầu dùng chung hạ tầng viễn 
thông thụ động (khoảng cách, công nghệ…); tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan 
liên quan ưu tiên bố trí kinh phí cho triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà 
nước; đẩy mạnh triển khai sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu Quốc gia; tiếp tục quan tâm hỗ trợ 
đầu tư xây dựng hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, đặc biệt là đài truyền thanh cơ sở ứng 
dụng công nghệ thông tin - viễn thông… 

Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả 
mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT Điện 
Biên đã đạt được thời gian qua, cũng như giải đáp một số ý kiến của các doanh nghiệp,  hoạt 
động bưu chính, viễn thông. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị, thời gian tới, Sở TT&TT tiếp tục làm tốt công tác 
tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư ngân sách tập trung cho ứng dụng CNTT chuyển đổi số; tư 
vấn về những dự án phát triển CNTT và triển khai có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về 
thông tin và truyền thông, đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh… 

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác 
đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1. 

 

Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn và tập thể lãnh đạo Sở Thông tin 
và truyền Thông tỉnh Điện Biên chụp ảnh tại nghĩa trang liệt sỹ A1. 

Tin, ảnh: Tử Long – Trọng Minh 
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“Shipper tại Trung Quốc: Sướng ít, khổ nhiều, ứng dụng và khách hàng luôn đúng 

Zhang là hình ảnh của sự tuyệt vọng của các nhân viên giao hàng (shipper) tại Trung 
Quốc khi nhiều dịch vụ chuyển phát nhanh đang áp dụng chính sách "thưởng ít phạt 
nhiều". 

*Phần lớn câu chuyện trong bài viết là lời kể lại của người viết và các nhân vật (nhân viên 
giao hàng) của một số dịch vụ giao hàng tại Trung Quốc. 

 

Anh ta vô tình giao một gói hàng cho một người hàng xóm của tôi. Người này đã lấy nó và sẽ 
không trả lại. Bây giờ, anh ấy run rẩy muốn đích thân hoàn trả cho tôi món đồ đã mất. 

Tôi từ chối lấy tiền của anh ta nhưng trong hai ngày, anh ta gọi cho tôi không ngừng để xin 
lỗi. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao anh lại ăn năn như vậy. Sau đó, tôi phát hiện ra những nhân 
viên giao hàng như anh ta bị giám sát chặt chẽ và có thể bị phạt nghiêm khắc như thế nào. 

Zhang nói: "Khách hàng phàn nàn và sau nhiều lần khiếu nại, chúng tôi bị phạt rất nặng". 
Trang NPR đã tìm hỏi gần chục nhân viên giao hàng ở Bắc Kinh về câu chuyện này và họ 
đồng ý cho phóng viên sử dụng tên họ - thay vì tên đầy đủ - bởi họ có thể bị phạt nếu nói 
chuyện với cánh phóng viên. 

Các nhân viên giao hàng đã mô tả lịch trình mệt mỏi của họ diễn ra như thế nào. Cụ thể, họ 
phải hoạt động 12 giờ/ngày, 6 ngày/tuần dưới sự giám sát tự động và sát sao của các ứng dụng 
di động. Nó sẽ theo dõi cách thức và thời điểm họ phân phối hàng trăm gói hàng mỗi ngày. 

Nhân viên giao hàng là một mắt xích quan trọng trong các dịch vụ chuyển phát nhanh theo 
yêu cầu của Trung Quốc. Các dịch vụ vận chuyển như vậy đã giúp luân chuyển hơn 60 tỷ gói 
hàng mỗi năm và tạo ra gần 1% hoạt động kinh tế hàng năm của Trung Quốc. 

Tuy nhiên, ngay cả khi các nền tảng thương mại điện tử bùng nổ, dẫn đến số lượng gói hàng 
được giao mỗi ngày cao hơn, các dịch vụ chuyển phát nhanh dường như đang cắt giảm phí trả 
cho nhân viên giao hàng tính trên mỗi gói hàng được giao. Năm nhân viên giao hàng tiết lộ 
với NPR rằng, phí mỗi gói hàng của họ đã giảm trung bình 25% trong năm qua. 

"Thưởng nhẹ" và phạt "nặng"  

Hơn 3 triệu nhân viên giao hàng của Trung Quốc có thể coi là hình ảnh phổ biến trên các 
đường phố. Họ di chuyển trên những chiếc xe tay ga và thậm chí cả xe kéo để đi phân phát 
hàng. Họ phải đảm bảo đơn đặt hàng thực phẩm có thể đến trong vài phút hay các đơn hàng 
trực tuyến kịp tới tay khách hàng trong cùng ngày đó. Nhưng có một mặt tối của dịch vụ tiện 
ích tối tân này. 



Hiệu suất của họ được đánh giá bởi các ứng dụng di động trên smartphone do các dịch vụ 
chuyển phát nhanh cung cấp cho nhân viên. Các ứng dụng giao hàng này theo dõi quá trình 
giao hàng của họ, đôi khi khấu trừ hàng trăm đô la tiền phạt. 

Một nhân viên giao hàng tên Wang làm việc cho Zhongtong Express, một trong những dịch 
vụ chuyển phát nhanh lớn nhất Trung Quốc, cho biết: "Phần thưởng thì nhẹ nhưng hình phạt 
luôn rất nặng". 

Những đánh giá tốt của khách hàng sẽ giúp các nhân viên giao hàng kiếm được điểm ảo trong 
ứng dụng. Nó đóng vai trò như bằng chứng giảm nhẹ trước các khoản khấu trừ. Trong trường 
hợp giao trễ hoặc bị đánh giá 3/5 sao, ứng dụng sẽ trừ điểm. Quá ít điểm sẽ khiến một công 
nhân bị phạt. 

Nếu Wang không đạt được ít nhất một đánh giá 5 sao mỗi tháng, anh sẽ bị khấu trừ 8 
USD vào tiền lương. Nếu ai đó phàn nàn qua email, Wang sẽ bị phạt khoảng 300 USD, tương 
đương gần một tuần lương. Các lỗi nhẹ hơn có thể bị phạt từ 30 USD đến 80 USD. 

Wang nói: "Vào những ngày đó, tôi phải làm việc cả ngày, giao tới cả 400 gói hàng mà không 
hề được cái gì cả". 

Tại Trung Quốc, khách hàng được cung cấp số điện thoại di động của nhân viên giao hàng 
đang vận chuyển gói hàng của họ, thậm chí còn cung cấp cho người nhận một liên kết trực 
tiếp và mang tính cá nhân cao để giám sát nhân viên. 

Zhang, nhân viên giao hàng trong khu nhà của tôi cho biết: "Nhiều khách hàng thực sự thích 
làm khó nhau. Họ sẽ gọi điện chỉ để bắt bạn đi bộ 11 bậc cầu thang hoặc chỉ trích bạn vì đã 
không giao gói hàng đến tận nhà của họ vào ngày hôm đó". 

Tuy nhiên, anh vẫn phải tỏ ra lịch sự trong những cuộc gọi như vậy, ngay cả khi khách hàng 
đang giận dữ và họ đe dọa sẽ báo cáo bạn. Anh ta phải đối mặt với khoản tiền phạt 300 USD 
cho những khiếu nại như vậy. 

Việc khiếu nại về khoản tiền phạt đó là gần như không thể. Đó là lý do tại sao Zhang rất sợ 
hãi khi anh ấy làm mất gói hàng của tôi và sợ tôi sẽ báo cáo anh ấy cho công ty. 

"Luôn luôn là sai lầm của chúng tôi" 

Zhang cho phép tôi đi cùng trong một đợt giao hàng vào tháng 11. Anh ấy lái một chiếc xe ba 
bánh và di chuyển khoảng 1 giờ vào trung tâm Bắc Kinh để giao hàng cho khu nhà của tôi. 

Lộ trình của anh ta ngày hôm đó khá thoải mái. Anh ta chỉ có khoảng 60 gói hàng cần giao. 
Ngày thường, anh ấy có tới khoảng 200 gói hàng. Nhưng tôi vẫn phải rất khó khăn để theo kịp 
bước chân vội vã của chàng trai 21 tuổi. 

Zhang làm việc cho một dịch vụ chuyển phát nhanh nhỏ hơn và có hợp đồng với 5 nền tảng 
chuyển phát lớn nhất Trung Quốc. Mỗi công ty đều có trị giá hàng tỷ đô và những người sáng 
lập đều nằm trong số những người giàu nhất Trung Quốc. Ngược lại, những nhân viên giao 
hàng như Zhang chỉ kiếm được từ 15 đến 30 xu mỗi gói hàng. 



 

Tuy nhiên cũng vì giao hàng là bước quan trọng cuối cùng và là mắt xích duy nhất phải gặp 
mặt khách hàng trong chuỗi cung ứng logistic nên không thể tránh được những sai lầm hoặc 
chậm trễ xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trên lộ trình giao hàng. 

Zhang nói: "Đặt nhầm một gói hàng vì khách hàng đã viết sai địa chỉ? Điều đó không quan 
trọng, bởi đó luôn là lỗi của chúng tôi". 

  


