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Ngăn chặn hàng vi phạm gửi qua bưu điện 

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post) vừa ký Quy chế phối hợp về việc kiểm tra và xử lý tình huống đối với hàng hoá 
kinh doanh gửi qua đường bưu điện trong nước. 

 

Ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng giả...qua đường bưu điện - Ảnh minh họa 

Việc ký quy chế phối hợp nhằm mục đích giúp Tổng cục Quản lý thị trường có những thông 
tin kịp thời về tình hình thị trường vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện trong nước. 
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng 
hóa qua đường bưu điện. Đồng thời giúp Vietnam Post nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hệ 
thống, vận chuyển trên toàn quốc. 

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm 
tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp 
luật; cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, cập nhật các vi phạm 
xảy ra trên thị trường. Ngoài ra, hai đơn vị cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân và các tổ chức doanh nghiệp thực hiện gửi 
hàng hóa, bưu phẩm đúng quy định của pháp luật. 

Để đảm bảo công tác phối hợp đạt hiệu quả cao nhất, góp phần ngăn chặn việc mua bán, kinh 
doanh trái phép hàng cấm gửi, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... hai đơn vị sẽ 
thường xuyên trao đổi thông qua gặp gỡ trực tiếp, gửi văn bản cập nhật các thông tin liên 
quan. 

Định kỳ 6 tháng một lần, hai bên sẽ tổ chức các hội nghị giao ban nghiệp vụ để trao đổi thông 
tin, đánh giá tình hình phối hợp và định hướng hoạt động cụ thể cho 6 tháng tiếp theo. Hằng 
năm, hai bên tiếp tục tổ chức giao ban tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các hoạt động đồng 
thời cập nhật kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo. 

LP 
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Bộ TT&TT sẽ phát hành 4 bộ tem bưu chính vào cuối năm 2021 

Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính đã họp để lấy ý 
kiến góp ý về  thiết kế của các bộ tem bưu chính dự kiến sẽ được phát hành trong  6 
tháng cuối năm 2021. 

 

Thành  viên Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính xem và  
lựa chọn các mẫu tem phù hợp 

Tại phiên họp, Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính đã thống nhất về nội dung cho 04 
bộ tem bưu chính dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm 2021, bao gồm: 

Bộ tem thứ nhất là Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (1921-1989)”, 
gồm 01 mẫu, phát hành ngày 12/9/2021. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước là một trong những nhạc sĩ 
đầu đàn, một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam, đại diện cho phái âm nhạc Nam Bộ 
trong thời điểm khởi đầu của nền tân nhạc. Ông là một tên tuổi lớn trong nền âm nhạc cách 
mạng Việt Nam, là một trong những nhạc sĩ đầu tiên sử dụng rất thành công thể loại hành 
khúc - bắt nguồn từ âm nhạc phương Tây. Ông đã trở thành tác giả của những Chính ca xuất 
sắc, có tầm tư tưởng lớn, giá trị nghệ thuật cao và có giá trị lịch sử. Những bài chính ca tiêu 
biểu của ông gồm: “Thanh niên hành khúc” “Lên đàng”, “Hồn tử sĩ”, “Giải phóng miền 
Nam”. Với những đóng góp của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước cho nền âm nhạc Việt Nam, ông đã 
được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, trong đó có Huân 
chương Độc lập hạng Nhất (1987), Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật Đợt 1 
(1996). 

Bộ tem thứ hai là Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)”, 
gồm 01 mẫu tem, phát hành ngày 13/9/2021. Đô đốc Giáp Văn Cương sinh ngày 13 tháng 9 
năm 1921 tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ông tham gia 2 cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.  Năm 1974, ông được phong hàm Thiếu tướng, chức 
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp của Ông gắn bó với 
lực lượng Hải quân Việt Nam. Năm 1977, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân chủng Hải 
quân nhân dân Việt Nam và giữ chức vụ này đến năm 1980. Năm 1988, ông được được phong 
là Đô đốc đầu tiên của Hải quân Việt Nam. Với những cống hiến to lớn của ông cho sự 



nghiệp bảo vệ tổ quốc, ông đã được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; hai 
Huân chương Quân công hạng Nhất và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 
(7/5/2010). 

Bộ tem thứ ba là Bộ tem “Gà”, gồm 04 mẫu tem, phát hành ngày 25/8/2021. Việt Nam có 
nhiều giống gà độc đáo, nổi tiếng trong lịch sử. Việc bảo tồn và gìn giữ các giống Gen gà quý, 
thuần chủng Việt Nam ngày càng được quan tâm phát triển, không chỉ là sản vật mà còn giúp 
phát triển kinh tế. 

Bộ tem thứ tư là Bộ tem “Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO – Cao Nguyên đá Đồng 
Văn và Non Nước Cao Bằng”, gồm 03 mẫu tem và 01 blốc, phát hành ngày 03/10/2021. Công 
viên Địa chất Toàn cầu là một khu vực tự nhiên, độc đáo, có ranh giới rõ ràng, trong đó chứa 
đựng một tập hợp các di sản địa chất có giá trị khoa học, phân bố trong phạm vi nhất định, hài 
hòa với cảnh quan thiên nhiên, đồng thời chứa đựng các giá trị về đa dạng sinh học, khảo cổ, 
lịch sử, văn hóa xã hội và có diện tích thích hợp để phát triển kinh tế địa phương, thông qua 
hình thức phát triển du lịch và các dịch vụ phụ trợ khác. Một công viên địa chất quốc gia khi 
có đủ điều kiện sẽ được UNESCO công nhận là “Công viên Địa chất Toàn cầu”. Tại Việt 
Nam, UNESCO đã vinh danh 03 Công viên Địa chất Toàn cầu. Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và tỉnh Hà Giang và đã 
được cung cấp tư liệu, tư vấn lựa chọn các điểm di sản tiêu biểu giới thiệu trên tem bưu chính 
Việt Nam. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã nghiên cứu tư liệu và lựa chọn một số điểm di 
sản tiêu biểu sau để giới thiệu trên bộ tem: Động Ngao - Cao Bằng; Núi Mắt thần - Cao Bằng; 
Hẻm vực Tu Sản - Hà Giang; Karst Phong Nậm - Cao Bằng; Bãi đá mặt trăng - Hà 
Giang;  Đèo Mã Pì Lèng, Đồng Văn, Hà Giang. 

Sau khi thảo luận, Hội đồng tư vấn tem quốc gia đã thống nhất chọn những mẫu tem tốt nhất 
và những đề xuất chỉnh sửa, bổ sung để các họa sĩ hoàn thiện mẫu tem trong thời gian tới./. 

Thu Hương 
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Thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) có chủ đề: “Em hãy viết thư gửi 
một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19”. 
Đối tượng dự thi là các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội dưới 15 tuổi... 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở đang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Thành Đoàn Hà Nội, Bưu điện thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức Cuộc 
thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trao giải Nhất Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 
49 cho em Phan Hoàng Phương Nhi, lớp 7/2 trường Trung học cơ sở Duy Tân, Thành phố 

Huế. (Ảnh: ĐT) 

Hằng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế 
dành cho trẻ em. Cuộc thi nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong 
tư duy sáng tạo của các em. 

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời 
đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, 
trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Từ đó giúp các em hiểu thêm 
về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. 

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) có chủ đề: “Em hãy viết thư gửi một 
người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19”. Tiếng 
Anh: "Write a letter to a family member about your experience of the COVID-19 pademic". 

Đối tượng dự thi là các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội dưới 15 tuổi (tính đến thời 
điểm gửi thư tham dự cuộc thi). 

Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (Số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) 

Thời gian nhận bài dự thi: Theo thời gian Bộ Thông tin và Truyền thông phát động cuộc thi, 
từ ngày 1/12/2020 đến ngày 28/2/2021 (theo dấu Bưu điện). 



Quy định về bài thi 

- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in 
sách), dài không quá 800 từ. 

- Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám 
khảo chấm bản tiếng Việt. 

- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Bài đánh máy vi tính hoặc photocopy là 
không hợp lệ. 

- Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ 
trường, lớp, quận/huyện/thị xã, thành phố Hà Nội hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi 
đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. 

- Trong nội dung bài dự thi, các em học sinh không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ 
của mình. 

- Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. 

- Bài dự thi không đưa lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi Ban Tổ chức Cuộc thi
Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) Quốc gia chưa công bố giải thưởng. 

* Mỗi bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi, địa chỉ 
nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi qua hệ thống điểm phục vụ của Tổng Công ty
Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). 

* Phong bì thư cần ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021). 

Nam Khánh 

 

 

  



 

 

Nguồn: Báo Đầu tư 

Ngày đăng: 25/12/2020 
Mục: Thông tin doanh nghiệp 

https://baodautu.vn/pti-ky-ket-hop-tac-voi-bolttech-d135515.html 

PTI ký kết hợp tác với Bolttech 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa ký kết hợp tác với Công ty cổ phần 
Bolttech Device Protection Việt Nam (Bolttech). 

 

Đại diện PTI và Bolttech ký kết hợp tác 

Theo đó, Bolttech sẽ phân phối các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ bằng cách tích hợp các 
sản phẩm bảo hiểm của PTI vào ứng dụng cung cấp sản phẩm dịch vụ của mình. 

Các sản phẩm được ưu tiên triển khai trên ứng dụng của Bolttech bao gồm: Bảo hiểm vật chất 
xe cơ giới và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Health love. 

Khách hàng do đó có thể tiết kiệm được thời gian giao dịch mua bảo hiểm, đồng thời có thể 
ngay lập tức nhận được giấy chứng nhận điện tử. 

Đại diện PTI cho biết Bolttech là công ty công nghệ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực bảo hiểm số. 

Việc hợp tác với Bolttech không chỉ giúp PTI tiếp cận được nhiều tệp khách hàng mới có tiềm 
năng mà còn thể hiện rất rõ những nỗ lực của PTI trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào 
hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

Phía PTI cũng bày tỏ trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển những sản 
phẩm dành riêng cho khách hàng của Bolttech với nhiều ưu đãi đặc biệt, đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng. 

Được biết, Bolttech thuộc tập đoàn Pacific Century Group (PCG) là một công ty công nghệ có 
kinh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm số. 

Bắt đầu từ năm 2020, Bolttech mở rộng quy mô kinh doanh bằng việc hợp tác với các đối tác 
là các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, từ đó đưa công ty tiến gần hơn đến mục tiêu xây 
dựng hệ sinh thái bảo hiểm và bảo vệ dựa trên công nghệ. 

Hiện tại, Bolttech đã có mặt tại 12 quốc gia trên ba châu lục là châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu. 



Nguồn: Báo Pháp Luật TPHCM 

Ngày đăng: 25/12/2020 
Mục: Tin tức 

Từ năm 2021, người dân làm thủ tục đổi bằng lái xe tại nhà 

 

Từ năm 2021, người dân có thể làm thủ tục đổi bằng lái xe tại nhà. Ảnh: TN 

Dự kiến năm 2021, người đổi giấy phép lái xe làm thủ tục, nạp tiền tại nhà trên cổng 
dịch vụ công quốc gia. 

Vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo tổng kết về công tác quản lý, đào tạo 
sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

Theo đó, năm 2020 cả nước cấp 596.783 GPLX ô tô và 936.128 GPLX mô tô trên tổng số 
46.781.159 giấy phép lái xe mô tô và 8.818.369 giấy phép lái xe ô tô đã cấp, làm nền tảng để 
triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc 
gia. 

Hiện nay, việc cấp đổi GPLX trên phạm vi toàn quốc đã thực hiện trên cổng dịch vụ công 
quốc gia ở mức độ 3. Từ tháng 7-2020 đã triển khai thí điểm tại Hà Nội và Hà Nam cấp đổi 
GPLX ở mức độ 4 (người đổi GPLX làm thủ tục, nạp tiền tại nhà) trên cổng dịch vụ công 
quốc gia. 

Dự kiến sau khi đánh giá sẽ triển khai trong năm 2021 thực hiện trên toàn quốc cấp đổi giấy 
phép lái xe ở mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia. 

Theo Tổng cục đường bộ, trước đây, khi thi bằng phương pháp thủ công, có sát hạch viên 
ngồi trên xe, tỷ lệ đạt khoảng 90% đến 95%. Việc đổi mới, áp dụng thiết bị, công nghệ tự 
động tất cả các khâu sát hạch từ lý thuyết đến thực hành lái xe trong hình, lái xe trên đường và 
tổ chức giám sát các kỳ sát hạch, việc sát hạch lái xe được thực hiện công khai minh bạch, 
hạn chế sự can thiệp của con người vào kết quả sát hạch nên chất lượng sát hạch đã nâng cao 
rõ rệt, các tiêu cực đã được hạn chế tới mức thấp được dư luận rất đồng tình, đánh giá cao. 

Hiện nay, tỷ lệ trung bình đạt yêu cầu của các kỳ sát hạch lái xe khoảng 50 đến 65%. 

Năm 2017, trong chương trình hỗ trợ của Tổ chức y tế thế giới WHO, tổ chức đường bộ 
Vicroad của Australia đã khảo sát nội dung, chương trình, giáo trình, công tác quản lý đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của Việt Nam tại một số tỉnh phía Bắc và đã có đánh giá về 



chương trình đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe của Việt Nam chặt chẽ và hiện đại so với 
Australia và một số nước phát triển. 

Đã áp dụng dịch vụ công mức độ 4 trong việc đổi GPLX quốc tế (QT): Người dân đăng ký, 
gửi các thông tin về GPLX qua mạng internet, trả phí bằng thẻ thanh toán điện tử, Cơ quan 
quản lý kiểm tra, xác minh, in GPLXQT và gửi trả đến người dân thông qua hệ thống chuyển 
phát của bưu điện. Đến nay, toàn quốc đã cấp 12.294 GPLX QT được người dân đánh giá cao, 
đặc biệt là người dân sinh sống, học tập tại các quốc gia có tham gia Công ước Viên 1968. 

 


