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Bộ sưu tập tem khắc ghi dấu mốc lịch sử cách mạng 

Bộ sưu tập tem “Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” của 
nhà sưu tập tem Vũ Văn Tỵ đã khắc họa sinh động những mốc son lịch sử của cách 
mạng Việt Nam, quá trình xây dựng và phát triển đất nước. 

Dấu ấn con tem kỷ niệm ngày 2/9 

Ông Vũ Văn Tỵ, nguyên Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Tem Việt Nam, 
năm nay 83 tuổi, đã có “thâm niên” hơn 30 năm đam mê sưu tầm tem. Trong kho tàng quý giá 
của ông, bộ tem kỳ công và ấn tượng nhất là bộ sưu tầm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội” được ông thực hiện hơn 10 năm nay. 

 

Ông Vũ Văn Tỵ giới thiệu bộ sưu tập tem với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội” nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020). Ảnh: NVCC 

Vừa nâng niu bộ tem, ông vừa giới thiệu: Bộ sưu tập gồm 5 khung tem với 80 trang, trong đó, 
78 trang tem và bì thư theo mạch truyện từng chủ đề: Những địa danh lịch sử; Tìm đường cứu 
nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Nhân dân miền Nam đấu tranh; Thống nhất 
đất nước; Xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Thực hiện mục tiêu dân giàu 
- nước mạnh - công bằng - dân chủ - văn minh. 

Ông Vũ Văn Tỵ tâm niệm, ngày 2/9/1945 có ý nghĩa to lớn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đồng thời cũng mở ra 
một kỷ nguyên mới cho tem bưu chính Cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, trong bộ sưu tầm 
“Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” quá trình Bác Hồ đi tìm 
đường cứu nước và đọc Tuyên ngôn Độc lập được ông thuyết minh kỹ về những câu chuyện 
lịch sử đằng sau con tem. 



Tiền đề cho chủ đề “Tìm đường cứu nước” là những mẫu tem Đông Dương mà nước Pháp 
phát hành để dùng ở hải ngoại (dùng tại Việt Nam, Lào, Campuchia và những nước thuộc địa 
khác), thể hiện nội dung về thời kỳ đất nước mất chủ quyền, người dân Việt Nam lâm vào 
cảnh nô lệ lầm than. Bên cạnh đó, khung tem còn có bưu ảnh thể hiện rõ các tỉnh mà nhà 
Nguyễn đã cắt cho Pháp. 

Những mẫu tem dẫn dắt câu chuyện “Tìm đường cứu nước” của Bác Hồ như mẫu tem về 
Cách mạng Tháng Mười và phong trào quốc tế cộng sản; mẫu tem về cuộc biểu tình đòi dân 
chủ ở khu Đấu Xảo (Hà Nội); mẫu tem về Nam Kỳ khởi nghĩa… Đáng chú ý nhất trong chủ 
đề này là 2 blốc tem cỡ lớn được xếp hạng quý hiếm là bản đồ chiến tranh thế giới thứ hai nêu 
lên cục diện chiến tranh ở châu Á (phát xít Nhật), châu Âu (phát xít Đức) và Bắc Phi (phát xít 
Ý). 

Chủ đề kế tiếp của khung tem là “Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc” với điểm nhấn 
chính là những mẫu tem về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhìn vào những mẫu 
tem về Cách mạng Tháng Tám, ông Vũ Văn Tỵ kể về 3 sự kiện lớn thông qua 3 con tem. 

“Một sự kiện diễn ra ở Hà Nội, ngày 17/8, tổng hội viên chức chính quyền tổ chức một cuộc 
mít tinh lớn tại Quảng trường Nhà hát Thành phố, có hàng vạn người tham gia với danh nghĩa 
ủng hộ chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, nhưng đến khi cuộc mít tinh sắp sửa bắt đầu, trên 
tầng 2 của Nhà hát lớn thành phố, lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả xuống, và người của 
cách mạng Việt Nam đã lên sân khấu nói về việc ủng hộ Việt Minh, biến cuộc mít tinh thành 
cuộc tuần hành trong thành phố, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Tám. Sự kiện thứ hai là ở 
Huế, cũng có biểu tình trước Ngọ môn, đòi vua Bảo Đại thoái vị. Và thứ ba là ở Sài Gòn, tại 
khu vực Tòa thị chính, người đứng đầu Xứ ủy lúc bấy giờ là ông Trần Văn Giàu đã tập hợp 
được hàng triệu người tham gia cuộc mít tinh lớn ủng hộ cách mạng. Đây chính là tiền đề để 
dẫn tới sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945”, ông Vũ Văn Tỵ chia sẻ. 

Với các mẫu tem về ngày Quốc khánh 2/9/1945, khi ngắm mẫu tem, người xem lại như được 
gợi nhớ về hình ảnh năm xưa tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đứng trên lễ đài đọc Tuyên ngôn Độc lập, mở đầu một kỷ nguyên mới: Nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa ra đời. 

Giới thiệu về bộ tem đầu tiên do Việt Nam phát hành, ông Vũ Văn Tỵ kể: Những ngày đầu 
của cách mạng thắng lợi, do điều kiện kinh tế, xã hội và in ấn của ta còn hết sức khó khăn nên 
chưa có điều kiện in và phát hành tem mới. Nếu lấy tem chế độ cũ để sử dụng thì không đúng 
về mặt nghiệp vụ, không phù hợp về mặt chính trị. Ngành Bưu điện Việt Nam đã trình Chính 
phủ cho phép in quốc hiệu: “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà” lên tem Đông Dương của chế độ 
thực dân Pháp để sử dụng tạm thời. Mẫu tem sử dụng cũng là những danh nhân hoặc phong 
cảnh và in đè tiêu đề “Cứu đói”, “Dân sinh”, “Quốc phòng”, “Binh sỹ bị nạn”... thể hiện 
những nhiệm vụ chính trị cấp bách của Đảng và Nhà nước ta ở thời kỳ đó. Trên các mẫu tem 
đó đều có phụ thu cứu quốc gây quỹ cho các tổ chức xã hội hoạt động vì những mục đích trên. 



 

Bộ tem 5 mẫu đầu tiên thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 
nhất Cách mạng Tháng Tám thành công. Ảnh: XC 

Thấy rõ được tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị của tem bưu chính, Chính phủ đã ra sắc lệnh 
số 172 ngày 27/8/1946, cho phép Nha Bưu điện Việt Nam in và phát hành bộ tem 5 mẫu tem 
đầu tiên thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, do họa sỹ Nguyễn Sáng thiết kế, nhân dịp 
kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng Tháng Tám thành công. 

“Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử tem bưu chính Việt Nam. Đây là bộ 
tem đầu tiên của Việt Nam hoàn toàn do ta tự thiết kế, in ấn và phát hành, đáp ứng nhu cầu 
chuyển phát công văn của các cơ quan nhà nước, giao lưu thư tín của nhân dân. Điểm đặc biệt 
của con tem này in 5 màu khác nhau, trong đó có 1 con tem quy ra tiền thóc. Tem được in 
bằng giấy dó và bằng phương pháp in thủ công”, ông Vũ Văn Tỵ chia sẻ. 

Với ý nghĩa lịch sử và giá trị tinh thần, bộ tem này xứng đáng được coi là bộ tem đầu tiên và 
ngày 27/8/1946 là ngày mở đầu cho dòng tem bưu chính Cách mạng Việt Nam. 

Gửi gắm tới thế hệ sau 

Nói về ý tưởng làm bộ sưu tập tem của mình, ông Vũ Văn Tỵ kể: “Cách đây 10 năm, Bộ 
Chính trị phát động cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi 
đã quyết tâm xây dựng bộ sưu tập thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh, tất cả vì độc lập dân tộc 
và phát triển đất nước”. 



 

Ông Vũ Văn Tỵ giới thiệu bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa in hình Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm chuyên đề "Việt Nam - Độc lập, tự cường". Ảnh: XC 

Chơi tem, sưu tầm tem, bì thư về chủ đề chính trị ít người theo bởi ngoài đam mê người sưu 
tầm phải tích lũy rất nhiều tri thức, kiến thức, chẳng hạn như phải hiểu về quá trình hình thành 
cách mạng Việt Nam, cũng như các sự kiện lịch sử, các danh nhân, chí sĩ… “Mỗi con tem, bì 
thư là một câu chuyện, khắc ghi dấu ấn lịch sử từng giai đoạn. Thậm chí mỗi bì thư, con tem 
là cả một câu chuyện dài”, ông Vũ Văn Tỵ chia sẻ. 

Ý tưởng đã hình thành nhưng tìm được con tem theo đúng chủ đề thì rất khó, nhất là bì thư 
gốc có đóng ngày tháng chuyển phát. “Có khi phải lục tìm trong đống tư liệu để lâu không 
dùng. Hoặc có lúc tìm được con tem như ý nhưng người sở hữu dứt khoát không bán vì gắn 
với kỷ niệm gia đình hoặc ai cũng muốn giữ “độc chiêu”. Bộ sưu tập của ông Tỵ có rất nhiều 
“độc chiêu” như thế, nhiều con tem, bì thư, bưu thiếp có một không hai khiến giới sưu tầm 
tem phải mơ ước. 

Tại đợt trưng bày chuyên đề: Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” nhân dịp kỷ 
niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại Bảo tàng Hồ Chí 
Minh, nhiều người đặc biệt chú ý tới bộ sưu tầm tem của ông Vũ Văn Tỵ. 

“Tôi mong muốn qua các đợt triển lãm, giới thiệu để mọi người hiểu hơn về lịch sử của dân 
tộc, lịch sử cách mạng qua con tem. Từ đó luôn nhắc nhở thế hệ sau rằng Việt Nam là một 
quốc gia độc lập, tự chủ, cần tiếp tục chung tay góp sức để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của 
Tổ quốc, xây dựng đất nước phồn vinh”, ông Vũ Văn Tỵ tâm sự. 

Xuân Cường 

 

 

 

  



Nguồn: Báo lao động thủ đô 

Ngày đăng: 01/09/2020 
Mục: Xuất bản 

Khai mạc triển lãm sách trực tuyến chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam 

9 giờ sáng ngày 1/9, Triển lãm sách trực tuyến chào mừng 75 năm Quốc khánh nước 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên sàn Book365.vn chính thức được diễn ra. 
Đây là lần thứ 3 trong năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội sách, ngày 
sách và triển lãm sách trực tuyến. 

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo 
nhấn mạnh, 75 năm qua, đồng hành cùng bước phát triển cách mạng, ngành Xuất bản đã 
khẳng định vị trí, vai trò của mình trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Qua đó, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới, giữ vững định hướng 
chính trị và ổn định xã hội; đáp ứng nhu cầu văn hoá đọc của nhân dân. Nội dung xuất bản 
phẩm luôn bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chiến lược của đất nước là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. 

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cùng các đại biểu nhấn nút 
khai mạc Triển lãm sách trực tuyến. 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với 
tinh thần đổi mới ngành Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin để tổ chức Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo hình thức trực tuyến, nhằm kết nối, lan tỏa và tạo hiệu ứng 
sâu rộng đến đông đảo bạn đọc, đặc biệt là những bạn đọc ở các địa bàn xa trung tâm trong cả 
nước. 

Triển lãm sách lần này giới thiệu hơn 1.000 xuất bản phẩm về các chủ đề: Cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu của đất nước trong quá trình 
đổi mới và phát triển; thành tựu của ngành Xuất bản Việt Nam. 



Bên cạnh đó là gần 200 bộ tem và các video, tư liệu giới thiệu các sự kiện lịch sử gắn với 
Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9 lịch sử. Trong khuôn khổ Triển lãm còn diễn 
ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm của các diễn giả là những nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà 
văn hóa về những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Bên cạnh việc trưng bày tư liệu, 
Triển lãm còn có khu vực Hội sách trực tuyến với sự tham gia của gần 50 đơn vị, giới thiệu, 
phát hành hàng ngàn cuốn sách đến với bạn đọc trong cả nước. 

Thông qua sách, tư liệu lịch sử được trưng bày, các buổi tọa đàm, giao lưu, bằng việc kết hợp 
ứng dụng những công nghệ truyền thông hiện đại, tạo cảm giác chân thật, sống động cho 
người xem, Triển lãm mong muốn giúp bạn yêu sách đến tham quan, nhất là các bạn trẻ, thêm 
niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trân trọng và biết ơn thành quả cha ông để lại, nhận thức 
rõ trách nhiệm với đất nước, góp phần viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc hôm nay và mai 
sau. 

Ngoài ra, để cùng những người làm sách cả nước khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, 
không để dịch ngăn cách tình yêu sách, đưa sách đến với bạn đọc, Hội sách được đồng thời tổ 
chức ngay trong không gian Triển lãm với trên 11.000 đầu sách các loại kèm theo 10.000 đơn 
hàng vận chuyển miễn phí dành cho độc giả yêu sách. 

Triển lãm sẽ được diễn ra từ ngày 1 - 15 tháng 9 năm 2020 trên Sàn Book365.vn. 

Phương Bùi 

 

 

  



Nguồn: Báo Lao Động 

Ngày đăng: 01/09/2020 
Mục: Thời sự 

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia: Việt Nam tự làm chủ truyền thông số 

 

Lễ ký biên bản hợp tác thúc đẩy dữ liệu mở trên cổng dữ liệu quốc gia. Ảnh: Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

Sau một thời gian xây dựng và thử nghiệm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính 
thức tổ chức Lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia. 

Ngày 31.8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức tổ chức Lễ khởi động Cổng dữ liệu 
quốc gia.  

Cổng dữ liệu quốc gia được xây dựng theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của 
Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và Chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với các các cơ quan có liên quan. 

Cổng dữ liệu quốc gia là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet phục vụ 
việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung 
cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ 
quan nhà nước. 

Cổng dữ liệu quốc gia được xây dựng với mục tiêu sau: 

Thứ nhất, thúc đẩy quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước: Cổng sẽ là nền tảng dùng chung 
nơi các cơ quan nhà nước công bố hiện trạng thông tin về dữ liệu của mình; kiểm kê dữ liệu, 
minh bạch về dữ liệu; là nơi chia sẻ các phương tiện, công cụ, kỹ năng để thực hiện mục tiêu 
phát triển hạ tầng dữ liệu bền vững trong Chính phủ điện tử. 

Thứ hai, Quản lý và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 
các cơ quan nhà nước; giám sát việc chia sẻ dữ liệu, giải quyết vướng mắc trong chia sẻ dữ 
liệu giữa các cơ quan nhà nước. 

Thứ ba, Cổng dữ liệu quốc gia sẽ là nơi từng bước cung cấp các dịch vụ số mới của quá trình 
phát triển Chính phủ số. Cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu của mình, về 
mình do cơ quan nhà nước nắm giữ; các dịch vụ số khác trên cơ sở dữ liệu phân tích định 
lượng, dữ liệu được tổng hợp dữ liệu tự động từ nhiều nguồn khác nhau. 



Thứ tư, Cổng sẽ là đầu mối cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước; người dân, doanh 
nghiệp, cộng đồng sẽ có điều kiện khai thác dữ liệu của cơ quan nhà nước để phục vụ nghiên 
cứu, học tập, sáng tạo sản phẩm đóng góp cho sự phát triển của nhà nước và xã hội, góp phần 
thúc đẩy kinh tế. Cung cấp dữ liệu mở cũng là hoạt động nằm trong chủ trương Nhà nước 
kiến tạo phát triển của Chính phủ, tăng cường tính minh mạch trong hoạt động của các cơ 
quan nhà nước. 

Thứ năm, Cổng dữ liệu quốc gia cũng là một kênh thông tin để tiếp nhận các đóng góp của 
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho cơ quan nhà nước để các cơ quan nhà 
nước có nhiều dữ liệu hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân, doanh nghiệp 
tốt hơn. 

Trong giai đoạn đầu, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng và ra mắt một số phân hệ cơ 
bản của hệ thống bao gồm đăng tải thông tin về hiện trạng dữ liệu trong cơ quan nhà nước, 
phân hệ dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó Cổng cũng kết nối tích hợp một số 
nền tảng như bản đồ số Vmap, mã địa chỉ bưu chính Vpostcode... nhằm tăng tiện ích, hỗ trợ 
người dùng ở mức tối ưu nhất.  

Về Cổng dữ liệu quốc gia, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho 
biết: "Không thể để toàn bộ dữ liệu của nền kinh tế số Việt Nam bị đưa ra và lưu trữ ở nước 
ngoài bởi các công ty nước ngoài. Việt Nam phải làm chủ các hạ tầng và nền tảng truyền 
thông số cho từng ngành, từng lĩnh vực". 

Tại Lễ khởi động, đại diện các đơn vị thuộc: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký biên bản 
hợp tác về thúc đẩy dữ liệu mở và đồng hành trong việc xây dựng và triển khai hoàn thiện 
Cổng dữ liệu quốc gia. 

  



Nguồn: Báo Phật Sự 

Ngày đăng: 31/08/2020 
Mục: Văn hóa 

Sóc Trăng: Lễ ký kết thỏa thuận giữa BTS GHPGVN tỉnh, Hội ĐKSSYN tỉnh cùng Bưu 
điện tỉnh Sóc Trăng 

Nhằm phục vụ cho BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng và Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh 
(ĐKSSYN) thuận tiện hơn trong chuyển phát tài liệu. Chiều ngày 31/8/2020 (nhằm ngày 
13/7 năm Canh Tý), tại chùa Hương Sơn (105 Trương Công Định, phường 2, TP. Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng) BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã có buổi ký kết sử dụng dịch 
vụ chuyển phát của Bưu điện tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt 
nam (Vietnam Post). 

Tham dự buổi ký kết có HT. Tăng Nô – Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN 
tỉnh Sóc Trăng, Hội Phó ĐKSSYN tỉnh; TT. Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng 
ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT. Thích Thiện Thạnh – Phó trưởng BTS 
kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT. Lý Minh Đức – Ủy viên HĐTS, 
Phó BTS tỉnh kiêm Trưởng ban Kiểm soát tỉnh Sóc Trăng; ĐĐ. Thích Định Hương – Phó thư 
ký kiêm Chánh văn phòng BTS, Trưởng ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh Sóc 
Trăng cùng chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng. 

Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có ông Phan Hùng – Thừa ủy quyền của ông Chu 
Quang Hào – Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; bà Nguyễn Ngọc Thơ – Phụ 
trách giám đốc Bưu điện tỉnh Sóc Trăng; ông Nguyễn Kỳ Quan – Giám đốc Trung tâm 
Datapost Cần Thơ cùng quý vị lãnh trong Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh Sóc Trăng; ông 
Trương Quốc Tuấn – Phó bí thư Đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh Sóc Trăng. 

Thay mặt chư Tôn đức trong BTS tỉnh,TT. Thích Minh Hạnh cho biết việc ký kết với Bưu 
điện tỉnh Sóc Trăng sẽ giúp cho BTS GHPGVN tỉnh cũng như Hội ĐKSSYN tỉnh thuận tiện 
hơn trong các hoạt động Phật sự, khi truyền tải thông tin của Giáo hội tới đồng bào Phật tử. 
Thượng tọa mong rằng không chỉ dừng lại ở bản ký kết, mà thời gian tới phía Bưu điện tỉnh 
sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng BTS GHPGVN tỉnh hoàn thành tốt các công tác Phật sự, an sinh 
xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo phương châm “Lợi đạo ích đời”. 

Phát biểu tại buổi ký kết bà Nguyễn Ngọc Thơ đã gửi lời chúc sức khỏe đến chư Tôn đức 
trong BTS. Đồng thời bày tỏ mong muốn được phục vụ nhu cầu chuyển phát của GHPGVN 
tỉnh Sóc Trăng và Hội ĐKSSYN tỉnh để Bưu điện tỉnh Sóc Trăng có cơ hội được thực hiện 
nhiệm vụ của mình trong công tác phục vụ nhu cầu chuyển phát của GHPGVN tỉnh Sóc 
Trăng được thuận tiện hơn trong thời gian tới và giúp Giáo hội chăm lo tốt hơn đời sống vật 
chất, tinh thần cho Phật tử và người dân trên địa bàn tỉnh. 

Được biết, Trung tâm Datapost Cần Thơ là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Bưu 
điện Việt nam, là sự kết hợp của các dịch vụ chuyên biệt giữa dịch vụ Bưu chính truyền thống 
và công nghệ số trong in ấn và thư tín, sẽ giúp cho BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng chuyển tải 
số lượng lớn thông tin trong gửi và nhận. 

Đại diện cho ông Chu Quang Hào – Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, ông 
Phan Hùng mong rằng thời gian tới đôi bên sẽ có sự hợp tác lâu dài bền vững để hỗ trợ cho 
nhau trong hoạt động Phật sự trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao hơn, với phương châm “Đồng 
hành cùng phát triển trong thời đại 4.0 hội nhập toàn cầu hóa”. 

 



 

HT. Tăng Nô đại diện hội ĐKSSYN tỉnh và TT. Thích Minh Hạnh đại diện cho GHPGVN 
tỉnh Sóc Trăng đã cùng bà Nguyễn Ngọc Thơ – Phụ trách giám đốc Bưu điện tỉnh ký kết thỏa 

thuận hợp tác 

Tại đây HT. Tăng Nô đại diện hội ĐKSSYN tỉnh và TT. Thích Minh Hạnh đại diện cho 
GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã cùng bà Nguyễn Ngọc Thơ – Phụ trách giám đốc Bưu điện tỉnh 
ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo thỏa thuận ký kết Bưu điện tỉnh Sóc Trăng sẽ cung cấp dịch 
vụ chuyển phát tài chính, bưu chính và phân phối truyền thông cho GHPGVN tại tỉnh Sóc 
Trăng theo chính sách ưu đãi đặc biệt gồm: dịch vụ chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, chuyển 
phát nhanh, phát hành các ấn phẩm báo chí, cùng nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích khác… 

Dịp này bà Nguyễn Ngọc Thơ đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt nam và Bưu điện Sóc 
Trăng gởi tặng gói chuyển phát miễn cước cho BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, ông Nguyễn 
Kỳ Quan – Giám đốc Trung tâm Datapost Cần Thơ cũng đã gửi tặng 1000 bì thư cho 
GHPGVN tỉnh Sóc Trăng và 1000 bì thư cho Trường trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng. 

Trải qua hàng nghìn năm, lễ Vu lan Báo hiếu vẫn luôn là một trong những ngày lễ không thể 
thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Ngày nay, lễ Vu lan 
không đơn thuần chỉ có ý nghĩa Tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành “lễ hội văn hóa tình 
người”. Dịp này đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh Sóc Trăng cũng đã gửi tới chư Tôn đức trong 
BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cùng quý vị đại biểu những bài hát ý nghĩa, thiêng liêng về 
cha, mẹ hai đấng sinh thành mới mong muốn tri ân và báo ân. 

Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan của quý chư Tôn đức và toàn thể hội nghị. 

 

 

  



Nguồn: Báo Cao Bằng 

Ngày đăng: 01/09/2020 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu trên 168 tỷ đồng 

Từ đầu năm đến nay, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 78 tỷ 383 triệu đồng, đạt 
49,24% kế hoạch, trong đó, dịch vụ tài chính bưu chính trên 27 tỷ 112 triệu đồng; bưu 
chính chuyển phát 13 tỷ 078 đồng; phân phối truyền thông 39 tỷ 334 đồng. Nộp ngân 
sách Nhà nước trên 2,6 tỷ đồng.   

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh sắp xếp, phân loại bưu phẩm, bưu kiện trước khi chuyển phát.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bưu điện tỉnh tiếp 
tục triển khai hiệu quả các loại hình dịch vụ đảm bảo đúng quy định của Nhà nước; tăng 
cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh theo 3 nhóm dịch vụ chính: bưu chính 
chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ 
trong lĩnh vực hành chính công đảm bảo độ chính xác, tin cậy, đúng thời gian. 

Phấn đấu tổng doanh thu năm 2020 đạt trên 168 tỷ đồng, tập trung mở rộng lĩnh vực chuyển 
phát, phát triển dịch vụ thương mại điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ; tiếp tục mở rộng các 
dịch vụ công… 

P.O 

 

 

  



Nguồn: Báo Đồng Tháp 

Ngày đăng: 31/08/2020 
Mục: CCHC 

Thực hiện mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có Quyết định số 1326 ban hành 
Quy trình thực hiện mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích 
trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quy trình này được 
thực hiện qua 3 bước: bước 1 là đăng ký thực hiện; bước 2: phối hợp xác nhận thông tin và 
nhận hồ sơ giấy; bước 3: đối chiếu hồ sơ giấy và trả kết quả tại địa chỉ cung cấp. 

Theo đó, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua Cổng Dịch vụ 
công tỉnh (dichvucong.dongthap.gov.vn) có thể đăng ký kết hợp với dịch vụ bưu chính công 
ích, đã được tích hợp tại từng dịch vụ công trực tuyến. Khi đăng ký kết hợp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích, cá nhân, tổ chức không cần đến trực tiếp 
Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
của cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi chung là Bộ phận Một cửa) khi nhận kết quả giải quyết để 
nộp hồ sơ giấy, các khoản phí, lệ phí hoặc đối chiếu bản chính (nếu có) theo quy định hiện 
hành về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

Trường hợp đã nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nhưng chưa đăng ký dịch vụ bưu 
chính công ích kết hợp như trên, cá nhân, tổ chức có thể đăng ký lại yêu cầu này thông qua: 
Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp, Bộ phận Một cửa hoặc Bưu điện các 
cấp trên địa bàn tỉnh, không phân biệt địa giới hành chính hoặc cấp thẩm quyền giải quyết mà 
hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được tiếp nhận. 

Khi đăng ký yêu cầu, cá nhân, tổ chức cung cấp đầy đủ thông tin về hồ sơ dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 như: Mã hồ sơ, tên chủ hồ sơ, số chứng minh nhân dân, tên TTHC hoặc thông 
tin cần thiết khác được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã tiếp nhận tại Cổng Dịch vụ công 
tỉnh Đồng Tháp qua các kênh thông tin phù hợp theo quy định. Tổng đài Thông tin dịch vụ 
công 1022 tỉnh Đồng Tháp, Bộ phận Một cửa các cấp chịu trách nhiệm chuyển thông tin đăng 
ký được cá nhân, tổ chức cung cấp đến Bưu điện cùng cấp bằng các hình thức thích hợp. 

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công làm đầu 
mối) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Bưu điện tỉnh; UBND cấp huyện chỉ đạo 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 
huyện làm đầu mối) chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã và 
Bưu điện cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Quy trình này. 

Các sở, ngành tỉnh, phòng, đơn vị, công chức, viên chức chuyên môn cấp huyện, UBND cấp 
xã có TTHC thực hiện theo Quy trình này có trách nhiệm chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ 
trợ Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ giấy, các tài liệu có liên quan và thu các khoản phí, lệ 
phí theo quy định (nếu có); tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức thực hiện TTHC 
theo Quy trình này, đảm bảo TTHC được giải quyết theo đúng quy định. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2020. 

Nhật Anh 

 

 


