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Giải bài toán tìm đường bằng VPostcode 

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode là lời giải tối ưu cho bài toán tìm đường của nhiều 
nhân viên bưu chính, chuyển phát, giao nhận, logistics, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ 
thương mại điện tử. 

Nhiều người vất vả giải bài toán tìm đường 

Đã 3 năm ra Hà Nội làm tài xế giao hàng cho siêu thị, với nhiệm vụ chính là nhận đơn hàng 
tại app (ứng dụng) rồi giao tận nơi cho khách, thế nhưng anh Tuấn Hoàng vẫn chưa thể thuộc 
hết mọi ngả đường con phố của Thủ đô. 

Trong bối cảnh nhà nhà lên mạng mua sắm, người người lên mạng mua sắm, số lượng đơn 
hàng anh Hoàng cần giao mỗi ngày cũng tăng lên gấp bội so với trước. Nếu không thông 
thuộc địa hình, địa lý, anh khó có thể nhanh chóng giao hết các đơn hàng theo đúng hẹn. 

 

Giải bài toán tìm đường bằng VPostcode 

“Cứu cánh duy nhất lâu nay của tôi mỗi khi bí đường là Google Map. Cần đi đến đâu, tôi gõ 
địa chỉ vào Google Map rồi cứ theo chỉ dẫn mà đi. 

Nhưng “vị cứu tinh” này cũng nhiều lần khiến tôi khóc dở mếu dở vì chỉ đường đi vào ngõ 
cụt, hoặc đi nhầm địa chỉ cách chỗ người nhận vài km. Chưa kể nhiều địa chỉ khu dân cư mới 
hay trong ngõ ngách quá sâu vẫn chưa được cập nhật lên Google Map, tôi đành phải gọi điện 
nhờ người nhận hàng chỉ dẫn cụ thể đường đi, mất rất nhiều thời gian và công sức dò tìm”, 
anh Hoàng kể. 

Trên thực tế, cũng giống như anh Hoàng, khá nhiều người làm nghề shipper, nhân viên bưu 
tá, logistics ở các đô thị lớn cũng thường xuyên vấp phải bài toán khó tìm đường. 

Không phải ngẫu nhiên mà trong danh sách các tiêu chí đăng tuyển nhân viên giao nhận của 
các công ty bưu chính, chuyển phát và nhiều siêu thị, cửa hàng khác lại có dòng ghi “Rành 
đường địa lý khu vực giao hàng”. 

Lời giải Vpostcode 

“Thế giới đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế số. Trong lĩnh vực bưu 
chính, dòng chảy vật lý luôn song hành với dòng chảy số. Bên cạnh đòi hỏi phải nâng cao 



chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, thì việc xác 
định chính xác địa chỉ, vị trí, tọa độ của khách hàng trên nền tảng bản đồ số hỗ trợ tìm đường 
cũng là đòi hỏi tất yếu đối với các doanh nghiệp bưu chính, vận tải, logistics, thương mại điện 
tử trong thời đại số”, ông Vũ Chí Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT nhận xét. 

Để giải bài toán đó, ngày 7/5/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức lễ ra mắt Nền tảng mã 
địa chỉ bưu chính Vpostcode. 

“Vpostcode được phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia, có khả năng số 
hóa, định vị chính xác vị trí địa chỉ nhằm cung cấp thông tin về vị trí và mã của bất kỳ địa 
điểm nào trên toàn quốc. Nói đơn giản, Vpostcode kết hợp định danh bưu chính với định vị 
trên bản đồ số. Đây sẽ là lời giải cho bài toán tối ưu hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng 
hóa từ người gửi đến người nhận của các doanh nghiệp bưu chính, vận tải, logistics, thương 
mại điện tử, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí và tăng cường tính cạnh tranh 
của doanh nghiệp”, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính cho biết. 

“Hiện tại, trên các nền tảng bản đồ như Google Map, chúng ta đã thấy có các vị trí, tọa độ, dữ 
liệu địa chỉ. Một số nền tảng bản đồ khác cũng có phân loại và hiển thị vị trí cho người dùng 
nhằm hỗ trợ cho việc tham vấn tìm nhà hàng, trạm xăng, điểm du lịch... Thế nhưng chúng ta 
vẫn thiếu một nền tảng kết hợp giữa định vị vị trí gắn với mã địa chỉ bưu chính, hướng tới mọi 
hộ gia đình, cơ quan, tổ chức có tính chất quốc gia trên nền tảng bản đồ số. Chính vì vậy, Bộ 
trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có chỉ đạo Vụ Bưu chính phối hợp Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) xây dựng một nền tảng mã địa chỉ bưu chính với hệ thống 
cơ sở dữ liệu về địa chỉ bưu chính được gán mã vị trí, hoạt động trên nền tảng bản đồ số. Mục 
tiêu hướng tới là tạo cho xã hội một platform (nền tảng) mà nhờ platform này, các tổ chức, 
doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước có thể áp dụng như nền tảng cơ sở để hỗ trợ hữu 
hiệu cho quá trình chuyển đổi số”, ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post cho 
biết thêm. 

Ông Lê Quốc Anh cũng lưu ý, bài toán dẫn đường đòi hỏi phải có các công cụ để hỗ trợ đi tới 
các địa chỉ một cách chính xác. Thời gian qua, cộng đồng vẫn thường sử dụng dịch vụ của 
Google, dịch vụ này có nhược điểm như một số tuyến đường không được chính xác, thiếu tính 
cập nhật. 

“Với Vpostcode, Vietnam Post đã thu thập chính xác các dữ liệu địa chỉ và thuộc tính đường 
của Việt Nam, phân biệt được chỗ nào cấm quay đầu, chỗ nào biển một chiều, chỗ nào là 
đường giới hạn tốc độ... để có những tính toán cụ thể cho bài toán dẫn đường. Khi chúng ta 
xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu địa chỉ bưu chính cũng như phương pháp đánh mã phù 
hợp thì sẽ giúp rút ngắn được chỉ tiêu thời gian toàn trình khi giao phát các bưu gửi kể cả 
trong logistics cũng như trong dịch vụ bưu chính – chuyển phát, và hơn thế còn giúp cung ứng 
thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng mới”, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post khẳng định. 

Bình Minh 

 

 

 

 

  



Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 15/9/2020 
Mục: Viễn thông 

Vpostcode giải nhiều bài toán khó cho người dân và doanh nghiệp 

Không chỉ riêng ngành bưu chính -chuyển phát, logistics cần có Vpostcode, mà nhiều ngành, 
lĩnh vực khác như cung ứng dịch vụ điện, nước, gas, viễn thông, dịch vụ an ninh... cũng đều 
rất cần cơ sở dữ liệu địa chỉ chính xác gắn với định vị vệ tinh. 

Tồn tại nhiều năm của hệ thống dữ liệu địa chỉ tại Việt Nam 

Nhiều năm qua, hiện trạng về dữ liệu địa chỉ ở Việt Nam vẫn tồn tại những bất cập như: Chưa 
có đơn vị quản lý chung cũng như quy chuẩn trong vấn đề địa chỉ; Nhiều bộ, ban, ngành có 
liên quan tới dữ liệu địa chỉ những mỗi bộ, ban, ngành lại chỉ liên quan đến một phần dữ liệu 
địa chỉ, ví dụ Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch liên quan tới các địa chỉ cơ sở lưu trú, cơ sở 
du lịch; Bộ Nội vụ liên quan tới thủ tục hành chính; Bộ Xây dựng liên quan đến quy hoạch đô 
thị, đánh số nhà... 

Bản chất dữ liệu địa chỉ cũng không đồng nhất. Các khu vực thành phố lớn, đô thị thì có đánh 
số nhà, nhưng ở khu vực nông thôn thì không. Cấu trúc xác định địa chỉ (chẳng hạn, đánh số 
ngõ – hẻm – số nhà) ở miền Nam và miền Bắc khác nhau... 

 

Vpostcode giải nhiều bài toán khó cho người dân và doanh nghiệp 

Năm 2017, Bộ TT&TT đã ban hành bộ mã bưu chính quốc gia, gán mã đến 4 đối tượng gồm: 
hệ thống hành chính về phường, xã, đơn vị hành chính tương đương; điểm phục vụ bưu chính 
thuộc mạng bưu chính công cộng; điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính phục vụ cơ 
quan Đảng, nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các cơ quan ngoại giao, lãnh 
sự nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, đại diện quốc tế tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, nhìn chung, cách thức hiển thị địa chỉ và mô tả đối tượng trên hệ thống bản đồ số 
còn phức tạp, khó chia sẻ, truyền đạt các thông tin về địa chỉ trên hệ thống các bản đồ. Cùng 
với đó, việc làm giàu dữ liệu, đối chiếu, bổ sung các dữ liệu còn thực hiện theo cơ chế thụ 
động. 

Hệ thống dữ liệu địa chỉ như vừa nêu có thể đáp ứng yêu cầu giải quyết các bài toán đa dạng, 
phong phú trong đời sống xã hội. 



Nhiều ngành, lĩnh vực cần có dữ liệu địa chỉ chính xác 

Dữ liệu địa chỉ có vai trò rất quan trọng trong xã hội số, kinh tế số. Chẳng hạn như trong 
thương mại điện tử, một số trang web đã triển khai dịch vụ xác thực địa chỉ của khách hàng để 
tránh địa chỉ fake (giả mạo), không có thực. Những địa chỉ fake này sẽ khiến việc giao nhận 
bưu gửi tới địa chỉ rất khó khăn, làm giảm hiệu suất giao nhận bưu gửi. 

Một số ngành, lĩnh vực khác như cung ứng các dịch vụ điện, nước, gas, viễn thông, an ninh... 
cũng đều rất cần có dữ liệu địa chỉ chính xác để tăng độ hài lòng của khách hàng khi sẵn sàng 
đáp ứng mọi yêu cầu hỗ trợ của khách hàng một cách nhanh chóng nhất. 

Trong quá trình nỗ lực xây dựng thành phố thông minh, thành phố Đà Nẵng đặt bài toán địa 
chỉ bưu chính phải gán mã và xác định được cả vị trí, tọa độ không chỉ các địa danh du lịch, 
địa danh công cộng mà cần gán mã đến các cây ATM, bến xe buýt, ... để hướng tới xây dựng 
hệ sinh thái thông minh trên nền tảng IoT. 

Còn tỉnh An Giang mong muốn đưa tất cả tọa độ, vị trí của trạm BTS, cột điện, cầu cống ... 
đưa lên bản đồ số, và mỗi khi cần triển khai các dịch vụ cấp cứu khẩn cấp, sửa chữa bảo 
dưỡng, vận hành của thành phố, chỉ cần công cụ bản đồ số kết hợp định vị vệ tinh là có thể 
giải quyết được kịp thời. 

Theo ông Vũ Chí Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ TT&TT), công nghệ số giúp thông 
minh hóa các hạ tầng của thành phố thông minh. Một cột đèn được gọi là thông minh nếu nó 
có thể sẵn sàng lắp đặt 1 trạm thu phát sóng, camera, cảm biến (sensor); một cây cầu được gọi 
là thông minh nếu nó sẵn sàng lắp đặt các camera giao thông, cảm biến, trạm quan trắc; thậm 
chí một cống ngầm được gọi là thông minh nếu nó được thiết kế nhân đôi để phục vụ cho việc 
đi ngầm các đường dây điện lực cáp quang… Mở rộng ra, một tuyến phố, một khu đô thị, một 
khu hành chính công cộng thông minh phải được cấu thành từ những hạ tầng thông minh để 
không phải đào đường, giảm thiểu ách tắc, người dân chỉ cần ở trong khu đô thị cũng tiếp cận 
được mọi dịch vụ xã hội. Với tư duy ấy, yếu tố thông minh phải được đưa vào bản thiết kế 
quy hoạch của thành phố ngay từ khi được phê duyệt. Công cụ bản đồ số không chỉ được sử 
dụng để quản trị thành phố sau này mà nó chính là công cụ để quy hoạch “ kiến trúc thông 
minh” gắn liền với bản đồ quy hoạch phát triển của thành phố. 

Vpostcode và những giá trị gia tăng từ dữ liệu địa chỉ 

Nhận nhiệm vụ do Chính phủ và Bộ TT&TT giao, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
(Vietnam Post) với lực lượng lao động trên 50.000 người hoạt động trên phạm vi cả nước đã 
nhanh chóng nhập cuộc thu thập dữ liệu để hoàn thiện nền tảng mã địa chỉ bưu chính quốc gia 
Vpostcode. 

Thời điểm ra mắt hồi tháng 5/2020, Vpostcode cung cấp thông tin về mã địa chỉ và vị trí, tọa 
độ của hơn 23 triệu địa chỉ. Cấu trúc của mã gồm 2 phần, một là 5 ký tự của mã bưu chính 
quốc gia do Bộ TT&TT ban hành; hai là 7 ký tự là mã vị trí mở, giúp gán mã các địa chỉ và 
định vị (kết hợp tọa độ vị trí) trên nền tảng bản đồ số. 

Hiện nay, rất nhiều vùng nông thôn chưa có tên đường, phố, số nhà, trong khi rất nhiều dịch 
vụ xã hội đòi hỏi địa chỉ tường minh. Vpostcode là một công cụ để gán “địa chỉ số” cho hộ 
gia đình. 

“Trong lĩnh vực tài chính có những quy định liên quan tới hồ sơ tài chính cá nhân cũng như 
mở tài khoản yêu cầu cung cấp rõ địa chỉ, nhưng người làm hồ sơ lại sống ở nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa, chưa có địa chỉ được quy hoạch, đánh số, đặt tên, thì có thể sử dụng Vpostcode 
để tạo mã địa chỉ bưu chính cho mình nhằm xác thực với tư cách công dân”, ông Lê Quốc 
Anh, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post nêu dẫn chứng về giá trị, tiện ích của Vpostcode. 

Minh họa thêm về những giá trị khác của Vpostcode trong việc giải các bài toán ứng dụng của 
các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, ông Lê Quốc Anh nhấn mạnh: Hệ thống Vpostcode có 



thể tối ưu lời giải cho các bài toán tìm kiếm các địa chỉ về y tế, phòng cháy chữa cháy, địa chỉ 
phục vụ các tiện ích của người dân trên bản đồ số. 

“Chúng tôi đã phối hợp với nhiều bên liên quan như phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để 
xác thực địa chỉ về các cơ sở giáo dục, trường học; với Bộ Y tế về các cơ sở khám chữa bệnh, 
y tế; với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về các cơ sở lưu trú; với Hội Chữ thập đỏ về các 
địa chỉ nhân đạo; Hội Phụ nữ về các địa chỉ tin cậy trong các chương trình phòng chống bạo 
hành trẻ em hoặc phụ nữ... Đấy là nền tảng để giúp người dân có thể nhanh chóng tìm đến cơ 
sở mình cần”, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post cho hay. 

Đồng thời, hệ thống Vpostcode cũng được thiết kế để nhận phản hồi của người dân về các vấn 
đề xảy ra trên địa bàn để cộng đồng cùng biết như các địa điểm ùn tắc giao thông, tai nạn, 
cháy nổ, vi phạm trật tự an toàn... 

Ngoài ra, Vpostcode cũng kết nối giữa nền tảng bản đồ số Vmap để sẵn sàng thử nghiệm hỗ 
trợ các hệ thống quản lý về đô thị thông minh như mạng lưới cung cấp điện, mạng lưới cấp 
thoát nước, hạ tầng mạng lưới giao thông, quản lý cây xanh cũng như các tài nguyên thiên 
nhiên khác... Để làm được việc này, Bưu điện Việt Nam còn tiếp tục phải bổ sung, cập nhật 
dữ liệu để phục vụ những bài toán cụ thể của từng địa phương. 

Bình Minh 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Cuộc sống An toàn 

Ngày đăng: 15/9/2020 
Mục: Tin tức 

TP.HCM đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 khi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 

Thời gian qua, để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 và tạo sự thuận tiện cho đối tượng 
nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH TP.HCM và Bưu điện TP.HCM 
phối hợp thực hiện các giải pháp chi trả linh động. 

 

Bà Nguyễn Thị Sáu ở quận Bình Thạnh năm nay đã ngoài 80 tuổi. Bà là cán bộ về hưu, trước 
đây, hàng tháng bà được đứa cháu đưa đến bưu điện gần nhà để nhận lương hưu. Kể từ khi 
dịch Covid-19 bùng phát, bà không đi đến bưu điện để nhận lương mà lương hưu được nhân 
viên bưu điện chi trả tận nhà và không mất thêm chi phí. Nhân viên bưu điện của TP.HCM 
luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi chi trả lương hưu. Bà Sáu cho biết: “Các cháu đi lại vất 
vả quá, tôi đang nhờ đứa cháu ruột đưa đi làm thẻ ngân hàng để nhận lương qua tài khoản”. 

Bà Sáu là một trong rất nhiều đối tượng hưu trí, nhận trợ cấp BHXH đã nhận lương hưu, trợ 
cấp theo các phương án do BHXH TP.HCM xây dựng trong thời gian xảy ra dịch Covid-19. 

 

Nhân viên Bưu điện TP.HCM chi trả lương hưu cho người hưởng tại nhà 

Phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 
vẫn gồm các hình thức chi trả như: Qua tài khoản ATM và chi trả bằng tiền mặt. Đối với hình 
thức chi trả qua tài khoản ATM vẫn thực hiện bình thường nhưng riêng hình thức chi trả bằng 
tiền mặt, tùy thuộc vào đối tượng mà Bưu điện TP.HCM có phương án tổ chức chi trả khác 
nhau. Cụ thể: 



Đối với người hưởng thuộc diện: Từ 80 tuổi trở lên (không thu phí); người dưới 80 tuổi ốm 
đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu, 
trợ cấp BHXH tại các cơ sở bưu điện; người hưởng bị bệnh mạn tính đang điều trị ngoại trú 
(không thu phí); người hưởng có đề nghị với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà (có thu 
phí). 

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Bưu điện 
TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho 
người hưởng. 

Đối với người hưởng còn lại (không thuộc các trường hợp đã nêu): Bưu điện TP.HCM tổ 
chức chi trả tại mỗi phường, xã ít nhất 1 điểm (hiện nay đa số điểm chi trả tại UBND phường, 
xã). Thời gian chi trả tiền mặt từ ngày 3 đến ngày 10 hàng tháng, kể cả thứ bảy, trừ ngày lễ, 
tết. Từ ngày 11 đến hết ngày 25 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi của bưu điện đối 
với những người chưa nhận vào đầu tháng. Bưu điện TP.HCM đã tăng số bàn chi trả, người 
chi trả để phục vụ nhanh chóng, không để tụ tập đông người. Đồng thời, vận động người 
hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. 

Đối với hình thức chi trả tiền mặt tại điểm chi trả, Bưu điện TP.HCM phối hợp với UBND 
phường, xã thông báo người hưởng đến điểm chi trả để nhận tiền theo từng khung giờ phù 
hợp, không để tập trung quá 30 người và đảm bảo mỗi người cách nhau 2 mét. Bưu điện 
TP.HCM đã tăng số bàn chi trả, người chi trả để phục vụ nhanh chóng. Tại điểm chi trả, Bưu 
điện TP.HCM tổ chức phun khử khuẩn trước, trong thời gian chi trả; nhân viên bưu điện, 
người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả; trường hợp người hưởng không đeo 
khẩu trang đến điểm chi trả thì sẽ được bưu điện cấp phát khẩu trang miễn phí. 

Giám đốc BHXH TP.HCM Phan Văn Mến cho biết, TP.HCM đang có 235.000 người lãnh 
lương hưu; trong đó 132.543 người về hưu đã lãnh lương hưu qua tài khoản, chiếm 56,31%, 
còn hơn 100.000 người lãnh lương hưu bằng tiền mặt qua hệ thống bưu điện. Khi dịch Covid-
19 bùng phát, cơ quan BHXH đã đề xuất nhiều phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
với mục tiêu đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua ghi nhận, đến nay, 
người hưởng đều hài lòng với các phương án được cơ quan BHXH và Bưu điện TP.HCM 
thực hiện. 

 

Người nhận lương hưu được nhân viên Bưu điện TP.HCM chi trả lương hưu tận nhà. 

 

  



Nguồn: Báo An Giang 

Ngày đăng: 15/9/2020 
Mục: Tin tức 

Bộ Tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo” góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam 

Các hiện vật thuộc Di tích Văn hóa Óc Eo được đánh giá là nguồn tư liệu lịch sử quý giá 
như một bằng chứng về một nền văn hóa phát triển thịnh vượng trong lịch sử Việt Nam. 
Với ý nghĩa đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh An Giang phát 
hành bộ tem “Văn hóa Óc Eo” giới thiệu các hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc 
gia. 

Theo đó, ngày 1-9, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đã tổ chức họp báo 
công bố phát hành bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo” năm 2020 tại Nhà trưng bày Ban quản 
lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn). Bộ tem bưu chính “Văn 
hóa Óc Eo” được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh An Giang phát hành 
gồm: 3 tem và 1 blốc tem được lấy mẫu từ các bảo vật quốc gia thuộc nền Văn hóa Óc Eo. 

Tem thiết kế tràn lề khuôn khổ tem 24x49,5mm; blốc 80x100mm. Mẫu 3-1 là tượng 
Avalokitesvara (niên đại: thế kỷ VIII - IX, nguồn gốc: Ngãi Hòa Thượng, Trà Vinh, hiện lưu 
giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh). Mẫu 3-2 tà tượng Phật Bình Hòa (niên đại: thế kỷ 
III - IV, nguồn gốc: Bình Hòa, Long An, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh). 
Mẫu 3-3 là tượng Thần Brahma Giồng Xoài (niên đại: thế kỷ VI - VII, nguồn gốc: Di tích 
Giồng Xoài (Kiên Giang), hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang). Mẫu blốc là bộ Linga - 
Yoni đá nổi (niên đại: thế kỷ V - VI, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang). Bộ tem được 
thể hiện theo phong cách đồ họa do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) 
thiết kế được phát hành vào ngày 20-8-2020. 

 

Hình ảnh bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo” 

Óc Eo là một nền văn hóa khảo cổ lâu đời, nổi tiếng ở khu vực Nam Bộ và thế giới. Đây là 
nền văn hóa gắn liền với Vương quốc Phù Nam, một bộ phận cấu thành lịch sử của dân tộc 
Việt Nam. Xác định tầm quan trọng như vậy, những thập niên qua, tỉnh An Giang đã tăng 
cường các nguồn lực đầu tư, cùng với các cơ quan khoa học trong nước và quốc tế tiếp tục 
nghiên cứu, bảo tồn di tích văn hóa Óc Eo, nhận thức đầy đủ những giá trị lịch sử, văn hóa 
của di tích quốc gia đặc biệt này. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Óc Eo trên địa 
bàn An Giang còn được sự chung tay góp sức của cộng đồng dân cư địa phương. Thời gian 
qua, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đã nhận được hơn 5.000 hiện vật văn 
hóa Óc Eo các loại để trưng bày do nhân dân trong, ngoài tỉnh An Giang tự nguyện hiến tặng; 



những hành động như vậy đã góp phần cùng với nhà nước vừa bảo vệ tốt di sản, vừa tránh 
được tình trạng xâm phạm di tích như: đào phá, mua bán trái phép cổ vật... 

Theo Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giềng, 
Chính phủ đã có chủ trương giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tỉnh 
An Giang và Kiên Giang triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu tổng thể di tích văn hóa Óc Eo 
- Ba Thê, Nền Chùa từ tháng 8-2017 đến nay. Hiện công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức 
khai quật di tích đã cơ bản hoàn thành, dự kiến cuối năm 2020 sẽ kết thúc với diện tích gần 
10ha đất di tích được thu hồi, hàng chục ngàn hiện vật được thu giữ và sẽ tổ chức xây dựng 
nhiều mái che để bảo tồn di tích. Đây là chủ trương có nguồn vốn khoa học của Trung ương, 
đầu tư lớn nhất từ trước đến nay cho công tác nghiên cứu văn hóa Óc Eo tại An Giang. Việc 
này hoàn thành sẽ góp phần quyết định công tác tổng kết, đánh giá những thành tựu nghiên 
cứu khoa học cơ bản nhất về Óc Eo, làm cơ sở để đề xuất UNESCO vinh danh di tích Óc Eo - 
Ba Thê là di sản văn hóa của nhân loại. 

 

Bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo” góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam 

Ngày 23-6-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 1047/QĐ-BTTTT về 
việc thống nhất bổ sung Chương trình phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo” 
năm 2020 theo đề nghị của tỉnh An Giang. Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh 
An Giang Nguyễn Hữu Giềng khẳng định: “Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng tại 
địa phương và khu vực Nam Bộ. Hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lòng tự 
hào và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc 
của người Việt Nam, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam qua nhiều thế kỷ”. 

Ông Trần Hữu Huệ, thành viên Hội tem tỉnh An Giang cho rằng: “Đối với người sưu tập tem 
như chúng tôi, bộ tem “Văn hóa Óc Eo” rất quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. Rồi đây, 
những mẫu tem theo hình mẫu những “bảo vật” quý giá đã khai quật được qua những cánh 
thư sẽ đi khắp nơi trên thế giới. Nó chứng minh cho bạn bè năm châu thấy rằng, nền văn 
minh, văn hóa Óc Eo lâu đời  và rất rực rỡ. Từ đó, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam nói 
chung và An Giang nói riêng ngày càng phát triển. Bộ tem còn góp phần tuyên truyền, quảng 
bá nâng cao nhận thức, lòng tự hào và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo tồn, phát 
huy giá trị văn hóa Óc Eo, đặc biệt là thế hệ trẻ”. 

PHƯƠNG LAN 


