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Ra mắt bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)” 

Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem 
“Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)” gồm 1 mẫu tem, giá mặt 4.000đ. 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU. 
Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN 

Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem 
“Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)” gồm 1 mẫu tem, giá mặt 4.000đ. 
Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 9/10/2021 đến ngày 30/6/2023. 

Bộ tem có khuôn khổ 37x37mm, do họa sĩ Phạm Quang Diệu (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) 
thiết kế với gam màu chủ đạo là màu xanh của UPU, số 50 biểu thị cho 50 năm hành trình Cuộc 
thi viết thư quốc tế UPU. Bộ tem được cách điệu gắn liền với logo UPU và hình ảnh quả địa cầu 
có 5 màu tượng trưng cho 5 châu luôn gắn kết tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.  

Nền tem là hình ảnh những phong bì thư, trích đoạn nội dung lá thư với bàn tay đang nắn nón từng 
nét chữ. 
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU hay viết thư Quốc tế được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) 
phối hợp với UNESCO khởi xướng vào năm 1971 và phối hợp với một số tổ chức chuyên môn 
khác của Liên Hợp Quốc (tùy theo chủ đề hằng năm) phát động dành cho các em thiếu nhi trên 
toàn thế giới, giờ đây cuộc thi đã trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc của các em học 
sinh trên toàn cầu.  

Ngay từ cuộc thi đầu tiên diễn ra vào năm 1971, cuộc thi viết thư Quốc tế UPU đã thu hút đông 
đảo tuổi trẻ học đường tham gia, trở thành một hoạt động mang tính xã hội cao, lành mạnh, thiết 
thực và là hình thức giáo dục công dân rất hiệu quả đối với thiếu nhi. 

Năm 1987, Việt Nam tham gia Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU. Quá trình hơn 30 năm tham gia đã 
đạt được nhiều thành tích cao: 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 06 giải Ba và 05 giải Khuyến khích./. 

  



Nguồn: VietTimes 

Ngày đăng: 06/10/2021 
Mục: Đời sống 

Thông điệp của Bưu chính thế giới năm nay là "Đổi mới để phục hồi" 

Nhân dịp ngày Bưu chính thế giới 9/10/2021,Tổng Giám đốc Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) 
Masahiko Metoki đã đưa ra thông điệp "Đổi mới để phục hồi". 

 

Thông điệp của TGĐ LMBC thế giới năm nay " Đổi mới để phục hồi". Ảnh Mic 

Ngày Bưu chính thế giới 9/10 được Đại hội Bưu chính thế giới tổ chức ở Tokyo năm 1969 lựa 
chọn, được UPU và Bưu chính các nước thành viên tổ chức kỷ niệm hàng năm. Mục đích của 
ngày Bưu chính thế giới là nâng cao nhận thức về vai trò của bưu chính trong cuộc sống hàng 
ngày của người dân và doanh nghiệp, cũng như đóng góp của lĩnh vực bưu chính vào sự phát triển 
kinh tế và xã hội toàn cầu. 

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên toàn cầu, Tổng Giám đốc Liên minh Bưu chính thế 
giới (UPU) Masahiko Metoki bày tỏ: "Tất cả chúng ta đều mang ơn một nhóm những người sáng 
tạo và đổi mới đang giúp thế giới thoát khỏi đại dịch COVID-19". 

Khi bắt đầu cuộc khủng hoảng này, đã có những lo ngại rằng phải mất nhiều năm để có được một 
loại vaccine phòng chống COVID-19. Tuy nhiên, với sự hợp tác chưa từng có của các cá nhân, 
công ty và tổ chức, vaccine phòng chống COVID-19 đã được sản xuất trong vòng một năm. Cùng 
với đội ngũ các y tá và bác sĩ, những người thuộc tuyến đầu chống dịch, các nhà khoa học và nhà 
nghiên cứu đã phát triển vắc-xin COVID-19 là những anh hùng toàn cầu. 

Thông điệp của UPU khẳng định, việc đạt được bước đột phá y học này đã mang đến hy vọng tươi 
sáng về việc ngăn ngừa sự lây nhiễm, do đó ngăn chặn sự lây lan của virus là đột phá, mang đến 
hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Câu chuyện về những đổi mới này đã thúc đẩy các giải pháp 
thay đổi cuộc sống là một câu chuyện mà các doanh nghiệp toàn cầu nói chung và ngành Bưu 
chính quốc tế nói riêng có thể học hỏi. 

COVID-19 không chỉ gây trở ngại cho ngành Bưu chính quốc tế trong một thời gian dài, mà còn 
ảnh hưởng đến các chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Trong bối cảnh đó, ngành Bưu chính buộc 
phải sáng tạo và phát triển các ý tưởng và phương pháp mới để phục vụ khách hàng. 
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Kiên Giang kết nối tiêu thụ hơn 1,2 triệu tấn nông sản cho dân 

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, từ trung tuần tháng 7 đến cuối tháng 9/2021, các 
ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đã kết nối tiêu thụ hơn 1,2 triệu tấn nông sản hàng hóa cho nông 
dân. 

 

Nhân viên siêu thị Co.op Mart Rạch Giá, Kiên Giang lựa chọn hàng nông sản cho khách đặt hàng 
trực tuyến. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, sản lượng tiêu thụ trong tỉnh gần 
600.000 tấn và tiêu thụ ngoài tỉnh hơn 613.580 tấn. Các sản phẩm nông sản chủ yếu kết nối tiêu 
thụ gồm: lúa, khoai lang, khoai môn, rau, củ, quả, khóm (dứa), chuối, thịt lợn, thịt gà, trứng và 
thủy sản các loại… 

Trong thời gian tỉnh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, việc thu 
hoạch, thu mua, lưu thông tiêu thụ nông sản trên địa bàn diễn ra rất chậm, có thời điểm gần như 
tạm dừng hoạt động thu mua. Phần lớn các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, thương lái 
thu mua nông sản tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Lê Hữu Toàn cho biết, Sở 
thành lập Tổ chỉ đạo sản xuất, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản, đồng thời phản ánh, phối hợp 
tháo gỡ khó khăn lưu thông hàng hóa, vật tư nông nghiệp, thu mua, thu hoạch nông sản, thủy sản 
trên địa bàn. 

Sở phối hợp với đơn vị có liên quan, huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh 
thành lập các nhóm zalo, trang kết nối mua bán của Tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và trên các trang thông tin điện tử hợp pháp khác để trao đổi thông tin về cung cầu sản 
phẩm nông sản. 

Qua đó, thúc đẩy kết nối tiêu thụ nông sản giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp tiêu thụ 
sản phẩm trong và ngoài tỉnh. 



Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh Kiên Giang, Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh, 
một số huyện mở hàng chục điểm bán hàng bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu tại các bưu cục, xã, 
phường, thị trấn, vừa hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, vừa cung cấp nhu cầu lương thực, thực 
phẩm cho người dân trong khu vực trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 
Mặt khác, những điểm bán hàng của các đơn vị này còn liên kết với siêu thị trên địa bàn tỉnh cung 
cấp các mặt hàng nông sản, thủy sản theo đơn đặt hàng, cung cấp gói combo nông sản cho Tp. Hồ 
Chí Minh, tỉnh Bình Dương theo gói đặt hàng. 

Bà Phan Kim Loan, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kiên 
Giang chia sẻ, thời điểm dịch bệnh, nông dân gặp nhiều khó khăn trong việc bán sản phẩm nông 
sản, nhất là những hàng hóa nông sản được sản xuất theo quy trình VietGAP đảm bảo về mẫu mã 
và chất lượng. 

Chung tay hỗ trợ bà con, Trung tâm thành lập điểm bán hàng nông sản tại thành phố Rạch Giá, 
góp phần giúp nông dân tiêu thụ nông sản, bình quân từ 3 - 5 tấn/ngày, cung cấp lương thực, thực 
phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng với giá rẻ nhất. 

Từ trung tuần tháng 7/2021 đến nay, Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh 
Kiên Giang đã hỗ trợ tiêu thụ khoảng 250 tấn các loại nông sản, thủy sản như: bắp (ngô), dưa leo, 
chanh, khổ qua, bí đao, rau cải, khoai lang, khoai môn, tôm, cá, mực… của nông dân ở các huyện 
U Minh Thượng, Châu Thành, Tân Hiệp, Hòn Đất, Kiên Hải, Giồng Riềng… 
Trung tâm liên kết với siêu thị Co.opmark Rạch Sỏi, CIC Rạch Sỏi cung cấp hàng chục tấn rau, 
củ, quả, khoai, bắp, thủy sản các loại; cung cấp hàng ngàn gói combo nông sản cho Tổ công tác 
970 và hàng chục tấn nông sản cho một số đơn vị ở Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương theo đơn 
đặt hàng - bà Kim Loan cho biết thêm. 

Mặt khác, ngành chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho thương lái, doanh nghiệp đến 
các xã, ấp trên địa bàn tỉnh thu mua nông sản đến kỳ thu hoạch của nông dân, nhưng vẫn đảm bảo 
nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19. 

Hiện nay, trong tình hình dịch COVID-19 dần dần được kiểm soát, trở lại trạng thái bình thường 
mới, tỉnh Kiên Giang tập trung thu hoạch dứt điểm vụ lúa Hè Thu và chăm sóc lúa Đông Xuân để 
đạt và vượt kế hoạch sản lượng lúa năm 2021 là 4,4 triệu tấn lúa; sản lượng khai thác và nuôi 
trồng thủy sản đạt gần 800.000 tấn; trong đó, tôm nuôi hơn 105.460 tấn. 

Tỉnh tiếp tục sản xuất các loại củ, quả, rau màu thực phẩm và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm 
hiệu quả để bù đắp những lĩnh vực sụt giảm, thiếu hụt do ảnh hưởng dịch bệnh, góp phần đóng 
góp chung tăng trưởng kinh tế. 

Cùng với đó, cơ quan chức năng phối hợp với các huyện, thành phố và doanh nghiệp tiếp tục hỗ 
trợ thu hoạch, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản hàng hóa của nhân dân. 

Ngành chức năng và các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho thương lái, doanh nghiệp trong và 
ngoài tỉnh đến địa bàn thu mua lúa, rau, củ, quả, tôm, cua, cá, mực, sò huyết… đến kỳ thu hoạch 
của nông dân, không để sản phẩm nông sản tồn đọng, giá cả giảm thấp gây thiệt hại và ảnh hưởng 
đến sản xuất./. 
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Bước tiến ban đầu trong chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp ở Yên Bái 

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã từng bước triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu lớn của 
ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phục vụ cho phát triển nông nghiệp 
thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền 
kinh tế nông nghiệp và từng bước đã đạt được nhiều kết quả bước đầu. 

 

Tỉnh Yên Bái đã xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi Khả Lĩnh 

Sau hơn 5 triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền vững tỉnh Yên Bái, nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn duy trì được mức 
tăng trưởng khá, tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh không ngừng phát triển, gia tăng mạnh mẽ về quy mô, 
diện tích và năng suất, sản lượng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, 
công nghệ chế biến sau thu hoạch bước đầu có sự quan tâm đầu tư, qua đó từng bước nâng cao hiệu 
quả, giá trị gia tăng của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Xác định việc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ mang lại những lợi ích vượt trội cho 
ngành nông nghiệp như giảm chi phí vận hành, khả năng tiếp cận khách hàng cao, người quản lý 
dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp, chính xác nhờ dữ liệu báo cáo hàng ngày, giúp tối ưu hóa 
năng suất lao động của mỗi người trong hệ thống, tăng tính cạnh tranh của tổ chức đến nay 
việc thực hiện áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã 
được quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. 

Ông Nguyễn Đức Điển - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: tỉnh 
Yên Bái đã chủ động áp dụng chuyển đổi số cho 47 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh 
vực trồng trọt. Trong đó, 37 doanh nghiệp, HTX sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP, 
Hữu cơ với nhiều sản phẩm đặc sản của tỉnh như: chè, măng tre bát độ, sơn tra, quế hữu cơ. Đã xây 
dựng chỉ dẫn địa lý cho 8 sản phẩm: Bưởi Khả Lĩnh, Nếp Tú Lệ, Chè Shan Phình Hồ, Chè Shan Văn 
Chấn, Măng tre Bát Độ Yên Bái, Gạo Mường Lò, Sản phẩm Quế huyện Văn Yên. Áp dụng phần mềm 



truy xuất nguồn gốc và máy in tem sản phẩm cho 17 doanh nghiệp, HTX truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm trồng trọt như: cam, bưởi, chè, lúa gạo, miến, măng... 

Các sản vật của Yên Bái như: miến đao Giới Phiên, cá mương sấy ướp riềng hồ Thác Bà, lạc ri vỏ 
đỏ Thái Sơn, nước rửa chén Trà thảo mộc Quế Phát, cao cà gai leo Viễn Sơn… cùng hàng chục 
sản phẩm OCOP khác của tỉnh đã lên sàn thương mại điện tử VOSO.VN, POS mart.vn, có gắn 
tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm.... 

Trong lĩnh vực chăn nuôi, đã áp dụng chuyển đổi số nông nghiệp cho 13 doanh nghiệp, hợp tác xã 
trong đó: 8 doanh nghiệp, HTX chăn nuôi gà với quy mô 205.000 con sản lượng 110 tấn/năm; 2 
doanh nghiệp, HTX chăn nuôi vịt với quy mô 20.000 con sản lượng 54 tấn/năm; 1 HTX chăn nuôi 
ong với quy mô 50 đàn, sản lượng 500kg mật/năm đã áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận 
VietGAP; 2 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản áp dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc và máy in tem sản 
phẩm. 

Cùng với đó đã xây dựng chỉ dẫn địa lý "Mật ong Mù Cang Chải" cho sản phẩm Mật ong Mù Cang 
Chải, tỉnh Yên Bái, Ba ba gai Văn Chấn. Xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể ”Thị hun khói 
Mường Lò", "Lợn đen bản địa Trạm Tấu", "Gà đen bản địa Trạm Tấu”, "Mật ong Văn Chấn". 

Tỉnh Yên Bái cũng đã áp dụng chuyển đổi số nông nghiệp cho 03 doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó: 
02 doanh nghiệp, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản với quy mô 107 lồng cá, sản lượng 734,1 tấn/năm đã 
áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP; 1 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản áp dụng 
phần mềm, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Áp dụng chuyển đổi số đối với lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh tính đến hết năm 2020 cấp được 4.038 ha 
rừng chứng chỉ FSC, kế hoạch năm 2021 cấp 11.294 ha cho các huyện (Trấn Yên 4.598 ha, Lục Yên 
2.824 ha, Văn Chấn 4000 ha). 

Bên cạnh việc chủ động ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành 
nông nghiệp cũng đã phối hợp với một số ngành hỗ trợ tư vấn thiết kế bao bì, nhãn mác, hệ thống 
truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng, xây dựng hồ sơ sản phẩm OCOP cho 94 sản phẩm nông 
lâm thuỷ sản; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho 17 sản phẩm; hỗ trợ đăng ký nhãn 
hiệu  tập thể cho 12 sản phẩm; hỗ trợ 10 Chỉ dẫn địa lý cho 10 sản phẩm. Ngoài ra các doanh 
nghiệp hợp tác xã đã áp dụnsg bán các sản phẩm trên mạng xã hội như Zalo, facebook và thanh 
toán 100% qua thương mại điện tử .... 

Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT các doanh 
nghiệp, hợp tác xã đưa được 68 sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn giao dịch điện tử VOSO.VN để 
mua, bán các sản phẩm; Sàn giao dịch điện tử POSMART của Bưu điện tỉnh đưa được 44 sản 
phẩm OCOP của tỉnh lên sàn giao dịch để mua, bán các sản phẩm trên hệ thống bán hàng điện tử. 

Tuy nhiên, qua triển khai việc chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng cho thấy còn nhiều hạn chế: 
do một bộ phận dân trí còn thấp, nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất bị 
hạn chế. Cách tiếp cận mạng xã hội, zalo, Facebook… chưa có kỹ năng nên việc giao dịch, trao 
đổi, đưa sản phẩm ra thị trường còn khiêm tốn. Trong quá trình sản xuất, chưa tuân thủ các quy 
trình nghiêm ngặt theo khuyến cáo của bạn hàng, chạy theo lợi nhuận trước mắt, sản xuất bằng 
mọi giá; do vậy, sản phẩm làm ra bị lỗi, dẫn đến mất niềm tin của đối tác. Thiết bị đầu tư cho công 
nghệ số ở cơ sở còn lạc hậu so với sự phát triển. 

Cùng với đó, phần lớn các ứng dụng công nghệ thông tin được trang bị cho một số doanh nghiệp, 
hợp tác xã hiện nay chưa thể phát huy tác dụng của nó như yêu cầu của chuyển đổi số như thiếu cơ 
sở dữ liệu lớn cho sản xuất, thiếu kết nối chia sẻ đồng bộ thông tin của tất cả các khâu sản xuất, 
quản lý, thương mại nông sản; chưa tạo ra cơ hội cho nông sản vùng sâu, vùng xa kết nối trực tiếp 
với hệ thống thương mại toàn cầu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế). 

Cũng theo ông Nguyễn Đức Điển - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì tỉnh 
Yên Bái cần sớm khắc phục các "điểm nghẽn”, ưu tiên những thế mạnh của địa phương, ứng dụng 
công nghệ số để tự động hóa quy trình sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển thương mại điện 



tử và ngay cả lĩnh vực điều hành, quản lý cũng cần ứng dụng mạnh chuyển đổi số để các chính 
sách hỗ trợ, chỉ đạo sản xuất được kịp thời hơn. Có như vậy, ngành nông nghiệp Yên Bái không bị 
chậm nhịp trong việc chuyển đổi số của cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới. 

20 lượt xem 

Thanh Thủy 
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Mục: Tin nóng ICT 

Việt Nam sắp phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 

Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)” gồm 1 mẫu 
tem vuông, giá mặt 4.000 đồng, sẽ được Bộ TT&TT phát hành vào 9/10, đúng dịp kỷ niệm 
Ngày Bưu chính thế giới. 

Theo Bộ TT&TT, kể từ ngày 9/10 cho đến ngày 30/6/2023, hơn 221.400 tem của bộ “Kỷ niệm 50 
năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)” sẽ được cung ứng trên mạng bưu chính công 
cộng. 

 

Gồm 1 mẫu tem vuông khuôn khổ 37 x 37 mm, bộ tem bưu chính này do họa sĩ Phạm Quang Diệu 
của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) thiết kế. 

Mẫu tem có gam màu chủ đạo là màu xanh của Liên minh Bưu chính thế giới - UPU, số 50 biểu 
thị cho 50 năm hành trình cuộc thi viết thư quốc tế UPU được thể hiện cách điệu, gắn liền với logo 
UPU và hình ảnh quả địa cầu có 5 màu tượng trưng cho 5 châu luôn gắn kết tích cực, hưởng ứng 
tham gia cuộc thi. Nền tem là hình ảnh những phong bì thư, trích đoạn nội dung lá thư với bàn tay 
đang nắn nót từng nét chữ. 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU được Liên minh Bưu chính thế giới phối hợp với UNESCO khởi 
xướng vào năm 1971, có phối hợp với một số tổ chức chuyên môn khác của Liên Hợp Quốc (tùy 
theo chủ đề hằng năm).  Đến nay, cuộc thi đã trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc của 
nhiều học sinh toàn cầu. 

Trong năm 2021, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 có chủ đề “Hãy viết thư cho một người 
thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19”. Nubaysha Islam, 14 
tuổi đến từ Sylhet, Bangladesh đã giành giải Nhất với bức thư chân thành về tác động khủng khiếp 
của Covid-19 đối với cuộc sống của con người. Giải Nhì và giải Ba của cuộc thi lần lượt thuộc về 
các em học sinh Bruno Ivanovski (nam, 14 tuổi) đến từ North Macedonia và Đào Anh Thư (nữ, 14 
tuổi) của Việt Nam. 

Ngay từ cuộc thi đầu tiên diễn ra vào năm 1971, cuộc thi viết thư Quốc tế UPU đã thu hút đông 
đảo tuổi trẻ học đường tham gia, trở thành một hoạt động mang tính xã hội cao, lành mạnh, thiết 
thực và là hình thức giáo dục công dân rất hiệu quả đối với thiếu nhi. Từ năm 1987, Việt Nam bắt 
đầu tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Hơn 30 năm qua, các học sinh 
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích cao, với 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba và 5 giải Khuyến 
khích. 



 

 

Bộ tem "Kỷ niệm 120 năm Liên minh Bưu chính thế giới” được phát hành ngày 1/8/1994. 

Trước bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)”, Bộ TT&TT đã phát 
hành một số bộ tem bưu chính ghi dấu các sự kiện của Liên minh Bưu chính thế giới và Liên minh 
Bưu chính châu Á - Thái Bình Dương (APPU) như: “Kỷ niệm 120 năm Liên minh Bưu chính thế 
giới”, gồm 2 mẫu và 1 blốc tem, phát hành ngày 1/8/1994; “Kỷ niệm 50 năm Liên minh Bưu 
chính châu Á - Thái Bình Dương (APPU) (01/4/1962 - 01/4/2012)” gồm 1 mẫu tem, phát hành 
ngày 1/4/2012. 

Theo thông tin từ UPU, nằm trong chuỗi hoạt động nhân Ngày Bưu chính thế giới (9/10) năm 
2021 với chủ đề “Đổi mới để khôi phục”, dự kiến vào ngày 8/10, Liên minh Bưu chính thế giới sẽ 
lựa chọn và công bố bức thư xuất sắc nhất trong quá trình 50 năm diễn ra cuộc thi viết thư quốc tế 
UPU. 

Vân Anh 
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Ngày đăng: 05/10/2021 
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Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 

Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Bộ TT&TT phát hành bộ tem "Kỷ niệm 50 năm 
cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)" gồm 01 mẫu tem. Bộ tem được cung ứng trên mạng 
lưới bưu chính từ ngày 09/10/2021 đến ngày 30/6/2023. 

 

Bộ tem có khuôn khổ 37x37mm, có giá mặt 4.000 đồng, do họa sĩ Phạm Quang Diệu, Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam, thiết kế với gam màu chủ đạo là màu xanh của UPU, số 50 biểu thị cho 50 
năm hành trình Cuộc thi viết thư quốc tế UPU được cách điệu gắn liền với logo UPU và hình ảnh 
quả địa cầu có 5 màu tượng trưng cho 5 châu luôn gắn kết tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. 
Nền tem là hình ảnh những phong bì thư, trích đoạn nội dung lá thư với bàn tay đang nắn nón từng 
nét chữ. 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU hay viết thư quốc tế được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) 
phối hợp với UNESCO khởi xướng vào năm 1971 và phối hợp với một số tổ chức chuyên môn 
khác của Liên Hợp Quốc (tùy theo chủ đề hằng năm) phát động dành cho các em thiếu nhi trên 
toàn thế giới, giờ đây cuộc thi đã trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc của các em học 
sinh trên toàn cầu. 

Ngay từ cuộc thi đầu tiên diễn ra vào năm 1971, cuộc thi viết thư quốc tế UPU đã thu hút đông 
đảo tuổi trẻ học đường tham gia, trở thành một hoạt động mang tính xã hội cao, lành mạnh, thiết 
thực và là hình thức giáo dục công dân rất hiệu quả đối với thiếu nhi. Năm 1987, Việt Nam tham 
gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Quá trình hơn 30 năm tham gia đã đạt được nhiều thành tích 
cao: 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 06 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 có chủ đề: "Hãy viết thư cho 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 pandemic), bức thư gửi cho em bé gái 
được sinh ra trong tâm dịch của em Đào Anh Thư, học sinh lớp 8, trường THCS Nguyễn Huy 
Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội đã xuất sắc giành giải Ba, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 
50. 

Trước đó, Bộ TT&TT đã phát hành một số bộ tem đánh dấu các sự kiện của UPU và Liên minh 
Bưu chính châu Á - Thái Bình Dương (APPU). 



 

 

Bộ tem kỷ niệm 120 năm UPU mã số 689, ngày phát hành: 01/8/1994, gồm 02 mẫu và 01 blốc. 

 

Bộ tem "Kỷ niệm 50 năm Liên minh Bưu chính châu Á - Thái Bình Dương (APPU) (01/4/1962 - 
01/4/2012)" mã số 1017, phát hành ngày 01/4/2012, gồm 01 mẫu. 

  



Nguồn: Báo CAND 
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Phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU” 

Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ 
tem “Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)” gồm 1 mẫu tem, giá mặt 
4.000đ. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 9/10/2021 đến ngày 
30/6/2022. 

Bộ tem có khuôn khổ 37x37mm, do họa sĩ Phạm Quang Diệu (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) 
thiết kế với gam màu chủ đạo là màu xanh của UPU, số 50 biểu thị cho 50 năm hành trình Cuộc 
thi viết thư quốc tế UPU được cách điệu gắn liền với logo UPU và hình ảnh quả địa cầu có 5 màu 
tượng trưng cho 5 châu lục luôn gắn kết tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Nền tem là hình 
ảnh những phong bì thư, trích đoạn nội dung lá thư với bàn tay đang nắn nón từng nét chữ. 

 

Bộ tem kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU sẽ được cung ứng trên mạng lưới bưu 
chính từ ngày 9/10/2021 đến ngày 30/6/2022. 

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU hay viết thư Quốc tế được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) 
phối hợp với UNESCO khởi xướng vào năm 1971 và phối hợp với một số tổ chức chuyên môn 
khác của Liên Hợp Quốc (tùy theo chủ đề hằng năm) phát động dành cho các em thiếu nhi trên 
toàn thế giới, giờ đây cuộc thi đã trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc của các em học 
sinh trên toàn cầu. 

Ngay từ cuộc thi đầu tiên diễn ra vào năm 1971, cuộc thi viết thư Quốc tế UPU đã thu hút đông 
đảo tuổi trẻ học đường tham gia, trở thành một hoạt động mang tính xã hội cao, lành mạnh, thiết 
thực và là hình thức giáo dục công dân rất hiệu quả đối với thiếu nhi. Năm 1987, Việt Nam tham 
gia Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU. 

Quá trình hơn 30 năm tham gia đã đạt được nhiều thành tích cao với 2 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải 
ba và 5 giải khuyến khích. 

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành một số bộ tem đánh dấu các sự kiện của 
Liên minh Bưu chính Thế giới và Liên minh Bưu chính Châu Á - Thái Bình Dương (APPU). 

H.Thanh 
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Ngày đăng: 06/10/2021 
Mục: Bưu chính 

Bộ TT&TT phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)” 

Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ 
tem “Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)” gồm 01 mẫu tem, giá mặt 
4.000đ. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 09/10/2021 đến ngày 
30/06/2023. 

 

 

Tem kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 

Bộ tem có khuôn khổ 37x37mm, do họa sĩ Phạm Quang Diệu (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) 
thiết kế với gam màu chủ đạo là màu xanh của UPU, số 50 biểu thị cho 50 năm hành trình Cuộc 
thi viết thư quốc tế UPU được cách điệu gắn liền với logo UPU và hình ảnh quả địa cầu có 5 màu 
tượng trưng cho 5 Châu luôn gắn kết tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Nền tem là hình ảnh 
những phong bì thư, trích đoạn nội dung lá thư với bàn tay đang nắn nón từng nét chữ. 

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU hay viết thư Quốc tế được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) 
phối hợp với UNESCO khởi xướng vào năm 1971 và phối hợp với một số tổ chức chuyên môn 
khác của Liên Hợp Quốc (tùy theo chủ đề hằng năm) phát động dành cho các em thiếu nhi trên 
toàn thế giới, giờ đây cuộc thi đã trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc của các em học 
sinh trên toàn cầu.  

Ngay từ cuộc thi đầu tiên diễn ra vào năm 1971, cuộc thi viết thư Quốc tế UPU đã thu hút đông 
đảo tuổi trẻ học đường tham gia, trở thành một hoạt động mang tính xã hội cao, lành mạnh, thiết 
thực và là hình thức giáo dục công dân rất hiệu quả đối với thiếu nhi. Năm 1987, Việt Nam tham 
gia Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU. Quá trình hơn 30 năm tham gia đã đạt được nhiều thành tích 
cao: 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 06 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.  

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành một số bộ tem đánh dấu các sự kiện của 
Liên minh Bưu chính Thế giới và Liên minh Bưu chính Châu Á - Thái Bình Dương (APPU). 

Thu Hương 

  



Nguồn: Nông Sản Việt 

Ngày đăng: 06/10/2021 
Mục: Nông ngiệp 4.0 

Hỗ trợ đào tạo tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử 

Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu đến tháng 12/2021, có 70% hộ sản xuất nông nghiệp của địa 
phương được đào tạo, tập huấn kỹ năng số. 

Việc hỗ trợ các hộ nông dân đưa sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) 
nhằm thiết lập các điểm tập kết, bố trí các điểm trung chuyển, phân phối hàng hóa thiết yếu (cố 
định, lưu động) có kiểm soát an toàn dịch bệnh nhằm bảo đảm nguồn cung và phân phối kịp thời 
cho người dân trên địa bàn. 

 

Thừa Thiên- Huế đặt chỉ tiêu có 70% hộ sản xuất nông nghiệp kết nối mua, bán trên sàn thương 
mại điện tử. Ảnh: T.T. 

Đồng thời, góp phần bảo đảm vận chuyển, lưu thông, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng của nhân dân địa phương khi thực hiện giãn cách xã hội. Từ đó, hỗ trợ hộ sản xuất 
nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào 
phục vụ sản xuất, kinh doanh và đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên các sàn TMĐT Postmart.vn của 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và voso.vn của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. 

Tỉnh Thừa - Huế đặt mục tiêu đến tháng 12/2021, có 70% hộ sản xuất nông nghiệp của địa 
phương được đào tạo, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số; 50% 
hộ có tài khoản bán hàng/gian hàng trên sàn thương mại điện tử, có tài khoản thanh toán điện tử và 
có sản phẩm được quảng bá, giới thiệu trên sàn thương mại điện tử. 

Đến tháng 12/2022, có 100% hộ sản xuất tham gia hoạt động trên môi trường số; có tài khoản bán 
hàng/gian hàng trên sàn thương mại điện tử... 

Cùng với đó, địa phương này cũng phấn đấu đến tháng 12/2021, có 50% và đến tháng 12/2022 có 
70% nông sản của địa phương trong mùa cao điểm thu hoạch được tiêu thụ qua sàn thương mại 
điện tử. 

Việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử sẽ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá 
nông sản, tránh bị thương lái ép giá. 

Tiến Thành 

  



Nguồn: Thương hiệu & Công luận 

Ngày đăng: 06/10/2021 
Mục: Thị trường 

Thái Nguyên: Hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử 

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên phối hợp 
với Tập đoàn Vietel chi nhánh Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị 
trao đổi, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ và đăng tải nông sản cho các hợp tác 
xã, công ty, doanh nghiệp thành viên trên sàn giao dịch điện tử. 

Ngày 5/10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tập đoàn Viễn thông 
Quân đội Viettel Chi nhánh Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trao đổi 
hỗ trợ quảng bá giới thiệu kết nối tiêu thụ và đăng tải nông sản cho 40 HTX, công ty, doanh 
nghiệp thành viên trên các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) như: 
lmhtxvnmart.com.vn (Liên minh HTX Việt Nam), sàn Voso.vn (Tập đoàn viễn thông Viettel) và 
sàn Postmart.vn (Bưu điện Việt Nam). 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các đơn vị trên giới thiệu thông tin chung về 3 
sàn TMĐT nêu trên. Đồng thời, các đại biểu cũng được được hướng dẫn và thực hành cách thức 
truy cập, niêm yết, quảng bá sản phẩm và phương pháp bán hàng điện tử trên các sàn TMĐT; chia 
sẻ, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến quy trình giao hàng, nhận hàng, cách tính phí, chia 
sẻ rủi ro…  

Hội nghị này góp phần giúp các đơn vị HTX, công ty và các doanh nghiệp thành viên tiếp cận, 
khai thác lợi thế từ các sàn TMĐT, thay đổi phương thức kinh doanh phù hợp với bối cảnh dịch 
Covid -19 đang diễn biến phức tạp… Qua đó, không chỉ giúp các HTX, công ty, doanh nghiệp 
thành viên mở rộng thị trường, phát triển ổn định mà còn góp phần thực hiện hiệu quả Chương 
trình chuyển đổi số của tỉnh. 

Kết thúc Hội nghị, đã có 24 đơn vị HTX, công ty, doanh nghiệp thành viên thực hành và đăng tải 
thành công sản phẩm của đơn vị mình lên các sàn TMĐT này. 

Hoàng Công Luận 

 


