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Thanh niên là mùa xuân của Bưu điện Việt Nam 

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), chiều 
26/3, Đoàn TNCS Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn; 
Đối thoại giữa lãnh đạo Tổng công ty và cán bộ Đoàn viên, thanh niên trên mạng lưới. 

Năm 2020, cùng với tuổi trẻ cả nước, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của thanh 
niên thời đại Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam đã có những đóng góp sức trẻ bằng 
những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, góp phần vào thành quả chung của Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra. 

 

Tổng giám đốc Chu Quang Hào phát biếu tại buổi lễ 

Sau lễ mít ting kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc 
Tổng công ty Chu Quang Hào đã chủ trì buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên Bưu điện 
Việt Nam trên toàn mạng lưới. 

Tại buổi đối thoại, đã có rất nhiều ý kiến của đoàn viên, thanh niên đưa ra về những vấn đề 
như chuyển đổi số, ứng dựng CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh, lan tỏa văn hóa doanh 
nghiệp của Bưu điện Việt Nam, các định hướng phát triển của Tổng công ty trong tương lai 
để có thể vừa đảm bảo phát triển kinh doanh trên cơ sở lấy khách hàng làm trung tâm, dữ liệu 
làm định hướng, nền tảng số làm công cụ, vừa tham gia phát triển dịch vụ công. Đặc biệt, tiếp 
tục khẳng định được vai trò thiết yếu và dẫn dắt của doanh nghiệp bưu chính quốc gia trong 
thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng, góp phần thúc đẩy các thành phần kinh tế, xã hội trong 
nước phát triển. 



 

Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chủ trì tại buổi đối thoại 

“Đoàn thanh niên là mùa xuân của Bưu điện Việt Nam” 

Tổng giám đốc Chu Quang Hào khẳng định, vai trò của Đoàn Thanh niên là “rường cột” của 
nước nhà. Đoàn Thanh niên phải làm được những việc mà các tổ chức khác không làm được 
bằng sức trẻ, bằng nhiệt huyết và sự hy sinh của mỗi cá nhân. 

Đoàn Thanh niên Bưu điện Việt Nam phải thể hiện rõ vai trò là đội ngũ trí thức, trí lực, là lực 
lượng đi đầu trong việc đổi mới và đóng góp những ý tưởng sáng tạo. Bên cạnh đó, các cán 
bộ đoàn cũng phải thường xuyên tổ chức các hoạt động để gắn kết đoàn viên. Chỉ khi đoàn 
viên, thanh niên trên toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam có được sự đoàn kết thì mới tạo 
được sức mạnh to lớn, đóng góp vào cuộc “cách mạng” phát triển toàn diện của Bưu điện Việt 
Nam trong giai đoạn tiếp theo. 

Tổng giám đốc cũng Chu Quang Hào nhấn mạnh: “Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước. Đoàn 
thanh niên chính là mùa xuân của Bưu điện Việt Nam”. Để làm được những điều này, mỗi 
đoàn viên thanh niên trên toàn mạng lưới phải phát huy vai trò sáng tạo của đoàn viên, thanh 
niên trong việc đảm nhận các công trình, phần việc gắn với ứng dụng công nghệ thông tin làm 
tăng năng suất, chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả trong mạng lưới, đồng thời phải phát 
huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong cải tiến, đơn giản hóa quy trình 
xử lý công việc. 

Tổng giám đốc cũng đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng, chuyên môn, công đoàn tại các đơn vị 
phải tạo điều kiện, xây dựng môi trường cho thanh niên phát huy khả năng, khẳng định năng 
lực bản thân. Tạo động lực cho thanh niên cống hiến, trưởng thành; mạnh dạn đề xuất, nhận 
nhiệm vụ ở các khâu khó, việc mới từ đó chứng minh bằng kết quả, hiệu quả. 

Kết thúc buổi đối thoại, đã có gần 100 ý kiến của đoàn viên, thanh niên trên toàn mạng lưới 
được lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty, Đoàn Thanh niên Tổng công  ty, các 
Ban chuyên môn giải đáp kịp thời. 

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, xác định vai trò, trách nhiệm của Đoàn các cấp trong việc chủ 
động chăm lo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng 



Cộng sản Việt Nam”, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty cũng đã trao danh sách 
Đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy Tổng công ty 

 

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao danh sách Đoàn viên 
ưu tú cho Đảng ủy Tổng công ty 

Phát động giải chạy trực tuyến “Vượt trên thách thức - Dẫn lối thành công” 

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn hướng đến kỉ niệm 14 năm ngày thành lập 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (15/6/2007-15/6/2021), Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã 
phát động Giải chạy trực tuyến “Vượt trên thách thức - Dẫn lối thành công” trên toàn mạng 
lưới. 

Giải chạy sẽ được tổ chức từ ngày 01/04 đến ngày 31/05/2021, mỗi cá nhân tham gia sẽ chạy 
với quãng đường tối thiểu 90km tích lũy. Thông qua giải chạy này, Ban tổ chức mong muốn, 
mỗi CBCNV-NLĐ, đặc biệt các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ cùng nhau đoàn kết, cố gắng, nỗ 
lực hết mình để giành được chiến thắng. Qua đó, chúng ta sẽ có thêm nhiều năng lượng, nhiều 
sức mạnh để cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của  Bưu điện Việt Nam. 



 

Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn Tổng công ty chúc mừng Đoàn Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Nhân dịp kỉ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thay mặt Lãnh đạo Tổng công 
ty, Tổng giám đốc Chu Quang Hào đã gửi đến toàn thể các đồng chí đoàn viên, thanh niên 
trên toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. 

Xuân Thạch 

  

 

 

  



Nguồn: Afamily 

Ngày đăng: 26/03/2021 
Mục: Lifestyle 

Ông cụ viết thư tay cuối cùng ở Sài Gòn đã nghỉ việc vì sức khỏe yếu, nhiều người Sài 
Gòn tiếc nuối: Bưu điện như mất đi một phần "linh hồn" 

Năm tháng bom đạn đã đi qua, nhưng với nghề viết thư tay thuê của ông Dương Văn 
Ngộ ở Sài Gòn vẫn còn nguyên vẹn nét xưa. 

Thông tin ông cụ viết thư tay cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn dừng việc sau 30 năm gắn bó với 
nghề khiến nhiều người tiếc nuối và có chút chạnh lòng. Một người bảo vệ ở Bưu điện thành 
phố cho hay, vì tuổi cao sức yếu cộng thêm mắt kém nên ông cụ sẽ dừng hẳn công việc viết 
thư thuê.   

 

Hằng năm ông Ngộ vẫn làm nghề viết thư thuê tại Bưu điện Sài Gòn. Ảnh: Phạm Hữu. 

"Ông cụ viết thư tay cuối cùng ở Sài Gòn" chính là những thông tin đầu tiên khi người ta nhắc 
đến ông Dương Văn Ngộ. Ông khiến nhiều người mến mộ ngay từ những giây phút đầu tiên 
người ta thấy ông ngồi một góc ở Bưu điện Sài Gòn tay cầm chiếc kính lúp tròn, tay nắn nót 
viết từng nét chữ nào là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt.  

Ông Ngộ năm nay đã được 91 tuổi, từng giữ chức Chánh sự bộ (thư ký) Bưu điện vào năm 
ông 18 tuổi. Ông gắn bó với công việc viết và dịch thư thuê vào thời điểm về hưu năm 1990, 
tính đến nay ông đã gắn bó với Bưu điện thành phố hơn 70 năm.  

Ông Ngộ được cho là người "giữ hồn" cho những bức thư tay xuyên thế kỷ, từng là một phần 
liên lạc không thể thiếu cho người Việt Nam và người ngoại quốc.  



 

Ông Ngộ mỗi ngày đều đạp xe lên Bưu điện thành phố để viết thư tay. 

Trước đó, cứ mỗi sáng ông lại đạp xe lạch cạch có mặt tại Bưu điện Sài Gòn để làm việc với 
đống giấy, bút mực và chiếc kính lúp nhỏ nhắn. Ông viết từ 3-5 lá thư tay mỗi ngày, giá cả do 
người thuê tùy tâm nhưng không vượt quá 30.000 đồng. Đến nay, những bức thư tay của ông 
đã đến tay nhiều người trên khắp thế giới như: Canada, Singapore, Pháp, Anh, Mỹ, Đức, 
Nhật, Úc... 

Nhiều gia đình có con du học hoặc định cư tại các nước đều đến đây muốn ông giúp viết bức 
thư tay gửi đến người thân xa xứ cho thỏa nỗi nhớ mong, một phần do không biết tiếng, phần 
do không biết sử dụng email. Sau này, ông được biết đến nhiều hơn nhờ tờ báo nước ngoài. 

Vào năm 2009, ông Ngộ từng được công nhận kỷ lục là "người viết thư thuê lâu năm nhất 
Việt Nam".  

Dù không phải là người đi khắp 5 châu nhưng ông Ngộ luôn có nhiều bạn bè trên thế giới từ 
nghề viết thư thuê. Hằng năm, nhiều du khách đến Sài Gòn tham quan Bưu điện đã liên hệ với 
ông cùng trò chuyện như một người bạn lâu năm. Nhiều du khách sau khi trở về nước vẫn thi 
thoảng gửi vài bức thư tay đến bưu điện hỏi thăm sức khỏe của ông.  

Khi ông Ngộ nghỉ, nhiều người đã tỏ ra bất ngờ và luyến tiếc, bởi vì họ xem ông như một 
phần trong 'linh hồn' của Sài Gòn cổ xưa. 

 

 

  



Nguồn: Tài chính Tiền tệ 

Ngày đăng: 26/03/2021 
Mục: Sự kiện 

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử, tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 
tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu 
Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021, phục vụ người dân, doanh 
nghiệp. 

Nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp 
Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 10/3/2021. 

Theo đó, Thông báo nêu rõ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên 
Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tâm huyết, tích cực, chung sức, đồng 
lòng đóng góp cho thành công trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số 
trong thời gian qua. Biểu dương Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt vai trò đầu 
mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính phủ 
điện tử, chuyển đổi số; biểu dương, đánh giá cao Văn phòng Chính phủ đã có nhiều đổi mới, 
sáng tạo, quyết liệt trong việc xây dựng các nền tảng Chính phủ điện tử phục công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ghi nhận, biểu dương những 
đóng góp tích cực, hiệu quả của các doanh nghiệp công nghệ thông tin như Tập đoàn Bưu 
chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 
(Viettel), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty cổ phần FPT, Công ty cổ phần CMC, 
Công ty cổ phần BKAV,... trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc 
gia, phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ 
trọng tâm để phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số giai đoạn tới,. Trong đó, về thể chế, 
chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình Chính phủ xem xét ban hành; Bộ Thông tin 
và Truyền thông khẩn trương tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự 
thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử trình Chính phủ xem xét, ban hành; hoàn 
thiện, trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ 
số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Về triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Công an triển khai hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, kết nối, chia sẻ, khai thác triệt để dữ liệu để giảm tối đa giấy tờ trong xử lý thủ 
tục hành chính, đến tháng 7 năm 2021 khai thác, sử dụng chính thức trên diện rộng; Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia, bảo đảm 
đến tháng 07 năm 2021 hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo quy định. 

Các bộ, ngành, địa phương sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên Nền tảng 
tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; chủ động thực hiện kết nối, chia sẻ, cung cấp dữ liệu của 
mình cho các cơ quan khác theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ; 100% các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xác định cấp độ an toàn 
hệ thống thông tin và đề xuất phương án bảo đảm an toàn thông tin. 

Về việc triển khai chuyển đổi số, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng, triển khai 
ngay các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số cho giai đoạn mới, quyết 
tâm thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia; các bộ, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp, trường học tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng 
dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội như đã được hình thành trong thời 



gian dịch bệnh COVID-19; Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, đẩy mạnh 
triển khai công nghệ thông tin và viễn thông phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. 

  



Nguồn: Yan.vn 

Ngày đăng: 26/03/2021 
Mục: Chất 

Giải đáp thắc mắc từ A - Z về thẻ căn cước công dân gắn chip 

Nhiều người hiện vẫn chưa nắm rõ các thông tin về thẻ căn cước công dân gắn chip như 
chúng có tính năng gì, lệ phí chuyển đổi thế nào và cách làm thẻ ra sao? 

Những ngày qua, thông tin về thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử đang 
nóng hơn bao giờ hết và được nhiều người quan tâm. Cơ quan chức năng cũng đang tăng tốc 
để có thể kịp cấp CCCD gắn chip theo hạn định. 

Tuy nhiên nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi vẫn còn gặp một số lúng túng trong 
quá trình làm do chưa hiểu rõ về thủ tục cấp thẻ mới. Dưới đây là những thông tin cơ bản về 
thủ tục cấp CCCD gắn chip có thể bạn quan tâm. 

 
Thông tin về thẻ CCCD gắn chip được rất nhiều người quan tâm (Ảnh: Lao động) 

Thẻ CCCD gắn chip điện tử là gì? 

Thẻ CCCD gắn chip điện tử (thẻ Căn cước điện tử (e-ID)) là giấy tờ tùy thân của công dân 
Việt Nam, đóng vai trò là thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông 
tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Qua đó giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý và phát hiện các loại giấy tờ bị giả mạo, 
đồng thời tạo sự thuận lợi cho công dân khi thực hiện những dịch vụ trực tuyến của Chính 
phủ điện tử. 

Có bắt buộc phải chuyển không? 

Theo Thông tư 06/2021/TT-BCA, Bộ Công an quy định về mẫu thẻ CCCD mới có hiệu lực 
thi hành từ ngày ban hành là 23/01/2021. Do đó, từ cuối tháng 01/2021, Bộ Công an tiến hành 
cấp CCCD gắn chip thay cho CCCD mã vạch. 

Theo khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014, mọi người ở các địa phương được cấp 
thẻ CCCD, CMND trước ngày 01/01/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy 
định. 

Hiện không có quy định bắt buộc những người đang sử dụng CMND chưa hết hạn phải đổi 
sang CCCD gắn chip trong năm nay. 

Chi phí thế nào? 

Theo Điều 1 Thông tư 112 từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, Bộ Tài chính tiến 
hành giảm lệ phí cấp CCCD bằng 50% mức thu lệ phí nêu tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-
BTC. Cụ thể, mức tiền phải nộp khi cấp CCCD là: 



 
Biểu phí chuyển đổi CCCD mới (Ảnh: Luật Việt Nam) 

Thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip 

Để được cấp thẻ CCCD gắn chip, bạn cần trải qua các bước sau: 

Bước 1. Đến Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện hoặc tại 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (nếu huyện nơi bạn đang ở đã triển khai làm 
CCCD gắn chip). 

 
Mọi người đi làm CCCD gắn chip cần chuẩn bị đủ giấy tờ (Ảnh: Vietnamnet) 

Bước 2. Cung cấp thông tin về họ tên, ngày/tháng/năm sinh và địa chỉ. Những hồ sơ cần 
chuẩn bị gồm: Sổ hộ khẩu, CCCD mã vạch hoặc chứng minh nhân dân 09 số và 12 số đang sử 
dụng. 

Bước 3. Cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ và đối chiếu thông tin ở Sổ hộ khẩu hoặc trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác minh người cần cấp thẻ CCCD. 

Bước 4. Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn được hướng dẫn chụp hình và lấy dấu vân tay (10 ngón). 

Bước 5. Lấy giấy hẹn để đến tận nơi nhận CCCD mới hoặc sử dụng dịch vụ gửi tận nhà qua 
bưu điện (Có tính phí). 



Một số thông tin khác 

Thẻ CCCD gắn chip sẽ tích hợp nhiều thông tin của công dân, thay thế bằng lái xe, bảo hiểm 
y tế, thuế… Do đó, bạn chỉ cần cầm theo CCCD gắn chip mà không phải mang theo một số 
giấy tờ khác như trước. 

 
Thẻ CCCD gắn chip có nhiều điểm mới so với CCCD gắn mã vạch (Ảnh: Plo) 

Mức độ bảo mật của thẻ CCCD gắn chip rất cao, vì vậy thông tin của bạn trên thẻ sẽ không 
thể bị thay đổi khi bị mất. 

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm hiểu và chuyển đổi 
sang thẻ CCCD gắn chip. 

GIẢM 50% LỆ PHÍ LÀM THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP NẾU MỌI 
NGƯỜI CHỦ ĐỘNG LÀM SỚM 

Hiện nay, vấn đề chuyển đổi từ thẻ căn cước công dân thông thường sang thẻ căn cước gắn 
chíp đang được cả xã hội quan tâm bởi nó gắn liền với nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người. 

Theo dự kiến của Bộ Công An, 6 tháng đầu năm 2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân 
có gắn chip cho mọi người. Trong đó, từ 1/1/2021 đến hết tháng 6/2021, những công dân làm 
thẻ căn cước gắn chip sẽ được giảm 50% so với mức phí thông thường. 

Các trường hợp là công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp chứng minh thư nhân dân hay 
căn cước công dân hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất, hết thời hạn thì đều được khuyến 
khích cấp mới và đổi sang thẻ căn cước công dân có gắn chip. 

 


