
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Tạp chí Bảo hiểm Xã hội 

Ngày đăng: 30/08/2021 
Mục: VH-TT 

Giới thiệu bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)” 

Bộ TT-TT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc 
gia và Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)” vào 
ngày 5/9/2021. 

Bộ tem gồm 4 mẫu tem giá mặt 4000đ, 4000đ, 4000đ và 6000đ, có khuôn khổ 37x37mm, do họa sĩ 
Phạm Trung Hà- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. 

 

Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 5/9/2021 đến ngày 30/6/2023. 

Mẫu 4-1: Trời tối, bật đèn soi lối (STAY BRIGHT). 

Mẫu 4-2: Buồn ngủ, tự nhủ dừng xe (STOP WHEN YOU’RE TIRED). 

Mẫu 4-3: Giảm tốc độ để thượng lộ bình an (OBEY THE SPEED LIMIT). 

Mẫu 4-4: Khi đang cầm lái, đừng nhắn cho ai (DON’T TEXT AND DRIVE). 

An toàn giao thông luôn là vấn đề nóng của toàn xã hội. Chỉ một sơ suất nhỏ, chỉ một phút chủ quan 
sẽ dẫn đến tai nạn giao thông, cướp đi sinh mệnh của bao người, đem đến nỗi đau không gì bù đắp 
được cho hàng ngàn người thân của họ. Khẩu hiệu “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà” 
được tuyên truyền trên khắp các nẻo đường là lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người 
đang tham gia giao thông, hãy chấp hành Luật Giao thông đường bộ để đem lại an toàn cho chính 
mình và hạnh phúc cho gia đình. 

Chính phủ luôn quan tâm đến tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn 
kết hợp với công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nhằm nâng cao ý thức tự 
giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong toàn 
dân. Việc này được đào tạo thường xuyên trong các nhà trường ngay từ cấp tiểu học. 

Để góp phần trong công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho 
cộng đồng và người dân, Bộ TT-TT phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Tập đoàn 



Vingroup phát hành 3 bộ tem về chủ đề An toàn giao thông đường bộ trong các năm 2020, 2021 và 
2022, nhằm chuyển tải các thông điệp từ 12 quy tắc vàng về an toàn giao thông trong Chiến dịch 
“An toàn giao thông toàn cầu #3500 sinh mạng”. 

Trước đó, ngày 5/9/2020, Bộ TT-TT đã phát hành bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 1)” 
gồm 4 mẫu với các giá mặt 4000đ, 4000đ, 8000đ, 12000đ chuyển tải các thông điệp: 

Mẫu 4-1: Đã uống rượu, bia- không lái xe (Never Drink and Drive). 

Mẫu 4-2: Thắt dây an toàn, bảo toàn sinh mạng (Buckle Up). 

Mẫu 4-3: Mũ đội đúng cách, trách nhiệm bản thân (Wear a Helmet). 

Mẫu 4-4: Lắp ghế cho trẻ, vui vẻ lái xe (Use a Child Safety Seat). 

Ngày 1/10/2011, Bộ TT-TT phát hành bộ tem “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 
(2011-2020)”, gồm 2 mẫu tem truyền tải các thông điệp: “Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông 
đường bộ” và “Văn hóa giao thông vì sự an toàn cộng đồng”. 

L.Nguyễn 

 

  



Nguồn: Báo Quốc tế 

Ngày đăng: 31/08/2021 
Mục: Ngoại giao 

Việt Nam trúng cử POC của UPU: Thành quả ‘ngọt ngào’ của Bộ Ngoại giao-Bộ Thông tin 
và Truyền thông 

Theo bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, việc 
Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Khai thác (POC) của Liên minh Bưu chính thế giới 
(UPU) nhiệm kỳ 2022-2025, là kết quả của sự phối hợp ăn ý giữa Bộ Ngoại giao với Bộ Thông tin 
và Truyền thông. 

 

Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Đại hội lần thứ 27 của UPU (tổ chức chuyên ngành bưu chính thuộc Liên hợp quốc) đã được diễn 
ra theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại thành phố Abidjan, Bờ Biển Ngà từ ngày 9-27/8. 

Chủ tịch nước và Chính phủ đã ủy quyền cho Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường 
trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác 
tại Geneva (Thụy Sỹ), làm trưởng đoàn tham dự trực tiếp tại Abidjan và Thứ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông Phạm Anh Tuấn làm trưởng đoàn tham dự trực tuyến cuộc họp từ Hà Nội. 

Tại Đại hội lần này, Việt Nam lần đầu tiên ứng cử và đã trúng cử là thành viên POC của UPU. 

Nhân sự kiện quan trọng này, Báo TG&VN đã phỏng vấn bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ 
Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, về con đường dẫn đến một thắng lợi mới của ngoại 
giao đa phương này. 

Xin bà cho biết quá trình Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị và phối hợp với Bộ Ngoại giao 
vận động ứng cử để Việt Nam trở thành thành viên POC của UPU nhiệm kỳ 2022-2025? 

Từ góc độ chuyên ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành vận động thông qua các hoạt 
động song phương, cũng như tại các diễn đàn đa phương chuyên ngành bưu chính và các kênh đa 
phương thông tin truyền thông khác. 

Bên cạnh đó, thể hiện trách nhiệm cao của một thành viên UPU cũng như để bảo vệ quyền lợi của 
Việt Nam, chúng tôi cũng tập trung nghiên cứu để xây dựng các quan điểm và các đề xuất của Việt 



Nam trình lên Đại hội UPU. Đây cũng là một cách thức tạo hiệu ứng hiệu quả cho công tác vận 
động của Việt Nam. 

Kinh nghiệm tham gia trong các tổ chức chuyên ngành thông tin truyền thông khác cho thấy song 
song với công tác vận động ứng cử ở kênh chuyên ngành, việc vận động qua kênh ngoại giao cho 
hiệu quả cao. 

Chính vì vậy, thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao 
để chuẩn bị tốt các hình thức và hoạt động vận động trước và trong khi diễn ra Đại hội cho việc ứng 
cử của Việt Nam vào POC nhiệm kỳ 2022-2025. 

Ngay từ khi xây dựng kế hoạch vận động ứng cử tại Đại hội UPU lần thứ 27, hai cơ quan đã nhiều 
lần làm việc trực tiếp để thống nhất các nguyên tắc, tiêu chí và hình thức vận động. 

Một ví dụ sinh động của công tác triển khai tại Đại hội có thể kể ở đây là chúng tôi đã thiết kế các 
tờ rơi vận động theo giai đoạn, video clip để trình chiếu tại Đại hội, để chuẩn bị cho các hoạt động 
vận động, đặc biệt trực tiếp tại thực địa. 

 

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 27 của UPU tại Abidjan, Bờ Biển Ngà. (Nguồn: Phái 
đoàn Việt Nam tại Geneva) 

Thực tế cho thấy phát biểu của Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai tại Phiên toàn thể với cam kết của Việt 
Nam trong việc nỗ lực cùng UPU trong việc phát triển tổ chức UPU lớn mạnh và phát triển bưu 
chính toàn cầu, cùng với hình ảnh trình chiếu về đất nước Việt Nam và sự phát triển của bưu chính 
Việt Nam đã có hiệu ứng rất cao đối với các đại biểu tham dự Đại hội UPU. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt đánh giá cao sự ủng hộ và phối hợp của các đơn vị của Bộ 
Ngoại giao, trong đó có vai trò của Vụ các Tổ chức quốc tế và Phái đoàn Việt Nam tại Geneva giai 
đoạn trước thềm và trong thời gian diễn ra Đại hội. 

Công tác vận động quyết liệt thời gian này rất quan trọng để thúc đẩy sự ủng hộ của các thành viên 
UPU đối với Việt Nam. 

Có thể nói là, trong suốt tháng qua, các đơn vị của hai Bộ đã trao đổi và kết nối gần như hàng ngày 
để cập nhật tình hình và đưa ra các giải pháp kịp thời để xử lý các nội dung, công việc liên quan đến 
bầu cử của Đại hội, vận động ứng cử của Việt Nam. 



Theo bà, những ưu điểm, thuận lợi nào đã khiến Việt Nam giành được sự tín nhiệm của các nước 
bỏ phiếu ủng hộ vào vị trí này? 

Ngay từ đầu khi quyết định chủ trương ứng cử vào vị trí thành viên POC của UPU, chúng tôi đã 
nhận định đây là một nhiệm vụ rất khó khăn vì khu vực Nam Á và châu Đại dương, trong đó có Việt 
Nam, luôn là khu vực cạnh tranh gay gắt nhất tại các cuộc bầu cử của UPU. 

Việc Việt Nam lần đầu tiên ứng cử và trúng cử là một sự nỗ lực lớn của Việt Nam và có tác động 
đến từ nhiều yếu tố. 

Thứ nhất là về vị thế đất nước. Tôi rất nhớ câu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói khi tổng kết 
nhiệm kỳ khóa XII và nhìn lại 35 năm đổi mới rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm 
lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. 

Tôi cho rằng đây là một trong những yếu tố rất quan trọng để chúng ta có được sự đánh giá và ủng 
hộ tích cực của cộng đồng quốc tế, cũng như tại các tổ chức quốc tế chuyên ngành, trong đó có 
UPU. 

Thứ hai là về tiềm năng bưu chính Việt Nam. Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã tham gia tích 
cực trong nhiều hoạt động của UPU, được bầu là thành viên của Hội đồng Điều hành UPU trong 2 
nhiệm kỳ liên tiếp. 

Đồng thời, sự đổi mới và phát triển của ngành bưu chính Việt nam, đặc biệt là sự tăng trưởng của 
doanh nghiệp bưu chính chỉ định (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) và quan hệ hợp tác và trao đổi 
nghiệp vụ với các doanh nghiệp chỉ định các nước khác trong UPU không ngừng mở rộng. 

UPU cũng đánh giá cao Việt Nam và đã biểu dương mô hình hoạt động của Bưu điện Việt Nam tại 
một số hội nghị của UPU. 

Thứ ba là về việc tham gia sâu và đóng góp tích cực tại UPU. Như đã nói ở trên, để chuẩn bị cho 
Đại hội UPU, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ nội dung để xây dựng các quan điểm và đề xuất trình lên 
Đại hội UPU và nhiều đề xuất chuyên môn của Việt Nam đã được tán thành. Đây cũng là một điểm 
cộng nữa cho cho công tác vận động ứng cử của Việt Nam tại Đại hội UPU. 

Thứ tư là sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan trong công tác vận động và việc đẩy mạnh vận 
động ngoại giao. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao trong 
suốt thời gian qua là một yếu tố then chốt để có thành công tại cuộc bầu cử này của UPU. 

Bên cạnh việc vận động qua kênh chuyên ngành thông tin và truyền thông, việc vận động qua kênh 
ngoại giao đóng vai trò quan trọng góp phần gia tăng nhiều sự ủng hộ của các nước đối với Việt 
Nam. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhiều nước không thể cử đoàn sang Bờ Biển Ngà để tham dự 
trực tiếp do việc di chuyển trên thế giới rất khó khăn. 

Tuy nhiên, khi nhận định tình hình thực tế Đại hội UPU lần này, theo đề xuất của Bộ Thông tin và 
Truyền thông với sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao, Chính phủ đã có quyết định nhanh và kịp thời việc 
cử Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva tham dự trực tiếp Đại hội. 

Việc Việt Nam hiện diện trực tiếp tại Đại hội đã giúp cho các hoạt động vận động tại chỗ được hiệu 
quả cao nhất. 

Ý nghĩa của việc Việt Nam trúng cử thành viên POC của UPU nhiệm kỳ 2022-2025 là gì, thưa bà? 

Thúc đẩy đối ngoại đa phương, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc 
tế toàn diện và sâu rộng luôn là chủ trương nhất quán của Việt Nam. 

Việc Việt Nam trúng cử vào thành viên POC đã khẳng định quyết tâm bằng hành động cụ thể trong 
việc triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế và đối 
ngoại đa phương tại tổ chức quốc tế chuyên ngành của Liên hợp quốc về bưu chính. 



Việt Nam đã tham gia tích cực trong UPU và nay chúng ta sẽ tham gia chuyên sâu hơn nữa trong 
hoạt động chính sách về nghiệp vụ bưu chính của UPU khi là thành viên POC. 

Việc này có ý nghĩa rất lớn đối với Việt Nam bởi đây là cơ hội tốt để bưu chính Việt Nam nâng cao 
vị thế; có tiếng nói và đóng góp trực tiếp trong tiến trình xây dựng các chính sách nghiệp vụ bưu 
chính quốc tế để đảm bảo quyền lợi cho các nước đang phát triển; tiếp cận nhiều nguồn thông tin từ 
Hội đồng để phục vụ cho việc triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động bưu chính của Việt Nam; 
mở rộng hơn nữa hợp tác với các đối tác để tiếp cận nguồn lực, tiếp tục đổi mới mô hình kinh doanh, 
nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ bưu chính. 

 

Trở thành thành viên của Hội đồng Khai thác Bưu chính UPU là cơ hội tốt để bưu chính Việt 
Nam nâng cao vị thế. (Nguồn: VNPost) 

Là thành viên POC của UPU, Việt Nam sẽ có vai trò và trách nhiệm gì? 

POC của UPU là cơ quan chịu trách nhiệm những vấn đề kỹ thuật, thương mại và kinh tế liên quan 
đến nghiệp vụ bưu chính. 

Trong bối cảnh tốc độ phát triển nhanh của thị trường bưu chính toàn cầu, đặc biệt là thương mại 
điện tử, POC có nhiều nội dung cần phải triển khai, trước hết là việc thực thi Chiến lược Abidjan, 
giải quyết các vấn đề để tiếp tục đổi mới hệ thống thanh toán thù lao, triển khai kế hoạch tích hợp 
sản phẩm… 

Sau khi trúng cử, tại cuộc họp trù bị của Hội đồng nhiệm kỳ mới ngay sau đó, Việt Nam đã được 
các nước tín nhiệm bầu vào vị trí đồng Chủ tịch Ủy ban về dịch vụ tài chính bưu chính (một trong 
bốn Ủy ban của Hội đồng). Cương vị này vừa là một vinh dự, cũng là một thách thức đối với Việt 
Nam trong nhiệm kỳ 2022-2025. 

Để hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ tại Hội đồng, Việt Nam, đặc biệt là Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam, sẽ phải chuẩn bị tốt nhân lực và nguồn lực để tiếp tục đổi mới phát triển, thể hiện vị thế 
của Việt Nam và có các đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng chính sách về nghiệp vụ bưu chính 
quốc tế, đề xuất ý tưởng để cùng các thành viên tìm ra các giải pháp đẩy mạnh triển khai hiệu quả 
chiến lược của UPU, cũng như giải quyết các vấn đề cấp thiết của UPU. 

Chân thành cảm ơn bà! 



 

  

Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) được thành lập năm 1874, có trụ sở tại thành phố Bern, 
thủ đô của Thụy Sỹ, hiện gồm 192 quốc gia thành viên. 

Mục tiêu của UPU là hỗ trợ bảo đảm một mạng lưới toàn cầu sản phẩm và dịch vụ bưu chính 
hiện đại nhất. Đại hội UPU là cơ quan cao nhất của UPU, được triệu tập 4 năm một lần, nội 
dung chính là định hình tương lai của lĩnh vực bưu chính, xem xét và thông qua chiến lược và 
kế hoạch bưu chính thế giới trong các năm tiếp theo. 

Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC) là một trong bốn cơ quan của UPU, cùng với Đại hội, Hội 
đồng Điều hành và Văn phòng quốc tế. 

Hội đồng là cơ quan xem xét các khía cạnh thương mại, kinh tế và vận hành của bưu chính thế 
giới; đưa ra khuyến nghị về tiêu chuẩn của các tiến trình công nghệ và vận hành. 

Vai trò của Hội đồng càng quan trọng khi nhu cầu dịch vụ bưu chính gia tăng trong bối cảnh 
thương mại điện tử và chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới cũng như để 
ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19. 



Nguồn: Báo Đăk Nông 

Ngày đăng: 30/08/2021 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương 

Ngày 27/8, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang triển khai các chương trình 
hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân, tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Gạo ST24 của Hợp tác xã sản xuất lúa gạo Buôn Choáh (Krông Nô) đang được 
bán tại các mạng lưới của Bưu điện tỉnh 

Theo đó, Bưu điện tỉnh tổ chức hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo 2 hình thức chính. Thứ nhất, trực tiếp 
hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản qua các kênh truyền thống như thu gom, bán hàng tại các mạng 
lưới của hệ thống. Thứ hai, đơn vị đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn của Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Bưu điện tỉnh hiện đã cung ứng ra thị trường gần 3 tấn gạo ST24 của Hợp tác xã sản xuất lúa gạo 
Buôn Choáh (Krông Nô). Đơn vị đang triển khai hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm măng cụt của Trang trại 
Gia Ân (Gia Nghĩa), với mục tiêu là 20 tấn. 

Bưu điện tỉnh đang nắm bắt thông tin, nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ, sẵn sàng các điều kiện để kết 
nối thị trường cho các nông sản còn lại của Đắk Nông trong thời gian tới. 

Lê Dung 

  



Nguồn: Tuổi trẻ 

Ngày đăng: 31/08/2021 
Mục: Văn hóa 

TP.HCM phát báo đến 312 xã, phường: Quà 'an sinh tinh thần' trong đợt giãn cách 

Trong những ngày qua, rất nhiều hộ dân ở 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM khá 
bất ngờ khi nhận được món quà "an sinh tinh thần" gồm báo Tuổi Trẻ và một số báo khác. 

 

Sáng sớm 29-8, bộ đội trao tận tay những tờ báo mới cho người dân tại phường 13, quận Phú Nhuận - 
Ảnh: ĐAN THUẦN 

Chưa đến 7h sáng 29-8, trước trụ sở UBND phường 13, quận Phú Nhuận, một nhóm bộ đội và dân 
quân gấp rút chia nhau những xấp báo còn thơm mùi giấy mới để chuẩn bị mang tặng cho từng hộ dân. 
Do số lượng có hạn nên phường này chọn cách "mỗi ngày phát tại một khu dân cư" để đảm bảo gia 
đình nào cũng được nhận báo. Từng tờ báo mới tinh được trao tận tay những ông bà lão hoặc được gấp 
gọn, đặt trước cửa nhà những gia đình chưa thức giấc. 

Đem báo đến từng nhà dân 

Ngồi uống cà phê một mình tại nhà, ông Huỳnh Hưng (56 tuổi) vui vẻ nhận tờ báo Tuổi Trẻ vừa được 
anh bộ đội chuyển đến. "Giãn cách thì không thể tiếp xúc với ai, cũng không có gì giải trí, có tờ báo có 
thể ngồi đọc vừa để thư giãn, vừa cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh tại TP. Thế hệ chúng tôi vẫn 
thích cảm giác cầm đọc tờ báo giấy mỗi sáng" - ông Hưng nói. 

Cũng vừa nhận được báo, ông Phạm Đình Cảnh (71 tuổi) chia sẻ: "Báo giấy rất phù hợp với người lớn 
tuổi như tôi, vừa là món ăn tinh thần giúp mỗi ngày đỡ nhàm chán hơn, vừa dễ đọc hơn, chữ cũng to 
hơn báo mạng". 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Võ Thị Phường - bí thư Đảng ủy phường 8 - cho biết hiện người lớn tuổi tại 
phường gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng công nghệ để tiếp cận các thông tin về tình hình dịch 
bệnh của TP và cả nước. Do đó, món quà "an sinh tinh thần" này rất kịp thời và ý nghĩa. 

Theo bà Phường, mấy ngày gần đây phường 8 được phân bổ khoảng 400 tờ gồm báo Tuổi Trẻ, Người 
Lao Động, Pháp Luật. Phường đã bố trí nhân lực và thời gian hợp lý để phát báo đến người dân, đảm 
bảo không làm ảnh hưởng đến các công tác phòng chống dịch khác. Theo đó, trong khoảng 1 tiếng 
đồng hồ vào mỗi buổi sáng, lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội sẽ đem báo đến từng nhà. Phần còn lại, 
phường phân bổ cho cán bộ công chức trong quá trình đi phát thuốc, đi chợ hộ phát kèm cho các hộ 
dân bị phong tỏa. 



Thông qua các tờ báo, người dân, các bệnh nhân có thể tiếp cận được những biện pháp thực hiện giãn 
cách xã hội, cách phòng tránh, điều trị bệnh tại nhà cũng như những thông tin về thuốc, vắc xin... một 
cách chính thống. 

Món "điểm tâm" không thể thiếu 

Nhà báo Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết đây là một chương trình phát hành 
đặc biệt để tặng báo cho bạn đọc trong thời điểm không thể phát hành bình thường vì hệ thống đại lý, 
sạp báo đều tạm dừng. Do vậy, Bưu điện TP chủ động đặt hàng một số báo phục vụ bạn đọc, nhất là 
những bạn đọc có thói quen đọc báo giấy như một món "điểm tâm" không thể thiếu được.  

"Báo Tuổi Trẻ lẽ ra sẽ nghỉ 4 ngày lễ Quốc khánh sau khi phát hành đặc san 2-9, tuy nhiên chúng tôi 
quyết định vẫn làm báo xuyên lễ để phụng sự bạn đọc với những nội dung thiết thực, sát sườn, bổ ích 
mà bà con cần biết trong những ngày ở đâu ở yên đó" - ông Xuân Trung chia sẻ. 

Theo ông Từ Lương - phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM, chương trình "Tặng báo 
miễn phí" thể hiện sự quan tâm của Thủ tướng và bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông nhằm tạo 
điều kiện tốt nhất về tinh thần cho bà con bên cạnh việc đảm bảo đời sống vật chất. Sở đã triển khai 
ngay với Bưu điện TP và các cơ quan báo chí để phát hành báo sớm nhất đến người dân ở 312 phường, 
xã, thị trấn từ ngày 26-8 đến hết ngày 6-9. 

Mỗi xã, phường, thị trấn được nhận trung bình 200 tờ mỗi loại để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin 
thời sự và chính thống của người dân. Trước mắt TP sẽ cung cấp báo Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Người Lao 
Động, sau đó sẽ xem xét tặng thêm một số tờ báo khác. 

Quy trình phát hành đảm bảo an toàn 

Ông Nguyễn Văn Thảo - trưởng phòng phân phối sản phẩm thuộc Trung tâm dịch vụ truyền thông báo 
Tuổi Trẻ - cho biết trước khi giao báo cho bưu điện, quy trình in ấn, đóng gói đều phải đảm bảo an toàn 
phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt. Nhân viên nhà in đều phải tuân thủ nguyên tắc 5K; báo sau 
khi in được đóng lại thành từng cây và khử khuẩn đúng quy định. 

 

  



Nguồn: CTT Thanh Hóa 

Ngày đăng: 30/08/2021 
Mục: Kinh tế 

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế 

số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 27/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về việc hỗ trợ đưa 

hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông 
nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh. 

 
Ảnh minh họa. 

Mục đích của Kế hoạch nêu rõ: Hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; cung cấp 

thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm của các hộ sản xuất 
nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là hộ SXNN) lên các 

sàn thương mại điện tử: postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và voso.vn của Tổng 
công ty cổ phần Bưu chính Viettel và các sàn giao dịch thương mại điện tử hợp pháp khác (sau đây 

viết tắt là sàn TMĐT) nhằm kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, 
mở rộng thì trường trong nước và quốc tế. Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. 

Đồng thời, đây là kịch bản để các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai 
trong trường hợp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ; hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính lớn 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 đảm 

bảo kịp thời nguồn cung và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch đề ra nội dung thực hiện cụ thể, gồm: Hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn thương mại điện tử, 

thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và kịch bản thực hiện việc cung cấp hàng hóa 



thiết yếu của các doanh nghiệp bưu chính lớn trên địa bàn tỉnh trong trường hợp thực hiện giãn cách 
xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối chủ trì, phối hợp với Bộ Thông 
tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đoàn thể, UBND cấp huyện, Bưu 

điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Đồng thời, chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND cấp huyện tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn 

cho các hộ SXNN về kỹ năng tham gia hoạt động trên sàn TMĐT; phổ biến rộng rãi các nội dung 
tại Kế hoạch này. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các hiệp hội trên địa bàn tỉnh thực 
hiện một số nội dung cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị Bưu điện tỉnh, 

Chi nhánh Bưu chính Viettel Xây dựng phương án cụ thể cho việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại địa 
phương, triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, tiêu chí tại Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh 

(qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được thống nhất triển khai; chủ trì, phối hợp với Sở Thông 
tin và Truyền thông, đơn vị liên quan đào tạo, hướng dẫn các hộ SXNN về kỹ năng số và cách thức 

để có thể sử dụng các thiết bị di động thông minh trong quá trình giao dịch trên sàn TMĐT; có chính 
sách ưu đãi cho hộ SXNN đưa các sản phẩm tham gia sàn TMĐT; xây dựng Kế hoạch phương án 

triển khai chi tiết Kế hoạch đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn 
tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội  kèm theo Quyết định 

số 1035/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông… 

Nội dung chi tiết xem tại đây./. 

Bích Phương 

  



Nguồn: Báo Dân tộc 

Ngày đăng: 30/08/2021 
Mục: Kinh tế 

“Giải cứu” đặc sản 

Nghe "giải cứu" đặc sản có vẻ lạ đời, nhưng là sự thật khi hàng ngàn tấn bưởi Phúc Trạch - một đặc 
sản của tỉnh Hà Tĩnh, đang ế chỏng chơ khiến nông dân méo mặt. 

 

Đặc sản bưởi Phúc Trạch đang gặp khó trong tiêu thụ 

Trước khó khăn của người trồng bưởi, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập tổ công tác để "giải cứu" 
bưởi Phúc Trạch. Nhiệm vụ chính của tổ công tác là, đẩy mạnh kết nối cung cầu, đưa bưởi Phúc 
Trạch qua các kênh phân phối lớn, huy động các cơ quan, ban ngành cùng chung tay quảng bá, xúc 
tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm đặc sản của huyện Hương Khê. 

Hiện Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh cũng đã làm việc với Bộ Công Thương, các sàn thương mại 
điện tử lớn nhất Việt Nam để xây dựng gian hàng bưởi Phúc Trạch Hà Tĩnh trên các sàn thương mại 
như: Voso.vn (Viettel), Postmart.vn (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam), Sendo (Cổ phần Công 
nghệ Sen Đỏ), Hatiplaza.com (Sàn thương mại điện tử Hà Tĩnh). 

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc và các tỉnh, thành phố tăng cường kết nối các doanh nghiệp phân phối lớn, siêu thị, sàn thương 
mại điện tử, doanh nghiệp logistics để đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm bưởi Phúc Trạch. 

Hà Tĩnh cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương hỗ trợ, giới thiệu sản 
phẩm bưởi Phúc Trạch tới các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, trung tâm 
giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh và người tiêu dùng. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các đơn 
vị liên quan hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong lưu thông tiêu thụ bưởi trên địa bàn. 

Ngày 23/8 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xây dựng các giải pháp nhằm chủ động 
ứng phó, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc tiêu thụ bưởi Phúc Trạch và góp phần ổn định 
sản xuất đời sống hội viên, nông dân. Đồng thời, có thư ngỏ gửi tới Trung ương Hội Nông dân, Hội 
Nông dân các tỉnh, thành phố trong cả nước và các văn bản đến các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh, 
Hội Nông dân các địa phương trong tỉnh để kêu gọi xúc tiến kết nối, tiêu thụ bưởi Phúc Trạch. 

Cũng trong sáng 23/8, đại diện sàn thương mại điện tử Voso.vn (thuộc Công ty CP Bưu chính 
Viettel) tại Hà Tĩnh đã ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm bưởi Phúc Trạch với các hợp tác 
xã trên địa bàn huyện Hương Khê. 

Trong quá trình kết nối tiêu thụ, các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh sẽ quản lý chặt chẽ việc sử dụng 
chỉ dẫn địa lý “Phúc Trạch”; giám sát, kiểm soát việc sử dụng tem, nhãn, tem truy xuất nguồn gốc 
nhằm đưa sản phẩm đạt chất lượng đến người tiêu dùng. 



Sau rất nhiều nỗ lực, hiện bưởi Phúc Trạch mới chỉ được tiêu thụ khoảng 400 tấn. Bưởi đã chín và 
đang ở giai đoạn ngon nhất. Nếu chậm trễ thu hoạch, bưởi sẽ giảm chất lượng và chắc chắn sẽ sụt 
giảm doanh thu. 

  



Nguồn: Báo Hà Nội Mới 

Ngày đăng: 30/08/2021 
Mục: Giáo dục 

Bảo đảm đủ sách giáo khoa cho năm học mới 

Chỉ còn ít ngày nữa, các trường học sẽ bước vào năm học mới 2021-2022, nhưng đến nay nhiều 
học sinh vẫn chưa nhận được sách giáo khoa bởi thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách 
xã hội, hạn chế nhiều hoạt động đi lại, tiếp xúc để phòng, chống dịch Covid-19. Hiện các bậc 
phụ huynh cùng nhà trường đang cố gắng hết sức, khắc phục khó khăn của dịch bệnh nhằm 
bảo đảm đầy đủ sách vở cho học sinh yên tâm bước vào năm học mới. 

Chờ sách giáo khoa cho năm học mới 

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới trong ngày 28-8, vẫn còn nhiều học sinh chưa nhận 
được sách giáo khoa cho năm học mới 2021-2022. Chị Nguyễn Đỗ Hà Minh (phường Ô Chợ Dừa, 
quận Đống Đa) cho biết: “Tôi có 2 con đang học tiểu học và đã đăng ký mua sách giáo khoa với 
nhà trường, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sách”. 

Còn theo chị Phạm Bích Hà (phố Vĩnh Hồ, quận Đống Đa), chị đã đăng ký mua sách ở Trường Tiểu 
học Thịnh Quang, nhưng đã sắp vào năm học mới mà chưa có thông báo của nhà trường về việc đến 
nhận sách học cho con. 

Tại quận Ba Đình, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh và Trường Tiểu học 
Thành Công B cũng phản ánh chưa nhận được sách giáo khoa cho năm học mới 2021-2022. 

Tương tự, ở khu vực ngoại thành, học sinh ở Trường Trung học cơ sở Liên Bạt (huyện Ứng Hòa), 
Trường Tiểu học Đông Sơn (huyện Chương Mỹ)… cũng chưa nhận được sách giáo khoa. Anh 
Nguyễn Hạ Vê (xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa) có con học Trường Trung học cơ sở Liên Bạt cho 
biết: “Đến nay, gia đình tôi chưa nhận được sách giáo khoa cho con từ Trường Trung học cơ sở 
Liên Bạt”. 

Đẩy nhanh tiến độ vận chuyển, giao sách 

Lý giải nguyên nhân sách giáo khoa chậm đến tay học sinh trước thềm năm học mới, hầu hết các 
trường học đều cho biết, do thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch 
Covid-19, sách không phải là mặt hàng thiết yếu nên việc phát hành, vận chuyển, đưa sách đến với 
học sinh gặp khó khăn. 

Để giải quyết tình trạng trên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B (quận Ba Đình) Lưu Thị 
Hồng Hạnh cho biết, hiện trường đã liên hệ với một số đơn vị hỗ trợ chuyển sách giáo khoa tới học 
sinh trong khu dân cư. Những trường hợp ở xa, nhà trường sẽ chuyển phát nhanh, bảo đảm đến ngày 
khai giảng học sinh sẽ có sách để học tập. Tuy nhiên, để phòng trừ một vài trường hợp bất khả thi, 
nhà trường cũng đã phổ biến tới giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo địa chỉ sách giáo khoa điện 
tử trên mạng internet để bố mẹ lưu lại giúp con học tập khi chưa nhận được sách in. 

Thừa nhận phản ánh của phụ huynh chưa nhận được sách là đúng, Hiệu trưởng Trường Trung học 
cơ sở Liên Bạt (huyện Ứng Hòa) Đỗ Thị Quỳnh Hoa cho biết, nhà trường đang xây dựng kế hoạch 
chuyển sách tới học sinh. Trước mắt, nhà trường tạo các nhóm Zalo, Facebook để kết nối với phụ 
huynh về thời gian, địa điểm nhận sách... Còn theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn (huyện 
Chương Mỹ) Nguyễn Thị Kiều Oanh, nhà trường đang lên kế hoạch và sẽ bảo đảm gửi sách đến 
học sinh trước khi khai giảng năm học mới. 

Theo Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa Nguyễn Thanh Sơn, đến thời điểm 
hiện tại, sách giáo khoa phục vụ năm học mới đã vận chuyển về kho của tất cả các trường học trên 
địa bàn huyện. Việc sách chưa đến tay học sinh vì bảo đảm giãn cách trong phòng, chống dịch 
Covid-19 chứ không vì thiếu sách. Phòng đã hướng dẫn các trường triển khai công tác cấp phát sách 
tới học sinh kịp thời cho năm học mới trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch... 



Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, Sở đã chỉ 
đạo các đơn vị, trường học bảo đảm mọi học sinh có đầy đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng. 
Hiện khoảng 95% số sách đã được phát hành về các địa phương. Việc vận chuyển sách giáo khoa 
đến phụ huynh và học sinh đang gặp khó khăn, vì Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. Tuy 
nhiên, Sở đã yêu cầu các nhà trường bảo đảm sách giáo khoa sẽ được chuyển đến tay học sinh trước 
ngày khai giảng. 

Hiện ngành Giáo dục Thủ đô đã phối hợp với các đơn vị bưu chính, chuyển phát nhanh đẩy nhanh 
tiến độ vận chuyển, giao sách giáo khoa. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng công ty cổ phần 
Bưu chính Viettel đã triển khai tiếp nhận toàn bộ sách để vận chuyển tới tận nhà phụ huynh và học 
sinh ở khu vực thực hiện giãn cách xã hội. Trong khi giao hàng, nhân viên bưu chính thực hiện đầy 
đủ quy trình phòng, chống dịch như khử khuẩn hàng hóa, đứng cách xa 2m để bảo đảm an toàn cho 
bản thân và phụ huynh học sinh. 

Chung tay hỗ trợ ngành Giáo dục Thủ đô mang sách đến với học sinh trước thềm năm học mới, còn 
có lực lượng đoàn viên, thanh niên ở nhiều địa phương cùng tham gia. Bí thư Đoàn Thanh niên xã 
Bát Tràng (huyện Gia Lâm) Vũ Thế Dũng cho biết, năm học mới cận kề, rất nhiều phụ huynh, học 
sinh quan tâm đến việc làm thế nào để nhận được sách giáo khoa. Vì vậy, Đoàn thanh niên xã phối 
hợp với các trường học trên địa bàn để vận chuyển sách tới tận tay phụ huynh, học sinh. 

  



Nguồn: Báo Hà Tĩnh 

Ngày đăng: 30/08/2021 
Mục: Chính quyền 

Hà Tĩnh: Thay đổi thói quen người dân trong giải quyết thủ tục hành chính để phòng dịch 

Hà Tĩnh tuyên truyền người dân tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích, vừa tiết kiệm thời gian, vừa góp phần phòng, chống dịch COVID-19. 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp những nội dung phòng, 
chống dịch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

 

Số người đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giảm nhiều trong 
thời gian gần đây. 

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thay đổi 
thói quen nộp hồ sơ trực tiếp và hạn chế đến các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện cũng 
như bộ phận một cửa cấp xã. 

Việc nộp hồ sơ qua mạng thực hiện tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 
https://dichvucong.hatinh.gov.vn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Để thực hiện hiệu quả nội dung này, ngoài việc tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại chúng, 
hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các trung tâm hành chính công cấp huyện đề 
nghị cán bộ, công chức làm việc tại các trung tâm tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn cho người 
dân các kỹ năng, thao tác nộp hồ sơ trực tuyến để bà con mạnh dạn giao dịch trong các lần sau. 

Thống kê từ 25/7 đến 25/8, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
đạt 33,12%, tăng trên 9% so với tháng 6/2021 và so với cùng kỳ năm 2020 tăng trên 21,42%. 

Còn tại TP Hà Tĩnh, nhờ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với tư vấn, hướng dẫn cụ thể 
cho người dân nên trong tháng 7 và tháng 8 cũng đã có 338 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm tỷ lệ trên 
39,5%. 

Tổng hợp từ Sở Thông tin và Truyền thông, chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm, số dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ là 438 dịch vụ; số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
và 4 đạt trên 23.175 hồ sơ, chiếm gần 35%. 



Đặc biệt, số dịch vụ công được đồng bộ từ Cổng Dịch vụ công của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia đạt 447 dịch vụ. Đây là con số có ý nghĩa rất lớn trong công tác cải cách hành chính của Hà 
Tĩnh. 

Theo ông Lê Văn Dũng - Trưởng phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, việc đồng bộ được 
càng nhiều dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ tạo thuận lợi cho người dân 
trong giải quyết TTHC. Nhờ sự đồng bộ này, người dân, doanh nghiệp có thể ở mọi nơi nộp hồ sơ 
từ Cổng Dịch vụ công quốc gia mà không cần phải về tỉnh nộp hay nộp vào Cổng Dịch vụ công 
tỉnh. Đồng thời, các hồ sơ sau khi giải quyết xong sẽ được lưu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, 
cho phép mọi người có thể khai thác để làm thủ tục hành chính ở các tỉnh, thành khác. 

Ngoài đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến, hiện nay, người dân cũng đã sử dụng rộng rãi dịch vụ 
bưu chính công ích. Theo số liệu tổng hợp từ Bưu điện tỉnh, trong tháng 6/2021, tổng số hồ sơ trả 
qua dịch vụ bưu chính công ích là 80.852 hồ sơ và trong tháng 7 là 86.969 hồ sơ, tăng hơn 6.000 hồ 
sơ. 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc người dân, doanh nghiệp tăng cường 
sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích là một trong những giải pháp 
hiệu quả góp phần ngăn chặn những nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. 

  



Nguồn: Báo Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 31/08/2021 
Mục: Kinh tế 

Bảo đảm chuyển phát hàng hóa, bưu phẩm an toàn, liên tục 

Đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhân viên (CB, NV), người lao động và duy trì ổn định 
chuỗi cung hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, các doanh 
nghiệp (DN) bưu chính trên địa bàn tỉnh đã và đang linh hoạt triển khai các phương án tiếp 
nhận, chuyển phát cho từng nhóm khách hàng, khu vực cụ thể. Qua đó, góp phần đồng hành 
cùng tỉnh thực hiện thành công "mục tiêu kép", ổn định đời sống nhân dân. 

 

Cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, 
đảm bảo lưu thông hàng hóa. Ảnh: Chu Kiều 

Thời gian qua, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị chung tay đẩy lùi dịch Covid - 19, mỗi CBNV 
của Bưu điện tỉnh đã nỗ lực từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện "mục tiêu kép" của tỉnh, 
Chính phủ: Vừa đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính, đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, phục 
vụ; vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch hiệu quả, duy trì sự ổn định KT - XH. 

Từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát trên địa bàn tỉnh từ cuối tháng 4 đến nay, khối lượng hàng hóa, 
số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) tăng mạnh so với trước đây, công việc của các bưu tá 
ngày càng nhiều, vất vả hơn. 

Với sứ mệnh phục vụ cộng đồng cùng phương châm "Lấy khách hàng làm trung tâm", đặt an toàn, 
sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu, do đặc thù công việc phải thường xuyên tiếp xúc với khách 
hàng, Bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19 như bố trí 
nước rửa tay, máy kiểm tra thân nhiệt ở mỗi cửa ra vào và quầy giao dịch; khách hàng ra/vào các 
điểm phải tuân thủ đúng theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. 

Để hạn chế việc tập trung đông người, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh triển khai dịch vụ hỗ trợ TTHC công trực tuyến qua điện thoại, zalo hoặc số điện 
thoại đường dây nóng (Hotline) của đơn vị; các cuộc họp, hội nghị ở đơn vị được tổ chức thông qua 
hình thức zoom. 

Đơn vị cũng phối hợp với BHXH tỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tổ chức gộp 2 tháng/lần; 
triển khai ứng dụng CNTT trong kinh doanh và công tác thu chi công như: Phần mềm theo dõi 



doanh thu bưu chính chuyển phát CRMBeta, nhập báo phát Smartphone, app DingDong cho lực 
lượng bưu tá, phần mềm văn bản điện tử EOF, phần mềm đánh giá chất lượng... 

Qua đó, giúp khách hàng dễ thao tác, cập nhật, theo dõi, quản lý đơn hàng; đồng thời, giúp đơn vị 
ngăn chặn xử lý kịp thời lỗi phát sinh của các bưu cục và hỗ trợ tỉnh bạn xử lý, lưu thoát bưu gửi 
theo nhu cầu của khách hàng. 

Mặc dù chịu sự tác động lớn của dịch Covid -19 nhưng nhờ những nỗ lực của đội ngũ CBNV, hoạt 
động kinh doanh của Bưu điện tỉnh trong 7 tháng đầu năm vẫn khá ổn định: Tổng doanh thu đạt 128 
tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm; trong đó, doanh thu về dịch vụ bưu chính đạt 70 tỷ đồng, đạt 
50,28% kế hoạch. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 DN hoạt động trong lĩnh vực bưu chính. Trong bối cảnh dịch Covid -
19 còn đang diễn biến phức tạp và nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính tăng, việc chủ động đổi mới, 
linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ "mục tiêu kép" sẽ không chỉ giúp các DN bưu chính 
trên địa bàn tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức mà còn góp phần hoàn thành thắng lợi mục 
tiêu SXKD đề ra trong năm và khẳng định được vị thế, thương hiệu, uy tín với khách hàng. 

Hồng Nhật 

  



Nguồn: Báo Quảng Nam 

Ngày đăng: 30/08/2021 
Mục: Xã hội 

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10.2021 vào cùng một kỳ 

UBND tỉnh vừa có Công văn 5650 thống nhất chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tháng 9 và tháng 10.2021 vào cùng một kỳ chi trả tháng 9.2021, hoàn thành chi trả 
trước ngày 20.9. 

UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh thống nhất với Bưu điện tỉnh phương án thực hiện chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH đối với người được hưởng đảm bảo an toàn, đúng quy định, thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

UBND các địa phương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn, đài truyền 
thanh cơ sở thông tin, tuyên truyền về phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 
10.2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Đồng thời phối hợp với ngành bưu điện thực hiện chi 
trả chế độ chính sách đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

 AN BÌNH 

  



Nguồn: Báo An Giang 

Ngày đăng: 30/08/2021 
Mục: Xã hội 

An Giang chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng một kỳ chi trả 

Chiều 30-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 931/UBND-
KTTH về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 9-2021 

Cụ thể, tổ chức chi trả gộp 2 tháng (9 và 10) lương hưu, trợ cấp BHXH vào cùng 1 kỳ chi trả tháng 
9-2021 cho đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. 

Thời gian chi trả từ ngày 6 đến 25-9-2021, qua tài khoản cá nhân, chi tiền mặt tại nhà người hưởng 
và tại các điểm chi trả đảm bảo phù hợp với từng địa bàn. 

UBND tỉnh An Giang giao Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả lương hưu 
và trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, 
chống dịch COVID-19. 

Các đơn vị tuyên truyền hướng dẫn để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đã cài đặt BHXH 
số-VssID, nhưng đang nhận lương bằng tiền mặt, đăng ký trực tuyến trên phần mềm để được nhận 
lương qua tài khoản. 

 

Chi trả lương hưu tại nhà 

HẠNH CHÂU 

 


