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Bưu điện tỉnh Khánh Hòa: Phấn đấu tổng doanh thu năm 2022 đạt hơn 251,6 tỷ đồng 

Ngày 13-1, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022. Đến dự 
có đại diện một số sở, ngành và các đơn vị đối tác. 

 

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa thừa ủy quyền 
trao cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện huyện Vạn Ninh. 

Theo kế hoạch năm 2022, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 251,6 
tỷ đồng; thu nhập bình quân hơn 9,8 triệu đồng/người/tháng; năng suất lao động đạt hơn 194 
triệu đồng/người/năm. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng mạnh thị phần bưu chính chuyển 
phát; mở rộng, đa dạng hóa các kênh bán sản phẩm tài chính bưu chính, phân phối truyền 
thông; đảm bảo thu nhập tăng trưởng theo kế hoạch và ổn định đời sống cho người lao động... 

  



 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho 
các tập thể. 

Được biết, năm 2021, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch 
đề ra với tổng doanh thu đạt hơn 232,8 tỷ đồng (vượt 0,2% kế hoạch); nộp ngân sách nhà 
nước 12,7 tỷ đồng; năng suất lao động đạt 159 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân 
người lao động đạt 8,1 triệu đồng/người/tháng. Hiện đơn vị có 141 điểm phục vụ trên địa bàn 
toàn tỉnh. Trong đó, có 52 bưu cục, 89 điểm bưu điện văn hóa xã; duy trì tốt hoạt động của 2 
bưu điện xã đảo ở huyện đảo Trường Sa… 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Khánh Hòa trao phần thưởng cho các gương mặt tiêu biểu xuất sắc. 

  



 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Khánh Hòa trao phần thưởng cho các bưu tá xuấ sắc. 

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng cờ thi đua cho Bưu điện huyện Vạn 
Ninh. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen cho 6 tập thể trực thuộc Bưu điện tỉnh 
Khánh Hòa đạt thành tích toàn diện trong năm 2021; khen thưởng 10 gương mặt tiêu biểu 
xuất sắc và 4 bưu tá xuất sắc nhất năm 2021. 

N.T 
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Đổi mới tư duy để kinh doanh hiệu quả 

Năm 2021, được đánh giá là năm đầy khởi sắc của Bưu điện tỉnh cả về việc làm, doanh 
thu và thu nhập bình quân đầu người. Có được kết quả đó là nhờ sự năng động, đổi mới 
tư duy, nỗ lực sáng tạo và sự quyết liệt trong thực hiện các giải pháp kinh doanh của 
lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị. 

 

Nhân viên Trung tâm Khai thác vận chuyển - Bưu điện tỉnh phân loại bưu kiện trước khi 
chuyển phát đến khách hàng. 

Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh do Tổng Công ty giao, Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo các 
bưu điện huyện, thành phố thực hiện giao kế hoạch đến từng bưu cục, tổ sản xuất và người lao 
động với chủ trương gắn năng suất với thu nhập của người lao động. Năm 2021, dịch Covid-
19 vẫn diễn biến phức tạp, đơn vị đã nắm bắt xu hướng để phát triển đa dạng loại hình dịch vụ 
của Bưu điện, như: Xây dựng phương án tổ chức sản xuất và triển khai đồng bộ đến các đơn 
vị trực thuộc; điều chỉnh các tuyến đường thư cấp 2,3 khớp nối hành trình đường thư cấp 1; tổ 
chức tuyến vận chuyển xã hội đi các huyện biên giới Sông Mã, Sốp Cộp; rà soát, tối ưu lại 
mạng phát trên địa bàn 12 huyện, thành phố, cải tiến mạng lưới đường thư cấp 2, cấp 3 để lưu 
thoát hàng hóa và rút ngắn thời gian toàn trình bưu gửi, nâng cao chất lượng khai thác vận 
chuyển và tiết kiệm chi phí. 

Ngoài ra, đơn vị đã mở mới 25 điểm Bưu điện văn hóa xã, đảm bảo tiêu chí 100% các xã, 
phường điểm bưu chính có người phục vụ. Thực hiện tốt các dịch vụ hành chính công, như: 
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội; chi trả trợ cấp ưu đãi người 
có công tại địa chỉ; thu BHXH, BHYT tự nguyện; tiếp nhận và phát trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... đảm bảo an 
toàn cho người hưởng trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. 

Trung tâm Khai thác vận chuyển (Bưu điện tỉnh) là điểm sáng của ngành, trong năm đã đạt 
được kết quả ấn tượng. Anh Vũ Văn Toản, Giám đốc Trung tâm Khai thác vận chuyển, cho 
biết: Ở Trung tâm, mỗi dịp tết đến, lãnh đạo cũng như nhân viên “mỗi người làm việc bằng 
hai”. Nhưng năm nay, ngay đầu năm dương lịch, mỗi người đã làm việc bằng hai để thư, báo, 
bưu phẩm được chuyển đến đúng địa chỉ nhanh nhất. Năm 2021, năng suất lao động của đơn 
vị tăng 125% so với năm 2020. Bưu gửi khai thác 1 tỷ 330 nghìn bưu gửi; phát hơn 1 tỷ 900 



nghìn tờ báo; phát hơn 590.000 bưu gửi. Vinh dự nhất, năm nay Trung tâm có 1 bưu tá được 
Tổng Công ty vinh danh “Bưu tá tận tụy” và được thưởng 1 chiếc xe máy. 

Chị Tòng Thị Ngân, là nhân viên được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vinh danh “Bưu tá 
tận tụy năm 2021”, chia sẻ:  Nghề bưu tá tuy vất vả, nhưng tôi luôn miệt mài và tinh thần 
trách nhiệm cao trong công việc. Năm nay, tôi cũng luôn làm thêm ca, để tất cả bưu phẩm đều 
đến được địa chỉ của người nhận. Có khi trong ngày, phải đi trên 300 điểm dừng và trở về nhà 
khi đường phố đã sáng đèn. Mệt, nhưng vui vì biết rằng đó là những lá thư, những món quà từ 
nơi xa gửi về cho người thân, chất chứa bao tình cảm. 

Năm 2021, tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số, Bưu điện tỉnh còn kết nối điều tin thu 
gom, tiếp nhận dịch vụ hành chính công, thu thập thông tin về hộ sản xuất nông nghiệp để 
triển khai phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy hộ sản xuất nông nghiệp đưa 
sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart; ứng dụng quản lý và cung cấp dịch vụ trên hệ 
thống MPITS cho các điểm bưu chính cấp 1, 2, 3 và các điểm bưu điện văn hóa xã; hướng 
dẫn sử dụng PM MyVNPost cho lực lượng bán hàng và khách hàng sử dụng dịch vụ bưu 
chính chuyển phát; triển khai phần mềm Pack &Send, DingDong qua nền tảng thanh toán 
điện tử VietnamPostPay... 

Bằng những giải pháp cụ thể, đưa doanh thu Bưu điện tăng trưởng, đạt 102% kế hoạch năm, 
tăng 9,7% so với năm 2020; thu nhập bình quân người lao động đạt trên 11 triệu đồng/tháng; 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước trên 4,7 tỷ đồng; đóng 5,5 tỷ đồng tiền 
BHXH, BHYT cho người lao động. 

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, Bưu điện tỉnh đã giao 
chỉ tiêu đến các đơn vị, bưu cục, tổ đội sản xuất và người lao động; xây dựng kịch bản kinh 
doanh các dịch vụ trọng điểm để định hướng thúc đẩy phát triển các dịch vụ kinh doanh ngay 
từ những tháng đầu năm, bám sát việc tổ chức khai thác các dịch vụ bưu chính chuyển phát 
tiếp tục mở rộng thị phần. 

Đẩy mạnh việc phối hợp với cơ quản quản lý Nhà nước các cấp, triển khai các dịch vụ hành 
chính công; rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại điểm Bưu điện-Văn hóa xã, nhất 
là tập trung triển khai nhanh chóng, đồng bộ chuyển đổi số, vận hành các hệ thống phần mềm 
ứng dụng trong công tác cung ứng dịch vụ; công tác quản trị và điều hành; hỗ trợ đưa nông 
sản của nông dân Sơn La lên sàn thương mại điện tử Postmart nhiều hơn nữa... Triển khai các 
dự án đầu tư, nâng cao năng lực mạng lưới bưu chính để tạo đà cho việc phát triển dịch vụ 
chuyển phát thương mại điện tử, logistics và đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh 
trong tình hình mới. 

Quỳnh Ngọc 

 

 



 

Nguồn: Báo Lao động 

Ngày đăng: 13/01/2022 
Mục: Công đoàn 

Lan toả “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” trong công nhân lao động 

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa 
Bình trao quà Tết Sum vầy cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Phú Yên ngày 12.1. Ảnh: 

P.L 

Ngày 12.1, LĐLĐ tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - 
Xuân Bình an” năm 2022 ở quy mô cấp tỉnh, mở đầu cho hàng loạt hoạt động chăm lo 
cho đoàn viên CĐ, CNLĐ trước thềm năm mới. Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và ông Ngọ Duy Hiểu - 
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Yên và đại diện 
các ban, ngành của tỉnh, 200 CNLĐ đại diện cho hàng nghìn đoàn viên, NLĐ trong tỉnh 
tham gia. 

Không để đoàn viên khó khăn nào thiếu Tết  

Tại chương trình, 200 suất quà “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” được ông Nguyễn Hòa Bình - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và lãnh đạo Tổng 
LĐLĐVN, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trao tận tay cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn. Mỗi suất quà gồm túi quà Tết (trị giá 250.000 đồng) và 1 triệu đồng tiền mặt. 

Trở thành hoạt động thường niên của tổ chức CĐ mỗi khi Tết đến xuân về, năm 2022 chương 
trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” được LĐLĐ Phú Yên nhận được sự ủng hộ của 18 cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Theo ông Phan Quốc Thắng - Chủ tịch LĐLĐ 
tỉnh Phú Yên, sau gần 1 tháng phát động chương trình đã nhận được 644 suất quà, với tổng số 
tiền 547,5 triệu đồng. Số quà này sẽ được LĐLĐ tỉnh trao cho các đoàn viên, CNLĐ bị tai nạn 
lao động, bệnh hiểm nghèo, lao động trực tiếp làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa Tết Nhâm 
Dần. Đồng thời với hoạt động của LĐLĐ tỉnh công đoàn các cấp cũng đồng loạt tổ chức hoạt 
động “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” đến từng cơ sở để đảm bảo mỗi đoàn viên, NLĐ khó 
khăn đều được công đoàn chăm lo Tết. 

Tại Khánh Hoà, do diễn biến dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chương trình “Tết Sum vầy 
- Xuân Bình an” năm 2022 được triển khai với quy mô nhỏ hơn các năm trước. 100 suất quà 
Tết gồm hiện vật và tiền mặt (trị giá 500.000 đồng) được lãnh đạo Tỉnh uỷ, LĐLĐ tỉnh trao 
tận tay đoàn viên, NLĐ. LĐLĐ tỉnh cũng trao kinh phí hỗ trợ cho 5 đoàn viên xây nhà Mái 
ấm Công đoàn, mỗi trường hợp 50 triệu đồng. Bưu điện tỉnh Khánh Hoà trao 50 triệu đồng hỗ 



trợ đoàn viên xây nhà mái ấm. Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động trao 50 triệu đồng hỗ 
trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ… 

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà - cho biết, năm qua 
đối mặt với nhiều khó khăn nhưng các cấp công đoàn đã hỗ trợ, chăm lo cho gần 20.000 đoàn 
viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. Bước sang năm 
2022, với quyết tâm không để đoàn viên, người lao động khó khăn nào không có Tết, các cấp 
công đoàn tập trung đưa Tết Sum vầy về từng CĐCS, tổ chức thăm, tặng quà đoàn viên, NLĐ, 
tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, lương 
thưởng, chế độ chính sách của NLĐ... Với sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân, trước Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần sẽ có khoảng 3.000 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, làm việc 
xuyên Tết trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà được tiếp sức, động viên quà Tết Sum vầy. 

“Cảm ơn những mùa Tết Sum vầy” 

Nhận quà Tết Sum vầy từ tay ông Nguyễn Hoà Bình và ông Ngọ Duy Hiểu, chị Nguyễn Thị 
Hải - công nhân đội cây xanh CĐCS Công ty Môi trường đô thị Phú Yên rất cảm động. Là mẹ 
đơn thân lại đang mang trong mình căn bệnh nan y, cuộc sống của chị Hải vốn đã khó càng 
thêm khó. Theo chị Hải: dịch bệnh nên công việc cũng giảm hơn, thu nhập cũng giảm nên 
một mình chị khó đủ trang trải vừa nuôi con vừa lo cho mẹ già lại bản thân bệnh tật nữa. 
Công đoàn công ty cũng như cấp trên thời gian qua luôn dành cho chị những suất quà động 
viên. Đó là động lực giúp tôi cố gắng. Hôm nay nhận thêm sự động viên của quý lãnh đạo tôi 
thấy lạc quan hơn nhiều. Cảm ơn Tết Sum vầy đã cho chúng tôi có cơ hội để nói lên những 
tâm tư, tình cảm của mình đến các cấp, xoá dần khoảng cách mà lâu nay người lao động như 
chị ít có cơ hội. 

Với chị Ngô Thị Nhung- nhân viên vệ sinh một khu du lịch trên địa bàn TP.Nha Trang thì đây 
là mùa Tết Sum vầy thứ 3 chị nhận được phần quà Tết ý nghĩa này. “Tôi là lao động chính 
vừa nuôi con vừa nuôi 5 cháu. Năm nay dịch bệnh nên công việc càng ít đi, 3 tháng không có 
việc tôi xoay xở đi kiếm thêm ve chai để lo cho các cháu. Phần quà Tết đến với tôi và nhiều 
anh chị em khác đều rất trân trọng. Cảm ơn những mùa Tết Sum vầy đã động viên, đã mang 
mùa xuân đến với người lao động”- chị Nhung chia sẻ. 

Qua 8 năm thực hiện chương trình Tết Sum vầy đã đem lại niềm vui mỗi khi Tết đến xuân về 
cho hàng chục ngàn lượt đoàn viên, NLĐ khắp các địa phương ở Phú Yên và Khánh Hoà. 
Trực tiếp đến thăm gia đình công nhân, trực tiếp trao những suất quà Tết Sum vầy cho người 
lao động, ông Nguyễn Hoà Bình đã nhấn mạnh: Thời gian vừa qua cả hệ thống chính trị bằng 
nhiều cách khác nhau đã chăm lo cho đời sống NLĐ, nhất là những người dễ bị tổn thương do 
đại dịch COVID-19. Ủy ban MTTQVN, Tổng LĐLĐVN và chính quyền các địa phương cần 
huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực để chăm lo đời sống cho người lao động, người nghèo 
không chỉ dịp Tết mà phải thường xuyên, liên tục. Tinh thần “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” 
nên được lan tỏa ra khắp cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng công nhân, NLĐ cùng các 
doanh nghiệp và toàn thể nhân dân chung tay với cả nước thực hiện thắng lợi việc sống thích 
ứng, an toàn, hiệu quả với đại dịch COVID-19. 

PHƯƠNG LINH 
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Trà Vinh hướng tới 100% cơ quan sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh 

Năm 2022 tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung phát triển chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động công vụ; đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư. 

 

Một góc ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Ảnh minh họa: TTXVN 

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong cải cách hành chính, năm 2022 tỉnh Trà 
Vinh đặt mục tiêu sẽ có 100% cơ quan sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc hệ thống 
thông tin một cửa điện tử của ngành thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết tất cả các thủ tục hành chính. 

Ngoài ra còn có 100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4; trong đó tối thiểu 50% dịch vụ có hồ sơ nộp trực tuyến, 50% dịch vụ công ở 
mức độ 3, 4 phổ biến của tỉnh liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên 
Cổng dịch vụ công quốc gia; trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến... 

Theo đó, tỉnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính; 
tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, quy trình giải quyết; tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả xử lý 
phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện 
đồng bộ và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giữa sở, ban, 
ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Ngoài ra, địa phương còn khuyến khích người dân và tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành 
chính trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Đồng thời từng bước tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu cuối năm 2022  đạt tỷ lệ 50% đối với cấp tỉnh, 40% 
cấp huyện và 35% cấp xã. 

Cùng với đó, tỉnh từng bước sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh 
theo tiêu chuẩn quy định; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, 
khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các 
cơ quan… 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, trong số 1.826 thủ tục hành 
chính được thực hiện trên địa bàn tỉnh, đến nay, 1.544 thủ tục đã được cắt giảm 1/2 thời gian 
giải quyết, 40 thủ tục được  cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết; trên 1.520 thủ tục đã được thực 



hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, tạo sự hài lòng với nhiều công dân, tổ chức, 
doanh nghiệp trong tỉnh. 

Đáng lưu ý, tỉnh có Trung tâm Phục vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh, bố trí cán bộ chuyên môn của 14 sở, ban, ngành trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Thành 
phố Trà Vinh và huyện Cầu Ngang đã thành lập Trung tâm Hành chính công để phục vụ  yêu 
cầu tư vấn, giải quyết về nhu cầu về hành chính cho công dân. 

Các huyện, thị xã cùng 106 xã, phường thị trấn còn lại đều bố trí địa điểm, bộ phận tiếp nhận 
thủ tục hành chính và trả kết quả theo cơ chế "một cửa". Hiện tại, tỉnh đã thành lập Tổ công 
tác xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên trực 
tuyến mức độ 4./. 
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Anh phát hành tem vinh danh ban nhạc huyền thoại Rolling Stones 

Royal Mail – dịch vụ chuyển phát bưu điện của Anh – vừa thông báo sẽ phát hành bộ 
gồm 12 tem đặc biệt in hình các buổi lưu diễn trên khắp thế giới của ban nhạc huyền 
thoại Rolling Stone. Đây được xem như món quà tri ân đóng góp của một trong những 
ban nhạc rock hoạt động bền bỉ nhất mọi thời đại nhân dịp Rolling Stone sẽ kỷ niệm 60 
năm thành lập nhóm trong năm nay. 

 

Sẽ có 8 chiếc tem tái hiện những khoảnh khắc thăng hoa của ca sĩ chính Mick Jagger, các 
thành viên chơi đàn guitar Keith Richards và Ronnie Wood, tay trống huyền thoại Charlie 
Watts đã qua đời. Ngoài ra còn 2 chiếc tem in hình chụp cả ban nhạc và 2 chiếc in áp phích 
quảng bá tour diễn toàn cầu của nhóm. 

Được thành lập năm 1962, Rolling Stones là một trong những ban nhạc rock hoạt động lâu 
năm và thành công nhất trên thế giới, với hơn 240 triệu đĩa nhạc được bán trên toàn cầu cùng 
vô số giải thưởng danh giá, trong đó có 3 giải Grammy. 

Dự kiến, bộ tem về ban nhạc gạo cội này sẽ được bán ra thị trường vào ngày 20/1 tới. 

Studio chụp ảnh từ tranh 3D ở Palestine 

Nhằm mang đến một chút niềm vui cho những người xung quanh trong bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 đang bủa vây cuộc sống hàng ngày, 1 họa sĩ ở thành phố Hep-rôn, Palestine đã 
xây dựng 1 studio chụp ảnh độc đáo với những bức tranh 3D có kích thước lớn và sống động 
như thật.// 

Nghệ thuật không biên giới là mục tiêu sáng tác của nghệ sĩ trẻ Lama Dweik. Cô nảy sinh ý 
tưởng xây dựng studio 3D khi vẽ tranh chân dung cho khách hàng. Thay vì chụp ảnh đơn 
điệu, không gian studio được xây dựng để mang lại cho khách hàng cảm giác như bước vào 1 
thế giới khác. 

Họa sĩ Lama cho biết trong tương lai cô sẽ tiếp tục sáng tạo các tác phẩm 3D là những địa 
danh nổi tiếng để mọi người có thể đi du lịch qua những bức tranh. 

Hồi sinh di sản Syria qua nghệ thuật 



Trang sức hay phụ kiện không đơn thuần chỉ là món đồ làm nổi bật phong cách hay cá tính. 
Với một số nhà thiết kế, đó còn là nơi để gửi gắm niềm đam mê bất tận về di sản văn hóa của 
cả một quốc gia, qua những họa tiết đậm dấu ấn thời gian. 

Majdi al-Kuzbari là nhà thiết kế phụ kiện người Syria được truyền cảm hứng từ các họa tiết 
truyền thống. Ở tuổi 75, ông đã chứng minh theo đuổi đam mê không bao giờ là muộn. 

Khi mới 12 tuổi, al-Kuzbari đã tạo ra tác phẩm đầu tiên của mình là 1 chiếc nhẫn nhỏ chế tác 
từ móng ngựa với thiết kế mang những biểu tượng lâu đời của Syria. Theo thời gian, di sản 
của Syria, đặc biệt là cảnh quan ở thủ đô Damascus, những địa điểm nổi tiếng như thánh 
đường Hồi giáo Umayyad, những góc phố cũ... đã trở thành cảm hứng nổi bật nhất cho những 
phụ kiện của ông. 

Al-Kuzbari vốn là nhà thiết kế nội thất song đã phải lưu vong sang Liban khi xung đột nổ ra ở 
Syria. Đến năm 2014, ông trở lại quê hương và sống dậy niềm đam mê cũ. Các phụ kiện độc 
đáo của ông thường được bán với giá khoảng 29 USD/chiếc và đang ngày càng nhận được 
nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. 

BT 

 

 

 


