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Tặng Báo Nhân Dân Xuân Nhâm Dần cho cán bộ chiến sỹ biên giới, hải đảo 

Với sự góp sức của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí Trung 
ương, Báo Nhân Dân đã tặng gần 50.000 số báo Tết Nhâm Dần 2022 để gửi tới các cán 
bộ, chiến sỹ biên giới, hải đảo. 

 

Chiều 14/1, Ban Biên tập Báo Nhân Dân tổ chức lễ phát hành và trao Báo Nhân Dân Xuân 
Nhâm Dần 2022 tặng cán bộ, chiến sỹ biên giới, hải đảo. 

Đây là hoạt động thường niên vào mỗi dịp Tết đến Xuân về của báo và các bộ, ban, ngành, 
các tỉnh ủy, thành ủy, đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam, Công ty Phát hành báo chí Trung ương phối hợp thực hiện trong những năm qua. 

Dịp này, Báo Nhân Dân cũng gửi món quà là hai cuốn sách quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng tới các chiến sỹ biên giới, hải đảo với mong muốn món quà giàu ý nghĩa này sẽ chia sẻ, 
động viên kịp thời các chiến sỹ phải đón Tết xa gia đình, quê hương, làm nhiệm vụ canh giữ 
và bảo vệ biên cương, biển, đảo Tổ quốc. 

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng 
ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết thời 
gian qua Báo Nhân Dân đã liên tục có sự đổi mới, mở rộng cách tiếp cận không chỉ với đảng 
viên mà còn với đông đảo người dân. 

Sự nỗ lực thay đổi này đã góp phần đưa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với 
đông đảo người dân, đúng với tên gọi là tờ báo dành cho nhân dân. 

Mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Báo tổ chức lễ bàn giao, trao tặng báo Tết tới các chiến sỹ nơi 
biên giới, hải đảo - những người đã ngày đêm canh giữ từng tấc đất, vùng trời, vùng biển để 
mọi người dân có bình yên. 

Đồng thời, Báo Nhân Dân cũng gửi hai cuốn sách quý: "Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn 
lên của dân tộc" và "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân 



dân trong nước và bạn bè quốc tế" gửi tới các đơn vị quân đội và cán bộ, chiến sỹ. Hy vọng 
hoạt động này sẽ được duy trì, mở rộng trong các năm tiếp theo. 

 

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, 
Tổng biên tập Báo Nhân Dân phát biểu 

Trong điều kiện còn không ít khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, song tập thể những người 
làm báo Đảng đã tích cực, chủ động phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, mở rộng việc phát 
hành Báo Nhân Dân đến cơ sở, địa phương, đơn vị. 

Ấn phẩm Nhân Dân Tết Nhâm Dần 2022 phát hành với số lượng hơn 300.000 tờ, được in tại 
bốn Công ty in của báo tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm nay, cùng với sự đồng hành, góp sức của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty 
Phát hành báo chí Trung ương, Báo Nhân Dân đã tặng gần 50.000 số báo Tết Nhâm Dần 2022 
đến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư 
lệnh Quân khu I, Bộ Tư lệnh Quân khu II, Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc, Tổng cục Chính trị 
Quân đội nhân dân Việt Nam để gửi tới các cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc nơi đảo xa, vùng biên cương của Tổ quốc./. 

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+) 
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Giá vé xem trận Việt Nam - Trung Quốc đắt nhất lên tới 1,2 triệu đồng 

Chiều 14-1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé xem trận đấu giữa đội 
tuyển Việt Nam - Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1-2-2022, mệnh giá thấp nhất là 
500.000 đồng và cao nhất lên tới 1,2 triệu đồng. 

 

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc được phép đón 20.000 khán giả. 

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc trong khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup 
2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 19h ngày 1-2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần). 

VFF sẽ phát hành 20.000 vé cho người hâm mộ vào sân theo dõi trận đấu. Vé vào sân có bốn 
mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1,2 triệu đồng. Đây là mức giá cũ ở 
hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia. 

Khán giả vào sân ngoài có vé phải đáp ứng các yêu cầu sau: Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng 
Covid-19 (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng; có 
giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra 
(xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR); cài đặt ứng dụng khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; 
có mặt tại sân trước giờ diễn ra trận đấu từ 120 phút để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an 
ninh; thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế… 

VFF sẽ bán toàn bộ vé theo dõi trận đấu qua hình thức online trên ứng dụng VinID. Thời gian 
mở bán từ 9h ngày 18-1 đến 24h ngày 20-1-2022, hoặc đến khi hết vé trước thời gian trên. 
Mỗi khách được mua tối đa 4 vé. 

VFF sẽ trả vé cho người mua qua hệ thống chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam mà 
khách hàng đăng ký khi mua vé, từ ngày 23-1 tới.  

Tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam hiện chưa được 
điểm nào khi thua cả 6 trận. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu với 
Australia ngày 27-1 trước khi trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc. 
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TP.HCM: Vẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện 

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho hay trong quý 4/2021 đã tiếp nhận 32.221 hồ sơ đề 
nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hiện nay, các thủ tục nộp hồ sơ vẫn qua dịch vụ bưu điện. 

Ngày 14.1, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, giải 
quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật cho người lao động toàn 
TP.HCM) cho biết, trong năm 2021 đã tiếp nhận 122.700 hồ sơ người lao động đề nghị hưởng 
trợ cấp thất nghiệp (thấp hơn so với 195.450 người nộp hồ sơ đề nghị vào năm 2020 do dịch 
Covid-19 và các biện pháp giãn cách xã hội). 

Trong đó, quý 4/2021 tiếp nhận 32.221 hồ sơ và riêng tháng 12.2021 là 11.318 hồ sơ. 

Hiện nay, để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM vẫn 
tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện. Người lao động gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất 
nghiệp, thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng, thông báo có việc làm (chấm dứt hưởng trợ 
cấp thất nghiệp)… bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện gửi đến các điểm tiếp nhận của 
trung tâm tại Q.Bình Thạnh, Q.4, Q.6, Q.12, Q.Tân Bình, H.Củ Chi và TP.Thủ Đức. Thời hạn 
giải quyết căn cứ vào ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. 

Người lao động cũng có thể vào trang web của Trung tâm (www.vieclamhcm.net) để tải 
những biểu mẫu, hồ sơ liên quan. Đơn vị này cũng công bố các đường dây nóng để người dân 
liên hệ giải đáp thắc mắc: 

1. Phòng bảo hiểm thất nghiệp: Số điện thoại (ĐT): 028.35147187 hoặc 0903708955 (chị Kim 
Phượng); 0878986001 (chị Mai); 0328105160 (chị Dung); 0879646054 (chị Hương); 
0904428038 (anh Quan). 

2. Chi nhánh tại Củ Chi (số 108 Phạm Thị Lòng, ấp Thạnh An, Xã Trung An, H.Củ Chi). ĐT: 
028.37975424 hoặc 0988767625 (chị Xuân) hoặc 0938718045 (anh Phi Hùng). 

3. Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Q.4 (số 249 Tôn Đản, P.15, Q.4). ĐT: 028.39415841; 
0905450188 (chị Quế Phương); 0903818115 (anh Phong). 

4. Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Q.6 (số 743/34 Hồng Bàng, P.6, Q.6). ĐT: 028.39600050; 
0878648377 (anh Ngọc Đức); 0909798837 (chị Huyền). 

5. Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp TP.Thủ Đức (số 1 Đường số 9, P.Phước Bình, TP.Thủ 
Đức). ĐT: 028.37431373; 0702183171 (chị Huyền Trang) 0909460824 (chị Lan). 

6. Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Q.12 (số 802 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, 
Q.12). ĐT: 028.37153288; 0918 102 322 (anh Năm); 0976 894 141 (chị Kiều). 

7. Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Q.Tân Bình (số 456 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình). 
ĐT: 028.38426154; 028.38123889; 0919313236 (anh Trung Đức); 0902345789 (anh Đức). 

 


