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Vietnam Post tạm dừng vận chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế dùng cho việc 
phòng, chống dịch nCoV 

Trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây 
ra đang diễn biến phức tạp, tại một số địa phương của Việt Nam đã xảy ra hiện tượng 
lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để tàng trữ, thu gom, tăng giá bất 
hợp lý và chuyển các mặt hàng y tế dự phòng để phòng chữa bệnh dịch ra nước ngoài. 
Để ngăn ngừa tình trạng này, ngày 31.1, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã có Chỉ thị 
01/CT-BĐVN-VP về việc tạm dừng chấp nhận, vận chuyển ra nước ngoài các mặt hàng 
y tế dùng cho việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus 
Corona (nCoV) gây ra. 

Việc dừng vận chuyển này được thực hiện từ 1.2.2020. Các mặt hàng y tế bị dừng vận chuyển 
ra nước ngoài gồm khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế. 

 
Vietnam Post tạm dừng việc chấp nhận, vận chuyển ra nước ngoài các 
mặt hàng như  khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế,.. từ ngày 

1.2.2020 

Đây là hành động của Bưu điện Việt Nam nhằm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường các biện pháp phòng dịch. Đồng thời, Bưu điện Việt Nam mong muốn được 
chung tay góp sức cùng cộng đồng trong việc ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo quyền 
lợi của mọi người dân trong nước, đảm bảo các nguồn cung cấp trang thiết bị vật tư y tế, sẵn 
sàng đáp ứng nhu cầu cho người dân phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh. 

Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cũng yêu cầu các đơn vị bưu điện 
nghiêm túc thức hiện Chỉ thị; nếu đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. 

 

 

 



 

Nguồn: Đảng ủy Khối DNTW 

Ngày đăng: 03/02/2020 
Mục: Đơn vị trực thuộc 

Lễ phát hành đặc biệt bộ tem Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 31/01/2020, 
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ 
phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930-03/02/2020)”. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban 
Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tới dự. 

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức 
ký phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn khẳng định 
việc phát hành bộ tem góp phần tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng 
định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường 
cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô 
hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 



 

Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trao quà lưu niệm là bức tranh 
tem tặng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Bộ tem gồm 01 mẫu tem được thể hiện bằng ngôn ngữ hội hoạ đặc trưng với màu sắc tươi 
sáng, rực rỡ. Nổi bật ở trung tâm mẫu tem trên nền cờ Đảng được cách điệu từ con số 90 là 
hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, dẫn dắt và rèn luyện Đảng Cộng 
sản Việt Nam trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. Phía dưới của mẫu tem là cụm các biểu tượng về kinh tế, công nghiệp 
hóa hiện đại hóa, công nghệ thông tin và trái đất thể hiện ý tưởng về những thành tựu của đất 
nước, đảm bảo giữ vững được môi trường hòa bình và ổn định, không ngừng hội nhập quốc tế 
của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bộ tem có khuôn khổ 43x32(mm) được thiết kế không tràn lề, do hoạ sỹ Tô Minh Trang 
(Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thể hiện. Bộ tem có giá mặt 4.000 đồng, được cung ứng 
trên mạng Bưu chính công cộng từ ngày 31/01/2020 đến ngày 31/12/2021. 



 

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tem bưu chính với chủ đề “Mừng Đảng - 
Mừng Xuân”. 

Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: Bộ 
tem Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam, bộ tem Kỷ niệm 35 năm ngày 
thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1965), bộ tem Kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1970), bộ tem Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập 
Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1975), bộ tem Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-1980), bộ tem Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam, bộ tem Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-
1990), bộ tem Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-
03/02/2000), bộ tem Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-
2005), bộ tem Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-
03/02/2010)./. 

VNPost 



 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 02/02/2020 
Mục: Tin tức 

Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ thị toàn ngành TT&TT thực hiện công tác phòng, chống 
nCoV 

Hôm nay (02/02/2020), đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký Chỉ thị số 05/CT-
BTTTT về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. 

 

 

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet) 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu toàn ngành TT&TT bám sát định hướng chỉ đạo của 
Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh, trong đó: Xác định công tác thông tin, tuyên 
truyền về phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm thực hiện sâu rộng, có hiệu quả 
nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do 
dịch bệnh gây ra; Kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những thông tin sai lệch, lợi dụng 
tình hình để gây hoang mang trong xã hội và khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. 

Chỉ thị yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành Thông tin và 
Truyền thông phải vào cuộc, tham gia công tác phòng, chống dịch; phối hợp với ngành Y tế 
và các cơ quan có liên quan phòng, chống dịch hiệu quả. 

Các doanh nghiệp công nghệ cần coi đây là thách thức, đồng thời là trách nhiệm của mình đối 
với xã hội, khẩn trương vào cuộc, đưa ra những giải pháp, ứng dụng công nghệ số sáng tạo 
vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch. 

Chỉ thị cũng nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể ngành TT&TT cần khẩn trương triển khai thực 
hiện để phòng, chống dịch nCov. Theo đó: 

  

Tuyên truyền phòng, chống dịch nCoV dựa trên nền tảng công nghệ 



Theo đó, tổ chức nhắn tin tuyên truyền về phòng, chống dịch do chủng mới của vi rút Corona 
(nCoV) gây ra đến từng thuê bao điện thoại di động; Sản xuất các video clip, phim ngắn, 
thông tin dưới dạng đồ họa để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các 
mạng xã hội có nhiều người dùng tại Việt Nam, trên các nền tảng công nghệ số như 
Facebook, Zalo, YouTube, Lotus v.v… 

Phát động chiến dịch đồng bộ gắn hashtag #ICT_anti_nCoV, thống nhất mẫu biểu trưng cho 
chiến dịch “Cộng đồng công nghệ số Việt Nam phòng, chống  dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”. 

Tuyên truyền qua báo chí, hệ thống phát thanh, truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin 
đối ngoại 

Phối hợp với Bộ Y tế định hướng nội dung thông tin về phòng, chống dịch bệnh viêm đường 
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên báo chí (báo in, phát thanh, truyền 
hình, báo điện tử) và hệ thống thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, các mạng lưới quảng cáo 
điện tử trên các nền tảng khác nhau. 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình mở chuyên trang, chuyên mục, chương 
trình riêng để thực hiện các chuyên đề, đối thoại, giao lưu trực tuyến, hỏi và đáp trực tuyến 
nhằm cập nhật thông tin cần thiết một cách kịp thời, chính xác tới người dân. 

Xây dựng, đăng tải các video clip, banner ảnh tĩnh, biểu ngữ cổ động, … để tuyên truyền trên 
các báo điện tử có lượng người xem lớn. 

Xây dựng các tin, bài tuyên truyền trên báo chí nhằm củng cố vững chắc niềm tin của người 
dân vào sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, hệ thống y tế cộng đồng, y tế cơ sở; đấu tranh 
chống các thông tin sai lệch trên mạng xã hội. 

Tổ chức biên tập, lựa chọn các tin, bài từ nguồn Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra (sau đây gọi tắt là 
Ban Chỉ đạo Quốc gia) và nguồn từ Bộ Y tế phù hợp với từng vùng miền, triển khai phát 
thanh phát sóng trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh 
cấp xã để khuyến cáo người dân cần hạn chế các hoạt động có nguy cơ gây bệnh và những 
dấu hiệu nhận biết khi nhiễm bệnh để chủ động đi khám, thông báo ngay cho cơ quan y tế khi 
có các triệu chứng kể trên.     

Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức sản xuất tin bài phát sóng trên hệ thống thông tin đối 
ngoại nhằm mục tiêu thể hiện rõ trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, tinh thần hợp tác, cộng 
đồng trách nhiệm, chia sẻ khó khăn với các nước khác…(báo in, báo điện tử đối ngoại, phát 
thanh, truyền hình đối ngoại). 

Bảo đảm thông tin liên lạc, kết nối các bệnh viện, các cơ sở y tế, kịp thời chia sẻ thông 
tin 

Phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bệnh viện, cơ sở y tế đang quản lý, cách 
ly, điều trị bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm vi rút Corona (nCoV) và những địa bàn có thể xuất 
hiện ca nghi nhiễm với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế. 

Bảo đảm miễn phí cước gọi đến các đường dây nóng của Bộ Y tế phục vụ phòng, chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. 

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, kịp thời xử lý thông tin sai sự thật, lợi dụng gây hoang 
mang dư luận 

  

Chủ động đấu tranh, đàm phán với Facebook và Google để yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ các 
video clips, thông tin sai sự thật về dịch bệnh, các tài khoản giả mạo đưa tin không đúng sự 
thật. 



Tăng cường công tác giám sát, phát hiện và xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt, gây hoang 
mang trong dư luận xã hội. 

Về tổ chức thực hiện, thành lập Tổ công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông về phòng, 
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra với 
thành phần gồm: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông - Tổ trưởng;  Đại diện Lãnh đạo Vụ 
Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương;  Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Bưu 
chính, Vụ Công nghệ thông tin, các Cục: Viễn thông, Bưu điện Trung ương, An toàn thông 
tin, Báo chí, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thông tin cơ sở, Thông tin đối 
ngoại, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Chỉ thị cũng nêu rõ yêu cầu cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong 
toàn ngành TT&TT. 

Đối với các doanh nghiệp công nghệ số, Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp chủ động hỗ trợ 
đơn vị chức năng của Bộ Y tế trong việc nâng cấp trang/cổng thông tin điện tử chính thống về 
dịch bệnh, bảo đảm tính sẵn sàng về băng thông, đường truyền, tối ưu hoá hiệu ứng tuyên 
truyền; Chủ động sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, truyền thông chủ động để phát hiện 
thông tin giả mạo, sai sự thực; tham gia lan truyền thông tin từ trang/cổng thông tin điện tử 
chính thống về dịch bệnh. Ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn, chủ động báo cáo, 
khuyến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền về các giải pháp nâng cao hiệu 
quả phòng, chống dịch bệnh dựa trên kết quả phân tích. 

Đối với các doanh nghiệp bưu chính, Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính tạm dừng 
việc chấp nhận, vận chuyển gửi chuyển phát ra nước ngoài các mặt hàng là trang thiết bị y tế 
dùng cho việc phòng bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra, cụ 
thể: khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế kể từ ngày 01/02/2020. 

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, truyền hình qua Internet, các 
doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ số có đông người sử dụng tại Việt Nam (Zalo, 
Lotus, Coccoc, Gapo, Be, Mocha, Fastgo, Facebook, Google, Grab,…), Chỉ thị nêu rõ các 
doanh nghiệp cần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện lan truyền thông tin chính thống từ 
các cơ quan chức năng tới người dùng của mình thông qua các nền tảng công nghệ; Cung cấp 
bổ sung các tiện ích đơn giản, sáng tạo trên các nền tảng của mình để người dùng có thể dễ 
dàng tiếp cận thông tin chính thống về phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ người dùng phòng, 
chống dịch bệnh (hỏi đáp, tư vấn, tra cứu, tìm kiếm các thông tin, cơ sở y tế…). Sử dụng 
mạng lưới các điểm giao dịch của các doanh nghiệp để kịp thời cung cấp thông tin có liên 
quan về dịch bệnh để khách hàng đến giao dịch biết, chủ động phòng dịch (tờ rơi, standee, 
backdrop, màn hình điện tử,…). 

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân 
trong toàn Ngành khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai. 

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi toàn thể cộng đồng công nghệ Việt Nam 
cùng đoàn kết, chung tay, thể hiện trách nhiệm, năng lực và sứ mệnh dùng công nghệ để giải 
quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 


