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EMS Việt Nam được vinh danh Top 100 Sao Vàng đất Việt 2018 

Sáng 23/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ vinh danh các doanh 

nghiệp đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018. Trải qua ba vòng kiểm tra, xét duyệt, 

Tổng Công ty Chuyển phát nhanh bưu điện Việt Nam vinh dự được xướng danh đạt Top 100 

Sao Vàng đất Việt 2018. 

Sau 15 năm tổ chức (2003 - 2018), Sao Vàng đất Việt đã trở thành giải thưởng cao quý góp 

phần xây dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được xã hội 

và giới doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, ủng hộ. 

Sau gần 2 tháng phát động và triển khai, Sao Vàng đất Việt 2018 đã nhận được gần 400 hồ sơ 

đăng ký tham gia giải thưởng. Quy trình bình chọn được tiến hành theo ba vòng: Sơ tuyển, 

Thẩm định thực tế tại doanh nghiệp và Chung tuyển. Hội nghị xét tuyển toàn quốc đã lựa 

chọn được 250 thương hiệu đáp ứng đủ các tiêu chí vượt qua vòng sơ tuyển, bước vào vòng 

thẩm định để trở thành ứng cử viên cho giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018. Toàn bộ 

200 doanh nghiệp sau khi được Hội đồng chung tuyển lựa chọn đều được gửi tới cơ quan bảo 

hiểm xã hội, cơ quan thuế để xác minh các thông tin về nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ nộp 

bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, đối với Top 100 doanh nghiệp phải có báo cáo kiểm toán là 

điều kiện bắt buộc. 

 

Các doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018. 

Đối với Tổng Công ty Chuyển phát nhanh bưu điện Việt Nam (EMS Việt Nam), được xướng 

danh trong top 100 Sao Vàng đất Việt 2018 là một sự ghi nhận cho những nỗ lực của toàn 

Tổng Công ty. Bởi năm 2018 là năm đầy khó khăn, thách thức với sự bùng nổ của thị trường 

chuyển phát nhanh và logistics. Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện đã nỗ lực nắm bắt 

cơ hội, vượt qua thách thức, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của năm, duy trì vị thế số 1 

trên thị trường chuyển phát nhanh tại Việt Nam. 

Theo đó, EMS Việt Nam đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2018. Tổng doanh thu dịch vụ EMS phát sinh trên toàn mạng lưới ước đạt 2.983 tỷ đồng 

tăng trưởng 29,12% so với cũng kỳ năm 2017. Trong đó, doanh thu ghi nhận tại EMS ước đạt 



1560 tỷ đồng tăng trưởng 25,54% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng lợi nhuận toàn Tổng Công 

ty ước đạt 57,5 tỷ đồng, tăng 10,57% so với năm 2017. 

 

EMS Việt Nam được vinh danh Top 100 Sao Vàng đất Việt 2018. 

Trong năm qua, EMS Việt Nam phát huy vai trò chủ quản dịch vụ, triển khai đồng bộ các giải 

pháp thúc đẩy kinh doanh như: Phân chia lại nhóm đơn vị kinh doanh từ 4 lên 5 nhóm đồng 

thời điều chỉnh cơ chế giá vốn, hỗ trợ cho các bưu điện tỉnh, thành phố với chi phí gần 20 tỷ 

đồng; Điều chỉnh giá cước dịch vụ EMS trong nước, triển khai gói cước bưu gửi theo lô, ban 

hành gói cước EMS văn hóa xã, dịch vụ EMS COD tiết kiện (ECOD), dịch vụ EMS hỏa tốc 

áp tải tuyến Hà Nội – TP. HCM ,… được đồng loạt triển khai; Phối hợp với Ban DVBC triển 

khai gần 30 chương trình thi đua bán hàng hấp dẫn, theo từng địa bàn, từng dịch vụ dành cho 

lực lượng bán hàng và khách hàng, nhằm khuyến khích và tạo động lực; Đa dạng hóa các hình 

thức xúc tiến bán hàng, tạo sức hút của dịch vụ thông qua các chương trình khuyến mại, giảm 

giá, tặng quà…. 

Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh và thực hiện chương trình chuyển đổi số tạo nền tảng kinh doanh đột phá cho 

doanh nghiệp. Điển hình như triển khai đưa vào sử dụng các nền tảng phần mềm phục vụ 

công tác phát triển kinh doanh dựa trên nền tảng 4.0: Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng 

CRM, Quản lý và tự động hoá hoạt động Marketing và quản lý lực lượng bán hàng; Merchant 

site hỗ trợ khách hàng TMĐT, phần mềm quản lý kho hàng TMĐT và Logistics, các giải pháp 

CNTT để quản lý cung ứng dịch vụ logistics, quản lý nguồn lực hoạt động vận tải; Triển khai 

bộ giải pháp trên Smartphone hỗ trợ hoạt động nhận gửi và phát hàng; Triển khai hệ thống 

quản lý nhân lực điện tử People dựa trên liên kết và tích hợp các nền tảng từ hồ sơ nhân sự 

đến hệ quản trị nguồn lực sản xuất…. 

Năm 2018 vừa qua, chất lượng dịch vụ EMS đã có sự chuyển biến tích cực và rõ rệt từ khâu 

chấp nhận, khai thác, vận chuyển đến khâu phát. Bưu gửi được lưu thoát và róc sàn kể cả thời 

gian cao điểm, tỷ lệ bưu gửi không khớp chuyến tại công đoạn khai thác chỉ còn 2%, chất 

lượng phát của Tổng Công ty EMS luôn trong TOP đứng đầu mạng lưới. 

2018 cũng là một năm mà toàn bộ hệ thống chăm sóc khách hàng có sự chuyển đổi mạnh mẽ 

để phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất, tình hình kinh doanh, yêu cầu của khách hàng và xu 

thế phát triển của dịch vụ. 

EMS Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác và kinh doanh quốc tế với bưu chính các 

nước. Với quyết tâm hướng tới mục tiêu trong TOP 4 các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát 

nhanh quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, năm 2018, Tổng Công ty đã từng bước nỗ lực cải tiến 

dịch vụ, đẩy mạnh hợp tác với các thành viên trong hiệp hội EMS quốc tế theo cơ chế song 



phương và đa phương, đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng trong việc phát triển các dịch vụ 

bưu chính chất lượng cao. 

Việc đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề EMS cho quản lý cao cấp khu vực 

Châu Á – Thái Bình Dương với sự tham gia của đại điện 18 nhà khai thác EMS của Bưu 

chính các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cuối tháng 9 vừa qua cũng đã góp 

phần nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh của EMS Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. 

Bên cạnh đó, EMS Việt Nam nỗ lực đưa Logistics trở thành một trong ba nhóm dịch vụ trụ 

cột trong chiến lược kinh doanh mới; Nâng cao trình độ nguồn nhân lực và chính sách đãi ngộ 

người lao động; Tăng cường vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể góp phần từng bước nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên – xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

gắn với các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. 

Với những nhiệm vụ và trọng trách rất cao được giao, toàn Tổng Công ty luôn phấn đấu hoàn 

thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong năm 2018, EMS Việt Nam nhận giải Bạc chất lượng 

và Giải CSKH do Hiệp hội EMS QT và Liên minh BC thế giới UPU trao tặng, giải thưởng 

Công nghệ số dành cho doanh nghiệp ứng dụng xuất sắc CNTT của Hội truyền thông số Việt 

Nam, đặc biệt là danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt 2018 do TW Hội Doanh 

nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng. Năm 2015, EMS Việt Nam cũng lọt Top 200 Doanh nghiệp 

Sao Vàng đất Việt. 

Những phần thưởng tinh thần vô cùng ý nghĩa ghi nhận sự những thành quả và sự cố gắng của 

toàn thể HĐQT, Ban TGĐ và hàng nghìn CBNV trong toàn Tổng Công ty trong năm qua. 

Đồng thời các giải thưởng đó cũng nâng tầm giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của thương 

hiệu EMS Việt Nam ở cả phạm vi trong nước và quốc tế. 
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Bảo hiểm xã hội huyện Trảng Bom, Đồng Nai: Vận động người dân tham gia bảo hiểm 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, vận động để 

người dân tự nguyện tham gia BHYT tiến đến BHYT toàn dân. Đồng thời, tập trung 

thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động, cũng như đẩy mạnh thực 

hiện BHYT trên địa bàn huyện. 

Bảo đảm quyền lợi người dân 

Tính đến tháng 11, huyện Trảng Bom, Đồng Nai có 181.934 người tham gia BHXH, BHYT, 

bảo hiểm thất nghiệp, tăng 1.280 người so với tháng 10. Trong đó có 23.696 người tham gia 

BHXH bắt buộc; 126 người tham gia BHXH tự nguyện; 22.298 người tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp; 157.839 người tham gia BHYT với 52.983 người tham gia BHYT hộ gia đình, 63.699 

em tham gia BHYT học sinh, sinh viên. BHXH huyện đã thu được 52,3 tỷ đồng tiền BHXH, 

BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, lũy kế số thu là hơn 474,1 tỷ đồng, đạt 80,4% so với kế hoạch 

dự toán giao năm 2018. Đồng thời, BHXH huyện cũng thực hiện cấp 898 sổ BHXH, lũy kế đã 

cấp 9.179 sổ BHXH, trong đó cấp mới 344 sổ BHXH, cấp lại 554 sổ BHXH; cấp 5.625 tờ rời 

BHXH, cấp chốt bảo lưu sổ BHXH 3.059 tờ rời, cấp lại 2.566 tờ rời; phát hành 5.343 thẻ 

BHYT, lũy kế đến tháng 12 là 90.262 thẻ BHYT. 

 
Đại diện BHXH huyện Trảng Bom trao sổ BHXH cho người dân tham 

gia BHXH tự nguyện 

Tính đến tháng 11, BHXH 

huyện Trảng Bom đã tiến hành 

chi BHXH 1 lần cho 28.339 lượt 

người, trong đó chi trả chế độ 

BHXH thường xuyên cho 2.863 

lượt người; chi chế độ ngắn hạn 

cho 3.206 lượt người; chi trợ 

cấp BHXH 1 lần cho 449 người; 

thực hiện chi thanh toán chi phí 

khám chữa bệnh BHYT cho 



Ngoài ra, để bảo đảm quyền lợi cho người dân, Phó Giám 

đốc phụ trách BHXH huyện Trảng Bom Nguyễn Quý Hạc 

cho biết, BHXH huyện cũng thường xuyên kiểm tra, rà 

soát dữ liệu cấp thẻ BHYT khi có phát sinh tăng mới và thực hiện cấp mới, gia hạn và cấp lại 

thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng. Thực hiện cấp sổ BHXH, BHYT, chốt sổ bảo lưu kịp 

thời, đúng quy định, giảm thiểu sai sót thông tin cá nhân, đồng thời thực hiện nghiêm việc 

kiểm tra, chống trùng thẻ trên phần mềm sổ - thẻ. 

Bên cạnh đó, thực hiện thẩm định, giải quyết các chế độ ngắn hạn kịp thời, đúng Luật BHXH 

bảo đảm quyền lợi cho người lao động; kiểm tra, đối chiếu xác minh việc thực hiện chế độ 

BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các trường hợp lao động mới tham gia BHXH 

được 6 - 8 tháng làm thủ tục hưởng trợ cấp thai sản. Bảo đảm thực hiện chi trả lương hưu và 

trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH 1 lần, bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống bưu điện tại 17 

xã, thị trấn. 

Tăng cường tuyên truyền 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, BHXH huyện Trảng Bom cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, vận động để người dân tự nguyện tham gia BHYT tiến 

đến BHYT toàn dân; cung cấp tài liệu tuyên truyền cho đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn, 

phát trên hệ thống đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn nội dung các tờ gấp tuyên 

truyền về những điều cần biết về BHXH tự nguyện, BHYT đối với người lao động trong các 

doanh nghiệp, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên. Đồng thời, tập trung thực hiện 

rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; đẩy mạnh thực hiện BHYT trên địa bàn 

huyện, triển khai thực hiện kế hoạch của huyện về tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, 

bảo hiểm thất nghiệp cho các nhóm đối tượng tại cơ sở. 

Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Trảng Bom Nguyễn Quý Hạc cũng cho biết, BHXH 

huyện sẽ tăng cường công tác giám định tại các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi về 

y tế cho các đối tượng có thẻ BHYT, tránh lạm dụng quỹ BHYT tại một số cơ sở khám, chữa 

bệnh. Thực hiện kế hoạch giám định tập trung theo tỷ lệ chi phí khám chữa bệnh BHYT tại 

các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn. 

BHXH huyện cũng áp dụng hiệu quả chức năng quản lý và giải quyết thủ tục hành chính về 

BHXH, BHYT theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008; đồng thời kiểm tra việc thực 

hiện bộ quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008. Cùng 

với đó, tiếp tục duy trì thực hiện giao dịch điện tử trong thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo 

hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị; hướng dẫn đơn vị đăng ký chữ ký số, hỗ trợ thực hiện kê 

khai thủ tục BHXH, BHYT qua internet và cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; cấp sổ 

BHXH, thẻ BHYT và nhận, trả hồ sơ qua hệ thống bưu điện đối với các tập thể, cá nhân có 

giao dịch với BHXH huyện. Tiếp tục thực hiện và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành công việc để tiếp nhận, xử lý các văn bản đi, văn bản đến.  

Song Anh 

 

21.821 lượt người. 
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Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh năm 2018 

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nội dung quan trọng của chương trình tổng thể 

cải cách hành chính (CCHC) nhà nước. Cải cách TTHC liên quan đến tất cả các cá 

nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội nên được quan tâm và được xem là nội dung 

đột phá đổi mới nền hành chính nhà nước thời gian qua.  

 

Các cơ quan hành chính trong tỉnh chú trọng việc thực hiện niêm yết công khai rõ ràng, đầy 

đủ, chính xác các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm 

hiểu, thực hiện đúng quy định. 

Công bố, công khai TTHC 

Tại tỉnh, những năm qua, công tác cải cách TTHC được lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp đặc 

biệt quan tâm. Riêng năm 2018, công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh 

tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn 

thành mục tiêu nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời 

các kế hoạch liên quan đến hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và chỉ đạo triển khai 

thực hiện... 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 104 quyết định công bố danh mục TTHC, tổng số 1.089 

TTHC (trong đó ban hành mới 621 TTHC; sửa đổi, bổ sung 117 TTHC; thay thế 113 TTHC; 

bãi bỏ 238 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cũng như UBND cấp 

huyện, cấp xã. 

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố, Văn phòng UBND tỉnh đã 

cập nhật, công khai 1.069 TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (còn một số TTHC 

chưa công khai do bộ, ngành chưa cập nhật vào cơ sở dữ liệu). 

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về rà soát TTHC năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong 

tỉnh đã tiến hành rà soát đúng trình tự theo quy định. Kết quả, có 61 TTHC được Chủ tịch 

UBND tỉnh ra quyết định bãi bỏ (thuộc các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và 

truyền thông, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông 

thôn...). 



Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức tra cứu tìm hiểu TTHC trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã cải thiện, nâng cấp giao diện “TTHC cấp tỉnh, 

huyện, xã” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban 

ngành cập nhật công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý. 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02 ngày 31-10-2017 của Văn phòng Chính phủ về 

hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã 

thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Để triển khai Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh ban hành Công văn số 670 yêu 

cầu các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện. Đến nay, 100% cơ quan hành chính các 

cấp trên địa bàn tỉnh đều thực hiện cơ chế một cửa (18/18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 9/9 

UBND huyện, thành phố; 164/164 UBND xã, phường, thị trấn). 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành danh 

mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 

2018, bao gồm: 35 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; 36 TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 2 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp xã. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 

thí điểm việc chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang Bưu điện văn hóa tại xã Phú Túc, 

huyện Châu Thành; xã Sơn Định, huyện Chợ Lách. 

Ngoài ra, công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được các cơ 

quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc; tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ đầu 

mối, góp phần nâng cao hiệu quả trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, đẩy 

mạnh cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn tỉnh, đem lại sự hài lòng của người 

dân và tổ chức. 

Mặc dù công tác cải cách TTHC hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần 

khắc phục như: một số cơ quan cấp tỉnh chưa chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công 

bố TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết; một số cán bộ đầu mối mới kiện 

toàn chưa nắm vững nghiệp vụ kiểm soát TTHC nên tham mưu lãnh đạo đơn vị thực hiện một 

số nhiệm vụ còn chậm, chưa kịp thời ... Tuy nhiên, với quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo, sự 

chung sức, nhiệt tình và năng động của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ đầu 

mối làm công tác kiểm soát TTHC nói riêng, chắc chắn công tác cải cách TTHC của tỉnh nhà 

trong năm 2019 và những năm tiếp theo sẽ gặt hái nhiều thành công, góp phần cải thiện và 

nâng cao chỉ số CCHC chung của tỉnh 



 

Nguồn: Công đoàn           

Ngày đăng: 23/12/2018 
Mục: Tin tức        

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Cần tổ chức Tết sum vầy để chăm lo cho đoàn viên 

Chiều 22.12, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã 

có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang.   

 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.L 

Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí: Triệu Thị Lún, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch 

Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; 

Vũ Anh Đức, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Minh 

Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó ban Tài chính Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Xuân Hùng, Uỷ 

viên Ban Chấp hành, Phó Chánh văn phòng Tổng LĐLĐVN. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho 

biết, hiện nay toàn tỉnh có 1.027 CĐCS với 42.704 đoàn viên (kể các các CĐCS Trung ương 

đóng tại địa phương). Trong năm 2018, các cấp công đoàn đã kết nạp mới 2.198 đoàn viên, 

thành lập 8 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước (trong đó có 1.960 đoàn viên khu vực doanh 

nghiệp). 

Tiếp tục thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên", LĐLĐ tỉnh đã ký thỏa thuận hợp 

tác với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang và Công ty viễn thông MobiFone, nâng tổng số thỏa thuận 

hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với các doanh nghiệp lên 7 đơn vị. 

Trong năm 2018, LĐLĐ cũng đã phân bổ 700 triệu đồng nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ 

giải quyết việc làm cho CNVCLĐ vay theo dự án mới. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh cũng đang theo 

dõi và quản lý 14 dự án với tổng số tiền là 1,455 tỉ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 97 lao động 

với mức thu nhập tăng thêm thấp nhất từ 500.000 đồng/người/tháng đến cao nhất là 1 triệu 

đồng/người/tháng. 

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN  về "Nâng cao phúc lơi cho đoàn viên và người lao 

động". Thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa LĐLĐ tỉnh với các doanh 

nghiệp theo Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên; tiếp tục tìm kiếm đối tác với các sản phẩm, 

dịch vụ để tổ chức đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác mới.   



Các cấp công đoàn tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" và các hoạt động chăm lo tết Nguyên 

đán Kỷ Hợi đối với các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức tốt việc 

hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và hỗ trợ CNVCLĐ 

có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo từ nguồn Quỹ "Mái ấm Công 

đoàn". 

Làm việc với đơn vị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao các hoạt động 

của LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang. “Mặc dù còn nhiều khó khăn do ở địa bàn miền núi, ít DN, 

phần lớn là DN nhỏ nhưng LĐLĐ tỉnh đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm của 

đoàn viên, NLĐ; phát động phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, góp phần hoàn thành chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội của địa phương” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nhận xét.  

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chỉ đạo, trong năm 2019, LĐLĐ tỉnh cần tổ chức 

tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ về 

các nhiệm vụ mà Đại hội XII CĐVN đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện ba khâu đột phá của 

nghị quyết: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo 

vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực 

ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực CĐ đủ 

mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. 

Và phải xây dựng đề án, nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị 

quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cần đem lại nhiều lợi ích cho 

đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi, phúc lợi đoàn viên, từng bước làm rõ, tạo sự 

khác biệt về lợi ích đối với NLĐ là đoàn viên CĐ và NLĐ chưa phải là đoàn viên CĐ; tập 

trung tổ chức chương trình Tết sum vầy để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên đán 

sắp đến. 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tài chính, Văn phòng Tổng LĐLĐVN 

cũng đã tư vấn, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang. 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh            

Ngày đăng: 24/12/2018 
Mục: Xã hội         

Tết ấm cho giáo viên 

Xuân Kỷ Hợi đã cận kề, ngành Giáo dục Quảng Ninh hiện đang rất tích cực tổ chức 

nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, nhất 

là giáo viên tại các huyện vùng cao, vùng khó khăn. Qua đó, ngành Giáo dục đã trở 

thành cầu nối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh hỗ trợ, tổ chức các hoạt 

động vui xuân, đón tết cho giáo viên. 

 

Giáo viên Trường Tiểu học Đông Ngũ 1, huyện Tiên Yên, năm nay được 

thưởng Tết 6 triệu đồng. Trong ảnh: Một tiết học của thầy giáo Đinh Bình 

Trượng, giáo viên nhà trường. Ảnh: Lan Anh 

Tại Trường Tiểu học Đông Ngũ 1, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, để có nguồn thưởng Tết 

cho giáo viên, trong năm, nhà trường đã phải chi tiêu rất tiết kiệm. Theo cô giáo Đào Thị 

Thuần, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ngũ 1 thì năm nay, nhà trường thưởng Tết cho 25 

giáo viên trong biên chế 6 triệu đồng/người. Nhiều giáo viên cũng còn khó khăn, có giáo viên 

phải đi lại 25 cây số/ngày. Vì thế, tiền thưởng Tết rất có ý nghĩa với các thầy, cô trong trường. 

Thầy giáo Đinh Bình Trượng, nhà ở huyện Đầm Hà, cách trường 12km, giáo viên nhà trường, 

chia sẻ: “Năm ngoái, thưởng Tết cho giáo viên cũng được hơn 5 triệu đồng. Nhà tôi cách xa 

trường nên việc đi lại cũng khó khăn. Dù nhà xa nhưng tôi vẫn cố gắng đi, về trong ngày để 

tiện chăm sóc gia đình. Nguồn thưởng Tết giúp tôi trang trải thêm cho vợ mua sắm Tết”. 

Bên cạnh việc “thắt lưng buộc bụng”, tiết kiệm chi tiêu để thưởng Tết cho giáo viên, các cơ sở 

giáo dục ở huyện vùng cao, vùng khó khăn trong tỉnh còn chủ động tham mưu với Phòng 

GD&ĐT địa phương, Sở GD&ĐT kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm 

hỗ trợ cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Nắm bắt tình hình từ cơ sở, năm nay, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh đã lên kế hoạch 

tổ chức chương trình “Tết sum vầy” tại một số trường học ở các huyện vùng cao. Theo đó, 

“Tết sum vầy” sẽ mang đến những món quà Tết, trao tặng vé xe cho những giáo viên có hoàn 

http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201812/tet-am-cho-giao-vien-2414211/index.photo.html


cảnh khó khăn về quê ăn Tết; trao quà, trợ cấp cho giáo viên khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, 

đang điều trị do bị tai nạn lao động hoặc gia đình có người thân bị tử nạn do tai nạn lao động. 

Cùng với đó, chương trình “Tết sum vầy” còn mang đến giá trị tinh thần cho giáo viên nơi 

đây thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, ẩm thực, văn hóa 

dân tộc, đố vui có thưởng; các cuộc thi gói bánh chưng, thi bày mâm ngũ quả... Cụ thể, 

chương trình “Tết sum vầy” sẽ được tổ chức tại các huyện Tiên Yên (dự kiến ngày 19/1), 

huyện Ba Chẽ (10/1), huyện Đầm Hà (6/1). Theo đó, chương trình "Tết sum vầy" sẽ có nhiều 

đơn vị doanh nghiệp tham gia, như: VNPT Quảng Ninh; Bưu điện tỉnh, Công ty Xăng dầu 

B12; Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh. Bên cạnh các món quà Tết ý nghĩa, giáo viên 

tại đây còn được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. 

 

Công đoàn Trường THPT TP Cẩm Phả tặng quà Tết cho giáo viên có hoàn 

cảnh khó khăn tại huyện Vân Đồn. Ảnh: Hoàng Quỳnh 

Không chỉ vậy, để giáo viên vùng cao có một cái Tết đầm ấm, ngành Giáo dục Quảng Ninh 

còn tích cực đẩy mạnh tổ chức cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó, trong tháng 12, Cụm công đoàn các trường THPT tại TP 

Cẩm Phả đã tổ chức chương trình trao tặng 35 chăn và 35 đệm ấm (trị giá 250.000 

đồng/chiếc) cho giáo viên, học sinh trường: Mầm non Quảng Lợi (huyện Đầm Hà), Tiểu học 

Đạp Thanh (huyện Ba Chẽ). Thầy giáo Nguyễn Tô Duẩn, Cụm trưởng Cụm công đoàn các 

trường THPT tại TP Cẩm Phả, cho biết: “Những món quà này của chúng tôi tuy nhỏ nhưng hy 

vọng sẽ góp phần mang đến cái Tết đầm ấm hơn cho các thầy, cô giáo vùng cao”. 

Bà Vũ Bích Liên, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh, cho biết: “Với Cuộc 

vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các đơn vị, 

doanh nghiệp đã tích cực vận động quyên góp tiền sửa chữa, xây mới nhà công vụ cho giáo 

viên tại một số điểm trường ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn; quyên góp tiền, hiện vật mới, 

như: Chăn đông, quần áo ấm, giày dép, vở viết, cặp sách, đồ dùng sinh hoạt, giảng dạy của 

giáo viên nơi đây. Phương thức hỗ trợ rất linh hoạt, các đơn vị có thể tổ chức quyên góp hỗ 

trợ cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị mình, địa phương hoặc hỗ trợ cho giáo 

viên, học sinh các trường; điểm trường ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn của tỉnh theo sự phân 

công của ngành”. 

Tin rằng, với sự quan tâm của ngành Giáo dục và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, thầy, cô 

giáo vùng cao sẽ đón Tết Kỷ Hợi ấm áp, vui vẻ. 

http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201812/tet-am-cho-giao-vien-2414211/index.photo.html

