
 

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái     

Ngày đăng: 19/03/2019 
Mục: Tin tức  

Đưa sản phẩm của tỉnh Yên Bái lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn của 
Bưu điện Việt Nam 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương đưa các sản phẩm của tỉnh Yên Bái thuộc chương trình 
“Mỗi xã một sản phẩm” và các sản phẩm đặc sản của địa phương lên sàn giao dịch 
thương mại điện tử Postmart.vn của Bưu điện Việt Nam. 

 

Giao diện Sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart của Bưu điện Việt Nam. 
UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công 
Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Bưu điện tỉnh rà soát, lựa chọn các 
sản phẩm thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và các sản phẩm đặc trưng của địa 
phương lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn của Bưu điện Việt Nam nhằm 
quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng cả nước để hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản 
xuất. 

Postmart hoạt động theo mô hình sàn giao dịch, giúp doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ gia đình, cơ sở sản xuất... trực tiếp cung cấp hàng hóa lên sàn và bán 
tới tận tay người mua không qua bất kỳ khâu trung gian nào, nhằm đảm bảo 
giá thành hợp lý đến người tiêu dùng và gia tăng số lượng hàng hóa tiêu thụ. 
Phạm vi cung cấp của Postmart trên toàn quốc và được hệ thống Bưu điện 
quảng bá rộng rãi đến tất cả doanh nghiệp và người dân. 

Các nhà cung cấp sản phẩm trên sàn sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi 
của Bưu điện Việt Nam theo từng thời điểm như: miễn hoặc giảm phí sàn, hỗ 
trợ thu gom sản phẩm, ưu tiên vận chuyển sản phẩm đến tay người mua nhanh 
nhất, thu hộ và thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp một cách nhanh chóng 
và thuận tiện ngay tại các Bưu điện địa phương và qua các kênh thanh toán đa 
dạng. 

Với ưu thế mạng lưới và hệ thống thu gom, chuyển phát, thanh toán đến tận 
xã như hiện nay cùng với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, chuyên 
nghiệp, sàn Postmart sẽ là giải pháp hữu hiệu góp phần thực hiện chương 



trình Mỗi xã một sản phẩm cũng như các chương trình quảng bá, tiêu thụ sản 
phẩm sản xuất tại tỉnh Yên Bái. 



 

Nguồn: Kinh tế đô thị    
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Bưu điện Việt Nam tổ chức giải chạy “Vì thế hệ trẻ” lần thứ nhất 

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), tại Hồ Hoàn Kiếm, Tổng công ty Bưu điện điện Việt Nam 
đã tổ chức giải chạy việt dã “Bưu điện Việt Nam - Vì thế hệ trẻ” lần thứ nhất. 

 

Ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc phát biểu khai mạc giải chạy 

Ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh: “Với ý nghĩa của giải chạy 
Bưu điện Việt Nam - Vì thế hệ trẻ lần thứ Nhất, tôi mong rằng, đây sẽ là một hoạt động 
thường niên được tổ chức để xây dựng phong trào rèn luyện thể thao của các đoàn viên thanh 
niên nói riêng và các cán bộ, công nhân viên của toàn Tổng công ty nói chung. Các hoạt động 
như thế này sẽ là động lực để phát huy tinh thần, sức khỏe, sự cống hiến, sự sáng tạo, lòng 
nhiệt huyết của Bưu điện Việt Nam”. 

Giải chạy việt dã được tổ chức nhằm tạo động lực cho 45.000 người Bưu điện trên toàn quốc, 
đặc biệt là lực lượng lao động trẻ thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tham gia các hoạt động 
thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần góp phần gia tăng năng suất, chất lượng 
và hiệu quả lao động. 

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để các đoàn viên, thanh niên và cán bộ, công nhân viên, 
người lao động trong Tổng công ty giao lưu, học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp 
nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mặc dù lần đầu tiên tổ chức, tuy nhiên 
giải chạy việt dã "Bưu điện Việt Nam vì thế hệ trẻ" năm nay đã thu hút hơn 600 vận động 
viên là các đoàn viên, thanh niên và cán bộ công nhân viên, người lao động tham gia. 



 

Anh Takeshi Nishimura - Chuyên gia người Nhật Bản và chị Vương Thị Thanh Huyền - 
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI đã xuất sắc đạt được Huy chương vàng của 

Giải chạy. 

Đặc biệt, giải chạy còn thu hút sự tham gia của các đối tác, các chuyên gia đang hợp tác với 
Bưu điện Việt Nam. Với sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người lao động 
đến từ 63 Bưu điện tỉnh, TP cùng các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên và đối tác, cuộc 
thi đã gặt hái được thành công trong việc lan tỏa ý nghĩa, khơi dậy tinh thần rèn luyện sức 
khỏe và thắt chặt tình đoàn kết trên toàn mạng lưới Bưu điện. 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh  

Ngày đăng: 19/03/2019 
Mục: Xã hội   

Đưa báo chí đến vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn 

Quyết định số 59/QĐ-TTg về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" nhằm tăng cường công tác thông tin, 
tuyên truyền, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, trình độ, học tập những mô hình phát 
triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tại Quảng Ninh, sau hơn 2 năm triển khai vẫn còn 
nhiều bất cập, chưa phát huy hết hiệu quả, một số nơi còn mang tính hình thức, gây lãng 
phí. 

 

Người dân huyện Bình Liêu đọc báo Quảng Ninh để cập nhật những thông tin 
về chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

Ngay khi Quyết định số 59/QĐ-TTg được ban hành ngày 16/1/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo 
các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đến đúng đối tượng theo quy 
định; chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn, các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các huyện, 
thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân tuyên truyền, 
phổ biến thông tin trên các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp đến rộng rãi nhân dân.Thực hiện 
Quyết định này, trong 2 năm 2017-2018, Quảng Ninh có trên 6.600 lượt đối tượng của 113 
xã, phường, thị trấn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng biên giới được thụ hưởng cấp, 
phát báo, tạp chí miễn phí với số lượng gần 363.000 tờ. 

Những ấn phẩm báo, tạp chí cấp miễn phí đã góp phần quan trọng tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Với ưu điểm và thế mạnh là đưa thông tin sâu 
và lưu trữ thông tin lâu, bên cạnh truyền tải thông tin, các ấn phẩm còn là "cẩm nang" không 
thể thiếu giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, già làng, trưởng bản, người có 
uy tín làm tài liệu tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước; cung cấp những kiến thức về khoa học kỹ thuật, các mô hình phát triển sản 
xuất, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn bản sắc dân tộc... rất thiết thực đối với đồng bào. 



Ý nghĩa tích cực của chính sách là thế, tuy nhiên việc triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian qua 
còn nhiều bất cập, hạn chế. Các ấn phẩm được cấp chuyển theo kênh từ Cục Phát hành báo 
chí về bưu điện đến các điểm bưu điện văn hóa xã và bưu tá tiếp tục cấp, phát đến tận đối 
tượng thụ hưởng. Do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đối tượng thụ hưởng rải rác, xa trung 
tâm, vào mùa mưa lũ đi lại khó khăn, nên việc cấp, phát một số ấn phẩm còn chậm, thậm chí 
bị thất lạc. Kinh phí vận chuyển cấp phát báo còn thấp, do địa hình phức tạp, nhiều nơi bưu tá 
chỉ chuyển đến xã, thôn hoặc gửi qua người khác, đối tượng thụ hưởng phải tự đến xã, thôn để 
nhận, nên việc cấp phát chưa kịp thời. 

Theo báo cáo rà soát của Ban Dân tộc tỉnh, hằng năm việc cập nhật danh sách đối tượng thụ 
hưởng chính sách cũng chưa kịp thời, chưa sát với tình hình thực tiễn, nên có việc cấp phát 
thừa, thiếu cho các đối tượng thụ hưởng. Như huyện Hoành Bồ, trong năm 2018 đã cấp phát 
thừa 3.756 tờ báo, TP Móng Cái cấp phát thừa cho 10 người nằm ngoài danh sách thụ hưởng. 
Bên cạnh đó, một số trường hợp ấn phẩm đã được phát đến đối tượng thụ hưởng, nhưng đối 
tượng thụ hưởng chưa kịp thời khai thác, cập nhật thông tin. 

Bà Vương Thị Thanh Ngát, Phó trưởng Phòng Chính sách dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh), cho 
biết: Để phát huy hiệu quả của chính sách này, thời gian tới Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 
các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, công chức phụ trách tham mưu 
triển khai chính sách, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện. Đồng thời tham 
mưu cho các cấp có thẩm quyền chỉ đạo và quy định cụ thể về vai trò trách nhiệm của các sở, 
ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chính sách. Ban cũng đề nghị các sở, ban, 
ngành liên quan và UBND cấp huyện chủ động phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát công 
tác phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí; bố trí nơi lưu giữ, quản lý các ấn phẩm báo chí được 
cấp hợp lý, thuận tiện để nhiều người đến đọc, học và làm theo báo, tạp chí; tăng cường vai 
trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ xã, trưởng 
thôn, bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện chính sách cấp 
báo miễn phí, để đồng bào nâng cao ý thức trong việc nhận, sử dụng, quản lý các ấn phẩm báo 
chí được cấp. 



 

Nguồn: Tạp chí bảo hiểm xã hội   
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UBND tỉnh Bắc Giang: Đẩy mạnh phát triển BHXH tự nguyện, duy trì đối tượng BHYT 

  

Tính đến hết tháng 02/2019, Bắc Giang có 234.398 người tham gia BHXH bắt buộc, 
212.735 người tham gia BHTN, 4.071 người tham gia BHXH tự nguyện. Để tiếp tục đẩy 
mạnh phát triển BHXH tự nguyện, duy trì đối tượng tham gia BHYT, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bắc Giang ra Công văn số 831/UBND-KGVX ngày 14/03/2019 gửi BHXH tỉnh, Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, 
thành phố. 

Nhận định bên cạnh những mặt đạt được, việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, 
BHTN tại Bắc Giang có một số bất cập như đối tượng tham gia BHYT giảm gần 30.000 
người (trong đó, người nghèo giảm trên 15.000 người, người cận nghèo giảm gần 10.000 
người), số người tham gia BHTN còn thấp so với tiềm năng... - tại Công văn số 831/UBND-
KGVX, UBND tỉnh chỉ ra nguyên nhân do tỷ lệ đối tượng người nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 
2,24%, tương ứng với 9.000 hộ, lãnh đạo chính quyền cấp cơ sở chưa thực sự quan tâm, vào 
cuộc quyết liệt trong tuyên truyền vận động người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhận thức 
của nhân dân về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chưa đầy đủ, người dân 01 bộ phận 
thiếu thông tin về chính sách, 01 bộ phận có thu nhập thấp, không ổn định... 

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp về phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; duy trì và phát triển đối tượng 
tham gia BHYT có hiệu quả nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; kịp thời giải quyết 
khó khăn, vướng mắc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; khẩn trương chỉ 
đạo BHXH các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của 
huyện rà soát đối tượng thoát nghèo năm 2019, các đối tượng cận nghèo theo Quyết định 
705/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ để cấp thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo. 

Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố đôn đốc UBND các xã, 
phường, thị trấn rà soát đối tượng thoát nghèo, đối tượng cận nghèo theo Quyết định 705/QĐ-
TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, lập danh sách gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT 
cho đối tượng; phối hợp với cơ quan BHXH, Sở Tài chính kiểm tra, đối chiếu, xác nhận đối 
tượng để Sở Tài chính thanh quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, 
BHXH tự nguyện kịp thời theo quy định. Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ, kịp thời kinh phí 
đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT kịp thời theo quy định. Bưu điện tỉnh chủ động 
phối hợp với cơ quan BHXH, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn 
thực hiện tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện theo nội dung chỉ đạo 
tại Công văn số 4311/UBND-KGVX ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Về phía các UBND huyện, thành phố, tiếp tục nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại 
Công văn số 4311/UBND-KGVX ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; duy trì nền nếp 
công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT. Chỉ đạo UBND cấp xã kiện toàn Ban Chỉ đạo 
phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn, UBND cấp xã đẩy mạnh công tác  tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp tổ chức các hội nghị 
tuyên truyền trực tiếp về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để 
người dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng và ý nghĩa của BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, 
từ đó tự giác tham gia. Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan kiểm tra, rà 



soát đối tượng thoát nghèo năm 2019, đối tượng cận nghèo theo Quyết định 705/QĐ-TTg để 
cấp thẻ BHYT đối tượng cận nghèo theo Dự án Norré xong trước ngày 31/03/2019. Tăng 
cường đôn đốc, kiểm tra, thường xuyên nắm bắt tiến độ thực hiện trên địa bàn để kịp thời chỉ 
đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Ưu tiên phát triển đối tượng và xử lý nghiêm vi phạm về BHXH 

Cùng ngày, 14/03/2019, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh Bắc Giang do Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh Từ Minh Hải làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc chấp hành Luật BHXH giai đoạn 
2016-2018 tại huyện Việt Yên. Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2016, số người tham gia 
BHXH tại Việt Yên là 31.031 người, năm 2018, là 43.323 người; kết quả thu luôn vượt chỉ 
tiêu được giao, năm 2018 thu hơn 700 tỷ đồng, đứng đầu trong các huyện, thành phố; số nợ 
đọng BHXH giảm từ hơn 16,8 tỷ đồng (năm 2016) xuống hơn 13,8 tỷ đồng (năm 2018). Tuy 
nhiên, số lượng lao động tham gia BHXH tự nguyện chưa cao, năm 2016 là 312 người, năm 
2018 là 402 người, chỉ chiếm 6,3% số lao động có khả năng tham gia. 

Sau khi phân tích số liệu và lắng nghe ý kiến của các bên có liên quan, Đoàn Giám sát đề nghị 
cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Việt Yên tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác BHXH; có giải pháp chấn chỉnh ngay các đơn vị hành chính sự nghiệp còn nợ 
BHXH; tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý 
thức chấp hành quy định BHXH với người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân; 
xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật BHXH theo 
thẩm quyền. Riêng cơ quan BHXH, cần rà soát, kiến nghị về những bất cập trong quá trình 
thực hiện chính sách để HĐND tỉnh tổng hợp, đề xuất với các cơ quan lập pháp, bổ sung, điều 
chỉnh văn bản luật cho phù hợp. 

Trước đó, Đoàn tiến hành giám sát, nắm tình hình chấp hành Luật BHXH tại các doanh 
nghiệp, đơn vị gồm BHXH huyện; Công ty TNHH Samma Industries Vina; Công ty TNHH 
Fourwell Vina; Công ty TNHH May Bình Nguyên; Công ty TNHH MTV YD-Tech; Cơ sở 
Mầm non Tuổi Ngọc; Hợp tác xã Vân Hương; Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Cụm Công 
nghiệp và UBND xã Hồng Thái. 

 


