
 

Nguồn: Báo Hà Nội mới  

Ngày đăng: 19/04/2019 
Mục: Tin tức 

Thống nhất nội dung 6 bộ tem bưu chính sẽ phát hành trong năm 2020 

Ngày 19-4, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính đã họp để lấy ý kiến 
góp ý về các thiết kế của 6 bộ tem bưu chính dự kiến sẽ được phát hành trong năm 
2020.  

 

 
Tại phiên họp, Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính gồm chuyên gia thuộc các lĩnh vực 
như lịch sử, mỹ thuật, kiến trúc, tem bưu chính... đã thảo luận, góp ý và thống nhất về nội 
dung cho 6 bộ tem bưu chính dự kiến sẽ được phát hành trong năm 2020. 

Bộ tem thứ nhất là bộ tem "Kỷ niệm 150 năm sinh V.I.Lê-nin (1870-1924), gồm 1 mẫu, 
khuôn khổ 37x37mm.  

Bộ tem thứ hai là bộ tem “Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) 
và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh, gồm 1 mẫu tem, khuôn khổ 43x32mm và 1 bloc.  

Bộ tem thứ ba là bộ tem “Tem tình yêu”, gồm 1 mẫu, khuôn khổ 43x32mm. Dự kiến, Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam sẽ áp dụng công nghệ in tem có mùi thơm đối với bộ tem này. 

Bộ tem thứ tư là bộ tem về biển, đảo Việt Nam có tựa đề là "Tàu cảnh sát biển Việt Nam”, 
gồm 4 mẫu và 1 bloc, khuôn khổ 43x32mm.  

Bộ tem thứ năm là bộ tem “Chim bói cá” gồm 3 mẫu, 1 bloc, khổ 43x32mm.  

Bộ tem thứ sáu là bộ tem “Trò chơi dân gian”, gồm 4 mẫu và 1 bloc.  

Sau khi thảo luận, Hội đồng tư vấn tem quốc gia đã thống nhất chọn những mẫu tem tốt nhất 
và những đề xuất chỉnh sửa, bổ sung để các họa sĩ hoàn thiện mẫu tem trong thời gian tới. 

 
 



 

Nguồn: Tuổi trẻ xứ dừa       

Ngày đăng: 19/04/2019 
Mục: Tin tức 

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án thu thập dữ liệu “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số 
Việt Nam” 

Chiều ngày 18/04/2019, tại Bưu Điện tỉnh, Ban Giám đốc Bưu Điện Tỉnh phối hợp Ban 
Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre tổ chức buổi tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án thu 
thập dữ liệu “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt 
số hóa”. 

Đồng chí Hà Quốc Cường – Bí thư Tỉnh Đoàn, đồng chí Lâm Như Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh 
Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Nhanh – Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Bến Tre; Bí thư huyện 
đoàn, thành đoàn, Giám đốc Bưu điện huyện, thành phố của 9 huyện, thành phố trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre tham dự. 

 

Khen thưởng, trao giải nhất cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Tổng cuộc thống kê đã thực hiện trên 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tuy nhiên 
công tác rà soát chất lượng dữ liệu vẫn còn những hạn chế nhất định: điểm thu nhập thiếu 
thông tin (không có họ tên chủ hộ, số nhà, địa chỉ thu nhập thông tin), thông tin thu nhập (sai 
chính tả, viết tắt, không theo quy tắc tiếng Việt), thu nhập sai địa bàn, sai vị trí tọa độ, điểm 
trùng do thu nhập nhiều lần trên cùng một địa điểm, tọa độ. 

Qua đánh giá kết quả dự án, Ban Giám đốc Bưu Điện Tỉnh phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh 
Đoàn Bến Tre khen thưởng, trao 2 giải nhất cho Bưu điện và Thành Đoàn TP. Bến Tre và trao 
4 giải nhì, 4 giải ba, 8 giải khuyến khích cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ./. 



 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội  

Ngày đăng: 19/04/2019 
Mục: Tin tức 

Ba ngành cùng “hiệp sức” phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

Chiều nay (19/4), trong khuôn khổ Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đối tượng 
tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT” do BHXH Việt Nam tổ chức tại Kiên Giang, đại 
diện cơ quan BHXH, Thuế và Bưu điện 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL cùng thảo luận, 
tính cách phát triển đối tượng tham gia BHXH. 

Trước khi thảo luận, đại biểu tham dự hội thảo đã lắng nghe ông Nguyễn Hải Đạt- chuyên gia 
ASXH thuộc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) trình bày những kinh nghiệm quốc tế và bài 
học với Việt Nam về mở rộng diện bao phủ ASXH. 

 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chủ trì thảo luận 

Theo ông Nguyễn Hải Đạt, Thái Lan là quốc gia có nhiều nét tương đồng về kinh tế- xã hội 
với Việt Nam, nhưng đến nay quốc gia này đã bao phủ toàn dân về lương hưu xã hội cho mọi 
công dân trên 60 tuổi. Tại Trung Quốc, lương hưu cho người già khu vực nông thôn và thành 
thị với 2 tầng (lương hưu cơ bản chi trả bởi thuế và bởi tài khoản tiết kiệm cá nhân) với mức 
độ bao phủ thực tế đạt 77% vào năm 2014. 

Vì vậy, để mở rộng diện bao phủ ASXH, ông Đạt cho rằng, Việt Nam cần lưu ý 6 vấn đề: Mở 
rộng gắn với tiến trình chính thức hóa BHXH tự nguyện; kết hợp giữa phát triển BHXH tự 
nguyện và BHXH bắt buộc; tiếp cận mới trong việc mở rộng đối tượng tham gia; cải thiện 
tính tuân thủ pháp luật; đẩy mạnh truyền thông; xác định lợi ích từ đầu tư cho ASXH. 

Đáng chú ý, kết quả khảo sát của ILO cho thấy, nếu các DN tăng độ che phủ ASXH thêm 
10%, thì sẽ tăng doanh thu từ 5,2% đến 5,9%. Đồng thời, mức tăng doanh thu cũng tỉ lệ thuận 
với thời gian tồn tại của DN. Đặc biệt, lợi ích từ đầu tư cho ASXH đối với DN đã được lượng 
hóa chi tiết, không như “nếp nghĩ” thường thấy là “ASXH khiến DN nặng gánh chi phí”... 



 

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo 

Chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, đại diện BHXH tỉnh Kiên Giang cho hay, Phòng Khai 
thác và Thu nợ chịu trách nhiệm tiếp nhận, sàng lọc dữ liệu, lập danh sách “DN nhiều khả 
năng tham gia” rồi chuyển cho BHXH các huyện triển khai thực hiện. Riêng với công tác phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, ngoài phối hợp với Bưu điện, BHXH tỉnh còn 
những kênh đại lý khác đã hoạt động từ trước đến nay. 

Theo đại diện BHXH tỉnh Long An, dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp đã thêm một kênh phát 
triển đối tượng hiệu quả. BHXH tỉnh còn thành lập Tổ phối hợp đồng bộ mã số thuế, nhằm bổ 
sung mã số thuế vào mã đơn vị, để rà soát, đối chiếu thông tin nhằm sàng lọc, lập danh sách 
DN hiệu quả. 

Chia sẻ về sự phối hợp, đại diện Cục Thuế tỉnh Long An nhấn mạnh, công tác thu BHXH khó 
hơn so với thu thuế. Trong khi đó, phía Thuế có đầy đủ công cụ chính sách và chế tài, còn 
phía BHXH thì đang “chiến đấu tay không”. Vì thế, đại diện Cục Thuế tỉnh Long An cho hay, 
đã quán triệt tinh thần đến từng chuyên viên thuế, rằng phía BHXH cần thì cơ quan Thuế sẽ 
hỗ trợ hết mình. 

BHXH tỉnh Tiền Giang cũng có cách làm tương tự, song chia cụ thể DN được sàng lọc từ dữ 
liệu cơ quan Thuế cung cấp thành 4 nhóm với khả năng, mức độ tiếp cận “khả thi”. Về phối 
hợp với Bưu điện, đại diện BHXH tỉnh Tiền Giang cũng đề cập hiệu quả bước đầu; đồng thời 
đề xuất đội ngũ nhân viên Bưu điện cần thuyết trình chuyên nghiệp hơn để gia tăng hiệu quả 
tổ chức hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện. 

Một kinh nghiệm rất hay đã được đại diện Bưu điện tỉnh Sóc Trăng chia sẻ. Theo đó, để cấp 
ủy, chính quyền các xã “thông suốt” chủ trương tổ chức hội nghị tuyên truyền BHXH tự 
nguyện, Bưu điện tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền đến các bộ chủ 
chốt của huyện. Tại hội nghị này (do UBND tỉnh) đứng ra chủ trì, đích thân lãnh đạo BHXH 
và Bưu điện tỉnh phải thuyết trình, để toàn thể cán bộ chủ chốt trong huyện hiểu đúng, hiểu đủ 
sự cần thiết trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Với cách làm này, từ đầu năm đến nay, 
toàn tỉnh Sóc Trăng đã phát triển mới 1.642 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đạt 91% 
chỉ tiêu được giao... 

Đánh giá cao cách làm của tỉnh Sóc Trăng, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, 
câu chuyện phát triển đối tượng vẫn luôn thuộc về ngành BHXH. Vì vậy, các địa phương phải 
chủ động phối hợp để triển khai thực hiện. “Thuận lợi hay không, có nhận được sự phối hợp 
tốt hay không đều do mình mà ra cả”- Phó Tổng Giám đốc chỉ rõ. Đồng thời, Phó Tổng Giám 
đốc Trần Đình Liệu cũng yêu cầu lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL phải thay 
đổi cách nghĩ, đã đến lúc phải xem “bộ phận khai thác và thanh tra là xương sống”; từ đó 
nhanh chóng kiện toàn nhân sự hai bộ phận này theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. 



Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, sắp tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức 
các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tương tự tại các khu vực khác, nhằm gia tăng hiệu quả phát 
triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT. 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam  

Ngày đăng: 19/04/2019 
Mục: Xã hội   

Hơn 1.000 người đã tham gia BHXH tự nguyện 

Trong năm 2019, BHXH tỉnh hợp đồng với Bưu điện tỉnh tuyên truyền, phát triển mới 5.400 
người tham gia BHXH tự nguyện. Bưu điện tỉnh đã đồng loạt ra quân tổ chức hội nghị tuyên 
truyền tại nhà văn hóa thôn, khu dân cư nhằm giúp người dân hiểu và tích cực tham gia chính 
sách này. Tính đến 31.3, Bưu điện tỉnh đã tổ chức được 67 hội nghị tuyên truyền ở khu dân 
cư. Tại tất cả các điểm, nhiều người dân đã đăng ký tham gia ngay với tỷ lệ xấp xỉ 50% số 
người tham dự. Cụ thể, 67 hội nghị tuyên truyền đã thu hút 2.279 người đến dự, trong đó có 
tới 1.006 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị. Nhiều địa phương có số 
lượng người tham gia BHXH tự nguyện đông như: Núi Thành, Nam Giang, Duy Xuyên, Nam 
Trà My... Cùng với việc thực hiện mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh và 
BHXH các huyện, thị xã, thành phố còn phối hợp chặt chẽ với Bưu điện vận động người dân 
tham gia BHYT hộ gia đình; hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến quy trình 
tham gia cũng như quyền lợi chế độ được hưởng. 



 

Nguồn: Báo ĐT Đảng Cộng sản  

Ngày đăng: 19/04/2019 
Mục: Tin tức 

An Giang: Quý I/2019, hơn 100.000 người tham gia bảo hiểm xã hội 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang, tính đến hết tháng 3/2019, toàn tỉnh đã có 
112.317 người tham gia BHXH, trong đó 106.432 người tham gia BHXH bắt buộc và 5.885 
người tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Ngô Chuẩn 

Theo đó, 3 tháng đầu năm 2019 BHXH tỉnh đã vận động được 437 người tham gia BHXH tự 
nguyện tăng mới. Như vậy, tính đến hết tháng 3/2019, toàn tỉnh An Giang đã có 112.317 
người tham gia BHXH, trong đó, 106.432 người tham gia BHXH bắt buộc và 5.885 người 
tham gia BHXH tự nguyện. 

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người 
dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội qua hệ thống tin nhắn. Theo đó, yêu cầu hệ 
thống Đại lý thu Bưu điện lưu ý thu thập số điện thoại và chứng minh nhân dân của đối tượng 
tham gia BHXH, BHYT để cập nhật bổ sung dữ liệu cho phần mềm quản lý và tập trung rà 
soát cập nhật biến động hộ gia đình để đẩy nhanh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện và BHYT hộ gia đình. 

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường vận động, 
tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đặc biệt là những chế độ 
chính sách mới liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích người hưởng. Đẩy mạnh phối hợp tổ 
chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên Đại lý thu hệ thống Bưu 
điện nhằm triển khai đạt kết quả chỉ tiêu theo Kế hoạch liên tịch năm 2019 là phát triển tăng 
mới 4.200 người tham gia BHXH tự nguyện./. 


