
 

Nguồn: Báo Nghệ An   

Ngày đăng: 14/05/2019 
Mục: Tin tức  

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 'Tháng Nhân đạo' 

Nhân "Tháng Nhân đạo" năm 2019, ngày 14/5, trên địa bàn Nghệ An đã diễn ra các 
hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo thiết thực, ý nghĩa. 

* Hội Chữ thập đỏ huyện Đô Lương phối hợp với Bưu điện huyện đặt thùng quỹ nhân đạo 
tại bưu điện huyện. 

 

Chương trình "Thùng quỹ nhân đạo" nhằm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó 
khăn trong cuộc sống. Ảnh: Ngọc Phương 

Với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, Hội Chữ thập mong muốn sự sẻ chia, đóng góp của 
mọi người để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ngay sau khi đặt 
thùng quỹ nhân đạo, cán bộ, công nhân viên chức Bưu điện huyện đã đóng góp tiền ủng hộ 
người nghèo. 

Dự kiến, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ đặt thêm thùng quỹ nhân đạo tại Chợ thương 
mại huyện, để vận động, quyên góp giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Ngọc Phương 

* Cùng ngày, Hội Chữ Thập đỏ huyện Tân Kỳ và Bưu điện huyện cùng ký kết thỏa thuận 
đồng thời làm Lễ đặt thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện huyện. 



 

Thùng quỹ nhân đạo được đặt tại Bưu điện huyện Tân Kỳ để quyên góp ủng hộ người nghèo. 
Ảnh: Phương Hảo 

Hai bên đã cam kết cùng nhau phối hợp các hoạt động như: Thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, vận động nhằm huy động nguồn lực đối với các hoạt động nhân đạo; Kiểm tra giám 
sát việc thực hiện quyên góp và triển khai mở thùng Quỹ nhân đạo 1 lần/quý; nguồn quỹ được 
sử dụng công khai, minh bạch và tuân theo quy định của pháp luật. 

 



 

Nguồn: Nhân dân     

Ngày đăng: 14/05/2019 
Mục: Tin tức   

Trao thưởng Chương trình "Lộc xuân Kỷ Hợi, thuận lợi cả năm" 

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
vừa tổ chức trao thưởng cho các khách hàng trúng thưởng trong Chương trình “Lộc 
xuân Kỷ Hợi, thuận lợi cả năm” tại Trung tâm số 1 của Bưu điện Hà Nội, số 75 đường 
Đinh Tiên Hoàng. 

 

Tham dự Lễ trao thưởng có đại diện Ban lãnh đạo LienVietPostBank và Bưu điện TP Hà Nội 
cùng các khách hàng đại diện cho cộng đồng khách hàng đông đảo đã hưởng ứng Chương 
trình trong thời gian qua. 

Chương trình “Lộc xuân Kỷ Hợi, thuận lợi cả năm” được LienVietPostBank triển khai từ 
ngay tuần đầu tiên của năm 2019 nhằm thúc đẩy tiền gửi của dân cư toàn quốc. Đây là 
chương trình khuyến mại - tặng quà ngay và quay số trúng thưởng cho các khách hàng cá 
nhân gửi tiền trên hệ thống các Phòng giao dịch Bưu điện (PGDBĐ). Cụ thể, từ ngày 5-1-
2019 đến hết ngày 5-4-2019, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại hệ thống PGDBĐ sẽ có cơ hội 
tham gia đồng thời hai chương trình khuyến mại “Quà tặng ngay bằng tiền mặt” và “Quay số 
trúng thưởng cuối kỳ”. 

Sau ba tháng triển khai, Chương trình đã thu hút được sự tham gia của đông đảo khách hàng 
trên toàn quốc với doanh số tiền gửi là 18.180 tỷ đồng tiền gửi, với hơn 110 nghìn khách hàng 
tham gia. Số lượng mã số dự thưởng của Khách hàng được cấp dựa trên một sổ tiết kiệm mở 
mới, được tính dựa trên số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Chương trình quay số trúng thưởng lần này 
có hơn 11,6 triệu mã số hợp lệ để thực hiện quay số. 

Ngày 18-4-2019, Lễ Quay số trúng thưởng đã được LienVietPostBank và Vietnam Post tổ 
chức tại Hà Nội, chọn ra một giải đặc biệt (10 lượng vàng SJC giá trị 365 triệu đồng), bảy giải 
nhất (mỗi giải hai lượng vàng SJC), 11 giải nhì (mỗi giải một lượng vàng SJC), 100 giải ba 
(mỗi giải một chỉ vàng SJC) và 1.000 giải khuyến khích (mỗi giải là Sổ tiết kiệm một triệu 
đồng). 

Chủ nhân Giải đặc biệt là một khách hàng đến từ Hà Nội có tên là Nguyễn Vĩnh Thịnh – một 
khách hàng thân thiết của Bưu cục Giảng Võ, TP Hà Nội trong nhiều năm qua. 



Lễ trao thưởng cũng được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước, dành cho các khách 
hàng không cư trú tại Hà Nội. 



 

Nguồn: Lao động     

Ngày đăng: 14/05/2019 
Mục: Công đoàn     

Đoàn viên, người lao động phải được hưởng lợi ích thực chất 

 

CNLĐ được cắt tóc miễn phí tại Phiên chợ CN do Tổng LĐLĐVN phối hợp với TCty Bưu điện 
Việt Nam tổ chức vừa qua tại KCN Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Ảnh: QUẾ CHI 

Mới đây tại Hà Nam, Tổng LĐLĐVN tổ chức tọa đàm đề xuất các giải pháp nâng cao 
phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên, NLĐ. 

Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch 
LĐLĐ tỉnh Hà Nam; Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách Kinh tế 
Xã hội và Thi đua khen thưởng (Tổng LĐLĐVN) đồng chủ trì. 

Tăng thêm lợi ích cho gần 2 triệu lượt đoàn viên 

Tổng LĐLĐVN cho hay, công tác chăm lo phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên và NLĐ của các 
cấp CĐ thời gian qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần trực tiếp chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần cho NLĐ, nâng cao vị thế của tổ chức CĐ, thu hút được NLĐ tham gia và 
gắn bó với tổ chức CĐ, đóng góp chung vào kết quả hoạt động của CĐ Việt Nam. Thực hiện 
Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ”, năm 2017 được lấy là năm “Vì lợi ích 
đoàn viên” đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong tư duy về hoạt động CĐ theo hướng 
mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho đoàn viên CĐ, tạo sự khác biệt rõ nét so với NLĐ 
chưa là đoàn viên CĐ. Chỉ sau hơn một năm triển khai thực hiện, Tổng LĐLĐVN và các cấp 
CĐ đã tổ chức đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với 1.157 đối tác là các Tập đoàn, 
TCty và các DN để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và NLĐ với giá ưu đãi, 
góp phần tăng thêm lợi ích của gần 2 triệu lượt đoàn viên với số tiền 758 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN, 
KCX” đã mở ra những điều kiện mới để CĐ trực tiếp tham gia giải quyết các nhu cầu cấp 
thiết về nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật, chăm sóc y tế, cơ sở vật 
chất về thể dục, thể thao cho đoàn viên, CNLĐ. Dự kiến đến ngày 2.9.2019, Tổng LĐLĐVN 
sẽ bàn giao cho đoàn viên, NLĐ 250 căn hộ với mức giá từ 150 - 350 triệu đồng/căn hộ… 

Cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá 



Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả đạt được trong thực hiện phúc lợi cho 
đoàn viên CĐ và NLĐ thời gian qua tại đơn vị mình, đồng thời nêu lên những khó khăn, 
vướng mắc và kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Các ý kiến đều khẳng định Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ” là chủ trương 
đúng đắn của Tổng LĐLĐVN. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được còn thấp so với tiềm năng của tổ 
chức và mục đích yêu cầu đề ra. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn mang tính hành chính, 
chưa quyết liệt, thiếu chủ động, chậm xử lý các vấn đề phát sinh trong triển khai, thực hiện. 
Công tác thông tin, tuyên truyền để đông đảo đoàn viên nắm, hiểu về chương trình còn hạn 
chế nên một bộ phận lớn NLĐ chưa quan tâm hoặc chưa được thụ hưởng Chương trình. Một 
số DN, đơn vị sự nghiệp của tổ chức CĐ chưa mặn mà trong việc thực hiện Chương trình. 
Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai các thỏa thuận với đối tác đã ký kết chưa được 
thực hiện dẫn đến chưa phát hiện kịp thời những vướng mắc phát sinh để điều chỉnh… 

Theo đồng chí Trần Đức Thích - Chủ tịch CĐ TCty Bưu điện Việt Nam, việc triển khai thỏa 
thuận giữa TCty Bưu điện Việt Nam và các CĐ ngành Trung ương cần được đẩy mạnh hơn; 
đi vào cụ thể, chi tiết hơn, thực sự mang lại tiện ích cho đoàn viên. Chủ tịch CĐ TCty Bưu 
điện Việt Nam cũng cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để nhiều đoàn 
viên, NLĐ nắm được thông tin về các thỏa thuận hơn nữa. 

Từ thực tế ngành mình, đồng chí Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch CĐ Giáo 
dục Việt Nam - đóng góp thêm, bên cạnh chăm lo lợi ích vật chất cần đẩy mạnh quan tâm lợi 
ích về tinh thần… 

Đồng chí Lê Bích Ngọc - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cho rằng cần có sự 
liên hệ chặt chẽ hơn nữa với các đối tác để xây dựng chương trình hiệu quả nhất. 

Đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam đề nghị Tổng 
LĐLĐVN nên rà soát lại các thỏa thuận; đồng thời tiếp tục nghiên cứu ký kết các thỏa thuận 
mới, mang lại lợi ích thiết thực với đoàn viên, NLĐ… 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh     

Ngày đăng: 15/05/2019 
Mục: Kinh tế   

Thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ vận tải 

Sở GTVT Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ 
vận tải trong GRDP chiếm từ 6-8%, qua đó góp phần đưa tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ 
- công nghiệp. 

 

Cảng khách quốc tế Hạ Long đi vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng 
dịch vụ du lịch. 

Hiện tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ vận tải chiếm gần 5% trong tổng GRDP của tỉnh. 
Do vậy, để đạt được mục tiêu tăng tỷ trọng ngành dịch vụ vận tải trong GRDP của tỉnh, ngành 
GTVT đã xác định rõ những lợi thế, thế mạnh trong phát triển dịch vụ của ngành. 

Đơn cử, từ lợi thế về dịch vụ đường biển (đường biển của tỉnh đang đảm nhận khoảng 8,3% 
khối lượng vận chuyển hàng hóa và 11,3% khối lượng vận chuyển hành khách, chiếm 40,5% 
tổng lượng hàng hóa thông qua các cảng biển khu vực phía Bắc), Sở GTVT đã xây dựng kế 
hoạch, lộ trình, tham mưu đề xuất với tỉnh thành lập đề án phát triển dịch vụ từ cảng biển theo 
hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải bằng đường biển của khu vực miền Bắc. 

Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển 5 dịch vụ cảng biển thế mạnh như: Sửa chữa đóng 
mới tàu biển, cho thuê kho bãi, xếp dỡ hàng hóa, cung ứng tàu biển, lai dắt; xây dựng phương 
án thu phí hạ tầng cảng biển theo hướng ưu đãi; tiếp tục thu hút đầu tư cho phát triển hạ tầng 
cơ sở gắn với cụm, khu công nghiệp, khu kinh tế, mở thêm các tuyến vận tải hàng hóa, liên 
kết dịch vụ vận tải đa phương thức... 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, sở xây dựng cơ chế giám sát chất lượng hoạt động dịch vụ 
cảng biển, khuyến khích các doanh nghiệp cùng ngành, nghề tham gia vào các hiệp hội để hỗ 
trợ, giúp nhau phát triển, hướng tới tổ chức các chương trình xúc tiến, thu hút nguồn hàng 
bằng những lợi thế cạnh tranh. 

Đồng thời, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ đầu tư sớm đưa vào sử dụng các dự án, công trình hạ 
tầng kết nối quan trọng như đường cao tốc, sân bay và các cảng biển mới; nghiên cứu kết nối 
các phương thức vận tải gắn với phát triển dịch vụ logistics; phát triển các loại hình vận tải 
khác để hỗ trợ, giảm tải cho vận tải đường bộ. 



Trong dịch vụ vận tải đường bộ, Quảng Ninh có hơn 2.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 
hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa. Trước cơ hội phát triển mới và mục tiêu nâng cao 
chất lượng dịch vụ, Sở GTVT đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Vận tải ôtô, triển khai các 
biện pháp khuyến khích, nâng cao chất lượng đội ngũ phương tiện, đa dạng hóa các loại hình 
vận tải, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách. Song song với đó là triển khai cơ chế 
giám sát thông qua việc siết chặt công tác quản lý, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, quyền lợi hành khách... 

 

Đơn vị quản lý cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đảm bảo vệ sinh trên tuyến. 

Để người dân, du khách đi lại an toàn, thuận lợi, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, 
từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông, Sở GTVT đã làm tốt vai trò của mình trong quản lý và 
bảo trì các tuyến đường. Cụ thể, thành lập Ban Quản lý dự án vốn, phối hợp với các phòng, 
ban chuyên môn để phát hiện các tồn tại trong hạ tầng giao thông, xác định rõ tính chất cấp 
bách của từng vị trí, từng tuyến đường kịp thời thực hiện bảo trì, sửa chữa, thay thế... Trong 
đó, đặc biệt quan tâm đến các điểm gây mất an toàn giao thông. 

Đối với công tác cải cách hành chính, sở tiếp tục có những đổi mới, áp dụng hiệu quả nhiều 
cách làm hay để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân và doanh nghiệp trong quá 
trình giải quyết các thủ tục với quan điểm xây dựng nền hành chính vì nhân dân. Sở thường 
xuyên thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất bổ sung, sửa đổi văn bản cho 
phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định theo hướng đơn giản và dễ thực hiện; đẩy 
mạnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng, qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3; phối hợp với Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ trả kết quả tại nhà đối với 45 thủ tục hành 
chính... Từ đó, đã góp phần giảm bớt thời gian giải quyết các thủ tục, tiết giảm thời gian đi lại, 
tạo được niềm tin đối với tổ chức, nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực GTVT. 



 

Nguồn: Thời báo tài chính Việt Nam    

Ngày đăng: 15/05/2019 
Mục: Tiền tệ bảo hiểm   

Khai thác BHXH tự nguyện qua hệ thống bưu điện 

Theo ông Đinh Duy Hùng - Phó Trưởng ban Thu, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, 
tính đến hết tháng 4/2019, số người tham gia BHXH tự nguyện của cả nước là 337.000 
người, đạt 68,7% kế hoạch giao. 

 

Nhân viên bưu điện tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại Yên Bái. Ảnh: BHXH Việt 
Nam 

Một số tỉnh, thành phố phát triển được nhiều người tham gia trong những tháng đầu năm 2019 
như:  Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Sơn La, Sóc Trăng, Hưng Yên, Điện Biên. 

Phấn đấu có 220.000 người tham gia mới 

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển BHXH tự nguyện tại hội nghị trực tuyến về công tác thu 
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 5/2019 mới được tổ chức gần đây, đại diện Bưu điện 
tỉnh Sóc Trăng cho rằng, để đạt được kết quả cao là do sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan 
BHXH, bưu điện và các sở, ban, ngành. Đặc biệt, bưu điện tỉnh đã trực tiếp tham mưu cho 
UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền tới toàn bộ cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành để họ 
hiểu rõ, qua đó tạo động lực lan tỏa trong triển khai thực hiện chính sách. 

Với chỉ tiêu phát triển 220.000 người tham gia BHXH tự nguyện mới trong năm 2019 qua hệ 
thống bưu điện, 2 ngành BHXH và bưu điện đã phối hợp rất hiệu quả trong công tác phát triển 
đối tượng tham gia thông qua các hội nghị tuyên truyền. Riêng trong tháng 4/2019, BHXH và 
bưu điện các địa phương đã tổ chức được 1.637 hội nghị tuyên truyền phát triển BHXH tự 
nguyện, với 26.218 người tham gia, tăng 895 hội nghị và 2.480 người tham gia so với tháng 
3/2019. 

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, đơn vị này đã 
phối hợp với bưu điện trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, 
đơn vị tích cực triển khai và thực hiện tốt đề án thí điểm phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện thông qua mô hình tổ chức hội nghị tuyên truyền đối với Bưu điện tỉnh Thanh Hóa 
và hệ thống bưu điện các huyện, thị xã, thành phố. 



Theo ông Nguyễn Trung Thành - Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hoá, hiện bưu điện tỉnh có 
80 bưu cục và hơn 570 điểm bưu điện văn hoá xã, với khoảng 2.000 nhân viên tham gia vào 
công tác phát triển đối tượng BHXH tự nguyện. Do có mạng lưới bao phủ tới tận xã, phường, 
thuận lợi rất nhiều trong việc tiếp cận và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, bắt đầu từ tháng 10/2018, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 
tích cực đề án thí điểm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua mô hình tổ 
chức hội nghị tuyên truyền từ tỉnh đến huyện, trong đó có sự phối hợp tích cực về chuyên 
môn, nghiệp vụ của BHXH tỉnh. 

Kết quả, tính đến hết tháng 4/2019, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện do bưu điện tỉnh 
phát triển mới lên tới 9.600 người. Phát huy kết quả này, năm 2019, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa 
đặt mục tiêu phát triển 10.000 đối tượng BHXH tự nguyện… Còn mục tiêu của BHXH Việt 
Nam là phấn đấu đến hết năm 2019, số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tăng 1,1 triệu 
người; số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng thêm 300.000 người. 

Đề xuất hỗ trợ thêm người tham gia BHXH tự nguyện 

Theo Ban Thu (BHXH Việt Nam), khi Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính 
phủ có hiệu lực, số lượng cán bộ, công chức không chuyên trách cấp xã trên toàn quốc dự 
kiến sẽ giảm khoảng 120.000 người, làm ảnh hưởng đến số người tham gia BHXH bắt buộc. 
Để đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt 
Nam Trần Đình Liệu đã đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo hệ thống bưu điện 
các cấp bám sát danh sách các cán bộ xã chịu ảnh hưởng bởi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP để 
vận động họ tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, đảm bảo quyền lợi. Đồng thời, BHXH các 
tỉnh tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh hỗ trợ thêm một phần mức đóng cho người tham gia 
BHXH tự nguyện, ngoài mức hỗ trợ do Nhà nước quy định. 

Ông Liệu cũng đề nghị ngành bưu điện nghiên cứu thí điểm, khảo sát các doanh nghiệp chưa 
tham gia BHXH để cùng vào cuộc phát triển đối tượng tham gia, đồng thời phối hợp với Ban 
Thu (BHXH Việt Nam) xây dựng dự thảo quy chế đại lý thu; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân 
viên đại lý, nhân viên tư vấn chuyên nghiệp hiện đại. 

Về phía Bưu điện Việt Nam, cơ quan này cũng đề xuất, BHXH Việt Nam nhanh chóng xây 
dựng và ban hành tài liệu tuyên truyền về BHXH tự nguyện thống nhất trên toàn quốc; cung 
cấp danh sách đối tượng từng đóng BHXH bắt buộc để bưu điện rà soát, vận động các đối 
tượng này tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. 

Trước đề xuất này, ông Liệu đã yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) 
cần cung cấp danh sách người đến hạn, dừng tham gia BHXH bắt buộc, dữ liệu thành viên hộ 
gia đình gửi bưu điện. Theo đó, mỗi người tham gia BHXH tự nguyện đều có số điện thoại, 
địa chỉ gửi cho bưu điện để tiện liên lạc, kể cả danh sách người lao động nghỉ chốt sổ BHXH. 
Trên cơ sở đó, các đơn vị triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác thu, phát triển đối tượng. 



 

Nguồn: Báo Gia Lai      

Ngày đăng: 15/05/2019 
Mục: Tin tức   

Gia Lai đoạt giải đặc biệt tại Triển lãm tem Bưu chính MT-TN mở rộng 

Hội tem tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh 
Khánh Hòa tổ chức Triển lãm tem Bưu chính Miền Trung- Tây Nguyên mở rộng năm 
2019, chủ đề “Biển, đảo Việt Nam, Nha Trang năm 2019 ” đây là một trong những sự 
kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia Festival  biển  2019 tổ chức tại TP. Nha Trang, 
Khánh Hòa  

  

Tham dự Triển lãm tem có 9 Hội tem tỉnh, thành phố trong khu vực và mời thêm Hội tem TP 
Hồ Chí Minh, Kiên GIang, Hà Nội, Thái Bình. Các nhà sưu tập tem đã trưng bày 216 khung 
(bao gồm các bộ tem trưng bày danh dự) của 46 tác giả, phong phú về đề tài sưu tập: Sinh vật 
biển, thắng cảnh biển của Việt Nam, du lịch, đời sống nông thôn…. 

  

 

Ảnh: Văn Ba 

  

Ban tổ chức đã trao 3 giải Vàng, 5 giải bạc và 8 giải Đồng. Hội tem Gia Lai tham dự 4 bộ sưu 
tập tem 20 khung và đạt 1 giải đặc biệt, 2 giải đồng và 1 giải khuyến khích   

  

 


