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Yên Bình: Nhiều giải pháp hay nhằm phát triển đổi tượng tham gia BHXH tự nguyện 

Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng mà BHXH huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tập trung triển khai ngay từ 
đầu năm. 

 

BHXH Yên Bình trao sổ BHXH cho khách hàng ngay tại hội nghị tuyên truyền 

Với nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, BHXH huyện Yên Bình đã thu được những kết quả tích 
cực trong việc tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện. Tính đến 
hết tháng 6 năm 2019 toàn huyện đã có gần 1.000 người tham gia, riêng 6 tháng đầu năm 
2019 có 325 người tham gia, tăng 656 người, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước và là một 
trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
của BHXH tỉnh Yên Bái 

Để đạt được con số ấn tượng đó, BHXH huyện đã tích cực phối hợp với Bưu điện mở hội 
nghị khách hàng để tuyên truyền, tư vấn, giải thích đến từng người dân. Riêng tháng 6/2019 
đã tổ chức 02 hội nghị khách hàng VIP tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 
cho các nhóm đối tượng là hộ nông dân, tiểu thương,… trên địa bàn xã Cẩm Ân và Tân 
Hương với 155 người tham gia dự và đã có 82 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Tại hội nghị cộng tác viên tuyên truyền của BHXH huyện và Bưu điện huyện đã giới thiệu 
đầy đủ các văn bản pháp lý liên quan như: Luật BHXH, Nghị định của Chính phủ và tính ưu 
việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; đồng thời nói rõ quy định tham gia, chế độ, 
quyền lợi được hưởng, phương thức đóng để người dân đến dự hội nghị hiểu đúng và phân 
biệt chính sách BHXH an sinh xã hội với các loại hình Bảo hiểm thương mại khác như (Bảo 
hiểm nhân thọ; Bảo Việt, AIA, Prudential… và cùng với hệ thống chính trị tuyên truyền vận 
động thành viên trong gia đình, cộng đồng tham gia. 

Bà Vũ Thị Hải Yến - Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Yên Bình chia sẻ: Để người dân 
được tiếp cận với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là cả một vẫn đề khó khăn vì lâu nay 
người dân chỉ được nghe nhiều đến các loại hình bảo hiểm thương mại mà chưa hiểu hết được 
tính ưu việt của chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, do vậy họ không dám tham gia, dẫn 
đến tỉ lệ người tham gia BHXH tự nguyện còn ít. Để người dân được tiếp cận hơn về loại hình 



Bảo hiểm xã hội tự nguyện bắt đầu từ năm 2018, BHXH huyện đã thay đổi hình thức truyền 
thông bằng nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức hội nghị, đối thoại, tuyên truyền trực 
quan, phát tờ rơi, tờ gấp. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2019 này BHXH huyện đã tăng 
cường truyền thông trực tiếp, thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức hội nghị 
khách hàng, cử cán bộ xuống từng nhà dân, đến tận thôn bản để tuyên truyền, vận động chính 
sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện”. 

Với sự nhạy bén về phương pháp truyền thông, nắm bắt kinh tế từng gia đình để tư vấn lựa 
chọn phương thức đóng cho phù hợp với từng gia đình; đặc biệt việc tổ chức cập nhật thông 
tin cá nhân của tham gia vào phần mềm quản lý, in cấp sổ BHXH và thực hiện trao sổ BHXH 
cho người đăng ký, nộp tiền tham gia ngay tại hội nghị đã làm cho người tham gia BHXH tự 
nguyện yên tâm vì việc tham gia BHXH tự nguyện của mình được Đảng, Nhà nước bảo hộ. 

Trong tháng 6/2019 kể từ khi bắt đầu thực hiện hội nghị khách hàng VIP trên địa bàn huyện, 
ngay sau khi kết thúc hội nghị, đã có 40% - 70% người dự hội nghị tức đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện và 61 người được cấp sổ ngay tại hội nghị, số người tham dự còn lại sau khi 
bàn bạc với gia đình đến các đại lý Bưu điện xã hoặc đại lý UBND xã, thị trấn đăng ký tham 
gia BHXH tự nguyện trong thời gian sớm nhất. 

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái, mỗi cán bộ, viên chức ngành 
BHXH là một tuyên truyền viên, trong 6 tháng đầu năm 2019 BHXH  huyện Yên Bình đã 
hưởng ứng tích cực, nhiều đảng viên, cán bộ, viên chức, đã gương mẫu nhiệt tình trong công 
tác vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Toàn huyện đến nay đã có 968 người tham 
gia BHXH tự nguyện. 

Với kết quả đạt được, BHXH huyện Yên Bình sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình cấp sổ BHXH 
ngay cho người tham gia tại hội nghị ra huyện khác và nhân rộng gương điển hình trong 
phong trào phát triển đổi tượng tham gia BHXH tự nguyện đến toàn thể cán bộ trong ngành. 
Với các làm hay, mô hình hiệu quả, BHXH huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái đã góp phần cùng 
toàn ngành nâng tỉ lệ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và cùng toàn ngành phấn đấu phủ 
lưới an sinh xã hội theo mục tiêu của Chính phủ đề ra. 
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UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Rà soát, xác nhận đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

Nhằm thực hiện đúng quy định việc lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế, đảm bảo quyền lợi hưởng các chính sách BHYT cho người tham gia, 
ngày 25/06/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 
4058/UBND-XH. 

Theo đó, yêu cầu BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với Bưu điện  tỉnh, UBND 
các huyện, thị xã, TP.Huế triển khai các bước tiến hành rà soát, xác minh đối tượng tham gia 
BHYT theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam nhằm tiến tới hoàn thiện cơ sở dữ liệu 
người tham gia BHYT, kịp thời tháo gỡ, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm 
bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; chỉ đạo BHXH huyện, thị xã, TP.Huế phối hợp với 
UBND xã, phường, thị trấn đối chiếu, xác minh dữ liệu trùng đối tượng tham gia BHYT, lập 
danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT; danh sách biến động thành viên hộ gia đình; 
BHXH tỉnh là cơ quan Thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, triển 
khai, kiểm tra công tác lập danh sách người tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng, hỗ 
trợ đóng trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Huế, các thị xã và các huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị 
trấn phối hợp với BHXH các huyện, thị xã tiến hành xác minh đối tượng tham gia BHYT trên 
địa bàn quản lý theo danh sách đề nghị của BHXH tỉnh, hoàn thành trước ngày 20/07/2019. 
Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đối với các trường 
hợp người tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng trùng với các đối tượng 
khác, đối tượng có ngày tháng năm sinh không đầy đủ, bổ sung, cập nhật đầy đủ số chứng 
minh nhân dân… báo cáo cơ quan BHXH cùng cấp để tiến hành cập nhật vào phần mềm quản 
lý. Xác minh tình trạng của người tham gia BHYT trên địa bàn do tạm vắng, đã di chuyển 
khỏi địa bàn, chết... để tiến hành lập danh sách tăng, giảm các đối tượng tham gia BHYT gửi 
cơ quan BHXH cùng cấp kịp thời. Giao cán bộ Văn hóa, Tư pháp, Công an xã chịu trách 
nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH huyện, thị xã, TP.Huế; Bưu điện huyện, thị xã, TP.Huế 
thực hiện rà soát, xác minh các đối tượng tham gia BHYT, tình trạng của người tham gia 
BHYT trên địa bàn quản lý; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND huyện, thị xã, TP.Huế về việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do 
ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng không đúng đối tượng theo quy định, không báo cáo 
tăng, giảm kịp thời đối tượng tham gia BHYT cho cơ quan BHXH cấp huyện. 

Giao Bưu điện tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH các cấp tiến hành rà soát, xác minh tình 
trạng của người tham gia BHYT tại từng thôn, tổ dân phố; chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã, 
TP.Huế thực hiện tiếp nhận danh sách biến động thành viên hộ gia đình từ UBND các xã, 
phường, thị trấn rà soát cập nhật đầy đủ vào phần mềm quản lý hộ gia đình, nhận kinh phí hỗ 
trợ từ cơ quan BHXH để chi cho UBND các xã, phường, thị trấn theo qui định. 

Lan Lê 
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Gạt bớt khó khăn của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính 

Nhiều năm qua, CATP Hà Nội luôn là lực lượng đi đầu trong cải cách thủ tục hành 
chính, tăng thêm dịch vụ trực tuyến và thường xuyên rà soát, đề xuất giảm bớt những 
giấy tờ không còn phù hợp. 

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, cải cách hành chính luôn 
được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP xác định là một trong những nhiệm vụ công tác trọng 
tâm hàng đầu. 

Nhiều biện pháp cấp bách 

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, CATP Hà Nội đã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm 
túc Nghị quyết số 34-NQ/ĐUCA ngày 24/10/2016 của Đảng ủy CATP về “Đẩy mạnh công 
tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong CATP giai đoạn 2016 - 2020”. Rà soát, đánh 
giá, đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính; quyết định ban hành Quy trình kiểm định và 
cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, Quyết định ban hành 
Quy trình thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 
- CATP Hà Nội; đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính CATP; thành lập và Quy chế 
hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử trong CATP. 

 

Lực lượng CATP Hà Nội luôn nỗ lực vì sự hài lòng của người dân 

Dưới sự chỉ đạo của hệ lực lượng quản lý hành chính, các đơn vị CATP đã duy trì thường 
xuyên, có hiệu quả hoạt động thông báo lưu trú và khai báo tạm trú trực tuyến trên địa bàn 
TP. Tính đến ngày 15-6, có hơn 3.000 cơ sở trên địa bàn TP thực hiện thông báo lưu trú trực 
tuyến trên địa bàn TP. Chỉ tính riêng trong tháng 6, toàn thành phố có gần 12.000 lượt khai 
báo lưu trú trực tuyến, tạo điều kiện cho khách lưu trú và các cơ sở hoạt động được thuận lợi 
hơn. 

Ông Hoàng Minh Bảo, chủ cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm chia 
sẻ, từ ngày có khai báo tạm trú trực tuyến trên địa bàn TP Hà Nội do CATP Hà Nội triển khai, 
việc khai báo tạm trú của khách đặc biệt là người nước ngoài đã được thực hiện nghiêm túc 
hơn. “Mỗi tối, chúng tôi không phải “vác” quyển số cái lên trụ sở CAP để vào sổ theo dõi tạm 
trú của lực lượng công an nên cũng đỡ ngại hơn nhiều” - ông Bảo bày tỏ. 



Luôn đáp ứng nhu cầu của người dân 

Để làm tốt việc cấp căn cước công dân cho những trường hợp đến tuổi theo quy định, Ban 
Giám đốc đã chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch điều tra cơ bản 
những người đủ độ tuổi đề nghị lập danh sách trong diện cấp thẻ CCCD. Đáp ứng nhu cầu của 
người dân, ngoài các điểm cấp CCCD tại các quận, huyện, thị xã, CATP Hà Nội còn triển 
khai thêm 1 cơ sở cấp CCCD và hộ chiếu tại Hà Đông, giảm tải cho việc tiếp công dân của 
CBCS cũng như giảm thời gian chờ đợi của người dân. Cùng với đó, CATP Hà Nội đã phối 
hợp với Bưu điện Hà Nội trả CCCD và hộ chiếu cho người dân về tận nhà với chi phí “chỉ 
bằng một bát phở”. Điều đó đồng nghĩa với việc công dân chỉ cần 1 lần đến trụ sở cơ quan 
công an là hoàn thành việc cấp CCCD hay hộ chiếu. 

Năm 2012, CMND 9 số đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử tại TP Hà Nội, CATP Hà Nội thí điểm 
triển khai cấp CMND 12 số, sau đó đến năm 2014, tiếp tục cấp CCCD 12 số. Điều đó có 
nghĩa là một bộ phận người dân sử dụng giấy CMND 9 số sẽ có sự “vênh” với số CCCD, khó 
khăn trong giao dịch ngân hàng và nhiều lĩnh vực liên quan khác. “Nhìn cảnh người dân lại 
phải đến trụ sở Đội và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để xin xác nhận, chúng tôi đã đề xuất 
đơn vị cấp thêm một dòng trong biểu mẫu là có xác nhận số CCCD mới không, để từ đó, 
người dân khi nhận CCCD sẽ nhận luôn giấy xác nhận” - chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về 
TTXH thông tin. 

Cải cách thủ tục hành chính luôn được người dân quan tâm, đánh giá cùng với công tác đảm 
bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. Xác định được vị trí của công tác này, CATP Hà Nội luôn có 
nhiều sáng kiến, nhằm gạt bớt khó khăn cho người dân khi đi làm các thủ tục hành chính. 
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Cụ ông 89 tuổi gần 30 năm đạp xe đi viết thư thuê ở bưu điện Sài Gòn 

8 giờ sáng, ông Ngộ đạp xe từ nhà đến bưu điện ngồi viết thư tay cho khách. Chiều 3 giờ 
30 phút ông đạp xe về.  

Trưa ngày 1/7, Bưu điện TP.HCM mưa lất phất. Bên trong, khách ra vào tấp nập. Người đến 
gửi thư, bưu phẩm, quà tặng. Người đến ngắm kiến trúc của bưu điện, chụp hình kỷ niệm và 
mua đồ lưu niệm. 

Ở hàng ghế dành cho người ngồi ghi chép khi đến gửi thư, bưu phẩm, quà tặng…, ông Dương 
Văn Ngộ quần áo chỉnh tề, ngồi tựa lưng vào thành ghế nghỉ một lúc cho khỏe. Cạnh ông là 
tấm biển bằng tờ giấy A4, viết dòng chữ: ‘Nơi chỉ dẫn và viết giúp’ bằng tiếng Việt, Anh và 
tiếng Pháp. Một chiếc cặp táp màu đen đựng dụng cụ viết, chiếc kính hiển vi, những lá thư 
ông được khách gửi cảm ơn và những cuốn sách về địa danh, các khu du lịch của Việt Nam. 

 

7 giờ sáng, ông Ngộ đạp xe từ nhà đến bưu điện làm việc. Ảnh: NVCC 

Những người nước ngoài đi qua ông, ai cũng gật đầu chào. Có người dừng lại xin chụp hình 
làm kỷ niệm. Khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng vì mệt và tuổi già, ông Ngộ vẫn mỉm 
cười chào lại, tạo dáng chụp hình với mọi người. 

‘Khách du lịch ai biết cũng chào, xin chụp hình với tôi. Có hôm, tôi xách cặp ra về đến ngoài 
cổng, họ chạy theo xin chụp. Mệt lắm, nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận lời. Làm công việc này là 
phải làm sao mọi người biết và quý mình’, cụ ông sinh năm 1930 tâm sự. 

Ông Ngộ năm nay 89 tuổi. Tính đến nay, ông đã làm việc ở bưu điện hơn 70 năm. Công việc 
dịch và viết thư thuê, ông làm lúc nghỉ hưu năm 1990. Từ lúc làm công việc này, ông Ngộ 
thành người nổi tiếng, không chỉ ở bưu điện, mà còn được nhiều bạn bè quốc tế biết đến. 
Nhiều phóng viên ở các nước: Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản… đã viết bài về ông cho tờ báo của 
đất nước mình. 



 

Từ những lá thư bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, ông Ngộ dịch sang tiếng Việt hoặc ngược lại. 
Ảnh: NVCC 

Lục lại những tấm ảnh về mình do du khách, bạn bè quốc tế và các phóng viên gửi tặng, ông 
Ngộ nói về lý do mình được ngồi ở một góc trong bưu điện làm nghề viết và dịch thư thuê. 

30 năm trước, đã có 2-3 người làm công việc như ông nhưng không được lâu. Vì ông là người 
thạo hai ngôn ngữ - Anh, Pháp, nên khi ông nghỉ hưu, lãnh đạo bưu điện mời ông đến làm. 
Ngoài truyền tải lại những câu chuyện của khách từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, ông 
phải giữ hình ảnh đẹp, hướng dẫn, chỉ đường, kể những câu chuyện về Sài Gòn xưa và nay 
cho khách khi đến thăm bưu điện. 

Mỗi ngày, 7 giờ sáng, ông đạp xe đến chỗ làm. 3 giờ 30 phút chiều, ông thu dọn đồ dùng rồi 
đạp xe ra về. Hai ngày cuối tuần, ông nghỉ. 

Nhiều người thấy ông lưng đã còng, tóc bạc trắng mà vẫn đi làm nên thắc mắc. Ông Ngộ cười 
lớn: ‘Các con tôi nó dư sức nuôi tôi. Nhưng ở nhà không cũng buồn, tôi đi làm cho vui, đỡ 
nhớ nghề và quảng bá cho đất nước. Tôi sẽ làm đến khi nào không còn sức khỏe nữa mới 
thôi’. Nói rồi, ông cầm chiếc kính hiển vi được một vị khách nước ngoài gửi tặng trong dịp 
sinh nhật mình ra khoe: ‘Cái này tôi được một người Pháp tặng đó. Chú ấy viết bằng tiếng 
Việt, để trong bưu thiếp tặng cho tôi’. 

Ngồi chờ khách đến 3 giờ chiều, ông Ngộ thu dọn đồ dùng cho vào cặp chuẩn bị ra về. ‘Hôm 
nay, tôi bị ế khách. Có một cô gái người Pháp đến nhờ viết bưu phẩm giúp thôi. Tôi viết có 
mấy dòng, cô ấy trả 200 ngàn đồng. Nhưng tôi lấy 15 ngàn đồng. Phần còn lại, trả cho cô ấy’, 
ông Ngộ nói, tay vuốt thẳng từng lá thư, bức ảnh, cuốn sách cẩn thận cho vào cặp mang đi gửi 
rồi ra nhà xe lấy xe đạp về. 

Ông Ngộ cho biết, gần 30 năm làm nghề, ông không nhớ mình đã tiếp xúc với bao nhiêu vị 
khách, đọc và dịch bao nhiêu câu chuyện khác nhau. Ông chỉ biết, công việc của mình buộc 
phải quên hết mọi chuyện, không được tiết lộ với ai, vì đó là bí mật, đời tư của khách. Nhưng 
có hai câu chuyện liên quan đến tình mẫu tử làm ông nhớ mãi. 

Đó là câu chuyện của người phụ nữ quê Bình Phước lấy chồng người Pháp. Sau kháng chiến, 
con trai bà theo cha về Pháp sống. Khi lớn lên, người con trở lại Việt Nam tìm mẹ. Họ gặp lại 
nhau và viết thư qua lại cho nhau 3-4 tháng một lần. 

Hơn năm nay, ông Ngộ được chị tạp vụ cho mượn chiếc ghế có tựa để ngồi mỗi khi không 
làm việc. Sợ ai đó cầm nhầm, ông phải cột cẩn thận vào những chiếc ghế đã gắn cố định. 



Mỗi lần viết thư cho con, người mẹ viết bằng tiếng Việt rồi bắt xe từ Bình Phước đến bưu 
điện nhờ ông Ngộ dịch sang tiếng Pháp gửi cho con. ‘Hơn năm nay, không thấy bà ấy đến 
nhờ tôi dịch thư nữa. Không biết, bà ấy có khỏe không’, ông Ngộ lo lắng. Vì không dùng điện 
thoại và không biết địa chỉ của người mẹ nên ông không biết làm thế nào để hỏi thăm. 

Câu chuyện thứ hai là về mẹ con người đàn ông Pháp lạc nhau trong chiến tranh. Khi qua Việt 
Nam tìm mẹ, người con tìm đến ông Ngộ nhờ dịch địa chỉ trong hồ sơ tìm mẹ. Qua những 
thông tin anh cung cấp, ông Ngộ nhờ công an xác minh địa chỉ giúp. Chỉ mất thời gian ngắn, 
người đàn ông Pháp cũng tìm được mẹ. 

 

Những thông tin về mình, hình ảnh, món quà, lá thư khách gửi tặng, ông lưu giữ lại cẩn thận. 

‘Hôm anh ấy đến địa chỉ người mẹ đang ở, người mẹ đang nằm nghỉ trong căn chòi rách nát. 
Bà ấy chỉ nằm đó cho mát, còn bà được người con gái nuôi. Nhìn mẹ vậy, anh ấy đã khóc. 
Chứng kiến mẹ con họ gặp nhau sau bao năm xa cách, tôi vừa vui vừa xúc đồng’, cụ ông kể. 

Ông Ngộ cho biết, mỗi khi làm cầu nối cho khách thành công, ông rất vui. Những người được 
ông giúp ai cũng viết thư cảm ơn. Có khách còn tặng ông quà, nhưng ông không nhận. ‘Tôi 
làm việc này không phải vì tiền, vì quà, mà muốn giúp đỡ người khác thôi’, cụ ông nói. 



 

Ông Ngộ cho biết, ông đi làm là để vui, quảng bá hình ảnh đất nước chứ không phải vì kinh 
tế. 

Anh Ngô Minh Đạt, bảo vệ ở bưu điện này cho biết, nhắc đến ông Ngộ, ai cũng thể hiện sự 
ngưỡng mộ, kính trọng vì ông tuổi cao vẫn miệt mài làm việc và là chứng nhân của những lá 
thư tay trong thời kỳ công nghệ đang lấn áp. 

Anh Đạt cũng cho biết, trước ông Ngộ đã có 2-3 người làm công việc này. Khi ông Ngộ nghỉ 
hưu, lãnh đạo bưu điện thấy ông giỏi nhiều thứ tiếng nên mời ông đến làm.  

 


