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Hợp tác, nâng phúc lợi cho đoàn viên 

Công đoàn (CĐ) Xây dựng Việt Nam và CĐ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa ký 
kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động 
(NLĐ) ngành xây dựng. 

 Theo thỏa thuận, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ cung cấp các dịch vụ, sản phẩm với 
giá ưu đãi gồm: hàng tiêu dùng, gửi tiền tiết kiệm bưu điện, dịch vụ chuyển tiền; sách giáo 
khoa, vở học sinh cho con em NLĐ, chuyển phát bưu gửi gồm thư từ, hàng hóa (cho đoàn 
viên CĐ, doanh nghiệp), đặt mua hàng qua website. Trách nhiệm của CĐ Xây dựng Việt Nam 
là tuyên truyền, vận động đoàn viên CĐ và NLĐ sử dụng sản phẩm, dịch vụ ưu đãi, giảm giá; 
tạo điều kiện để Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện truyền thông bán và giới thiệu 
các ấn phẩm dịch vụ, triển khai các chương trình khuyến mãi tại những địa điểm do các đơn 
vị trong ngành xây dựng quản lý. 

 

Đại diện 2 đơn vị trao văn bản thỏa thuận hợp tác 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá 
cao ý nghĩa của thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị; bày tỏ mong muốn hai bên sẽ triển khai nội 
dung thỏa thuận đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích thực sự cho đoàn viên, NLĐ. 
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Bộ TT&TT tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNPost đến 
2020 

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ TT&TT tiếp tục thực hiện quyền 
đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đến 
2020 để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với nhiệm vụ, kế hoạch Nhà 
nước giao tại Quyết định 41. 

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, trong quá trình hoạt động, căn cứ tình hình thực tế 
và quy định của pháp luật, Bộ TT&TT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cơ quan thực hiện quyền 

đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNPost (Ảnh minh họa: VNPost) 

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc 
họp ngày 20/8 về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty 
Truyền thông đa phương tiện (VTC) và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý việc Bộ TT&TT chuyển quyền đại diện 
chủ sở hữu vốn nhà nước tại VTC về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 
(SCIC) theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất việc bàn giao tài sản, tài chính của Đài 
Truyền hình kỹ thuật số VTC (Đài VTC) về Đài Tiếng nói Việt Nam như kết luận của Phó 
Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo 143 này 19/8/2019. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ đạo, Bộ TT&TT tiếp tục thực hiện quyền đại diện 
chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNPost đến 2020 để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh gắn 
liền với nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước giao tại Quyết định 41 ngày 3/8/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công 
cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế. 

Trong quá trình hoạt động, căn cứ tình hình thực tế và quy định của pháp luật, Bộ TT&TT đề 
xuất Thủ tướng Chính phủ cơ quan thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 
VNPost, bảo đảm yêu cầu quản lý theo quy định và phát huy tốt nhất hiệu quả sản xuất kinh 



doanh của VNPost. “Sau năm 2020, Bộ TT&TT rà soát đánh giá để có đề xuất phù hợp, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ”, thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ. 

Trước đó, vào giữa tháng 8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 26 phê 
duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Tại danh mục này, 
Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC thuộc Bộ TT&TT là 1 trong 27 doanh nghiệp 
thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 mà Nhà nước chỉ nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở 
xuống hoặc không nắm giữ cổ phần. 

Danh mục 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 mới được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt còn có tên 2 tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác cũng hoạt động trong 
lĩnh vực TT&TT, đó là Tập đoàn VNPT và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cùng ở nhóm 
các doanh nghiệp Nhà nước sẽ nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ sau cổ phần hóa. 

VNPT và MobiFone là 2 doanh nghiệp nhà nước đã được Bộ TT&TT chuyển giao quyền đại 
diện vốn chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) từ 
ngày 12/11/2018. 

Vân Anh 
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Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT 

Vừa qua, BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhân viên đại lý 
thu BHXH, BHYT cho ngành Bưu điện. 

Các học viên được bồi dưỡng kỹ năng mềm về tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; được cập nhật kiến thức mới về BHXH, BHYT, 
BHTN, nghiệp vụ quản lý thu, khai thác phát triển đối tượng. 

 

Quang cảnh một buổi đào tạo đại lý 

Các học viên trải qua kiểm tra sát hạch bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Kết quả, 80/80 
học viên đạt yêu cầu và 34 học viên mới được cấp thẻ nhân viên đại lý. 

Tính đến nay, toàn tỉnh có 57 đại lý thu (gồm 208 nhân viên đại lý), tăng 17 đại lý so với cuối 
năm 2018, được tổ chức thành 176 điểm thu, tăng 15 điểm. 

Hệ thống đại lý thu đã góp phần tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 
gia đình. Năm 2019, đã phát triển 1.755 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 939 người so 
năm 2018 và 64.800 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng 3.237 người. 
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Hội nghị tuyên truyền đối thoại chính sách BHXH, BHYT năm 2019 

Ngày 28/08/2019, Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Ea Bung, Bảo hiểm xã hội huyện phối 
hợp UBND xã và bưu điện huyện Ea Súp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách 
BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019. Về tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần 
Hồng Thái – Giám đốc BHXH huyện. 

 

Hình ảnh tại buổi đối thoại chính sách BHXH tự nguyện và BHYT tại xã Ea Bung 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Minh - chuyên viên BHXH huyện trình bày 
những nội dung chính của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và bảo hiểm y tế 
đối với hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình như đối tượng 
tham gia, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục, các chế 
độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện... 

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã được cơ quan BHXH huyện cung cấp thêm tờ rời để nắm 
bắt thêm thông tin về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đó hiểu rõ hơn và 
tuyên truyền đến người thân và những người xung quanh để cùng tham gia và góp phần đạt 
được chỉ tiêu bao phủ BHYT cho toàn xã Ea Bung. 

Kết thúc Hội nghị, đã có 8 trường hợp trực tiếp đăng ký và đóng tiền tham gia BHXH tự 
nguyện. 
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9 năm với gần 20 lần trao tặng dòng máu hiếm của người cán bộ Bưu điện 

Mang trong mình nhóm máu hiếm nên mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại báo có ca 
bệnh cấp cứu khẩn cấp cần tiếp máu, dù là lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng, ngày đông hay 
ngày hè, anh Đào Văn Chính, công tác tại phòng Kế hoạch Kinh doanh, Bưu điện thành 
phố Hà Nội đều sẵn sàng lên đường. 

Trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện vào năm 2010, anh Đào Văn Chính mới biết 
mình mang nhóm máu hiếm Rh-. Tại Việt Nam, cứ 10.000 người thì chỉ có 4 đến 7 người 
mang nhóm máu này, chiếm tỉ lệ 0,04 - 0,07%. 

 

Anh Đào Văn Chính trong lần tham gia Chương trình hiến máu của Tổng công ty 

Mỗi người được đặc trưng bằng một nhóm máu A, B, O hoặc AB. Ngoài ra, trong mỗi nhóm 
máu còn có kháng nguyên Rh. Nếu trong máu có kháng nguyên Rh thì gọi là Rh dương tính 
(+), nếu không có kháng nguyên Rh thì gọi là Rh âm tính (-). Ở Việt Nam, nhóm máu có 
kháng nguyên Rh- rất hiếm gặp. Đặc điểm của nhóm máu Rh- là có thể truyền máu cho người 
có nhóm máu Rh+ hoặc Rh- nhưng chỉ có thể nhận máu của người có cùng hệ nhóm máu Rh- 
giống mình. Vì vậy, những người có nhóm máu như anh Chính thường gặp rất nhiều khó 
khăn khi không may cần phải truyền máu. 

Anh Chính thuộc nhóm máu O Rh-, còn đặc biệt ở chỗ là có thể hiến máu cho tất cả những 
người thuộc nhóm máu hiếm khác (A Rh-, B Rh-, AB Rh-, O Rh-) nhưng chỉ được nhận duy 
nhất của nhóm O Rh-. Ban đầu anh rất hoang mang, nghĩ rằng mình đang mắc một căn bệnh 
nguy hiểm nào đó nên lên Internet tìm hiểu nhiều ngày liền. Từ đó anh Chính biết đến Câu lạc 
bộ nhóm máu hiếm khu vực phía Bắc và ngay lập tức đăng ký tham gia để giao lưu, học hỏi 
có thêm những hiểu biết và dự phòng cho mình. 

Tham gia câu lạc bộ, chứng kiến nhiều trường hợp người bệnh trong lúc nguy cấp cần đến 
máu hiếm đã thôi thúc anh Chính luôn sẵn lòng lên đường hiến máu mỗi khi được kêu gọi. 
Câu lạc bộ lúc anh Chính tham gia mới chỉ có vài chục thành viên đến nay đã lên đến hơn 300 
người. Trải qua gần 20 lần hiến máu, anh Đào Văn Chính có những kỷ niệm không thể nào 
quên. 



  

Năm 2018, một sản phụ chuẩn bị sinh con mang nhóm máu O Rh- nên khi trở dạ cần phải có 
máu dự phòng. 4 giờ sáng, khi đang còn trong giấc ngủ thì anh Chính nhận được điện thoại 
của câu lạc bộ. Ngay lập tức, anh cùng 2 thành viên khác đến Bệnh viên Phụ sản Trung ương 
chờ sẵn cho đến khi sản phụ mẹ tròn con vuông mới yên tâm ra về. Hay có lần một bác sĩ 
người Pháp bị tan nạn ở Hà Nội cần truyền máu hiếm, biết tin, anh Chính cùng các thành viên 
câu lạc bộ vội đến Viện huyết học để hiến máu. 

Trường hợp gần đây nhất là ngày 14/8/2019 vừa qua, vào khoảng 3 giờ chiều khi anh Chính 
đang bận rộn với công việc ở cơ quan thì nhận được điện thoại của chủ nhiệm câu lạc bộ 
thông báo có một bệnh nhi đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương cần tiểu cầu gấp. 
Không do dự, anh Chính liền xin phép lãnh đạo đến Viện để hiến tiểu cầu cho bệnh nhi. 

  

 

9 năm tham gia câu lạc bộ với gần 20 lần hiến máu cứu người của người nhân viên bưu điện 
Đào Văn Chính 

  

Vượt qua cửa tử, nhiều cá nhân và gia đình mới hiểu được những khó khăn mà người có 
nhóm máu hiếm gặp phải. Quá trình cho và nhận máu hiếm có một nguyên tắc đặc biệt đó là 
các thành viên không hiến máu trong những đợt kêu gọi phổ thông bởi khối hồng cầu khi đã 
tách ra khỏi cơ thể chỉ có giới hạn sử dụng trong 42 ngày. Trong khi một người đi hiến máu 
phải mất 90 ngày mới có thể đi hiến được lần thứ 2. Đối với hiến tiểu cầu thì 3 tuần sau mới 
có thể hiến lại lần tiếp theo. Do đó, câu lạc bộ thường khuyến cáo các thành viên rằng không 
đi hiến máu trong các đợt vận động mà chỉ khi có trường hợp kêu gọi bệnh nhân cấp cứu hoặc 
thai phụ chuẩn bị sinh thì mới đến hiến để có nguồn máu tươi và kịp thời nhất.  

  

Mỗi lần hiến máu toàn phần, anh Chính cung cấp 350ml máu hiếm, còn với tiểu cầu thì mỗi 
lần 250ml. Những lần đến hiến máu trực tiếp tại bệnh viện trong các ca cấp cứu, người nhà 
bệnh nhân sau đó rất tận tình mời ăn uống và có nhã ý bồi dưỡng nhưng anh Chính không bao 
giờ nhận bởi luôn tâm niệm mình có thể góp sức cứu giúp người khác trong lúc nguy cấp 
chính là niềm vui, là nghĩa cử cao đẹp nên cho đi mà không mong muốn nhận lại. Có năm anh 
Chính hiến 4 lần, có năm hiến 1 lần. Hễ khi nào bệnh viện gọi có bệnh nhân cần truyền máu là 
anh lên đường. 

  



Với thâm niên 9 năm tham gia hiến máu, anh Đào Văn Chính chia sẻ: “Từ lúc tham gia câu 
lạc bộ nhóm máu hiếm miền Bắc, tôi ý thức được rằng, dòng máu của mình rất cần cho cho 
các cá nhân trong cộng đồng mình. Vì vậy, tôi luôn có ý thức bảo vệ dòng máu như ăn uống, 
sinh hoạt điều độ và chỉ tham gia hiến máu khi có yêu cầu chứ không thể thường xuyên hiến 
máu trong các đợt phát động đại trà. Vì có như vậy, trong những lúc cần máu khẩn cấp thì tôi 
mới có khả năng cùng các bác sĩ góp sức cứu giúp người bệnh.”. 

 


