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Bưu điện tỉnh Yên Bái mở rộng thị trường, tạo việc làm mới, nâng cao đời sống người 

lao động 

Với số lượng lớn các điểm giao dịch và nguồn khách hàng đông đảo, Bưu điện tỉnh Yên Bái 

đã triển khai cung cấp các sản phẩm hàng tiêu dùng, đặc biệt ưu tiên mặt hàng nội địa nhằm 

thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

 

Cán bộ Bưu điện huyện Yên Bình chi trả lương hưu cho người dân. (Ảnh: Hồng Duyên) 

Với chức năng quản lý vận hành, khai thác mạng lưới bưu chính công cộng, phục vụ bưu 

chính công ích, cung cấp các dịch vụ công và kinh doanh các dịch vụ trên 3 lĩnh vực: bưu 

chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông, quảng cáo, thời gian qua, 

Bưu điện tỉnh Yên Bái luôn đảm bảo thông tin bưu chính thông suốt, góp phần trong việc phát 

triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương.  

Thực tế cho thấy, lợi thế mạng lưới điểm phục vụ rộng khắp đến xã phường, lực lượng lao 

động đông, được đào tạo chuyên nghiệp, trang thiết bị được đầu tư, Bưu điện tỉnh đã nhanh 

chóng tối ưu hóa mạng lưới, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để mở rộng thị trường, đa 

dạng các loại hình dịch vụ.  

Đồng thời, chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh cung cấp các dịch vụ hành chính công như: 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

(theo Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ) tại các bưu cục, 

bưu điện văn hóa xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân. 

Bưu điện đã mở bưu cục hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tiếp 

nhận dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thay thế cán bộ một số sở, ngành tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, thực hiện công tác luân chuyển hồ sơ, 

góp phần giảm tải công việc và giảm biên chế cho một số sở, ngành.  

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành 



chính công mà Nhà nước không nhất thiết thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội 

đảm nhiệm”, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành triển khai cung cấp các dịch vụ 

công phục vụ nhân dân như: phối hợp với BHXH cung cấp dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp 

BHXH, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng. 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả bảo trợ xã hội; với Cục thuế thực 

hiện thu thuế hộ kinh doanh nộp thuế khoán; với Công ty Điện lực thu tiền điện; với Cục 

Thống kê thực hiện thống kê giá tiêu dùng hay phối hợp với Công an tỉnh thu hộ tiền phạt vi 

phạm giao thông, cấp đổi hộ chiếu… 

Song song với đó, các dịch vụ truyền thống cũng được đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, 

nhất là ứng dụng công nghệ để phát triển dịch vụ chuyển phát hàng thương mại điện tử với 

sản lượng 200.000 bưu gửi/ tháng, các dịch vụ tài chính như nhận gửi tiền tiết kiệm, chuyển 

tiền, tín dụng, điện hoa, bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, thu hộ các công ty tài chính, các 

hãng bảo hiểm...  

Với số lượng lớn các điểm giao dịch và nguồn khách hàng đông đảo, Bưu điện tỉnh đã triển 

khai cung cấp các sản phẩm hàng tiêu dùng, đặc biệt ưu tiên mặt hàng nội địa nhằm thực hiện 

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

Ngoài ra, triển khai các điểm bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ nhằm thực hiện tiêu chí số 8 về 

nông thôn mới.  

Do đó, 5 năm qua, doanh thu của Bưu điện tỉnh hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 

được giao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 32%, thu nhập của người lao động tăng 

trung bình 8 - 10%, nộp ngân sách nhà nước tăng trung bình 60%, các dịch vụ kinh doanh đã 

bù đắp được dịch vụ công ích, đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước.  

Với các dịch vụ ngày một nhiều, áp lực kinh doanh ngày càng lớn, bên cạnh các giải pháp 

thúc đẩy người lao động tích cực sản xuất kinh doanh, các giải pháp nâng cao đời sống tinh 

thần cho người lao động được chú trọng quan tâm như: chỉ đạo chuyên môn và các tổ chức 

đoàn thể triển khai nhiều phong trào thi đua, tôn vinh tập thể và cá nhân lao động giỏi, lao 

động sáng tạo...  

Để triển khai có hiệu quả việc mở rộng thị trường, tạo việc làm mới, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần cho người lao động, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bưu điện tỉnh 

cho biết: "Trước hết, chúng tôi tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, 

đảng viên, người lao động nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiếp tục bám sát các 

chương trình, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để mở rộng dịch vụ phù hợp với 

năng lực của đơn vị nhằm tạo thêm việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh".  

Đơn vị cũng quan tâm xây dựng đội ngũ, đào tạo chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ 

năng kinh doanh giúp người lao động đủ kiến thức để cùng một lúc cung cấp nhiều loại hình 

dịch vụ.  

"Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, xây dựng các 

mô hình điển hình tiên tiến và nhân rộng để lan tỏa trong toàn đơn vị... xây dựng tập thể đồng 

lòng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao” - bà Hương cho biết thêm. 

Trần Minh 
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Đa dạng hình thức tuyên truyền chính sách bảo hiểm 

 Với nhiều hoạt động ra quân tuyên truyền, đối thoại, tư vấn trực tiếp với người dân về chính 

sách bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, đến nay toàn 

tỉnh có 1.030.115 người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai 

nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), đạt 94,7% kế hoạch BHXH Việt Nam 

giao. 

Nổi bật nhất, số người tham gia BHXH tự nguyện đến nay là 12.206 người, so với cùng kỳ 

năm 2019 tăng 6.437 người. 

Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau Trịnh Trung Kiên cho biết, mặc dù dịch bệnh Covid-19 ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc tuyên truyền các chính sách BHYT, BHXH nhưng BHXH đã rất 

quyết tâm đề ra kế hoạch tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, như phối hợp đăng, 

chuyển đăng gần 300 tin, bài trên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh, Bản tin của Sở Tư pháp 

và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo Thanh Niên, Báo Pháp Luật, Báo Đất Mũi. Đồng thời ký kết 

phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau xây dựng chuyên mục, 

chuyên trang tuyên truyền cao điểm ngày BHYT Việt Nam. 

Song song với việc phối hợp tuyên truyền qua các báo, đài, BHXH tỉnh in 50 băng rôn tuyên 

truyền về phòng, chống dịch Covid-19 “Những việc cần làm”, treo tại các khu dân cư, các 

trục đường chính TP Cà Mau và các huyện. Cấp phát 7.170 tờ gấp “BHXH Việt Nam - Vững 

trụ cột an sinh”. 

Phòng Tuyên truyền, BHXH tỉnh, BHXH các huyện phối hợp bưu điện cùng với chính quyền 

địa phương tổ chức đối thoại. Đầu năm đến nay đã tổ chức 354 cuộc đối thoại, qua đó phát 

triển 3.920 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và 941 đối tượng tham gia BHYT hộ gia 

đình. Ngoài ra, toàn tỉnh đã khai thác mới 93 đơn vị với 254 lao động tham gia BHXH bắt 

buộc. 

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động, BHXH đã tổ 

chức tư vấn, hướng dẫn và trực tiếp hỗ trợ đơn vị lập thủ tục; từ cơ sở dữ liệu của Cục Thuế 

cung cấp, BHXH tỉnh tiến hành rà soát và thực hiện quy trình khai thác đơn vị tham gia 

BHXH theo quy định. 

 



Các tổ tuyên truyền BHXH huyện Thới Bình trực tiếp tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến 

các tiểu thương.  

Ông Trịnh Trung Kiên chia sẻ: "Đầu năm đến nay, cùng với BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã 

2 lần tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và ra quân 

hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam nhằm tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình. Lễ ra quân được tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo thiết thực, 

trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, từ đó tạo hiệu ứng tích cực, lan toả trong cộng đồng, giúp 

người dân nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình, từ đó chủ động, tích cực tham gia và vận động người thân cùng tham gia 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội". 

Cùng với việc tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 

đình, ngành BHXH từng bước kiện toàn tổ chức, bộ máy bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả giải quyết TTHC; chuyển viên chức sang tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Giải quyết TTHC 

tỉnh Cà Mau; bộ phận tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả cấp huyện. Đồng thời chấn chỉnh tình 

trạng xử lý hồ sơ tồn đọng trên hệ thống tin một cửa điện tử; tiếp nhận, giải quyết, cập nhật 

kết quả lên hệ thống thông tin 1 cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định; triển khai sử dụng 

hệ thống phản ánh, kiến nghị tại Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện nghiêm quy trình tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 20/5/2020, 

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh. 

Nhằm hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân, thời gian tới, ngành BHXH sẽ phối hợp với các 

đại lý thu tăng cường công tác duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình. Chuyển danh sách người tham gia đến hạn đóng BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình tháng 6/2020 đến các đại lý thu BHXH, BHYT để tuyên truyền, vận động 

đối tượng tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Bên cạnh đó sẽ tiếp tục phối hợp với UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên 

truyền, đối thoại tại địa bàn dân cư; phối hợp với bưu điện tổ chức hội nghị phát triển đối 

tượng; đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và làm việc trực tiếp với đơn vị. Đồng thời giải 

quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đúng quy định; tăng cường thực hiện giao dịch 

điện tử; thường xuyên kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động về việc lập hồ sơ chi trả các chế 

độ ngắn hạn cho người lao động; kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, công tác chi trả lương hưu 

và trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện, đảm bảo an toàn, tiện lợi, kịp thời cho người thụ 

hưởng./. 

Phúc Duy 
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Phát hành đặc biệt bộ tem Chiến thắng Bạch Đằng (1288) 

 

Bộ tem như thước phim lịch sử, ghi lại chiến tích lừng lẫy của quân dân nước Nam, qua đó 

thể hiện tài thao lược của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. 

Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Quốc công Tiết 

chế Hưng Đạo đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng với Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và 

vua Trần Nhân Tông đã tiêu diệt, bắt sống toàn bộ đạo binh thuyền hùng mạnh gồm 600 chiến 

thuyền và 40.000 quân xâm lược Mông - Nguyên do Ô Mã Nhi chỉ huy đã khắc đậm trong ký 

ức dân tộc Việt Nam như một chiến công huyền thoại trong lịch sử chống ngoại xâm, là minh 

chứng hùng hồn về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền 

lãnh thổ Việt Nam. 

Nhằm ôn lại một trong những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống 

văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ, ngày 18/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem "Chiến thắng Bạch Đằng 

(1288)". 

 

https://vtv.vn/chien-thang-bach-dang.html


Bộ tem tái hiện lại quang cảnh trận chiến trên sông Bạch Đằng lịch sử với hùng khí "Sát thát" 

của thế trận toàn dân. Bối cảnh là khi thủy triều rút tại cửa sông Bạch Đằng với hình ảnh là 

hàng loạt tàu của quân Nguyên - Mông bị cọc gỗ đâm thủng chìm dần trong biển lửa; Các 

cánh quân của vua tôi nhà Trần trong tiếng trống trận dũng mãnh tiến công; Tàu giặc bị đốt 

cháy; quân địch bị tiêu diệt, lửa cháy ngút trời khiến quân xâm lược hoảng loạn. Đặc biệt, bộ 

tem cũng khắc họa rõ nét hình tượng người lãnh đạo chỉ huy trận đánh cưỡi ngựa cùng quân 

dân đánh đuổi quân Nguyên – Mông. Minh họa thêm cho trận đại chiến lừng lẫy trên là sơ đồ 

trận đánh Bạch Đằng. 

Bộ tem như thước phim lịch sử, ghi lại chiến tích lừng lẫy của quân dân nước Nam, qua đó 

thể hiện tài thao lược của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. 

Với tông màu nóng, bộ tem đã thể hiện thành công khí thế hừng hực của các cánh quân trong 

trận thủy chiến lớn nhất lịch sử Việt Nam. 

Bộ tem gồm 01 mẫu, được thiết kế tràn lề với khuôn khổ 54 x 37 mm, do họa sĩ Nguyễn Du 

(Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng bưu 

chính công cộng từ 18/7/2020 đến 30/6/2022. 

Trước đó, năm 1988, bộ tem "Kỷ niệm 700 năm chiến thắng giặc Nguyên Mông (1288-1988)" 

đã được phát hành ngày 09/4/1988, bộ tem gồm 2 mẫu, mẫu 1 phác họa đoàn quân chiến 

thắng trở về; mẫu 2 phác họa trận thủy chiến Bạch Đằng. Bộ tem do họa sỹ Trần Lương thiết 

kế. 

https://vtv.vn/hung-dao-vuong-tran-quoc-tuan.html


 

Nguồn: Báo Tiền phong 

Ngày đăng: 18/07/2020 
Mục: Văn hóa 

Quảng Ninh: Phát hành bộ tem đặc biệt về Chiến thắng Bạch Đằng 

Sáng 18/7, tại Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) Bộ Thông tin và Truyền thông phối 

hợp với UBND tỉnh tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem “Chiến thắng Bạch Đằng năm 

1288”. 

Bộ tem tái hiện lại quang cảnh trận chiến trên sông Bạch Đằng lịch sử với hùng khí “Sát thát” 

của thế trận toàn dân đã tiêu diệt, bắt sống toàn bộ đạo binh thuyền hùng mạnh của quân xâm 

lược Mông - Nguyên do Ô Mã Nhi chỉ huy.   

Đặc biệt, bộ tem cũng khắc họa rõ nét hình tượng người lãnh đạo chỉ huy trận đánh cưỡi ngựa 

cùng quân dân đánh đuổi quân Nguyên – Mông. 

 

Bộ tem "Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288". 

Với tông màu nóng, bộ tem đã thể hiện thành công khí thế hừng hực của các cánh quân trong 

trận thủy chiến lớn nhất lịch sử Việt Nam. Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính 

công cộng từ 18/7/2020 đến 30/6/2022. 

Trước đó, năm 1988, bộ tem “Kỷ niệm 700 năm chiến thắng giặc Nguyên Mông (1288-

1988)” đã được phát hành ngày 09/4/1988, gồm 2 mẫu, mẫu 1 phác họa đoàn quân chiến 

thắng trở về và mẫu 2 phác họa trận thủy chiến Bạch Đằng. 

https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2020/kouhahchb_biuhaxoiha/2020_07_18/06_tgcy.jpg


 

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (bên phải) cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (bên trái) 

ký đóng dấu phát hành bộ tem "Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288". 

Khu di tích chiến thắng Bạch Đằng 1288 được xếp hạng là Khu di tích quốc gia đặc biệt ngày 

27/9/2012, với 11 di tích đặc biệt quan trọng nằm trải dài trên địa phận thị xã Quảng Yên và 

TP.Uông Bí. Trong đó, 3 di tích bãi cọc cổ, gồm bãi cọc Yên Giang, bãi cọc đồng Vạn Muối, 

bãi cọc Đồng Má Ngựa nằm trên địa bàn thị xã Quảng Yên được coi là linh hồn của khu di 

tích. 

 

https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2020/kouhahchb_biuhaxoiha/2020_07_18/07_tbmw.jpg


 

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử 

Ngày đăng: 18/07/2020 
Mục: Văn hóa 

Phát hành Bộ tem bưu chính "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)" 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Quảng Ninh ký kết phát hành bộ tem đặc biệt. 

Ngày 18-7, tại thị xã Quảng Yên, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Thông tin và 

Truyền thông tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Chiến thắng Bạch Đằng 

(1288)". 

Bộ tem "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)" tái hiện lại quang cảnh trận chiến trên sông Bạch 

Đằng lịch sử với hùng khí “Sát thát” của thế trận toàn dân. Bối cảnh là khi thủy triều rút tại 

cửa sông Bạch Đằng, hình ảnh hàng loạt tàu của quân Nguyên - Mông bị cọc gỗ đâm thủng 

chìm dần trong biển lửa; các cánh quân của vua tôi nhà Trần trong tiếng trống trận dũng mãnh 

tiến công; tàu giặc bị đốt cháy; quân địch bị tiêu diệt, lửa cháy ngút trời khiến quân xâm lược 

hoảng loạn. 

Đặc biệt, bộ tem cũng khắc họa rõ nét hình tượng người lãnh đạo chỉ huy trận đánh cưỡi ngựa 

cùng quân dân đánh đuổi quân Nguyên – Mông. Minh họa thêm cho trận đại chiến lừng lẫy 

trên là sơ đồ trận đánh Bạch Đằng.   

 



Bộ tem gồm một mẫu tem do họa sĩ Nguyễn Du (thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) 

thiết kế tràn lề, khuôn khổ 54 x 37 (mm), tông màu nóng thể hiện khí thế hừng hực của các 

cánh quân trong trận thủy chiến lớn nhất lịch sử Việt Nam. Bộ tem được cung ứng trên mạng 

Bưu chính công cộng từ ngày 18-7-2020 đến ngày 30-6-2022, giá mặt 4.000 đồng. 

Trước đó, từ năm 1958 đến năm 2019, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 15 bộ tem về tỉnh 

Quảng Ninh. Trong đó, bộ tem “Kỷ niệm 700 năm chiến thắng giặc Nguyên Mông (1288-

1988)” được phát hành ngày 9-4-1988, bộ tem gồm hai mẫu, mẫu một phác họa đoàn quân 

chiến thắng trở về, mẫu hai phác họa trận thủy chiến Bạch Đằng. Bộ tem do họa sĩ Trần 

Lương thiết kế”.  

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: 

“Với ngôn ngữ riêng, hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhiều thông tin, bộ tem sẽ là một thông điệp đa 

chiều, góp phần giới thiệu, quảng bá và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể nhân 

dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích lịch sử 

Bạch Đằng”. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu khẳng định: “Truyền thống Bạch Đằng 

và truyền thống kỷ luật, đồng tâm của công nhân Mỏ là điểm tựa của nhân dân các dân tộc 

tỉnh Quảng Ninh. Trong tương lai, Quảng Ninh sẽ có thêm nhiều thành tựu mới để khẳng định 

vị trí một địa bàn động lực, một cực tăng trưởng nhanh và là đầu tàu trung tâm kinh tế mạnh 

của vùng đồng bằng sông Hồng, vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ”. 

Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)” là sự kiện nhằm 

khẳng định ý nghĩa và giá trị lớn lao của chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử đấu tranh chống 

giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước của dân tộc ta. Đồng thời giới thiệu, quảng bá những giá trị to 

lớn của khu di tích lịch sử Bạch Đằng tới đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè trên thế 

giới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát 

huy các giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích lịch sử Bạch Đằng. 

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt 

Bạch Đằng. 

QUANG THỌ 



 

Nguồn: Báo Tuổi trẻ 

Ngày đăng: 18/07/2020 
Mục: Văn hóa 

Phát hành bộ tem đặc biệt về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 

Ngày 18-7, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Bộ Thông tin và truyền thông chính 

thức phát hành bộ tem đặc biệt về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 tại khu di tích quốc 

gia đặc biệt ghi dấu chiến thắng Bạch Đằng trên địa bàn thị xã Quảng Yên. 

 

Bộ tem đặc biệt về chiến thắng Bạch Đằng 1288 vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp 

cùng Bộ Thông tin và truyền thông phát hành ngày 18-7 - Ảnh: TIẾN THẮNG 

Bộ tem lần này tiếp tục khắc họa dấu ấn một trong những trang sử hào hùng của dân tộc Việt 

Nam, qua đó góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ khi trận đánh Bạch 

Đằng năm 1288 chính là một trong những trận đánh quan trọng nhất trong công cuộc kháng 

chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông của lịch sử nước nhà. 

Năm 1288, dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng với Thái thượng 

hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông, quân dân Đại Việt khi đó đã tiêu diệt, bắt sống 

toàn bộ đạo binh thuyền hùng mạnh gồm 600 chiến thuyền và 40.000 quân xâm lược Nguyên - 

Mông do Ô Mã Nhi chỉ huy. 

Bộ tem lần này gồm một mẫu tem giá mặt 4.000 đồng, tái hiện quang cảnh trận chiến trên sông 

Bạch Đằng lịch sử với hùng khí "sát thát" của thế trận toàn dân. Bối cảnh là khi thủy triều rút tại 

cửa sông Bạch Đằng với hình ảnh là hàng loạt tàu của quân Nguyên - Mông bị cọc gỗ đâm 

thủng, chìm dần trong biển lửa. 

Đặc biệt, bộ tem khắc họa rõ nét hình tượng người lãnh đạo chỉ huy trận đánh cưỡi ngựa cùng 

quân dân đánh đuổi quân xâm lược. Tem được thiết kế tràn lề, khuôn khổ 54x37mm do họa sĩ 

Nguyễn Du - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - thiết kế, với tông màu nóng thể hiện khái quát 

khí thế hừng hực của các cánh quân trong trận thủy chiến lớn nhất lịch sử Việt Nam.  

Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 18-7 đến ngày 30-6-2022. 

https://cdn.tuoitre.vn/2020/7/18/tem-phat-hanh-15950535598871841015133.jpg


 

Bộ tem “Kỷ niệm 700 năm chiến thắng giặc Nguyên - Mông (1288-1988)” - Ảnh: TIẾN 

THẮNG chụp lại 

Trước đó, vào ngày 9-4-1988, bộ tem "Kỷ niệm 700 năm chiến thắng giặc Nguyên Mông (1288-

1988)" cũng đã được phát hành, khi đó do họa sĩ Trần Lương thiết kế, gồm 2 mẫu phác họa đoàn 

quân chiến thắng trở về và trận thủy chiến Bạch Đằng. 
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Nguồn: Báo Tin tức Việt Nam 

Ngày đăng: 20/07/2020 
Mục: Đời sống 

Thừa Thiên Huế: Trong 6 tháng, hơn 1 triệu người tham gia BHYT 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng số đối tượng tham gia 

BHYT đạt 1.137.954 người, đạt 98,84% kế hoạch được giao. 

 

Toàn cảnh hội nghị. 

Ngày 20/7, thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, vừa tổ chức Hội nghị 

sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của 2 chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, 

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực đổi mới, hoàn thiện phương pháp chỉ đạo, điều hành. 

BHXH tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết 

của Đảng, Chính phủ về lĩnh vực BHXH, BHYT; nhất là đã kịp thời tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, 

ứng phó với đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; chủ 

động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 

năm 2020. 

Từ việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm, đến việc phân công trách nhiệm 

phụ trách lĩnh vực, phụ trách địa bàn đều được quan tâm thực hiện tốt nhất và đã mang lại 

những kết quả khả quan. 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kết quả thể 

hiện qua một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như sau: tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt 

buộc là 118.353 người, đạt 91,34% kế hoạch được giao; tổng số đối tượng tham gia BHYT 

đạt 1.137.954 người, đạt 98,84% kế hoạch được giao; tổng số người tham gia BHXH tự 

nguyện là 8.142 người, đạt 51,82% kế hoạch được giao. 

Tính đến ngày 30/6/2020, toàn tỉnh đã thu được 1.448.072 triệu đồng, đạt 44,78% so với kế 

hoạch BHXH Việt Nam giao; so với cùng kỳ năm trước, số thu tăng gần 55.973 triệu đồng, 

tương ứng tăng 4%. Tiếp nhận và giải quyết 884 hồ sơ hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, 

TNLĐ - BNN hằng tháng và 4.453 hồ sơ hưởng các chế độ trợ cấp một lần; Quản lý và chi trả 

cho hơn 30.955 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với tổng số tiền chi trả 

bình quân 139.100 triệu đồng/tháng. 

Tiếp nhận 5.849 hồ sơ hưởng mới trợ cấp thất nghiệp từ Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội (tăng 93% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 



3.800 người hưởng với số tiền trên 10.000 triệu đồng/tháng. Ước chi phí KCB BHYT phát 

sinh tại tỉnh do cơ sở KCB đề nghị (bao gồm cả thanh toán trực tiếp) là 998.050 triệu 

đồng/1.127.436 lượt; Đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với 20 đơn vị SDLĐ, 

kiểm tra 10 đại lý thu BHXH, BHYT và kiểm tra nội bộ 4 đơn vị. Thực hiện 10 cuộc thanh tra 

đột xuất tại 13 đơn vị SDLĐ.  

Công tác giao dịch hồ sơ điện tử đã được triển khai thực đồng bộ và đạt hiệu quả cao, hồ sơ 

được xử lý sớm hơn so với thời hạn quy định. Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính triển khai được kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn 

vị sử dụng lao động trong việc giao và nhận kết quả; rút ngắn, giảm thiểu thời gian và chi phí 

đi lại của đơn vị. 

 

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc 

BHXH tỉnh trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các cá nhân ngoài 

ngành. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn tồn tại, hạn chế: Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, số 

người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN giảm; việc chuyển nộp tiền đóng BHXH, 

BHYT, BHTN không kịp thời, dẫn đến nợ đọng; vẫn còn nhiều doanh nghiệp cố tình trốn 

đóng, thường xuyên nợ đọng, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN dẫn đến nợ kéo 

dài, số tiền nợ lớn… 

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan quyết tâm 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đẩy mạnh khai thác đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và người 

tham gia BHXH tự nguyện, nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 

Tổ chức các Hội nghị đối thoại trực tiếp tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT đối tượng tự đóng tại các phường, cụm dân cư. Tăng cường tuyên truyền về 

chính sách BHYT đối với học sinh, sinh viên. Các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh bố trí viên 

chức, nhân viên duy trì công tác ra quân ngày thứ Bảy hàng tuần để phát triển đối tượng tham 

gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn 

thời gian giao dịch của các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp với cơ quan BHXH; Vận 

hành thông suốt Hệ thống thông tin giám định BHYT… 

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo BHXH tỉnh đã trao tặng các hình thức khen thưởng của 

BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 

2019 và 6 tháng đầu năm 2020. 



 

Nguồn: Báo Nhân dân online 

Ngày đăng: 20/07/2020 
Mục: Xã hội 

Vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ "kép" 

 

Cán bộ bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh tuyên truyền chính sách về BHYT, BHXH cho người 

dân. 

Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã kịp thời thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm an sinh 

xã hội, ứng phó đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao năm 2020 trong bối cảnh cả nền kinh tế bị ảnh hưởng, tác động bởi 

dịch bệnh. 

Ðiểm sáng trong phát triển đối tượng 

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối 

năm 2020, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh cho biết, BHXH Việt Nam đã 

bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với 

các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị 

quyết của Ðảng, Chính phủ về lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là đã kịp thời 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm 

an sinh xã hội, ứng phó đại dịch Covid-19. Ðồng thời, BHXH Việt Nam chủ động xây dựng 

kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 

nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020. 

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, đến ngày 30-6, số người tham gia BHXH đạt 

khoảng 15,144 triệu người: trong đó, số tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người. Ðáng 

chú ý, vượt qua giai đoạn khó khăn do thực hiện cách ly xã hội, số người tham gia BHXH tự 

nguyện vẫn tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019, đạt 670,8 nghìn người; BH thất nghiệp là 

12,716 triệu người; số người tham gia BHYT là 85,521 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% 

dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ước đạt 45,3% kế hoạch cả năm (tăng 

6,8% cùng kỳ năm 2019). Tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ một tháng trở lên) khoảng 

21.231 tỷ đồng. 

Có thể thấy, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp đều sụt giảm so với 

cuối năm 2019 bởi tác động của dịch bệnh, tuy nhiên số người tham gia BHXH tự nguyện 



tăng đều, nhất là tăng mạnh trong hai đợt lễ ra quân vận động tuyên truyền người dân tham 

gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, do BHXH Việt Nam phối hợp ngành bưu điện tổ 

chức trên toàn quốc vừa qua là điểm sáng trong công tác phát triển đối tượng của ngành... 

Lý giải số người tham gia giảm; số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tăng là do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp hoặc tạm ngừng 

sản xuất, kinh doanh, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc, cho nên không thể 

tiếp tục tham gia BHXH, BHYT... 

Vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ 

Trong bối cảnh các đơn vị, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã 

tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan hỗ 

trợ các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kịp thời thẩm định hồ sơ, 

giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh. Theo báo cáo của BHXH các địa phương, đến hết ngày 30-6, số đơn vị đã nộp 

hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 người lao động và số tiền khoảng 475 tỷ đồng. 

Ðồng thời, trong sáu tháng đầu năm, BHXH Việt Nam tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành 

phố chủ động phối hợp Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời KCB hoặc chuyển tuyến KCB 

BHYT khi nghi ngờ nhiễm Covid-19; bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở 

KCB bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19. Ðồng thời thực hiện ngay việc 

tạm ứng kinh phí cho các cơ sở để bảo đảm hoạt động KCB BHYT, nhất là các tỉnh có người 

phát hiện nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19; thực hiện thanh toán chi KCB BHYT liên 

quan dịch Covid-19 và sử dụng kinh phí từ quỹ KCB BHYT hỗ trợ chống dịch Covid-19. 

Hiện nay, dù dịch Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, nhưng tình hình dịch trên thế 

giới vẫn còn nhiều phức tạp, tác động rất lớn đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 

người dân, doanh nghiệp tiếp tục gặp các khó khăn. Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt 

Nam Ðào Việt Ánh, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, BHXH Việt Nam đã xây 

dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành (từng tháng, quý, cả năm) nhằm tăng 

tốc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trong đó, sẽ tăng cường 

phối hợp các hệ thống đại lý thu tổ chức các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp; đẩy 

mạnh, đổi mới công tác truyền thông trong tình hình mới, tập trung truyền thông hướng đến 

các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình,... 

Ðẩy mạnh phối hợp thanh tra liên ngành, tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các 

đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phối hợp ngành bưu điện quản lý chặt chẽ đối 

tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công ích; đẩy 

mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ; tăng cường, chủ động 

kiểm soát chi phí KCB BHYT, bảo đảm thực hiện đúng dự toán được giao năm 2020;... 

Ðồng thời, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin, giao dịch điện tử; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịnh vụ công thuộc thẩm quyền giải 

quyết của ngành trên cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia 

đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia... 

Bài và ảnh: Anh Thu 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong tình hình dịch bệnh, quyền lợi người tham gia 

BHXH, BHYT vẫn được bảo đảm, tăng cường. Toàn ngành đã giải quyết: 60.523 hồ sơ 

hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng (tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2019); 454.209 

người hưởng trợ cấp một lần (tăng 9,2% so cùng kỳ năm 2019); 4.589.884 lượt người hưởng 



chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí KCB BHYT cho 

hơn 77,6 triệu lượt người. Phối hợp ngành lao động - thương binh và xã hội giải quyết cho 

474.622 người hưởng chế độ BH thất nghiệp (tăng 11,5% so cùng kỳ năm 2019), trong đó: 

468.152 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 6.470 người hưởng kinh phí hỗ trợ học 

nghề... 

 

 


