
 

Nguồn: ICT Vietnam    
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Mục: Tin tức 

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình 
cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. 

Để thể hiện lòng thành kính, tình cảm yêu mến, kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ 
Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An sẽ phát hành đặc biệt bộ tem 
"Kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ 
Chí Minh (1970-2020)" vào ngày 16/5/2020 tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh 
Nghệ An. 

Bộ tem gồm 01 mẫu tem, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền hình ảnh quê 
hương của Người, bên cạnh là Bảo tàng Hồ Chí Minh với biểu tượng bông sen trắng thanh tao 
đang vươn cánh, gợi nhớ đến Làng Sen - kí ức tuổi thơ của vị Cha già kính yêu của dân tộc. 

 

Bộ tem có khuôn khổ 43 x 32 (mm), có giá mặt 4.000 đồng do hoạ sỹ Tô Minh Trang (Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng 
từ 16/5/2020 đến 31/12/2021. 

Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành các bộ tem kỷ niệm ngày sinh Chủ tich Hồ Chí 
Minh: 

1. Tem Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (giai đoạn từ 
22/4/1970 đến 24/6/1976) (lưu hành trong các vùng giải phóng ở miền Nam): Bộ tem "Kỷ 
niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 10, phát hành ngày 19/5/1970). 

2. Tem Việt Nam dân chủ cộng hòa (từ 02/9/1946 đến 24/6/1976) và tem Cộng hòa xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam (24/6/1976 đến nay): 

 - Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 59 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 02, phát hành năm 
1949); 

- Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 61 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 03, phát hành năm 
1951); 



- Bộ tem "Kỷ niệm 67 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 022, phát hành ngày 
19/5/1957); 

- Bộ tem "Kỷ niệm 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 070, phát hành ngày 
19/5/1960); 

- Bộ tem "Kỷ niệm 75 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 162, phát hành ngày 
19/5/1965); 

- Bộ tem "Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 239, phát hành ngày 
19/5/1970); 

- Bộ tem "Kỷ niệm 81 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 252, phát hành ngày 
19/5/1971); 

- Bộ tem "Kỷ niệm 82 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 267, phát hành ngày 
19/5/1972); 

- Bộ tem "Kỷ niệm 85 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 298, phát hành ngày 
19/5/1975); 

- Bộ tem "Kỷ niệm 88 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 335, phát hành ngày 
19/5/1978); 

- Bộ tem "Kỷ niệm 90 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 363, phát hành ngày 
19/5/1980); 

- Bộ tem "Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 469, phát hành ngày 
06/7/1985); 

- Bộ tem "Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 591, phát hành ngày 
11/5/1990); 

 

Bộ tem "Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế 

- Mẫu tem "Kỷ niệm 105 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (mã số 714-mẫu 2709, phát hành 
ngày 14/8/1995); 

- Bộ tem:"Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 828, phát hành ngày 
19/5/2000); 



- Bộ tem "Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (mã số 991, phát hành ngày 
16/5/2010)./. 
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Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân 

BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch liên tịch 
tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, với mục 
đích tuyên truyền, khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHXH, hướng tới mục 
tiêu BHXH toàn dân. 

Theo Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển khai BHXH 
toàn dân. Để thực hiện hiệu quả Đề án, năm nay, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn 
dân- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện". Chương trình dự kiến 
được tổ chức trong một buổi, bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Bảy (ngày 23/5) tới trên phạm vi toàn 
quốc với hình thức trực tuyến. 

 

Việc tổ chức Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và thực hiện tiếp sóng tại 63 
điểm cầu các tỉnh, thành phố đảm bảo giãn cách xã hội, mỗi phòng họp trực tuyến chỉ từ 20-
30 người. Đồng thời, việc tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy tại 
các điểm cầu trực tuyến (Trung ương và các tỉnh, thành phố); tại mỗi quận, huyện, thị xã, 
thành phố trực thuộc trên phạm vi toàn quốc sẽ bao gồm 1 đội tuyên truyền lưu động, đảm 
bảo đúng các quy định giãn cách chống dịch Covid-19 của Chính phủ và đảm bảo an toàn 
giao thông. 

Lễ ra quân được tổ chức, nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân. Đồng 
thời, tăng cường công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị 
quyết số 28-NQ/TW, góp phần tạo quyết tâm chính trị của toàn hệ thống chính trị-xã hội 
trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH theo tinh thần các Nghị quyết 
của Đảng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội, 
quyết liệt trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu 
BHXH toàn dân. 

Đồng thời, tuyên truyền, vận động trực tiếp tới đối tượng người nông dân và NLĐ khu vực 
phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, những rủi ro khi không 



tham gia. Từ đó, thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc ổn định cuộc sống 
và đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự 
nguyện trong và sau Lễ ra quân, với chỉ tiêu dự kiến phát triển tối thiểu 50 người/huyện, phấn 
đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong 6 tháng đầu năm. Tiếp tục phát huy vai 
trò của cơ quan BHXH và Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. 

 

Cũng theo Kế hoạch, về yêu cầu, hình thức tuyên truyền, vận động phải trực quan, sinh động, 
ấn tượng để người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng theo quy định 
của pháp luật về BHXH; bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết số 21 và Nghị 
quyết số 28, trong đó nêu bật được ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện. Đồng 
thời, xác định các nhóm đối tượng truyền thông phù hợp, trong đó tập trung vào nhóm đối 
tượng là người nông dân và NLĐ trong khu vực phi chính thức để phát triển mở rộng đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, việc tổ chức Lễ ra quân phải đảm bảo thiết thực, 
hiệu quả, tiết kiệm... 

Với chủ đề truyền thông của Lễ ra quân là “Chính sách BHXH- Điểm tựa an sinh của NLĐ và 
nhân dân”, nội dung sẽ bao gồm truyền thông về các chế độ BHXH; về vị trí, vai trò, ý nghĩa 
nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích khi tham gia BHXH tự 
nguyện. Qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc 
sống nhân dân thông qua chính sách BHXH”; “BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và 
nhà nước, vì quyền lợi của NLĐ và nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện 
BHXH toàn dân”; “Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”… 

Ngoài ra, các địa phương còn tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn với nội dung 
là các thông điệp tuyên truyền và các tranh cổ động tuyên truyền về chính sách BHXH, 
BHXH tự nguyện tại các điểm cầu trực tuyến; tại trụ sở cơ quan BHXH và Bưu điện các cấp; 
trên các phương tiện ô tô, xe máy của mỗi đội tuyên truyền lưu động. Đồng thời, tổ chức 
tuyên truyền về các hoạt động của Lễ ra quân trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng Thông 
tin điện tử, Trang Fanpage của BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh; 
các cơ quan truyền thông của Bưu điện các cấp và tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ 
sở. 
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Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà: Ấm lòng giữa đại dịch 

Từ ngày 16-4 đến 20-5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện chi 
trả gộp lương hưu và trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tại nhà tháng 4 và tháng 5-
2020. Việc làm này nhằm đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm được thực hiện 
kịp thời, đồng thời chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống 
dịch Covid-19. 

Theo kế hoạch, việc chi trả sẽ được gộp chung vào cùng 1 kỳ, với 2 hình thức: Chi trả qua tài 
khoản ATM và chi trả bằng tiền mặt theo hình thức chi trực tiếp tại nhà. Được sự ủy quyền của 
chồng, hằng tháng bà Đoàn Thị Hương Giang ở ấp 2, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành đến 
Bưu điện xã để nhận tiền lương hưu cho chồng. Nhưng từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
bà được nhân viên bưu điện thông báo sẽ chi lương hưu tại nhà để phòng, chống dịch bệnh. Bà 
Giang cho biết: Hằng tháng, tôi đến Bưu điện xã để nhận lương hưu cho chồng. Nhưng kỳ này, 
nhân viên bưu điện ghé nhà và chi 2 tháng lương hưu cho chồng. Tôi thấy đây là việc làm phù 
hợp và kịp thời, giúp người dân hạn chế đi ra ngoài trong đợt thực hiện giãn cách xã hội phòng 
chống dịch. 

Tương tự, bà Nguyễn Thị Oanh ở phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài cũng được thông báo nhận 
lương hưu tháng 4 và 5 tại nhà trong thời gian từ ngày 16 đến 20-4. Bà Oanh cho biết: Khi đến chi 
tiền hưu cho tôi tại nhà, các nhân viên bưu điện đội nón, đeo khẩu trang và bao tay theo đúng quy 
định để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch. Tôi thấy đây là việc làm phù hợp, vừa đảm bảo 
người lớn tuổi không đi ra ngoài theo quy định vừa kịp thời có tiền để sinh hoạt trong thời gian 
phòng, chống dịch bệnh. 

Là đơn vị phối hợp, Bưu điện tỉnh đã lên kế hoạch, rà soát danh sách từng đối tượng để có thể chi 
trả tại nhà, đặc biệt là những người cao tuổi. Qua đó, đảm bảo nhanh, kịp thời để họ có kinh phí 
chi tiêu trong thời gian thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

Bà Huỳnh Như Quỳnh, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt việc này, Bưu điện 
tỉnh đã lên kế hoạch cụ thể, đồng thời đăng tải thông báo trên các phương tiện truyền thông, hệ 
thống phát thanh xã, phường và gửi tờ thông tin đến các tổ dân phố. Người thụ hưởng có thể đăng 
ký việc chi trả tại nhà qua website của Bưu điện Việt Nam, hệ thống đường dây nóng hoặc liên hệ 
với bưu điện gần nhất để được nhân viên hỗ trợ. Đến nay, Bưu điện đã chi trả được trên 7.400 đối 
tượng với hơn 56 tỷ đồng, chiếm 65%.  

Ông Lê Xuân Cao, Phó giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Nghiêm túc thực hiện các văn bản của cấp 
trên cũng như các chỉ đạo từ UBND tỉnh, ngay trong ngày 1-4-2020, BHXH tỉnh đã triển khai 
việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và 5 thông qua hệ thống 
bưu điện. Dự kiến đợt này, BHXH sẽ chi trả 179,5 tỷ đồng với trên 14 ngàn người. Qua đó, giúp 
người hưởng không phải đi ra ngoài rút tiền, góp phần hạn chế rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Hội An     
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Chi trả hỗ trợ do dịch Covid-19: Niềm vui đến với người dân xã đảo 

Trong ngày 13.5, người dân thuộc diện được chi trả hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh 
Covid-19 của xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An) đã đón nhận khoản hỗ trợ an sinh. 

Trong danh sách nhận tiền hỗ trợ của theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, có những người bị 
khuyết tật, già cả ở Cù Lao Chàm không thể đến điểm nhận tập trung của bưu điện thì được 
chi trả tận nhà. 

Chúng tôi theo chị Trần Thị Anh Thư - nhân viên Bưu điện văn hóa xã Tân Hiệp đến từng nhà 
người dân. Chị Thư tâm sự: “Xã đảo không quá rộng, các bãi cách nhau vài cây số nên việc 
chi trả tận nhà cũng tiện. Nhưng chỉ có mình tôi làm, nên đã thông báo cho người dân đến 
nhận tập trung tại điểm Bưu điện văn hóa xã vào ngày 13.5. Một số người ốm đau, già cả hoặc 
khuyết tật không thể đi được thì tôi đến trực tiếp trao tiền hỗ trợ. Người dân rất trông chờ gói 
hỗ trợ. Họ nóng lòng nên trách nhiệm của tôi là phải thực hiện kịp thời”. 

Chúng tôi đến nhà bà Bùi Thị Vạn và anh Nguyễn Văn Nhựt (thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp) 
khi mẹ con họ đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Thấy nhân viên bưu điện đến, bà Vạn mừng rỡ 
nói: “Thấy cô Thư đến thì chắc là có tiền hỗ trợ cho mẹ con tôi rồi đúng không? Trông chờ 
mãi cô à, mấy nay không bán buôn chi được, có khoản hỗ trợ của Nhà nước thiệt tốt cho mẹ 
con tôi quá chừng”. 

Bà Vạn năm nay đã 85 tuổi, nhận chế độ dành cho người cao tuổi. Con trai bà là anh Nhựt 
thuộc nhóm bảo trợ xã hội tại cộng đồng do bị khuyết tật. Du lịch ở đảo Cù Lao Chàm phát 
triển, vợ chồng anh Nhựt buôn bán trứng lộn, nước mía cho du khách. 

Anh tâm sự: “Hơn 3 tháng nay, du khách không qua đảo nữa, nên tôi bán trứng lộn, nước mía 
rất ế. Không còn nguồn thu nhập, vợ tôi đã vào đất liền đi bán vé số để có tiền mua sữa cho 
con, chứ tôi khuyết tật không đi đâu, không làm gì được. Giờ mẹ tôi được hỗ trợ 1,5 triệu 
đồng, với tôi được 1,5 triệu đồng nữa là 3 triệu, mừng lắm! Có tiền tôi sẽ đi mua sữa để dành 
cho con, mua thêm ít gạo để ăn nữa”. 

Căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Từ và bà Trần Thị Thể (thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp) đang 
còn chất đầy những bao lá rừng chưa được bán. Đã hơn 80 tuổi nhưng vợ chồng ông vẫn lao 
động để có tiền trang trải cuộc sống. Hàng ngày, ông đi đốn lá rừng về, rồi vợ chồng cùng sơ 
chế, phơi khô, cho vào bao lát để bán cho du khách ra tham quan đảo. Với giá bán 50 nghìn 
đồng/bao lá rừng khô, ông bà có thêm nguồn thu nhập ngoài khoản tiền hỗ trợ cho cả 2 vợ 
chồng mỗi tháng được 540 nghìn đồng. 

“Nhưng từ ngày khách không ra đảo, tôi cũng không bán được lá rừng nữa, còn nhiều bao 
chất ở nhà đây. Bán không được nhưng tôi vẫn đi đốn lá rừng về, phơi khô cho vào bao lát để 
cất đó, chờ khách lại ra đảo, mình lại đi bán. Hai vợ chồng tôi giờ đều được hỗ trợ 3 triệu 
đồng, là số tiền rất quý. Chính sách hỗ trợ này giúp người dân thực sự khó khăn có được 
khoản tiền trang trải cuộc sống”. 

Trong đợt đầu tiên, xã Tân Hiệp có 149 người có công và bảo trợ xã hội tại cộng đồng được 
nhận chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Toàn bộ những người được hỗ trợ đợt 
đầu này sẽ được nhân viên Bưu điện văn hóa xã Tân Hiệp chi trả hoàn thành trong ngày 13.5. 
Khoản hỗ trợ đến kịp thời với người dân đã góp phần giúp họ vượt qua khó khăn hiện tại. 
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Đạ Huoai: Chi trả trợ cấp cho 925 đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do dịch Covid-
19 

Theo ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện 
Đạ Huoai, đến hết ngày 15/5, công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội 
trên địa bàn đạt khoảng 90,81%, với 840 người được nhận hỗ trợ; số còn lại dự kiến sẽ 
được chi trả trong ngày mai 16/5/2020.  

  

 

Các đối tượng bảo trợ trên địa bàn huyện Đạ Huoai nhận tiền hỗ trợ 
tại các điểm bưu điện văn hóa xã trong toàn huyện 

  

Việc chi trả hỗ trợ này được thực hiện dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ 
cấp hàng tháng do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện quản lý; được triển khai từ 
ngày 11/5/2020, tại 9/9 điểm bưu điện văn hóa xã trong toàn huyện. 

  

Tổng số đối tượng bảo trợ được hỗ trợ toàn huyện là 925 người, với tổng kinh phí 
1.377.500.000 đồng. Trong đó, số đối tượng được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ người/ 3 tháng là 915 
đối tượng, 7 đối tượng được hỗ trợ 1 tháng với số tiền 500 ngàn đồng và 3 đối tượng được hỗ 
trợ 2 tháng là 1 triệu đồng. Riêng các đối tượng là người già, người khuyết tật không thể đến 
nhận tại các điểm bưu điện, chính quyền địa phương đã hỗ trợ chi trả tận nhà. 

  

 

 


