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Nguồn: VOV5 

Ngày đăng: 04/9/2020 
Mục: Xã hội - Đời sống 

Phát hành bộ tem truyền tải thông điệp về an toàn giao thông 

Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 5/9/2020 đến ngày 

30/6/2022. 

Ngày 3/9, thông tin từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho 

biết, Bộ sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát hành 3 bộ tem chủ đề “An 

toàn giao thông đường bộ” trong 3 năm liên tiếp (2020- 2022) nhằm tuyên truyền, nâng cao ý 

thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho cộng đồng và người dân... 

 

Phát hành bộ tem truyền tải thông điệp về an toàn giao thôn. Nguồn: vnpost. 

Tháng 9/2020, cũng là tháng cao điểm về an toàn giao thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

giới thiệu bộ tem thứ 1 của chủ đề “An toàn giao thông đường bộ” gồm 4 mẫu: “Đã uống rượu, 

bia – không lái xe - Never drink and drive”, “Thắt dây an toàn, bảo vệ sinh mạng – Blucle up”, 

“Đội mũ đúng cách, trách nhiệm bản thân – Wear a helmet” và “Lắp ghế cho trẻ, vui vẻ lái xe 

– Use a child safety seat”. 

Bộ tem là cách ngành bưu chính góp một kênh tuyên truyền về an toàn giao thông đến người 

dân Việt Nam và thế giới. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 

5/9/2020 đến ngày 30/6/2022. 

  

https://image.vovworld.vn/w730/uploaded/vovworld/thpsplu/2020_09_04/5-phathanhbotemtruyentaithongdiepveantoangiaothong_mwml.jpg


 

Nguồn: Pháp luật & Xã hội 

Ngày đăng: 05/9/2020 
Mục: Giao thông & Đô thị 

Bộ tem gửi gắm thông điệp về an toàn giao thông 

Trong tháng 9 - tháng cao điểm về an toàn giao thông, TCty Bưu điện Việt Nam giới thiệu 

bộ tem thứ nhất về chủ đề “An toàn giao thông đường bộ” gồm 4 mẫu. 

Ngày 3-9, thông tin từ TCty Bưu điện Việt Nam (Bộ Thông tin và truyền thông) cho biết, Bộ 

sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát hành 3 bộ tem chủ đề “An toàn giao 

thông đường bộ” trong 3 năm liên tiếp (2020-2022) nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp 

hành Luật Giao thông đường bộ cho cộng đồng và người dân... 

Trong tháng 9 - tháng cao điểm về an toàn giao thông, TCty Bưu điện Việt Nam giới thiệu bộ 

tem thứ nhất về chủ đề “An toàn giao thông đường bộ” gồm 4 mẫu. Mẫu thứ nhất truyền tải nội 

dung “Đã uống rượu, bia-không lái xe - Never drink and drive." Trên nền tem có sắc màu cầu 

vồng là hình vôlăng xe ôtô và các hình khối mô phỏng chai bia, rượu. 

Mẫu thứ 2 nhắc nhở người dân “Thắt dây an toàn, bảo vệ sinh mạng - Blucle up." Nội dung 

thông điệp được đan xen với hình tượng khóa an toàn. Mẫu thứ 3 về “Đội mũ đúng cách, trách 

nhiệm bản thân - Wear a helmet” và mẫu thứ 4 nhắc nhở các bậc phụ huynh về “Lắp ghế cho 

trẻ, vui vẻ lái xe - Use a child safety seat". 

 

Một phần của bộ tem cổ động an toàn giao thông. 

Các mẫu tem được được thiết kế tràn lề, khổ 37 x 37 mm theo phong cách đồ họa. Hình đồ họa 

thể hiện nội dung thông điệp được thiết kế rõ ràng, cụ thể, đơn giản, dễ nhìn, dễ hiểu để nhắc 

nhở cộng đồng các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho bản thân, người đi cùng khi sử dụng phương 

tiện giao thông đường bộ. Phần thông điệp tiếng Việt và tiếng Anh được thể hiện ngắn gọn, cô 

động. 

Theo thống kê, hằng năm, trung bình mỗi ngày cả nước có hơn 20 người thiệt mạng, gần 40 

người bị thương, trong đó có nhiều người mang thương tật suốt đời do tai nạn giao thông. 

Nguyên nhân của tai nạn được xác định chủ yếu do người điều khiển phương tiện thiếu ý thức 

chấp hành pháp luật về giao thông; nồng độ cồn trong máu quá cao, lạng lách, đánh võng của 

một bộ phận người tham gia giao thông thiếu ý thức... 

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kêu gọi toàn dân khi tham gia giao thông thực hiện “Bốn 

không, ba có”. Đó là các quy tắc: không uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, vận 
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hành phương tiện không đủ giấy tờ quy định; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang 

bảo vệ an toàn giao thông; không có thói hư tật xấu trong ứng xử với mọi người cùng tham gia 

giao thông cũng như khi xảy ra tai nạn giao thông; không để xảy ra tai nạn khi tham ra giao 

thông. Các hình ảnh nội dung, màu sắc của tem bắt mắt, mang đậm sắc thái tuyên tuyền. Tem 

do họa sỹ Nguyễn Du (TCty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. 

Nội dung “ba có” gồm: có hiểu biết đầy đủ pháp luật về giao thông; có ý thức trách nhiệm cao 

nhất với bản thân và cộng đồng; có hành vi ứng xử văn hóa, hợp tác giúp đỡ người bị nạn khi 

xảy ra tai nạn giao thông. Với thông điệp “An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người, 

mọi nhà”, mỗi người dân cần nhận thức sâu sắc về vấn đề bằng việc chấp hành luật giao thông, 

xây dựng văn hóa giao thông. Bộ tem về chủ đề “An toàn giao thông đường bộ” là cách ngành 

bưu chính góp một kênh tuyên truyền về an toàn giao thông đến người dân Việt Nam và thế 

giới. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 5-9-2020 đến ngày 30-6-

2022. 

  



Nguồn: Báo Đại đoàn kết 

Ngày đăng: 05/9/2020 
Mục: Kinh tế 

Gộp chi trả lương hưu tháng 9, 10 vào cùng 1 kỳ 

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH tỉnh Hải 

Dương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 9,10/2020 

trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và tháng 10/2020 

vào cùng một kỳ chi trả cho các địa bàn đang có nguy cơ cao phải thực hiện cách ly, giãn cách 

xã hội. Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 

BHTN cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người 

theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH tỉnh Hải Dương 

nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải 

quyết. 

Đây là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và 

sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 

đang diễn biến đáng lo ngại tại tỉnh Hải Dương. 

Trước đó, vào tháng 4 và tháng 8 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-

19, BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh 

thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả 

trong tháng 4 và BHXH một số địa phương bị dịch Covid-19 trở lại thực hiện chi trả tháng 8 và 

tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 8.    

  

 

 

  



Nguồn: Báo Yên Bái online 

Ngày đăng: 04/9/2020 
Mục: Xã hội 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Điểm tựa cho người lao động tự do 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) là hình thức bảo hiểm có nhiều ưu việt, giúp người 

lao động (NLĐ) tự do, người dân khu vực nông thôn... khi tham gia sẽ giảm bớt khó khăn 

lúc về già. Do đó, những năm qua, BHXH tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động người lao động tự do tham gia. 

 

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội 

tự nguyện. 

Tại huyện Yên Bình, hoạt động tuyên truyền, tư vấn cho NLĐ tự do tham gia BHXHTN được 

coi là hoạt động thường niên do BHXH huyện phối hợp với cơ quan Bưu điện và UBND các 

xã, thị trấn tổ chức.  

Trong các buổi tuyên truyền trực tiếp với NLĐ, đại diện cơ quan BHXH huyện và đại lý thu 

bưu điện đã tư vấn giải đáp cụ thể các thủ tục tham gia, tỷ lệ đóng, phương thức đóng, mức 

đóng - mức hưởng, tỷ lệ hỗ trợ của Nhà nước dành cho NLĐ. Với cách tiếp cận trực tiếp với 

người dân như vậy, bước đầu đã tạo được niềm tin của nhân dân về chính sách BHXHTN.  

Bên cạnh đó, BHXH huyện Yên Bình và Bưu điện huyện cũng triển khai các hình thức tuyên 

truyền như: phát tờ rơi, băng rôn, áp phích nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến NLĐ. Nhờ đó, 

tính đến hết tháng 8/2020, toàn huyện Yên Bình có 1.840 người tham gia BHXHTN, đạt 72,7% 

kế hoạch.  

Ông Đỗ Văn Nhiêu - Phó Giám đốc BHXH huyện Yên Bình cho biết: "Trong các buổi tuyên 

truyền trực tiếp chúng tôi đã đưa ra những trường hợp cụ thể, những người đã được hưởng 

lương hưu và chính sách bảo hiểm y tế khi tham gia BHXHTN. Tại các hội nghị tuyên truyền 

thì ý kiến của người dân luôn được đại diện BHXH huyện giải đáp thỏa đáng, rõ ràng. Do vậy, 

sau khi kết thúc các buổi tư vấn, nhiều người dân đã đăng ký tham gia luôn”. 

BHXHTN là loại hình bảo hiểm do NLĐ tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và 

phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng các chế độ theo quy định.  



Anh Nguyễn Đức Sỹ ở tổ 7, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ: "Là lao động tự do, tôi 

mong muốn khi về già có đồng lương hưu để chủ động trong cuộc sống, phòng lúc ốm đau bệnh 

tật không phải dựa nhiều vào con, cháu nên khi được tuyên truyền về BHXHTN, tôi tham gia 

ngay với mức đóng, 880.000 đồng/tháng. Với mức đóng này, khi đủ 20 năm đóng, tôi nhận 

được số tiền lương hưu trên 3,3 triệu đồng/tháng, số tiền đó khi về già tôi có thể yên tâm về chi 

phí sinh hoạt hàng ngày, hơn thế còn có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh”.  

Đã được nhận lương hưu hơn 1 năm nay từ việc tham gia BHXHTN, bà Vũ Thị Lý phố Phúc 

Cường, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái rất phấn khởi.  

Bà Vũ Thị Lý chia sẻ: "Hàng tháng, có đồng lương hưu cũng thấy bớt lo hơn vì mình cũng tự 

lo được cho bản thân mà không phải phụ thuộc vào con cái. Cùng với đồng lương hưu, tôi được 

cấp cả thẻ bảo hiểm y tế nên cũng yên tâm khi chẳng may ốm đau, bệnh tật phải vào viện”.  

Chính những lợi ích thiết thực do BHXHTN mang lại nên những năm qua, tỷ lệ người dân tham 

gia BHXHTN không ngừng tăng lên. Theo số liệu thống kê của BHXH Yên Bái, tính đến hết 

tháng 8/2020 toàn tỉnh có trên 11.910 người tham gia BHXHTN, đạt 76,72% so với kế hoạch, 

tăng 436 người so với tháng 7 và tăng trên 5.750 người so với cùng kỳ năm 2019. Tính từ đầu 

năm đến nay, đã có trên 30 người được hưởng chế độ hưu khi tham gia BHXHTN. 

Ông Phạm Quốc Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái cho biết: "Để thu hút thêm nhiều 

người dân và lao động tham gia BHXHTN, thời gian tới, BHXH tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo 

BHXH các huyện, đẩy mạnh tuyên truyền về tính ưu việt của BHXHTN. Tập trung tuyên 

truyền, vận động đối tượng là NLĐ tự do; những người đã tham gia BHXH bắt buộc, khi đến 

tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian thay vì chỉ được hưởng BHXH một lần như 

trước đây thì có thể đóng tiếp BHXHTN và lựa chọn phương thức đóng một lần cho những năm 

còn thiếu để được hưởng ngay lương hưu...”.  

Đối với người tham gia BHXHTN nói chung, có thể lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ 

đóng BHXH phù hợp điều kiện tài chính của mình với mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo 

khu vực nông thôn.  

Người tham gia có thể lựa chọn phương thức đóng: hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hàng năm, 

hoặc đóng một lần cho nhiều năm nhưng không quá 5 năm một lần hoặc đóng một lần cho 

những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương 

hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì 

được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.  

Bắt đầu năm 2018, Nhà nước đã thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia 

BHXHTN theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo 

của khu vực nông thôn. Cụ thể, có 3 mức: hỗ trợ 30% đối với người tham gia BHXHTN thuộc 

hộ nghèo; 25% đối với hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng còn lại. 

  



Nguồn: Dân trí 

Ngày đăng: 05/9/2020 
Mục: An sinh 

Gần 25 tỷ đồng hỗ trợ đã tới các đối tượng gặp khó do dịch Covid-19 

Đã có 26/27 địa phương tại Thanh Hóa cơ bản hoàn thành xong công tác chi trả kinh phí 

hỗ trợ (đợt 2) cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

26/27 huyện, thị xã, thành phố cơ bản hoàn thành chi trả 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Thanh Hóa đã có báo cáo Bộ LĐ-TB&XH 

về tiến độ triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch 

Covid- 19 trên địa bàn tỉnh này đến ngày 4/9/2020. 

 

Đến thời điểm hiện tại, Thanh Hoá có 26/27 huyện, thị xã, thành phố cơ bản hoàn thành xong 

công tác chi trả kinh phí hỗ trợ (đợt 2). 

Kết quả chi trả đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội (đợt 1), toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 703.657 đối tượng 

được nhận kinh phí hỗ trợ; tổng số tiền đã cấp phát là gần 706 tỷ đồng. 

Trong đó: 2.581 hộ kinh doanh, kinh phí hỗ trợ là gần 2,6 tỷ đồng; 2.199 người lao động tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, kinh phí hỗ trợ là hơn 3,85 tỷ đồng... 

Đối với nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh, thống kê 

đến thời điểm này, toàn tỉnh Thanh Hóa có 27.102 đối tượng, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 

hơn 28 tỷ đồng. 

Đến thời điểm hiện tại, đã có 26/27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ 

bản hoàn thành xong công tác chi trả kinh phí hỗ trợ (đợt 2) cho đối tượng và tiếp tục thông báo 

cho các đối tượng chưa đến nhận. 

Còn lại huyện Mường Lát vẫn chưa tổ chức chi trả do chưa hoàn thành quy trình, thủ tục chuyển 

kinh phí cho Bưu điện. 

Tổng số đối tượng đã được nhận kinh phí hỗ trợ (đợt 2) là 23.933 đối tượng, tổng số tiền đã cấp 

phát là hơn 24,6 tỷ đồng, trong đó: 2.507 hộ kinh doanh, với kinh phí hỗ trợ là gần 2,5 tỷ đồng; 

1.695 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, với kinh 

phí hỗ trợ là gần 3 tỷ đồng. 



Bên cạnh đó, số lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ 

điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, với kinh phí hỗ trợ là hơn 4,2 tỷ đồng, tương ứng với 4.472 

người; lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, với kinh phí hỗ trợ là 

gần 15 tỷ đồng, tương ứng với 15.259 người. 

Phê duyệt hỗ trợ cho gần 900 trường hợp vợ/chồng liệt sĩ tái giá 

Ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, ngày 4/9/2020, Sở LĐ-TB&XH 

nhận được quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ 

lấy chồng hoặc lấy vợ khác, hiện đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của 3 huyện: Như Xuân, 

Yên Định và Quan Hóa. 

Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 11/27 huyện, thị xã, thành phố phê 

duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng vợ/chồng liệt sĩ tái giá và gửi về Sở LĐ-TB&XH, gồm: Nga 

Sơn, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Hà Trung, Nông Cống, Thạch Thành, Như Xuân, Yên Định, Quan 

Hóa, thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn. 

Theo đó, tổng số đối tượng vợ/chồng liệt sĩ tái giá được phê duyệt hỗ trợ là 867 người, với tổng 

kinh phí chi trả dự kiến là hơn 1.24 tỷ đồng. 

 


