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Phát hành phiên bản 2 đồng xu bạc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 

Đồng xu bạc phiên bản thứ hai nhằm chúc mừng Hà Nội - Việt Nam tổ chức thành công 
Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội với thông điệp “Hòa bình trong 
tầm tay – Peace in Hands” đã bắt đầu mở bán từ ngày 8/3/2019 với giá bán 500.000 
đồng. 

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên diễn ra từ ngày 
27 - 28/2/2019 tại Hà Nội giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump và Chủ tịch Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Công ty Tem đã phát hành đồng xu bạc kỉ niệm 
mang thông điệp “World Peace  – Hòa bình thế giới”. 

Đây là vật phẩm lưu niệm, món quà tặng độc đáo, ý nghĩa, khẳng định sự góp phần của Việt 
Nam vào hòa bình thế giới. 

Tuy nhiên, phiên bản phát hành vào đúng dịp sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh có số lượng 
không nhiều trong khi nhu cầu có được vật phẩm lưu niệm cho sự kiện này vẫn đang tăng. 

Để đáp ứng nhu cầu rất lớn từ các cá nhân, tổ chức mong muốn lưu lại vật phẩm kỷ niệm cho 
sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, Công ty Tem tiếp tục phát hành phiên bản thứ hai đồng 
xu bạc kỷ niệm nhằm chúc mừng Thủ đô Hà Nội - Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị 
Thượng đỉnh lần hai Hoa Kỳ - Triều Tiên. 



Mặt trước của đồng xu có hình 2 lá cờ Triều Tiên - Hoa Kỳ ở dưới nền, nổi lên trên là hình 
ảnh quốc hoa 2 nước: hoa Mộc Lan (Triều Tiên) và hoa Hồng (Hoa Kỳ), cùng dòng chữ 
“Peace in Hands” với thông điệp về niềm tin vào hòa bình thế giới. 

Mặt sau là hình ảnh hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô Hà Nội, gắn với sự tích vua Lê Thái 
Tổ trả gươm báu, biểu tượng cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, với dòng chữ 
“HANOI, City for Peace” (Hà Nội, thành phố vì hòa bình). 

Đồng xu bạc phiên bản thứ hai, với thông điệp “Hòa bình trong tầm tay – Peace in Hands”, 
khẳng định sự thành công của Việt Nam khi tổ chức sự kiện này; đồng thời nhấn mạnh Việt 
Nam là đối tác tin cậy cho một nền hòa bình bền vững, là điểm đến an toàn, thân thiện, hội tụ 
các giá trị nhân văn của thế giới. 

Đồng xu bạc cũng được phát hành nhằm tôn vinh sự kiện 20 năm Hà Nội được trao danh hiệu 
Thành phố vì hòa bình. 
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Ra mắt phiên bản thứ 2 đồng xu kỷ niệm thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên 

Đồng xu bạc phiên bản thứ hai, với thông điệp “Hòa bình trong tầm tay - Peace in 
Hands”, khẳng định sự thành công của Việt Nam khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hoa 
Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2. 

Góp phần trong chuỗi sự kiện về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên diễn ra ngày 27-
28/02/2019 tại Hà Nội giữa Tổng thống Hoa Kỳ (Mỹ), Donald J. Trump, và Chủ tịch Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) Kim Jong Un, Công ty Tem đã phát hành đồng xu 
Bạc kỷ niệm mang thông điệp “World Peace - Hòa bình thế giới” công chúng. 

Đây là vật phẩm lưu niệm, món quà tặng độc đáo, ý nghĩa để khẳng định sự góp phần của 
Việt Nam vào hoà bình thế giới. Nhằm đáp ứng nhu cầu lớn từ các cá nhân, tổ chức mong 
muốn lưu lại vật phẩm kỷ niệm cho sự kiện quan trọng này, Công ty Tem Việt Nam - Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) tiếp tục phát hành phiên bản thứ hai đồng xu bạc kỷ 
niệm Chúc mừng Thủ đô Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần 
hai Hoa Kỳ - Triều Tiên. 

Đồng xu bạc phiên bản thứ hai với thông điệp “Hòa bình trong tầm tay - Peace in Hands”, 
khẳng định sự thành công của Việt Nam khi tổ chức sự kiện này, là đối tác tin cậy cho một 
nền hòa bình bền vững, là điểm đến an toàn, thân thiện, hội tụ các giá trị nhân văn của thế 
giới. 

Phiên bản thứ 2 đồng xu kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên 

Đồng xu bạc cũng giành tôn vinh sự kiện 20 năm Hà Nội được trao danh hiệu Thành phố vì 
hòa bình. Mặt trước của đồng xu là hình 2 lá cờ Hoa Kỳ - Triều Tiên, hình ảnh quốc hoa 2 
nước là hoa Mộc Lan (Triều Tiên) và hoa Hồng (Hoa Kỳ), cùng dòng chữ “Peace in Hands” 
với thông điệp về niềm tin vào Hoà bình Thế giới. 



Mặt sau của đồng xu là hình ảnh Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô Hà Nội, gắn với sự tích 
Vua Lê Thái Tổ trả gươm báu, biểu tượng cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, với 
dòng chữ “HANOI, City for Peace” (Hà Nội, Thành phố vì hòa bình). 

Đồng xu bạc phiên bản thứ hai đã sẵn sàng ra mắt khách hàng cả nước, bắt đầu mở bán vào 
thứ Sáu, ngày 08/3/2019 tại trụ sở Công ty Tem, 14 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

Công ty Tem - Tổng Công ty BĐVN là đơn vị trực thuộc Bộ TTTT đã có trên 40 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực phát hành kinh doanh các sản phẩm phục vụ sưu tập (tem bưu chính, 
tiền, xu, huy hiệu) trong nước và quốc tế. Hệ thống mạng lưới đại lý của Công ty đã hiện diện 
tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

Minh Anh 
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http://baodansinh.vn/thanh-hoa-nhieu-giai-phap-phat-trien-bhxh-tu-nguyen-d92356.html 

Thanh Hoá: Nhiều giải pháp phát triển BHXH tự nguyện 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một chính sách ưu việt, giúp những đối tượng lao 
động tự do, người dân khu vực nông thôn... khi tham gia sẽ giảm bớt khó khăn, rủi ro khi 
về già. Nhiều năm qua, ngành BHXH Thanh Hoá đã có nhiều nỗ lực thực hiện có hiệu 
quả công tác phát triển BHXH tự nguyện, góp phần phát triển an sinh xã hội bền vững… 

Hơn 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện (2008 – 2019), ngành BHXH Thanh Hoá 
đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo số liệu từ BHXH tỉnh Thanh Hoá, hiện nay 
toàn tỉnh có 14.932 người tham ra BHXH tự nguyện, đạt 100,6% kế hoạch BHXH Việt Nam 
giao (kế hoạch BHXH Việt Nam giao là 14.847 người). Chỉ tính riêng trong năm 2018 tỉnh 
này đã phát triển được 7.898 người tham gia BHXH tự nguyện, đây là sự nỗ lực rất lớn của 
tập thể cán bộ, viên chức ngành BHXH và chính quyền các cấp địa phương trong tỉnh. 

Theo thống kê của ngành BHXH Thanh Hoá, trong hơn 10 năm kể từ khi thực hiện chính sách 
BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh, số người tham gia tăng thêm chủ yếu rơi vào nhóm người 
lao động tham gia BHXH bắt buộc khi nghỉ việc còn thiếu thời gian đóng BHXH nên tham 
gia tiếp để đủ điều kiện hưởng lương hưu, số còn lại chủ yếu là những người có thu nhập cao, 
ổn định. 

Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hoá cho biết, công tác khai thác mở 
rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngày càng trở nên khó khăn hơn, nếu như không 
có các giải pháp đột phá trong tổ chức thực hiện thì rất khó đạt được mục tiêu chung về bao 
phủ BHXH trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do một số đối tượng tham gia nghỉ 
hưởng chế độ BHXH hoặc chuyển đối tượng theo quy định. Bên cạnh đó, người dân chưa 
hiểu đầy đủ về chính sách ưu việt của BHXH tự nguyện, thu nhập còn thấp và không ổn định. 
Nhiều người chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già, 
lúc ốm đau. 

 

Nhiều năm qua, ngành BHXH Thanh Hoá đã có nhiều nỗ lực phát triển BHXH tự nguyện 
(Ảnh minh hoạ) 



Anh Lê Văn Đức (45 tuổi), quê huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá, lao động tự do trên địa bàn 
TP.Thanh Hoá tâm sự: “Tôi cũng rất muốn tham gia BHXH tự nguyện để đỡ vất vả, có khoản 
chi tiêu khi về già, nhưng anh thấy đó, sáng tới giờ chưa có ai thuê làm gì cả nên chưa kiếm 
được đồng nào. Bọn tôi làm nghề lao động tự do thất thường lắm, hôm nào may mắn nhiều thì 
được 300 ngàn đồng, có hôm phải về tay không. Rồi còn gia đình, con cái ăn học nữa chứ. 
Cái khó nó bó cái khôn!”. Không chỉ riêng anh Đức, mà đa phần lao động tự do, thu nhập thất 
thường, lại còn phải lo cho gia đình, nên việc tham gia BHXH tự nguyện đối với họ vẫn còn 
là bài toán khó. 

Để đẩy mạnh phát triển BHXH tự nguyện, ngành BHXH Thanh Hoá phối hợp các cấp chính 
quyền trên địa bàn, tích cực triển khai nhiều giải pháp; đồng thời phát động thi đua nước rút 
phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng; giao chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện 
cho từng đại lý thu và công chức, viên chức trong đơn vị. Cụ thể, mỗi đại lý thu và công chức, 
viên chức ngành BHXH phải phát triển từ 3 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trở lên; thu 
đúng, đủ, kịp thời, phấn đấu số thu đạt 102% kế hoạch trở lên và giảm số nợ xuống dưới 
2,5%. 

Nhưng để người dân nhận thức đúng về lợi ích thiết thực của BHXH tự nguyện và tích cực 
tham gia, ngành BHXH Thanh Hoá đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến khắp các địa bàn 
dân cư, đối với tất cả người lao động ở các ngành nghề không tham gia BHXH bắt buộc; tăng 
cường công tác tuyên truyền xuống từng thôn, bản với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ 
hiểu để người dân biết và tham gia. 

Ngoài ra, ngành BHXH địa phương cũng đã phát huy vai trò của đội ngũ nhân viên đại lý thu, 
cộng tác viên ở cơ sở, đây là đội ngũ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, 
thuyết phục và vận động nhân dân tham gia vào chính sách BHXH tự nguyện. 

Trao đổi với PV, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Tám nhấn mạnh: “Phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là nhiệm vụ quan trọng, được ngành BHXH địa 
phương ưu tiên hàng đầu. Đây là một trong những nội dung được phát động trong đợt thi đua 
nước rút, không chỉ cán bộ, viên chức ngành BHXH và tất cả nhân viên đại lý thu đều phải 
gặp gỡ, tiếp xúc với các nhóm đối tượng tiềm năng để tư vấn cho người dân hiểu được những 
lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, mở rộng đại lý thu từ các hội đoàn thể như hội nông 
dân, hội phụ nữ, bưu điện, UBND xã, phường, thị trấn; đồng thời đa dạng các hình thức tuyên 
truyền, hướng tới từng đối tượng tiềm năng”. 

Bên cạnh đó, ngành BHXH Thanh Hoá và các huyện, thị xã, thành phố còn chủ động phối 
hợp với ngành bưu điện xây dựng chi tiết kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách 
BHXH tự nguyện phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung khai thác mạnh nhóm đối 
tượng trong độ tuổi lao động, có thu nhập ổn định. Công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân 
có thành tích trong công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cũng 
được ngành BHXH và Bưu điện tỉnh phối hợp khen thưởng kịp thời. Để phát triển mạnh số 
người tham gia BHXH tự nguyện, ngay từ đầu năm 2019, ngành BHXH Thanh Hoá tiếp tục 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách ưu việt về BHXH tự nguyện đến đông đảo người 
dân, giúp họ hiểu BHXH tự nguyện là “dây an toàn” cho tuổi già, góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống – ông Tám cho hay. 

HOÀNG MINH 
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Hãng vận chuyển bưu kiện đã cắt giảm 9.700 việc làm trong tháng 2 

Thuê tại các công ty chuyển phát bưu kiện đã giảm mạnh trong tháng Hai khi tăng trưởng việc 
làm chậm lại mạnh mẽ trong nền kinh tế Mỹ rộng lớn hơn, ngay cả khi biên chế được mở 
rộng trong các lĩnh vực hậu cần khác. 

 

Một công nhân đã tải các gói hàng vào một chiếc xe tải giao hàng tại một trạm FedEx ở 
Nashville, Tenn. 

Các công ty chuyển phát nhanh và chuyển phát nhanh, bao gồm hầu hết các công ty cung cấp 
các gói đến nhà và doanh nghiệp, đã cắt giảm 9.700 việc làm vào tháng trước, theo số liệu sơ 
bộ của Bộ Lao động công bố hôm thứ Sáu.Các nhà điều hành kho và các công ty vận tải đã 
thêm 4.800 việc làm kết hợp từ tháng 1 đến tháng 2. 

Sự trượt dốc trong việc thuê bưu kiện là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 2017 trong 
một lĩnh vực bao gồm United Parcel Service Inc. và FedEx Corp Gói vận chuyển đã thêm 
53.100 việc làm trong 12 tháng qua, bao gồm 14,500 trong tháng 1, khi tăng trưởng thương 
mại điện tử dẫn đến nhu cầu giao hàng nhiều hơn. 

Martha Gimbel, giám đốc nghiên cứu kinh tế tại trang web việc làm của Truth.com cho biết, 
đây không phải là một tháng tuyệt vời. 

Tiền lương của công ty giao hàng cũng bị trượt, đi ngược với xu hướng quốc gia rộng lớn 
hơn. Mức lương trung bình mỗi giờ trong lĩnh vực chuyển phát nhanh và nhắn tin là khoảng 
21 đô la vào tháng 1, dữ liệu gần đây nhất có sẵn theo ngành, so với 22 đô la một năm trước 
đó, bà Gimbel nói. 

hỏa thuận lao động năm 2018 giữa UPS và các công nhân hợp nhất trong bộ phận gói chính 
của nó sẽ giảm tỷ lệ lao động cận biên hiệu quả hàng giờ, David Vernon, nhà phân tích nghiên 
cứu của David Bernstein viết trong một ghi chú nghiên cứu vào thứ Sáu. 

Bà Gimbel lưu ý rằng biên chế chuyển phát nhanh và chuyển phát tin nhắn đã tăng 8% trong 
một năm và các phong trào tuyển dụng trong các ngành công nghiệp cụ thể có thể biến động 
theo thời gian. 



Theo quan điểm lâu dài, tăng trưởng khá mạnh mẽ, bà Gimbel nói. Một tháng không nên 
khiến mọi người hoang mang, nhất là khi đó là một tháng chậm chạp. 

Nhìn chung, nền kinh tế Mỹ đã bổ sung 20.000 việc làm trong tháng 2, ít hơn nhiều so với các 
nhà kinh tế dự kiến. Các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa đã cắt giảm biên chế của 
32.000 việc làm, có khả năng là tín hiệu của sản lượng yếu hơn sẽ làm giảm nhu cầu về dịch 
vụ vận tải và hậu cần. 

Biên chế xây dựng giảm 31.000 và các nhà bán lẻ đã cắt 6.100 vị trí. Sản xuất đã thêm 4.000 
việc làm, giảm từ 21.000 vào tháng 1 và sản lượng của nhà máy giảm xuống khi thời tiết lạnh 
ở Trung Tây gây ra sự gián đoạn giao thông và đóng cửa các nhà máy. 

Các nhà khai thác kho đã thêm 3.900 công việc vào tháng trước, gần một phần ba số lượng 
thuê mướn sau tháng một của tháng một. 

Trong một cuộc phỏng vấn trong tuần này, có một sự thiếu hụt lao động thực sự, ông Ham 
Hamid Moghadem, giám đốc điều hành của tập đoàn bất động sản công nghiệp khổng lồ 
Prologis Inc. Chủ sở hữu lớn nhất của các nhà kho và trung tâm phân phối, công ty đang làm 
việc với các chương trình lực lượng lao động địa phương ở Nam California và các nơi khác để 
đào tạo học sinh trung học cho các công việc hậu cần. 

Các công ty phân phối và lưu trữ đang tăng lương và các lợi ích khác khi họ cạnh tranh với 
Amazon.com Inc. và các công ty khác cho nhân viên trong khi tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức 
thấp nhất trong nhiều thập kỷ. 

Các công ty vận tải đã thuê 900 công nhân vào tháng 2, tháng tăng trưởng thứ 10 liên tiếp khi 
các hãng vận tải ra khỏi một trong những thị trường vận tải hàng hóa mạnh nhất trong nhiều 
năm tiếp tục bổ sung sức tải. Hạm đội đã đặt hàng xe tải mới tại một clip kỷ lục vào năm 
ngoái, và đã được tăng lương để tăng cường tuyển dụng. 

Việc làm của xe tải đường dài đã tăng thêm khoảng 13.000 công nhân vào năm ngoái, gần gấp 
đôi số lượng được thêm vào năm 2017, giúp một phần tăng lương 4% mỗi giờ, nhà phân tích 
Todd Fowler của thị trường vốn của KeyBanc Theo quan điểm của chúng tôi, xu hướng việc 
làm trong ngành đang góp phần làm giảm sự suy giảm tài xế, tiếp tục hỗ trợ năng lực gia tăng 
trong thời gian gần. 

 


