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Phiên chợ công nhân năm 2019: Nhiều hoạt động phục vụ miễn phí 

 

Phiên chợ do Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện VN phối hợp tổ chức dự kiến diễn ra 
vào trung tuần tháng 5 tại Khu công nghiệp Hà Nam với khoảng 50-70 gian hàng.  

Hoạt động này không chỉ gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” giai đoạn 2014-2020 mà còn là tiếp tục cụ thể hoá và thực hiện hiệu quả thoả thuận hợp 
tác giữa Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện VN về chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công 
đoàn và người lao động Việt Nam”. 

“Phiên chợ công nhân” năm 2019 có nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, có toạ đàm “Giải 
pháp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”; Trao, tặng quà cho đoàn 
viên công đoàn, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, dự kiến trao 90 suất, 
mỗi suất 500.000 đồng; Tư vấn, hỗ trợ cho công nhân, người lao động. Ngoài ra, còn có 
chương trình văn nghệ do các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp được đông đảo khán giả yêu thích 
biểu diễn; Các gian hàng giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm, hàng hoá khuyến mãi, giảm 
giá, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng,... 

Các ngành hàng có mặt tại phiên chợ để phục vụ đoàn viên, người lao động gồm hàng bình ổn 
thị trường (thực phẩm, thực phẩm chế biến, nông-thuỷ-hải sản...), may mặc, hàng gia dụng và 
nhóm ngành hàng dịch vụ: Viễn thông, y tế (khám-chữa bệnh), du lịch, dịch vụ gia đình,... 

Theo kế hoạch phối hợp tổ chức do Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Bưu điện VN Phạm 
Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu ký, “Phiên chợ công nhân” năm 
2019 được tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tạo điều kiện để CNVCLĐ trao đổi, 
giao lưu với các nghệ sĩ, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý,... đồng thời là cơ hội để đoàn viên 
công đoàn, công nhân, người lao động tiếp cận và sử dụng các sản phẩm hàng hoá có nguồn 
gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng với giá thành hợp lý. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp 
sản xuất trong nước có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hình ảnh của doanh nghiệp đến 
với đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động, đồng thời có điều kiện thuận lợi để tìm 
kiếm đối tác, đặc biệt nắm rõ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó có chiến lược sản 
xuất kinh doanh hợp lý... 



Phiên chợ đặc biệt có ý nghĩa vì sẽ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người 
lao động thông qua các hoạt động xã hội như giới thiệu các chương trình cho đoàn viên công 
đoàn, công nhân, lao động vay vốn với những ưu đãi đặc biệt; tặng quà cho đoàn viên công 
đoàn có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên; chương trình cắt tóc miễn phí, gọi điện thoại 
miễn phí, tư vấn học bổng và cho công nhân vay vốn không lãi suất đi học,.. 



 

Nguồn: Báo Ninh Bình             

Ngày đăng: 06/04/2019 
Mục: Tin tức     

Chuyện một người bưu tá ở vùng cao 

Mặc cho nắng nóng oi bức ngày hè, hay cái rét căm căm của trời đông lạnh giá, bước 
chân của người bưu tá trẻ Đinh Văn Thương vẫn rảo khắp thôn bản để hành trình của 
những cánh thư, những tờ báo, những gói bưu phẩm… được nhanh chóng đến tay người 
nhận. Sự tận tụy với nghề của anh Đinh Văn Thương để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng 
người dân địa phương, dù rằng anh Thương mới chỉ gắn bó với nghề được hơn hai năm. 

Sinh năm 1982, mới gắn bó được với công việc của một bưu tá hơn 2 năm, song cũng đủ để 
anh Đinh Văn Thương, thôn Đồng Quân, xã Cúc Phương (Nho Quan) tìm được niềm vui, sự 
thú vị và ý nghĩa từ công việc vất vả này. Anh Thương kể, ngày xưa, khi chúng tôi còn nhỏ, 
hình ảnh bác đưa thư thật gần gũi, thân quen.  

Ngày ấy, cả xóm tôi có một bác có điều kiện kinh tế khá giả hơn, bác đặt mua Báo Thiếu niên 
tiền phong để cho con cái đọc. Từ đó, tờ báo trở thành món ăn tinh thần của bọn trẻ trong xóm 
chúng tôi. Mỗi tuần có một số báo, được bác bưu tá chuyển đến vào cuối buổi chiều ngày thứ 
6 vậy là cả đám trẻ trong xóm háo hức chờ đợi tiếng xe đạp lanh canh, tiếng gọi quen thuộc 
của bác bưu tá: “Ra lấy báo nào”. Tốt nghiệp THPT, chúng tôi lại vỡ òa hạnh phúc khi được 
bác bưu tá chuyển đến tờ báo kết quả thi Đại học, giấy báo nhập học. Lớn lên chút nữa, bác 
bưu tá lại trở thành hình ảnh của “vị thần tình yêu”, là người chắp nối trái tim của chàng trai, 
cô gái yêu nhau bằng việc chuyển những lá thư tình… cứ như vậy, hình ảnh bác bưu tá càng 
thêm gần gũi, thân thương đối với mọi gia đình và để lại ấn tượng mạnh đối với anh Đinh Văn 
Thương. 

Dù vậy, việc đến với nghề bưu tá đối với anh Thương đó vẫn là một bước ngoặt khá bất ngờ. 
Cô con gái bé nhỏ của anh Thương năm nay đã 6 tuổi, nhưng bé không thể đến trường vì sức 
khỏe yếu. Bé gái là kết quả của tình yêu với người vợ trẻ. Nhưng hạnh phúc của vợ chồng anh 
không trọn vẹn, vợ anh bỏ đi khi mới sinh con được hơn 1 tháng. Không nói nhiều về lý do 
người vợ trẻ bỏ đi, anh Thương chỉ nói cho chúng tôi nghe về tình yêu mà anh dành cho cô 
con gái tật nguyền, chịu nhiều thiệt thòi. Gà trống nuôi con, hàng tuần anh Thương đều đặn 
đưa con đi bệnh viện.  

Những ngày con gái nằm viện, anh Thương “xoay như chong chóng” để vừa chăm con, vừa 
cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người bưu tá. ở xã Cúc Phương, hầu như ai cũng biết về 
hoàn cảnh của anh mà cảm thông, chia sẻ. Vất vả là vậy, song chẳng khi nào anh làm chậm 
thư tín, sách báo đến tay người nhận, nhất là đối với những bưu phẩm chuyển phát nhanh. Rồi 
anh Thương kể cho chúng tôi nghe về một ngày làm việc của mình. Không giống như những 
công việc khác, một ngày làm việc của anh bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng. Ra điểm bưu điện văn 
hóa xã, rồi vượt chặng đường gần 20 km ra Bưu điện huyện Nho Quan để nhận công văn, 
sách báo, thư tín… rồi lại quay ngược hành trình trở về xã. Vừa tranh thủ ăn bữa cơm trưa, 
anh Thương vội vã căn cứ vào địa chỉ người nhận, cẩn thận phân loại và sắp xếp thứ tự các 
loại giấy tờ, công văn… để có một cung đường di chuyển hợp lý nhất, rồi anh bắt đầu lên 
đường làm nhiệm vụ của một bưu tá. “Cúc Phương có 10 thôn, bản, địa bàn rất rộng. Đường 
vào nhiều thôn, bản còn gập ghềnh khó đi, vì vậy, để chuyển hết được số sách báo, thư tín, 
công văn thì tôi phải bắt đầu đi từ khá sớm. Vậy mà ngày nào cũng về nhà khi trời đã nhá 
nhem, nhà nhà đã lên đèn. Không theo giờ hành chính, cứ khi nào chuyển hết số thư, báo, bưu 
phẩm này thì mới kết thúc một ngày làm việc.  

Có những bưu phẩm, thư chuyển phát nhanh đến thì dù có mưa bão hay tối muộn cũng phải 
đưa kịp thời đến tay người nhận. Vất vả, áp lực, thu nhập thấp, song nghề này đã để lại nhiều 



kỷ niệm khó quên, khiến tôi càng thêm gắn bó với nghề”- anh Thương nói. Đối với nghề bưu 
tá, thời tiết nắng nóng thì vất vả lắm, nhưng so với những ngày mưa gió thì vẫn còn nhàn hạ 
hơn nhiều. Trời mưa, việc đi lại đã khó khăn, mình còn phải tìm cách để bao bọc, che đậy cẩn 
thận để khi đến tay người nhận, các sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn. Người có thể ướt, chứ 
công văn, giấy tờ thì không thể ướt được.  

Đó là chưa kể vào mùa mưa bão, nhiều đoạn đường không thể đi nổi do đất đá ngổn ngang 
sau khi bị sạt lở, những lúc ấy, anh phải gửi xe để đi bộ lên tận nơi kịp giao hàng. Vì với anh 
Thương, anh sẽ cảm thấy day dứt dù chỉ một tờ báo, một bức thư tín chưa phát xong. Với sự 
nhiệt tình, mẫn cán, trách nhiệm với công việc, anh Đinh Văn Thương đã thực sự là người 
bưu tá được chính quyền địa phương, nhân dân và ngành Bưu điện tin tưởng, yêu mến. 

Đào Hằng 



 

Nguồn: Truyền hình Cao Bằng    

Ngày đăng: 08/04/2019 
Mục: Tin tức  

Tỷ lệ nộp thuế qua kênh Bưu điện đạt 44,5% 

Chiều 6/4, Cục Thuế tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực 
hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 

 

Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khoán. 

Sau 6 tháng triển khai thực hiện ủy nhiệm thu thuế, đã có 4.687 hộ khoán giao cho đơn vị ủy 
nhiệm thu, trong đó có 3.741 hộ đến ngưỡng nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân; 946 
hộ dưới ngưỡng nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân; tổng số thuế thực hiện qua ủy 
nhiệm thu thuế đạt 19 tỷ 124 triệu đồng. Tỷ lệ số thuế nộp vào ngân sách nhà nước qua tất cả 
các kênh (Ngân hàng, Kho bạc, Bưu điện) đạt 82%, trong đó thu qua kênh Bưu điện đạt tỷ lệ 
44,5%. 

Mục tiêu của việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khoán nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác 
thu thuế, phù hợp cho người nộp thuế. Đặc biệt, hình thức thu thuế này phù hợp với kinh 
doanh của cá nhân, nhất là đối với những hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh 
khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi… Hiện đại hóa công tác 
quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế tập 
trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra, xác minh 
doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh của cá 
nhân; giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, 
tiêu cực tiềm ẩn. 

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ rà soát, thống kê chính xác số lượng cá nhân kinh doanh 
nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, ngành Bưu điện rà soát, 
chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ ủy quyền thu thuế cá 
nhân kinh doanh từ cơ quan thuế. 



 

Nguồn: Báo Hậu Giang  

Ngày đăng: 08/04/2019 
Mục: Tin tức     

Hiệu quả bước đầu nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

Theo UBND tỉnh, 3 tháng đầu năm, việc tiếp nhận và trả kết quả hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần giảm bớt thời gian, chi phí đi lại, chờ 
đợi của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính. 

Tới đây, tỉnh sẽ phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện Kế hoạch 
phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
trên địa bàn tỉnh (đã phối hợp xây dựng xong kế hoạch). Tổ chức đăng tải dữ liệu thủ tục hành 
chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Trong quý I, toàn tỉnh tiếp nhận 165.057 hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân yêu cầu giải 
quyết (hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến là 1.632)… Đã giải quyết 164.922 hồ sơ… 



 

Nguồn: Truyền hình Sơn La  

Ngày đăng: 08/04/2019 
Mục: Tin tức    

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

Để tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, ngay từ đầu năm 2019, 
BHXH tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển 
đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 - 2020. 
Đồng thời, ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền 
trực tiếp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019. 

Trong 3 tháng đầu năm 2019, ngành BHXH tỉnh đã mở rộng khai thác mới 20 đơn vị doanh 
nghiệp, với  60 lao động tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đến nay, số người tham 
gia BHXH, BHYT gần 1,2 triệu người, tăng gần 2.800 người so với tháng 02 năm 2019. Bên 
cạnh đó, BHXH tỉnh tích cực đôn đốc triển khai BHYT học sinh, sinh viên, đến hết 
31/3/2019, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia BHYT đạt 99,6%.  Đồng thời, phối hợp với Cục 
thuế nhận danh sách quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 của người lao động tại các 
doanh nghiệp làm cơ sở đôn đốc doanh nghiệp tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động. 
Xuất dữ liệu người chưa tham gia do Tổng cục Thuế cung cấp để lập kế hoạch giao chỉ tiêu 
phát triển đối tượng tham gia; rà soát số liệu doanh nghiệp chưa tham gia. Chỉ đạo BHXH 
huyện, thành phố thực hiện rà soát, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH thông qua 
dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp 

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tổ chức các hội nghị tuyên truyền 
BHXH tự nguyện; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại doanh nghiệp về chính 
sách pháp luật BHXH, BHYT. Tăng cường thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị cố tình 
không tham gia BHXH cho người lao động./. 



 

Nguồn: Báo Bưu điện    

Ngày đăng: 06/04/2019 
Mục: Bưu chính  

 



 


