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Nguồn: MIC  

Ngày đăng: 19/04/2019 
Mục: Tin tức 

Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính họp phiên lần thứ nhất năm 2019 

Sáng ngày 19/4, tại Trụ sở Bộ TT&TT, Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính đã 
họp phiên thứ nhất năm 2019 để lấy ý kiến về các thiết kế của 06 bộ tem bưu chính dự 
kiến sẽ được phát hành trong  năm 2020.  Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng 
đã chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên của Hội đồng tư vấn. 

 

Các chuyên gia đánh giá và lựa chọn các mẫu tem 

Tại phiên họp, Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính đã thống nhất về nội dung cho 06 
bộ tem bưu chính dự kiến sẽ được phát hành trong năm 2020: 

Bộ tem thứ nhất là bộ tem "Kỷ niệm 150 năm sinh V.I.Lê-nin (1870 - 1924), gồm 01 mẫu, 
khuôn khổ 37x37mm. V.I.Lê-nin là người đã biến lý luận Chủ nghĩa xã hội thành hiện thực, 
tên tuổi của Ông gắn liền với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Ông cũng 
là người phát triển học thuyết của Karl Marx và Friedrich Engels. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 
nói: "Lê-nin là tượng trưng cho sự thống nhất của Đảng, cho sự đoàn kết hàng ngũ Đảng, cho 
việc giữ vững kỷ luật cách mạng, cho sự trung thành không bao giờ suy chuyển đối với sự 
nghiệp vĩ đại của Chủ nghĩa Cộng sản và lòng tin sắt đá ở thắng lợi cuối cùng”. Hình ảnh 
chính trên mẫu thiết kế bộ tem là chân dung V.I.Lê-nin với nền tem cách điệu màu cờ của 
Liên bang Xô Viết. 

Bộ tem thứ hai là bộ tem “Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) 
và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh, gồm 01 mẫu tem, khuôn khổ 43x32mm và 01 
blốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài và là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt 
Nam. Người ra đi để lại cho nhân dân Việt Nam di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ 
Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 25/7/1970, hơn một 
năm sau ngày Người đi xa, theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng ra quyết định về việc thành lập Ban tổ chức xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh trực 
thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bắt đầu từ đây ghi dấu sự hình thành và phát triển 
của Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi giữ gìn, trưng bày hiện vật và tài liệu về cuộc đời và sự 
nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 



Bộ tem thứ ba là bộ tem “Tem tình yêu”, gồm 01 mẫu, khuôn khổ 43x32mm. Đề tài tem tình 
yêu được nhiều cơ quan bưu chính các quốc gia trên thế giới phát hành và luôn thu hút sự 
quan tâm của mọi lứa tuổi, được nhiều nhà sưu tập tem quan tâm. Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam dự kiến áp dụng công nghệ in tem có mùi thơm đối với bộ tem này. 

Bộ tem thứ tư là bộ tem về Biển, đảo Việt Nam, có tựa đề là "Tàu cảnh sát biển Việt Nam”, 
gồm 04 mẫu và 01 blốc, khuôn khổ 43x32mm. Bộ tem được thiết kế dựa trên hình ảnh về các 
loại tàu cảnh sát biển đang được sử dụng và các tư liệu liên quan khác. Các tàu của cảnh sát 
biển Việt Nam được trang bị phù hợp với từng chức năng riêng biệt, hầu hết là tàu tự đóng 
với chức năng tuần tra, bảo vệ bờ biển, đảo, lãnh hải, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn. 

Bộ tem thứ năm là bộ tem “Chim bói cá” gồm 03 mẫu, 01 blốc,  khổ 43x32mm. Bói cá là một 
nhóm các loài chim có kích thước nhỏ và màu sắc rực rỡ thuộc Bộ Sả. Chúng phân bố rộng 
khắp các lục địa trên thế giới. Nhóm này có khoảng 90 loài chim mang đặc điểm chung như 
đầu to, màu sắc đa dạng, mỏ nhọn, dài, chân ngắn, lùn. Thức ăn của chúng gồm cá và các loài 
động vật không xương sống nhỏ, thường được bắt bằng cách lao đầu xuống mặt nước. 

Bộ tem thứ sáu là bộ tem “Trò chơi dân gian”, gồm 04 mẫu và 01 blốc. Các trò chơi dân gian 
Việt Nam rất có ý nghĩa trong việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ, góp phần hình thành nhân 
cách văn hóa và bản sắc dân tộc. Thông qua các trò chơi, các em thiếu nhi vừa được ca hát, 
nhảy múa, đối đáp… giúp làm phong phú thêm vốn từ, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. 
Các trò chơi dân gian giúp trẻ hòa mình với thiên nhiên, phát triển trí tưởng tượng, giáo dục 
thể chất, trẻ được rèn luyện, trở nên nhanh nhẹn, khéo léo và hoạt bát hơn. 

Sau quá trình thảo luận sôi nổi, Hội đồng Tư vấn tem quốc gia đã thống nhất chọn những mẫu 
tem tốt nhất và những đề xuất chỉnh sửa, bổ sung để các họa sĩ hoàn thiện mẫu tem trong thời 
gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng yêu cầu Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam xem xét đề xuất các mẫu thiết kế đảm bảo chất lượng, nghệ thuật, chuẩn mực 
về các Lãnh tụ, sinh vật… để từ đó có thể làm đa dạng các sản phẩm tem chơi, đáp ứng các 
nhu cầu khác nhau của người xem./. 

Thu Hương 



 

Nguồn: Báo Lạng Sơn  

Ngày đăng: 18/04/2019 
Mục: Xã hội 

Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện: 

Cách làm của Bưu điện tỉnh 

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh và Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh công tác 
phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, đưa chính sách của Đảng và Nhà 
nước vào cuộc sống. Theo đó, Bưu điện tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và có nhiều 
cách làm hiệu quả. 

 
Nhân viên Bưu điện tỉnh tuyên truyền trực tiếp cho người kinh doanh 

tại chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn 

Để thực hiện hiệu quả công tác thu BHXH tự nguyện và phát triển người tham gia BHXH tự 
nguyện qua hệ thống bưu điện, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã bố trí 305 nhân viên cho 211 
điểm thu/226 xã, phường, thị trấn. Toàn bộ nhân viên tại các điểm thu đều được BHXH tỉnh 
đào tạo, cấp thẻ nhân viên đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). 

Hằng năm, ngay từ những tháng đầu năm, Bưu điện tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
như: giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng cho các đơn vị cơ sở và người lao động; củng 
cố, mở rộng mạng lưới điểm thu; tổ chức tập huấn và ứng dụng phần mềm IVAN trên phạm 
vi toàn tỉnh;  tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên thu… Trong 
đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến 
người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời thường xuyên phối hợp với 
BHXH tỉnh đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền thông qua hội nghị tuyên truyền đối 
thoại trực tiếp với người dân. Qua đó người dân được giải đáp các thắc mắc về chính sách 
BHXH tự nguyện, được hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia và được cấp sổ BHXH ngay tại 
buổi hội nghị. 

Bà Phan Thị Hải Huyền, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Bưu điện tỉnh cho biết: Trên cơ 
sở chỉ đạo của ban giám đốc, phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tuyên 
truyền. Theo đó, tại các điểm thu, chúng tôi trưng bày tờ rơi tuyên truyền về BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình, một số điểm có dán poster để người dân được biết và tham gia; 
kịp thời giải quyết vướng mắc trong tổ chức triển khai công tác thu BHXH, BHYT… 

Cùng với đó, Bưu điện tỉnh chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, niêm yết thông báo, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, thư ngỏ; 



tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, chi hội, khối phố, qua các đợt bán hàng lưu động, tuyên 
truyền thông qua các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của bưu điện… 

Bà Nông Thị Thùy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn cho biết: 
Thời gian qua, bưu điện và cơ quan BHXH thường xuyên phối hợp với xã tổ chức các hội 
nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến nhân dân trên địa 
bàn. Qua đó ngày càng có nhiều người dân tham gia mua BHXH, BHYT. 

Một trong những giải pháp hiệu quả tuyên truyền thời gian qua chính là xác định nhóm đối 
tượng tiềm năng. Theo đó, các nhân viên đại lý bưu điện đã tập trung tuyên truyền đối với 
những nhóm đối tượng tiềm năng như: những người đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc 
hoặc những người có khả năng về kinh tế, những người buôn bán có thu nhập ổn định; vận 
động cán bộ công chức, viên chức tham gia BHXH cho những người thân không thuộc diện 
tham gia BHXH bắt buộc. 

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh cũng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tích cực tham gia 
tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân, tổ chức lễ ra quân phát động “Tuổi 
trẻ Bưu điện tích cực tham gia tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì an sinh xã hội, vì 
lợi ích của người dân” vào cuối tháng 3/2019… Với những nỗ lực đó, từ đầu năm đến ngày 
15/4/2019, Bưu điện tỉnh đã tổ chức, phối hợp tổ chức được gần 60 hội nghị, qua đó đã có 
hơn 800 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Bà Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Cách làm hiệu quả của mạng 
lưới thu qua bưu điện tỉnh đã góp phần phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện của 
toàn tỉnh được 4.085 người, đạt 67,5% so với dự toán thu BHXH Việt Nam giao, tăng 2.154 
người và bằng 189,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Mục tiêu Bưu điện tỉnh đề ra hết quý II/2019 sẽ phát triển được 2.200 người tham gia BHXH 
tự nguyện. Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu này, bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc 
Bưu điện tỉnh khẳng định: Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH, chính 
quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự 
nguyện nhằm đạt được mục tiêu đề ra, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh 
xã hội của Đảng và Nhà nước. 

THANH HUYỀN 

 



 

Nguồn: Báo Dân sinh  

Ngày đăng: 18/04/2019 
Mục: Tin tức 

Thanh Hóa: Ký kết hợp đồng chi trả trợ cấp NCC qua hệ thống bưu điện 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa và Bưu điện tỉnh Thanh Hóa mới đây vừa ký kết hợp 
đồng về việc cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi NCC thông qua hệ thống bưu điện. 

Ngày 18/4, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức 
Hội nghị triển khai Quyết định 752/QĐ-UBND ngày 4/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thanh Hóa về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng qua hệ thống Bưu 
điện và kí kết hợp đồng cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công. 

 

Đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và Bưu Điện tỉnh Thanh Hóa kí kết hợp đồng cung cấp 
dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi NCC thông qua hệ thống bưu điện 

Việc chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thông Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo 
Quyết định 752/QĐ-UBND yêu cầu việc chi trả phải đảm bảo đúng người, đúng chế độ, đúng 
thời gian quy định, đem lại sự hài lòng của NCC trong việc thực hiện chính sách ưu đãi; đồng 
thời đảm bảo an toàn về tiền mặt trên đường vận chuyển và đến tận tay người thụ hưởng; 
quản lý chặt chẽ các đối tượng hưởng chế độ; chấp hành đúng chế độ kế toán, báo cáo thanh 
quyết toán và quản lý lưu giữ chứng từ kế toán theo quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng 
từ chi trả khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tổ chức mạng lưới 
các điểm chi trả đảm bảo thời gian phục vụ, số lượng đối tượng nhận chế độ và điều kiện đi 
lại cho đối tượng. 

Việc chi trả được thực hiện tại các bưu cục và điểm bưu điện văn hóa phải đáp ứng được các 
điều kiện về an toàn quỹ tiền mặt, điều chuyển dòng tiền, chuyên môn phục vụ, địa điểm phục 
vụ thuận tiện cho việc đi lại. Đối với các trường hợp người khuyết tật không đi lại được, 
người già yếu, ốm đau nếu người được hưởng có nhu cầu thì Bưu điện bố trí nhân viên đi phát 
tại nhà… 

Dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh thông qua hệ thống các bưu cục, điểm Bưu điện – văn hóa xã 
tại 27 huyện thị xã, thành phố trực thuộc bao gồm 635 xã, phường, thị trấn... 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã triển khai một 
số nội dung liên quan đến Pháp lệnh ưu đãi người có công; trình bày, hướng dẫn triển khai 
Quyết định 752; trình bày các nội dung mới quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 



chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Thông tư số 101/TT-BTC của Bộ Tài 
Chính. 

Ngoài ra, nhiều ý kiến tham luận về việc triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng 
mắc…cũng được các đại biểu nêu ra để tìm hướng khắc phục, tháo gỡ, phối hợp nhằm thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của cả hai ngành. 

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và Bưu Điện tỉnh Thanh Hóa đã kí kết 
hợp đồng cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi NCC. 



 

Nguồn: Liên minh HTX Kiên Giang        

Ngày đăng: 18/04/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Kiên Giang triển khai sàn giao dịch thương mại điện tử POSTMART 

Ngày 17/4/2019, Bưu điện tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai sàn giao dịch 
thương mại điện tử với thương hiệu và tên miền sàn giao dịch là Postmart.vn. 

Đến dự hội nghị có đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Sở Công thương, Sở Thông tin 
Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Kiên 
Giang, công ty xuất nhập khẩu Kigimex Kiên Giang, xí nghiệp chế biến cá cơm Kiên Giang. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng hoàn thiện sàn giao dịch điện tử Postmart.vn 
theo Quyết định 01/QĐ-BCĐTW, sàn giao dịch cho phép các cá nhân, tổ chức thực hiện các 
hoạt động mua bán sản phẩm hàng hóa, đặc sản địa phương trên mọi miền thông qua trang 
thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam htftps://postmart.vn. 

 

Giao diện sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn 

  

Với mục tiêu đưa các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Kiên Giang giới thiệu và cung cấp cho 
người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, với tiêu chí mỗi xã một sản phẩm là chương trình 
phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nông nghiệp, phi nông nghiệp, 
dịch vụ có tiềm năng và lợi thế ở mỗi địa phương của tỉnh theo chuỗi giá trị, do đó sàn thương 
mại điện tử này là cơ hội thuận lợi cho các hợp tác xã nói riêng và doanh nghiệp nói chung 
mở rộng đầu ra sản phẩm, tiếp cận với thị trường một cách nhanh chóng, kịp thời. Việc áp 
dụng thực hiện mua bán sản phẩm trên Postmart là phù hợp với nhu cầu chung của thị trường 
và sự phát triển công nghệ thông tin hiện nay. 

 



 

Nguồn: Tin nhanh CK        
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LienVietPostBank: 10 lượng vàng SJC giá trị 365 triệu đồng đã có chủ 

 

Ông Vũ Quốc Khánh, Phó tổng giám đốc LienVietPostBank phát biểu tại sự kiện 

LienVietPostBank tổ chức Lễ Quay số để tìm ra chủ nhân các giải thưởng với tổng trị 
giá lên tới hơn 2,6 tỷ đồng trong Chương trình “Lộc xuân Kỷ Hợi, thuận lợi cả năm”. 

Trong đó, Giải đặc biệt của Chương trình này là 10 lượng vàng SJC giá trị 365 triệu đồng; 
Thấp nhất là Giải khuyến khích, mỗi giải là Sổ Tiết kiệm 1 triệu đồng. Sau nhiều vòng quay 
số, các giải thưởng có giá trị đã có chủ nhân. Trong đó, giải đặc biệt đã thuộc về một khách 
hàng của Bưu điện TP Hà Nội, Ông Nguyễn Vĩnh Thịnh trú tại số nhà 70A Hoàng Hoa Thám, 
Quận Ba Đình, TP Hà Nôi. 

Chương trình khuyến mại “Lộc xuân Kỷ Hợi, thuận lợi cả năm” được LienVietPostBnak triển 
khai từ ngay tuần đầu tiên của năm 2019 nhằm thúc đẩy tiền gửi của dân cư toàn quốc.  

Đây là chương trình khuyến mại - tặng quà ngay và quay số trúng thưởng cho các khách hàng 
cá nhân gửi tiền trên hệ thống các Phòng giao dịch Bưu điện. Cụ thể, từ ngày 5/1/2019 đến 
hết ngày 5/4/2019, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại hệ thống PGDBĐ sẽ có cơ hội tham gia 
đồng thời hai chương trình khuyến mại: “Quà tặng ngay bằng tiền mặt” và “Quay số trúng 
thưởng cuối kỳ”.  

Sau 3 tháng triển khai, Chương trình đã thu hút được sự tham gia của đông đảo khách hàng 
trên toàn quốc với doanh số tiền gửi là 18.180 tỷ đồng tiền gửi, với hơn 110.000 khách hàng 
tham gia.  

Chương trình quay số trúng thưởng “Lộc xuân Kỷ Hợi, thuận lợi cả năm” được 
LienVietPostBank tổ chức ngay trước thềm Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và 
Lễ Kỷ niệm 11 năm thành lập và hoạt động ngân hàng (28/3/2008 - 28/3/2019). 

Hà An 

 

 


