
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Vietnamnet  

Ngày đăng: 27/04/2019 
Mục: Tin tức 

Cái khó ló cái khôn 

Tại hội nghị biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến năm 2018 của Bộ 
TT&TT, Kỹ sư Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Bưu điện tỉnh Đắc Lắc, Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam, Nguyễn Văn Thành được vinh danh. 

3 năm trước! Công việc hàng ngày của một giao dịch viên ở bưu điện tỉnh Đắc Lắc khá vất 
vả. Tổng hợp doanh thu đều thủ công trên excel. Thời gian phải mất hơn 1 ngày để hoàn tất. 
Tuy nhiên, số liệu lại bị vênh nhau. 

Nhưng giờ đây, chỉ mất 5 phút, báo cáo doanh thu đã hoàn tất, sai sót gần như không xảy ra. 

Tất cả là nhờ vào phần mềm “Sản lượng, doanh thu 24h” do kỹ sư tin học Nguyễn Văn 
Thành, Phòng Kĩ thuật nghiệp vụ, Bưu điện tỉnh Đắc Lắc xây dựng. 

Đầu năm 2015, khi chứng kiến đồng nghiệp làm báo cáo doanh thu hàng ngày quá vất vả, anh 
đã nảy ý tưởng phải có một phần mềm chuyên biệt để tháo gỡ tình trạng này. Tự tin đề xuất 
lên các cấp lãnh đạo, anh Thành ngay lâp tức nhận được sự ủng hộ lớn. 

Nhưng thách thức không nhỏ, bởi phần mềm phải đủ thông minh để phát hiện các lỗi trong 
quá trình nhập dữ liệu, khắc phục doanh số ảo trước đây, cho phép báo cáo sản lượng doanh 
thu chi tiết, chính xác tới từng quầy giao dịch, từng cá nhân giao dịch viên, tránh khỏi tình 
trạng đối soát thủ công. 

Sáng tạo và say mê, sau 5 tháng sau nỗ lực, phần mềm “Sản lượng doanh thu 24h” bắt đầu thử 
nghiệm và dần vận hành ổn định, về đích sớm hơn 2 tháng so với mục tiêu đề ra cần mất 1 
năm hoàn thành. 

Đặc biệt hơn, phần mềm do anh Thành xây dựng không chỉ có một tính năng như mục đích 
ban đầu là quản lý, chăm sóc khách hàng mà còn thêm 4 tính năng đặc biệt quan trọng khác: 
Quản lý được khách hàng vãng lai; Thông báo hàng gửi còn tồn và cảnh báo các bưu gửi chưa 
phát trong ngày; Quản lý sản lượng, doanh thu, tiền tồn đến từng Bưu điện văn hóa xã; Hỗ trợ 
công tác chăm sóc khách hàng qua Hotline đảm bảo trả lời thông tin dưới 30s. 

Nối tiếp thành công đó, năm 2018 anh Thành tiếp tục xây dựng phần mềm “Quản lý sản 
lượng tồn”, “Quản lý công nợ”, “Tính lương cho đội ngũ bưu tá xã, vận chuyển cấp 3” tích 
hợp và từ đó, rút ngắn được 1/3 quy trình làm việc, nâng cao năng suất lao động gấp 2 lần so 
với trước. 

Giờ đây, 15 bưu điện tỉnh, thành phố đã ứng dụng phần mềm trên, góp phần nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh trên toàn mạng lưới. 

Thưở xưa, cái khó bó cái khôn! Nhưng thời nay, cái khó ló cái khôn! Không an phận với hiện 
tại, luôn đổi mới và khát vọng cống hiến, những cán bộ, nhân viên như anh Thành chắc chắn 
sẽ góp phần làm nên một ngành bưu chính hiện đại, đạt mục tiêu lớn doanh thu 3-4 tỷ USD 
trong thời gian tới. 



 

Nguồn: Truyền hình Thông tấn  

Ngày đăng: 28/04/2019 
Mục: Tin tức 

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần đầu trên tem bưu chính 

Với phong thái bình dị, gần gũi, chân dung vị tướng của lòng dân này đã được xuất hiện trên 
con tem bưu chính Việt Nam. Dù ở bất cứ quốc gia nào, con tem tuy bé nhỏ nhưng đều mang 
thông điệp rõ ràng về văn hóa, xã hội, lịch sử, truyền thống và chủ quyền của mỗi quốc gia. 

 

Hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bộ tem đặc biệt được phát hành năm 2017, vào 
đúng dịp sinh nhật đại tướng.  

Bộ tem gồm một mẫu tem và một block tem do hoạ sỹ Nguyễn Du của Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam thiết kế, thể hiện chân dung đại tướng với nụ cười thân thiện, gần gũi. Mẫu 
tem cũng cho thấy khí phách của vị tướng tài ba, mưu lược, nhà quân sự xuất sắc của dân tộc 
Việt Nam. 

Chân dung đại tướng là sử dụng 1 chân dung rất bình dị, với 1 nụ cười mỉm và bộ quân phục 
áo lính như có ánh bạc màu, phong trần về thời gian đã được thể hiện thần thái và tính các của 
vị đại tướng này. Trên nền thì khai thác 1 hình ảnh là những chiến sĩ giải phóng quân, chiến sĩ 
bộ đội đang phất cờ trên hầm Đờ Cát, và những hình ảnh đấy nhuốm 1 sắc màu thời gian, màu 
hơi nâu vàng. Tuy nó là hình ảnh quá khứ nhưng là hình ảnh rất là hào hùng và gắn với sự 
nghiệp của đại tướng VNG, kèm theo đó là hình ảnh huân chương mà ông đã đạt được. 

Trước bộ tem này, hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã xuất hiện trên tem bưu chính 
Việt Nam. Đó là bộ tem được phát hành nhân kỷ niệm 30 năm chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Hình ảnh đại tướng lúc này xuất hiện trong một cuộc họp với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những 
người chỉ đạo chiến dịch. Còn trên bộ tem của họa sĩ Nguyễn Du, chân dung đại tướng đã lần 
đầu tiên được tôn vinh trên tem bưu chính. 

Chân dung đại tướng VNG là chân dung do 1 nhiếp ảnh người Nhật bản đã chụp trong giai 
đoạn sung sức của ông và hình ảnh chân dung này biểu tả được tính cách, con người của ông, 
chính vì vậy khi anh em họa sĩ thiết kế đều có trăn trở, suy nghĩ, tham khảo nhau thì đây là 
nguồn thông tin hữu ích để hướng tới chọn mẫu ảnh chân dung này, và thể hiện bằng phương 
pháp vẽ đồ họa, thể hiện bằng phương pháp vẽ khái quát nhất, chi tiết nhất và mang được thần 
thái cao nhất của ông. 



Khi chúng tôi bắt tay nghiên cứu đề tài này thì cũng làm việc kỹ với gia đình. Yêu cầu đặt ra 
của Bộ TTTT và của gia đình là làm sao thể hiện chân dung đại tướng là vị đại tướng của 
nhân dân, thật bình dị. khi chọn ảnh là tất cả cùng hướng đến là chọn bức ảnh đấy để đưa lên 
được mẫu tem làm sao toát lên đại tướng thật chân thực. bình dị, gần gũi với nhân đân. 

Bộ tem đặc biệt về người anh cả của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Nguyên 
Giáp đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký và đóng dấu phát hành tại Quảng Bình  -  quê 
hương của đại tướng. Mẫu tem thiết kế không tràn lề, khuôn khổ 43x32 mm, giá mặt 3.000 
đồng, block tem giá mặt 12.000 đồng có thời hạn cung ứng đến tháng 6/2019, đáp ứng nhu 
cầu của người sử dụng tem cước phí cũng như giới sưu tầm./. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế  

Ngày đăng: 27/04/2019 
Mục: Tin tức   

Triển lãm tem bưu chính "Huế - Du lịch - Di sản" 

 

Hưởng ứng Festival nghề truyền thống Huế, sáng ngày 27/4, tại Bưu điện tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Hội Tem tỉnh tổ chức khai trương phòng trưng bày tem bưu chính với chủ 
đề "Huế - Du lịch - Di sản". Tới dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các 
sở, ngành liên quan. 

Không gian trưng bày gồm 32 khung tem với 10 bộ tem, gồm: những con tem, vật phẩm, 
phong bì, bưu thiếp... xoay quanh các chủ đề về Huế, du lịch và những di sản của Huế và Việt 
Nam. 

Triển lãm tem diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5 thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải 
phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 1/5; đồng thời góp 
phần làm phong phú, tươi mới cho lễ hội Festival Nghề truyền thống Huế 2019 diễn ra từ 
ngày 26/4 - 1/5. 



 

Nguồn: Công đoàn   

Ngày đăng: 29/04/2019 
Mục: Tin tức   

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phát động Tháng Công nhân, tặng quà người lao động 

Ngày 27.4, tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng 
đã phát động “Tháng Công nhân”, “Ngày hội công nhân lao động” và hưởng ứng 
“Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2019.  

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng kêu gọi toàn thể cán 
bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các hoạt động Tháng Công 
nhân năm 2019. 

Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động đảm bảo thiết thực, 
an toàn, hiệu quả, có trọng tâm, hướng về người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công 
nhân viên chức lao động tỉnh ngày càng lớn mạnh. 

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao 2 phần quà cho hai khu tập thể công nhân (mỗi phần quà trị giá 2 
triệu đồng) và trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho CNVCLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn. 

Năm nay, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã kết hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức gian hàng phúc lợi 
đoàn viên để bán các sản phẩm tiêu dùng phục vụ nhu cầu sinh hoạt (giảm 5% giá bán cho 
đoàn viên công đoàn và trích phần trăm để gây quỹ Mái ấm công đoàn).  

 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Trà Ôn   

Ngày đăng: 01/05/2019 
Mục: Tin tức   

BHXH huyện Trà Ôn Tuyên truyền chính sách BHXH 

Bảo hiểm Xã hội huyện Trà Ôn vừa phối hợp với Bưu điện huyện và các xã Nhơn Bình, Hòa
Bình tổ chức tuyên truyền các chính sách BHXH tự nguyện cho trên 100 hộ dân. 

Tại buổi tuyên truyền, người dân được thông tin đầy đủ về các chủ trương, chính sách, pháp
luật về BHXH; một số nội dung mới của Luật BHXH sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng
dẫn thi hành. Đặc biệt, tại buổi tuyên truyền, người dân được nghe báo cáo viên truyền tải rất
ngắn gọn, súc tích, cụ thể những vấn đề quan tâm về chính sách BHXH tự nguyện như: Độ
tuổi tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ của nhà nước cho
các đối tượng; các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, báo cáo viên
còn giải đáp ngay những thắc mắc để người dân có thể hiểu sâu hơn ý nghĩa của chính sách
BHXH tự nguyện. Đặc biệt, khi người dân có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện, cán bộ
BHXH sẽ hướng dẫn thủ tục, thu tiền đóng và thực hiện in sổ BHXH. 

Tính đến nay, đã có 4 xã Tích Thiện, Thiện Mỹ, Nhơn Bình, Hòa Bình tổ chức tuyên truyền
các chính sách BHXH tự nguyện, theo kế hoạch phấn đấu đến hết tháng 5, BHXH huyện sẽ
phối hợp với Bưu Điện huyện tổ chức tuyên truyền ở 9 xã thị trấn còn lại. 

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp người dân nhận thức rõ hơn mục đích, ý nghĩa của
chính sách BHXH tự nguyện, từ đó tích cực tham gia góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đẩy
mạnh phát triển số người tham gia BHXH trên địa bàn huyện./. 

 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Phú Yên  

Ngày đăng: 30/04/2019 
Mục: Tin tức   

Tuy An: Vận động thêm 15 người tham gia BHXH tự nguyện 

Chiều ngày 24/4/2019, BHXH huyện Tuy An phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức hội nghị 
tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân tại địa bàn xã An Chấn. 

 

 

Quang cảnh hội nghị 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bưu điện huyện, cán bộ phụ trách BHXH huyện, lãnh 
đạo địa phương cùng  hơn 40 người dân trên địa bàn xã. 

Tại hội nghị, báo cáo viên tập trung tuyên truyền, giải thích những nội dung, quy định liên 
quan đến chính sách BHXH tự nguyện để nguời dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa sâu xa của 
việc tham gia đóng để có lương hưu lo cho cuộc sống về già, nhất là đối tượng nông dân, 
người lao động tự do tại các vùng nông thôn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến thắc mắc về mức 
đóng, phương thức đóng, chế độ hưởng,… của người dân được báo cáo cáo viên giải đáp tận 
tình, chu đáo nhằm giúp người dân thêm an tâm và mạnh dạn đăng ký tham gia. 

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ẩm, Phó chủ tịch UBND xã An Chấn nhấn 
mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết cũng như những lợi ích mà chính sách BHXH tự 
nguyện mang lại; đồng thời tuyên truyền, vận động bà con nhân dân nên cân nhắc kỹ, có 
phương án tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu, thẻ BHYT nhằm chăm sóc 
sức khỏe và ổn định đời sống khi về già. 

Kết thúc hội nghị có 15 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Tuy kết quả còn khiêm 
tốn, nhưng phần nào cho thấy được những biến chuyển trong nhận thức của người dân về 
chính sách an sinh của Đảng và nhà nước. 

 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Móng Cái  

Ngày đăng: 27/04/2019 
Mục: Tin tức 

Tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Vừa qua, UBND Phường Ka Long phối hợp Bảo hiểm xã hội cùng Bưu điện Thành phố 
Móng Cái tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
xã hội tự nguyện năm 2019. 

 

Đ/c Phạm Thị Hạnh -   Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Móng Cái phát biểu tại hội nghị 

Tại buổi tuyên truyền, trên 150 cán bộ, nhân dân các khu phố trên địa bàn phường Ka long đã 
được thông tin, phổ biến về những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tự nguyện; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo 
hiểm y tế; Các văn bản pháp luật liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm 
tự nguyện. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong 
việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo 
hiểm tự nguyện cũng như phương hướng,  nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT trên địa bàn thành phố Móng Cái trong thời gian tới. 



 

Cá bộ nhân dân khu phố tham gia hội nghị 

Thực hiện các chính sách về Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của các cấp. các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn Thành phố thực hiện tốt các qui định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, 
đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp 
phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương./. 



 

Nguồn: Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa 

Ngày đăng: 01/05/2019 
Mục: Tin tức 

Công bố giá cước tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa 

Từ sự thống nhất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh, Sở Thông tin và 
Truyền thông, Bưu điện tỉnh vừa chính thức thông báo giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, 
chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính áp dụng tại Trung tâm Dịch vụ hành 
chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.  

 

Theo đó, giá cước 1 chiều nhận gửi hồ sơ/chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính áp 
dụng theo giá cước bưu gửi có trọng lượng đến 100g. Như vậy, cước nội tỉnh từ 26.000 đến 
30.000 đồng (tùy nội huyện hay liên huyện); cước liên tỉnh từ 30.500 đồng đến 31.500 đồng 
(tùy nội vùng, cận vùng hay cách vùng). Giá này đã bao gồm cước dịch vụ phát giấy hẹn trả 
kết quả, cước hoàn trả các giấy tờ đã thu hồi cho cơ quan có thẩm quyền (nếu có).  

Giá cước 2 chiều dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
được tính bằng giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cộng với cước dịch vụ chuyển trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính. Cước dịch vụ chuyển nộp lệ phí (nếu có) là 8.000 đồng/hồ sơ.  

Bưu điện tỉnh cũng áp dụng chính sách miễn, giảm giá cước đối với một số đối tượng. Theo 
đó, người hoạt động cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa 19-8-1945, bà mẹ Việt Nam anh 
hùng được miễn cước. 

T.H 

 
 



 

Nguồn: Báo Lao động   

Ngày đăng: 02/05/2019 
Mục: Công đoàn  

Hỗ trợ nữ đoàn viên vay vốn để cải thiện việc làm, tăng thu nhập 

 

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ cho đoàn viên có 
hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.V 

CĐ các KCN tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng Công nhân 2019, 
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019. Trên 300 đoàn viên, CNLĐ đại diện cho cho 
7.500 đoàn viên, CNLĐ thuộc các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn TP Yên Bái đã 
tham dự. 

Tại buổi lễ, CĐ các KCN đã trao 22 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao quyết 
định hỗ trợ vốn vay từ quỹ “Tấm lòng vàng” của LĐLĐ tỉnh cho 8 nữ đoàn viên CĐ có hoàn 
cảnh khó khăn thuộc CĐCS Cty Cổ phần Ximăng Yên Bình, Cty Cổ phần Vật liệu xây dựng 
Yên Bái, Cty Cổ phần May suất khẩu Yên Bái để tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc 
sống gia đình; trao 20 suất quà, phiếu khám bệnh cấp thuốc miễn phí của Bệnh viện Giao 
thông Vận tải Yên Bái và Bưu điện TP Yên Bái.  

Cũng trong dịp này, các đơn vị Bưu điện tỉnh Yên Bái, Bệnh viện Giao thông vận tải tỉnh Yên 
Bái, Bảo hiểm xã hội TP. Yên Bái là những đơn vị đã ký thỏa thuận hợp tác với CĐ các KCN 
thực hiện triển khai bán hàng tiêu dùng, xe máy giá ưu đãi cho đoàn viên, CNLĐ và tư vấn về 
sức khỏe, tư vấn về chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ 
dưỡng sức … 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã trao 1 cờ chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp 
- Đảm bảo ATVSLĐ” cho CĐCS Cty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái và 1 Bằng 
khen toàn diện của Tổng LĐLĐVN cho CĐCS Cty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; 
trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 
hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - Đảm bảo ATVSLĐ” và phong trào thi đua “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà” năm 2018. 

Trước đó, LĐLĐ tỉnh Yên Bái, CĐ các KCN tỉnh đã đi thăm và trao quà cho các đoàn viên, 
CNLĐ thuộc Cty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhựa gỗ Châu Âu; Cty TNHH ngành gỗ Thiên 
An Việt Nam TP Yên Bái. 



 



 

 


