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Nguồn: Cổng TTĐT Phú Thọ   

Ngày đăng: 02/05/2019 
Mục: Tin tức 

Phú Thọ giành 1 giải Ba Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 có chủ đề “Hãy viết một bức thư về 
người hùng của em” (Write a letter about your hero). Sau gần 7 tháng phát động, Ban 
Giám khảo đã lựa chọn 106 bức thư hay nhất để trao giải. Trong đó, em Nguyễn Lan 
Phương - Học sinh lớp 9A, Trường THCS Sa Đéc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vinh dự 
là 1 trong 5 thí sinh giành giải Ba của cuộc thi.  

 

Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 Quốc gia hướng dẫn Thể lệ 
cuộc thi tới các em học sinh thông qua các hoạt động sân khấu hóa (Hình ảnh tại Lễ phát động 
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 tỉnh Phú Thọ) 

Ngoài ra, Phú Thọ còn giành 1 giải tập thể (Trường THCS Sa Đéc, thị xã Phú Thọ); 1 giải 
Khuyến khích (Em Nguyễn Ngọc Diệu Thương - Học sinh lớp 6A, Trường THCS Đông 
Thành, huyện Thanh Ba); 1 giải đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật (Em Hoàng Thị Thảo 
Hiền - Học sinh lớp 7B, Trường THCS Sa Đéc, thị xã Phú Thọ); 2 giải Cây bút Triển vọng 
(Em Hạ Lê Vân Khánh - Học sinh lớp 8B, Trường THCS Hùng Vương, thị xã Phú Thọ và em 
Trương Bá Phong -  Học sinh lớp 9D, Trường THCS Thọ Sơn, thành phố Việt Trì). 

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức hằng năm dành cho 
lứa tuổi học sinh với mục đích nâng cao nhận thức về các lĩnh vực văn hóa - xã hội; phát triển 
khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của thiếu niên, nhi đồng; tạo điều 
kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ; đồng thời giúp các em hiểu thêm 
về vai trò của lĩnh vực bưu chính đối với sự phát triển của xã hội… 

Tại Việt Nam, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU được phát động lần đầu tiên từ năm 1987. 
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối 
hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức. Từ nhiều năm nay, Cuộc 
thi Viết thư Quốc tế UPU đã trở thành hoạt động mang tính xã hội cao, thu hút đông đảo tuổi 
trẻ học đường tham gia, tạo ra một sân chơi lành mạnh, thiết thực và có tính giáo dục cao. 

 



Nguồn: Báo Vĩnh Long   

Ngày đăng: 02/05/2019 
Mục: Xã hội  

Trên 58% người tham gia BHXH tự nguyện 

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chính sách 
BHXH tự nguyện nên số người tham gia BHXH tự nguyện ở Vĩnh Long không ngừng 
tăng lên. 

Đến hết quý I, toàn tỉnh có trên 2.340 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt trên 58% chỉ tiêu, 
tăng trên 1.570 người so với cùng kỳ năm trước. 

Để đạt được chỉ tiêu 4.000 người tham gia BHXH tự nguyện vào cuối năm nay, ngành BHXH 
và Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền lợi, đối tượng, mức 
đóng BHXH tự nguyện. 

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần 
trăm trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn. 

Cụ thể, bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, 25% đối với 
người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. 

MAI ANH 



 

Nguồn: Người Lao động    

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

Nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên khó khăn 

Trên 300 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các KCN, cụm công 
nghiệp trên địa bàn TP Yên Bái vừa tham dự lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng 
hành động về An toàn - Vệ sinh lao động năm 2019 do Công đoàn (CĐ) các KCN tỉnh Yên 
Bái tổ chức. 

Tại buổi lễ, CĐ các KCN tỉnh đã trao 22 phần 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 có 
hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP Ximăng Yên Bình, Công ty CP Vật liệu xây dựng Yên 
Bái, Công ty CP May xuất khẩu Yên Bái để tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống 
gia đình. 

 

Ảnh minh họa 

Dịp này, các đơn vị Bưu điện tỉnh Yên Bái, Bệnh viện Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, 
BHXH TP Yên Bái 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; tư vấn về sức khỏe và chế độ chính sách 
BHXH, BHYT. 

 


