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Đề cử Nhà Quốc hội vào Chương trình phát hành tem bưu chính Việt Nam năm 2021 

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tham gia, đóng 
góp Chương trình phát hành tem kỷ niệm năm 2021. 

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) 

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ các tiêu chí quy định tại Điều 5, Thông tư số 10/2017/TT-BTTTT 
ngày 26/6/2017 quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm 
tem bưu chính kỷ niệm, Bộ Xây dựng trân trọng đề cử công trình Nhà Quốc hội mới để Bộ 
Thông tin và Truyền thông xem xét, đưa vào Chương trình phát hành tem bưu chính Việt 
Nam năm 2021. 

Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội mới được khởi công ngày 12/10/2009 do Bộ Xây dựng 
làm chủ đầu tư. Đây là công trình dân dụng có quy mô lớn, phức tạp nhất từ trước đến nay do 
các nhà thầu Việt Nam xây dựng, với hơn 80 phòng họp lớn nhỏ, nhiều trang thiết bị hiện đại 
được nhập khẩu từ nước ngoài, có hệ thống điện được vận hành tương đương một nhà máy. 
Công trình cao 39m, có kiến trúc hình vuông, phòng họp hình tròn ở giữa, gồm 2 tầng hầm và 
5 tầng nổi, tổng diện tích sàn trên 60.000m2. Tòa nhà còn có khu vực đỗ xe ngầm quy mô 3 
tầng hầm với sức chức 500 ô tô, diện tích trên 17.000m2; đường hầm nối Nhà Quốc hội với 
Bộ Ngoại giao dài 60m, có 2 phần đường dành cho người đi bộ và dành cho ô tô. 

Nhà Quốc hội mới được xây dựng trên nền Nhà Quốc hội cũ tại khu vực trung tâm chính trị, 
lịch sử, văn hóa của đất nước. Công trình này kết hợp hài hòa với phương án bảo tồn khu di 
tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, góp phần tạo dựng một quần thể kiến trúc hiện đại, song vẫn 
mang đậm bản sắc dân tộc. 

Nhà Quốc hội là trụ sở làm việc của Quốc hội, nơi tổ chức lễ kỷ niệm những ngày trọng đại 
của dân tộc, nơi đón tiếp khác quốc tế cấp cao của Quốc hội, Đảng và Nhà nước, đồng thời 
phục vụ nhu cầu tham quan, hưởng thụ văn hóa của nhân dân cả nước và du khách quốc tế. 
Với những giá trị về mặt chính trị, tư tưởng, công trình là biểu tượng của một nước Việt Nam 
yêu hòa bình, yêu tự do và sẵn sàng hợp tác với bạn bè quốc tế. 

Được coi là công trình tiêu biểu cho thời kỳ phát triển mới của đất nước, là biểu tượng cho sự 
tập trung ý chí và nguyện vọng của toàn dân, công trình Nhà Quốc hội mới trở thành một tác 
phẩm kiến trúc ghi đậm dấu ấn của các kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân lao động ngành Xây 
dựng trong thời kỳ đổi mới. 



Với những ý nghĩa to lớn như vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem 
xét, đưa Công trình Nhà Quốc hội mới vào Chương trình phát hành tem bưu chính Việt Nam 
năm 2021. 
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Ngày đăng: 08/05/2019 
Mục: Tin tức    

Trên 1.100 người tham gia BHXH tự nguyện thông qua hội nghị tuyên truyền 

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, trong quý I-2019, toàn tỉnh đã vận động 
được 1.132 người tham gia BHXH tự nguyện thông qua các hội nghị tuyên truyền. 

Năm 2019, BHXH tỉnh được giao phát triển mới 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 
nâng tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 6.600 người. Để 
đạt được mục tiêu này, BHXH tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung cho công tác 
tuyên truyền với hình thức và nội dung phù hợp theo từng nhóm đối tượng, giao chỉ tiêu phát 
triển đối tượng BHXH tự nguyện cho hệ thống đại lý có tính chuyên nghiệp cao, đặc biệt phối 
hợp với ngành Bưu điện tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp hướng tới nhóm đối tượng 
này. 

 

Ảnh minh họa 

Trong quý I, BHXH tỉnh đã phối hợp tổ chức được 87 hội nghị tuyên truyền trên địa bàn tỉnh 
với 2.205 người tham dự, qua đó đã vận động được 1.132 người tham gia BHXH tự nguyện, 
đạt khoảng 37% kế hoạch đề ra. 

Dự kiến, từ nay đến hết năm 2019, BHXH tỉnh sẽ phối hợp tổ chức thêm 180 hội nghị tuyên 
truyền trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phát triển thêm ít nhất 1.868 người tham gia BHXH tự 
nguyện. 

Kim Oanh 
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Những kết quả vượt bậc trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên 

Tính đến 30/4/2019, toàn tỉnh Điện Biên đã có 39.049 người tham gia BHXH bắt buộc, 
đạt 95,7% kế hoạch dự kiến giao năm 2019; số người tham tham gia BHYT là 581.913 
người, đạt 100,7% kế hoạch được giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 99,1%, đạt và vượt 
0,8% theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý, số người 
tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tính đến hết tháng 4/2019 là 3.495 người đạt 
99,2% kế hoạch giao cả năm... 

 

Thời gian vừa qua, BHXH tỉnh Điện Biên đã triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ đã được đề ra. 
Đặc biệt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã được BHXH tỉnh Điện 
Biên đẩy mạnh thực hiện với nội dung và hình thức phong phú, góp phần làm chuyển biến 
nhận thức, hành động, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp an sinh xã hội... 

Năm 2019, BHXH tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham 
mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 
22/11/2012 của Bộ Chính trị, Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2013-
2015 và 2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 
26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp 
phát triển đối tượng tham gia; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành 
Trung ương, khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 
17/10/2018 của Tỉnh ủy về Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, 
khóa XII; đẩy mạnh các biện pháp để tuyên truyền vận động mở rộng đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN, tập trung phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ 
gia đình; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong 
công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị 
sử dụng lao động và doanh nghiệp trên địa bàn; giải quyết kịp thời, chính xác chế độ BHXH, 
BHTN, chi trả, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH khi Chính phủ có các quy định về điều 
chỉnh lương, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, 



trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong thực 
hiện nhiệm vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giao dịch. 

Giám đốc BHXH tỉnh Điện Biên Trần Minh Tuấn cho biết, để công tác tuyên truyền được 
hiệu quả, ngoài việc đổi mới, sáng tạo và khéo léo, BHXH Điện Biên luôn chú trọng phát 
triển các “cầu nối”- là mạng lưới nhân viên đại lý thu đến tận thôn bản. Theo Giám đốc Tuấn, 
hiện nay, BHXH tỉnh có 5 hệ thống đại lý (UBND xã, Bưu điện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ 
và Trạm y tế) với hơn 300 nhân viên, liên tục được tập huấn, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ. 
Trong quý I/2019, đã phối hợp với Bưu điện tổ chức 26 hội nghị tuyên truyền, giúp phát triển 
được 353 đối tượng tham gia. 

Đồng chí Trần Minh Tuấn cũng cho biết, để tăng cường mối quan hệ trong công việc, BHXH 
tỉnh còn khuyến khích, tạo điều kiện để CCVC tham gia các lớp học tiếng dân tộc (chủ yếu là 
tiếng Thái và tiếng Mông). Đồng thời, đào tạo, trang bị cho nhân viên đại lý thu kiến thức 
pháp luật BHXH, BHYT với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Hệ thống đại lý đã 
khéo léo lồng ghép, kết hợp với những hoạt động thường xuyên ở xã, bản để đề ra sáng kiến 
“Bỏ ống tiết kiệm giúp nhau tham gia BHXH tự nguyện”./. 



 

Nguồn: Báo Hòa Bình     
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http://www.baohoabinh.com.vn/274/128874/Tra-luong-huu-qua-the-dem-lai-nhieu-loi-
ich.htm 

Trả lương hưu qua thẻ đem lại nhiều lợi ích 

Theo kế hoạch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, vào khoảng tháng 6 đến tháng 8/2019, 
tỉnh Hoà Bình sẽ triển khai việc chi trả lương hưu qua thẻ của ngành. Đây là bước tiến quan 
trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ người nghỉ hưu ngày càng tốt hơn. 

 

Người nghỉ hưu tại xã Đồng Bảng (Mai Châu) tìm hiểuchính sách BHXH, BHYT, BHTN qua 
tờ rơi tuyên truyền. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh) cho 
biết: Việc chi trả lương qua thẻ ATM cho người nghỉ hưu đã được triển khai từ lâu. Hình thức 
này mang lại nhiều tiện lợi như người lĩnh lương hàng tháng không phải đến điểm phát lương 
để nhận lương. Việc chi trả qua tài khoản ATM cho người hưởng triển khai nhanh chóng, 
chính xác, tiết kiệm thời gian cho người hưởng. Nếu không dùng đến tiền thì sẽ được tính lãi. 
Tuy nhiên, qua thời gian triển khai cũng gặp nhiều bất cập như: việc quản lý người hưởng qua 
tài khoản cá nhân của cơ quan bưu điện còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với 
những người hưởng không thường xuyên ở nơi cư trú; không nắm được đầy đủ thông tin 
người hưởng, báo giảm chưa kịp thời, khó thu hồi số tiền chi trả. Việc sử dụng thẻ gặp khó 
khăn đối với đối tượng già, yếu, cao tuổi; số lượng máy ATM, nhất là ở vùng sâu, xa chưa 
nhiều. Hiện nay, trên toàn tỉnh có hơn 2.000 người chi trả lương hưu qua thẻ ATM, chiếm hơn 
6% người đang hưởng lương. Hầu hết những người nhận lương hưu qua thẻ là những người 
vừa mới nghỉ hưu đang được trả lương qua thẻ. Với những đối tượng về hưu trước năm 1995 
thì rất khó bởi họ muốn được đi lĩnh lương gặp gỡ bạn bè, kiểm soát tiền lương hưu… 

Khắc phục những bất cập từ việc trả lương hưu qua thẻ ATM, trong thời gian qua, Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam tiến hành thí điểm chi trả lương hưu bằng thẻ quẹt. Ông Hải cho biết 
thêm: Chiếc thẻ này giống như thẻ trả tiền điện, nước của hộ gia đình. Khi khách đến điểm 
lĩnh lương được quét thẻ thì nhân viên bưu điện trả lương bằng tiền mặt. Khi khách đến quẹt 
thẻ sẽ được nhận dạng khuôn mặt. Nên người khác mượn thẻ không thể đi lĩnh lương hộ 
được. Khi khách hàng đi nơi khác cũng đến ngày lĩnh lương thì có thể đến bưu điện gần nhất 
để nhận lương mà không phải làm thủ tục nào khác. 



Từ tháng 4/2017, BHXH Việt Nam và Vietnam Post bắt đầu triển khai thí điểm chi trả bảo trợ 
xã hội qua thẻ ở Hải Dương. Với nhiều tiện ích đem lại, việc thí điểm chi trả qua thẻ tiếp tục 
được mở rộng thêm tại một số quận, huyện ở Hà Nội và Hải Dương. Tháng 11/2018, Bưu 
điện đã chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ tại 25 quận, huyện tại 2 địa phương trên 
(trong đó, thành phố Hà Nội: 18/30 quận huyện; Hải Dương: 7/12 quận huyện) với tổng số 
người thụ hưởng là 336.390 người (chiếm 62% tổng số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH 
hàng tháng bằng tiền mặt trên địa bàn); tổng số tiền chi là 1.435 tỷ đồng. Theo lộ trình từ 
tháng 4 đến tháng 5/2019, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ sẽ được triển khai tại 
10 tỉnh, thành phố. Từ tháng 6 đến tháng 8/2019 tiếp tục triển khai tại 20 tỉnh, thành phố, 
trong đó có tỉnh Hoà Bình. Từ tháng 9 đến tháng 11/2019, triển khai tại 31 tỉnh, thành phố 
còn lại. 

Ông Hoàng Văn Tâm, một cán bộ hưu trí phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) cho biết: 
Trong thời gian qua, tôi cũng đọc báo, nghe đài về việc sắp triển khai trả lương qua thẻ quẹt. 
Việc trả qua thẻ ưu việt hơn nhiều so với trước đây. Thẻ chi trả gọn nhẹ không sợ bị rách nát. 
Khi đến lĩnh lương hưu, chúng tôi không cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân nữa mà chỉ cần 
đưa thẻ, ký nhận vào danh sách lấy lương và nhận tiền. Thao tác của cán bộ Bưu điện cũng 
nhanh hơn nhiều bởi không mất thời gian ghi sổ mà chỉ cần quẹt thẻ, kiểm tra trên máy và trả 
tiền. Như vậy mang lại nhiều tiện ích cho người lĩnh lương hưu. 

 


