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Hé lộ bí mật về bức thư đoạt giải nhất cuộc thi viết thư UPU lần 48 năm 2019 

Với ý tưởng chọn hình tượng “tầng ozone” để qua đó gửi thông điệp về việc bảo vệ tầng 
ozone cũng là bảo vệ Trái Đất của chúng ta, cô học trò Nguyễn Thị Mai đã xuất sắc 
giành giải nhất cấp quốc gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48. 

Được biết, ngay từ khi được phổ biến và triển khai cuộc thi này, em Nguyễn Thị Mai – học 
sinh lớp 10K, Trường THPT Nam Sách (Hải Dương) đã bắt tay ngay vào việc suy nghĩ và lựa 
chọn ý tưởng. 

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Trịnh Phương Mai – giáo viên dạy Văn của trường 
THPT Nam Sách, hai cô trò đã quyết định lựa chọn hình tượng “tầng ozone” làm người hùng 
để nói lên suy nghĩ về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất cũng chính là bảo vệ cuộc 
sống của chúng ta”. 

Tiết lộ về ý tưởng đầy độc đáo của học trò, cô giáo Trịnh Phương Mai cho biết: “Khi nhận 
hướng dẫn cho học sinh viết thư tham gia cuộc thi này, tôi đã nói với học trò của mình “con 
hãy chọn hình tượng nào gần gũi nhất với con, với cuộc sống của chúng ta”. 

Và rồi em Mai nói rằng “Trước đó con đã được đọc bài báo viết về 10 thảm họa thiên tai kinh 
hoàng năm 2018 và thấy việc con người dù vô tình hay hữu ý đang làm tổn thương ozone, tổn 
thương Trái Đất và nguy hại từ việc tầng ozone bị phá hủy đang hiện hữu rất gần. Con người 
cần phải thay đổi nhận thức và hành động với môi trường sống của mình trước khi mọi việc 
quá muộn”. Sau đó hai cô trò thống nhất chọn người hùng chính là tầng ozone. 

 

 Em Nguyễn Thị Mai – học sinh lớp 10K, Trường THPT Nam Sách (Hải Dương)

Chia sẻ thêm về học trò của mình, cô Trịnh Phương Mai cho hay: “Nguyễn Thị Mai là một 
học sinh ngoan, hiền, rất nỗ lực trong học tập. Tôi rất ấn tượng về cách vào đề hồn nhiên, mới 
mẻ, độc đáo khi nhận được bản thảo của em ấy về bức thư: 



  Gửi tới Ozone, người hùng của tôi! 

      Hẳn anh sẽ ngạc nhiên khi nhận được thư của tôi. Tôi viết cho anh bằng cả sự trân quý, 
ngưỡng mộ và cả nỗi hổ thẹn nữa. Vì với chúng tôi, anh vừa là ân nhân, vừa là anh hùng 
nhưng có lẽ chính chúng tôi đang làm anh tổn thương, người hùng nhỉ! 

       Ozone ạ! Mới đây, tôi có đọc một bài báo viết về anh. Vì thế tôi nghĩ mình phải viết cho 
anh để kể với anh về điều tôi đã đọc được. Họ đang nói đến anh với một sự lo lắng không hề 
nhỏ, tôi thấy như thế , vì hình như anh ốm và cuộc sống của loài người chúng tôi đang bị ảnh 
hưởng rất nhiều từ vấn đề sức khỏe của anh. Họ nói như thể anh sinh ra hiển nhiên có nhiệm 
vụ duy nhất là bảo vệ Trái Đất của chúng tôi. Có lẽ vì anh đã ở đó rất lâu rồi, thậm chí trước 
khi có loài người; quen thuộc, gần gũi như hơi thở vậy...”. 

Hay cách bạn ý chọn 3/10 thảm họa thiên tai kinh hoàng năm 2018 để đưa vào làm minh 
chứng cho việc tầng ozone bị phá hủy đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến loài người như 
thế nào: 

Chúng tôi đã và đang phải trả giá vì thói ích kỉ ,tự kiêu, tự đại của mình. Một thế giới gọi là 
văn minh thì tại sao vẫn phải gục gã trước cơn giận dữ của núi lửa Fuego?Những tòa nhà 
kiêu hãnh có đủ sức làm dịu cái nắng nóng kinh hoàng ở Montreal, Canada hồi tháng 7 vừa 
rồi? Hay chính phủ của siêu cường quốc như Hoa Kì, có ngăn được sự hung hăng của ngọn 
lửa thiêu đốt những cánh rừng ở California hay không? Tất cả có nên đổ lỗi cho anh, người 
hùng không thể tròn sứ mệnh? Tôi rất xin lỗi, bởi có lúc tôi từng nghĩ như vậy...”. 

 “Dù là người hùng cũng có những miền giới hạn không thể vượt qua. Họ cũng cần được 
sẻ chia, bảo vệ và giúp đỡ. Đừng coi ozone là người hùng đơn độc trong cuộc chiến bảo vệ 
Trái Đất mà hãy làm bạn của anh ấy để cùng gánh vác sứ mệnh với hành tinh này”, đó 
chính là thông điệp mà cô trò chúng tôi muốn gửi đến qua bức thư. 

Giải nhất cấp quốc gia cuộc thi UPU lầm thứ 48 mà em học sinh Nguyễn Thị Mai có được 
hôm nay là “phần thưởng” cho chuỗi ngày nhiều nỗ lực trước đó cũng như dành cho sự đam 
mê không ngừng nghỉ của cô học trò dành cho cuộc thi này. 

Năm nay Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 sẽ có chủ đề: "Hãy viết một bức thư về 
người hùng của em" (Tiếng Anh: Write a letter about your hero). Liên minh Bưu chính Thế 
giới (UPU) gọi chủ đề năm 2019 là một "chủ đề truyền cảm hứng".
 
Trong lễ phát động cuộc thi hồi tháng 10/2018, Thứ trưởng Bộ Thông tin&Truyền thông 
Nguyễn Minh Hồng đã chia sẻ: "Đây là một chủ đề mở, khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều 
suy nghĩ và cảm xúc đối với mỗi thí sinh. Trong mỗi con người, mỗi một bạn trẻ đều có sự 
hiện hữu, tình cảm yêu quý và ngưỡng mộ đối với một người hùng của riêng mình". 
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Quảng Trị có 3 học sinh đạt giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 của Việt Nam 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 
của Việt Nam. Theo đó, 1 giải nhất cá nhân thuộc về em Nguyễn Thị Mai, lớp 10K, Trường 
THPT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Quảng Trị vinh dự có 3 em đoạt 
Giải Cây bút triển vọng, đó là em Lê Quỳnh Trang, lớp 9B, Trường TH&THCS Hải Thượng 
(huyện Hải Lăng); Lê Ngọc Thảo Nhi, lớp 5E, Trường Tiểu học Hùng Vương (TP. Đông Hà); 
Dương Thị Ánh Hồng, lớp 9A, Trường THCS thị trấn Krông Klang (huyện Đakrông). 
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Ghi nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre vừa chính thức đi vào hoạt động tại 
Tòa nhà Bưu điện tỉnh, số 3, Đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre. Đây là 
hoạt động thể hiện sự quyết tâm của UBND tỉnh trong công tác cải cách hành chính, 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch với các 
cơ quan công quyền. 

Kể từ ngày 6/5, Trung tâm bắt đầu thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các 
thủ tục hành chính của 16 sở, ngành tỉnh gồm: Công thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và 
Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội, 
Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, 
Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Ban Quản lý các 
khu công nghiệp. 

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre được thành lập là đầu mối tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính do hành vi chậm 
trễ, gây phiền hà và thực hiện không đúng theo quy định pháp luật, kéo dài thời gian thực 
hiện thủ tục hành chính, tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ, sách nhiễu, gây phiền 
hà, đùn đẩy trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ. Qua đó, nhằm tiếp tục triển 
khai thực hiện tốt hơn nữa cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tập trung quản lý thống nhất 
tinh gọn đầu mối, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan hành chính nhà nước trong quá 
trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Điều quan trọng nhất khi thành lập 
Trung tâm là tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục 
hành chính, góp phần phòng chống tham nhũng và tiêu cực, cải tiến phương pháp làm việc 
của cơ quan nhà nước hiện đại, hiệu quả, tiết kiệm về nhân lực và chi phí hoạt động, cung cấp 
thông tin, dịch vụ, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử. 

Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tỉnh tại Trung tâm 
là hơn 1.300 thủ tục. Trước mắt, công chức của các sở, ngành nào sẽ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, 
luân chuyển và trả kết quả của Sở, ngành đó. Các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm, qua dịch vụ bưu chính công ích 
hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Những năm qua, mặc dù các chỉ số như:  PCI, PAPI của Tỉnh Bến Tre đều có sự tăng trưởng, 
đứng thứ hạng cao so với các Tỉnh, Thành trong cả nước. Riêng chỉ số PAR INDEX vẫn còn 



xếp ở thứ hạng thấp, do đó, việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre 
sẽ góp phần nâng cao chỉ số PAR INDEX của tỉnh trong thời gian tới; đồng thời, hướng đến 
mục tiêu đem lại sự minh bạch, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành 
chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan công quyền trên 
địa bàn tỉnh. 
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Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam:  

Nhiều giải pháp tăng cường an toàn vệ sinh lao động 

Thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và các Chương trình hành động về an toàn vệ 
sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, những năm qua Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam rất quan tâm đến công tác chăm sóc 
sức khoẻ, cải thiện môi trường làm việc và điều kiện lao động trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh cũng như có các chế độ, chính sách đãi ngộ thích hợp để khuyến khích, động viên 
người lao động trên toàn mạng lưới chuyên tâm làm việc. 

63/69 đơn vị tổ chức huấn luyện ATVSLĐ 

Ông Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty (TCty) Bưu điện Việt Nam cho biết, 
trong nhiều năm gần đây, các vụ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại 
TCty đã giảm hẳn, điều kiện lao động được cải thiện, đặc biệt không để xảy ra TNLĐ chết 
người góp phần giảm thiểu TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Đây là minh chứng rõ nhất cho sự quan 
tâm trú trọng của các cấp lãnh đạo công đoàn, nhất là sau khi có Luật ATVSLĐ và các Nghị 
định, hướng dẫn ban hành. 

 

Lãnh đạo Công đoàn Thông tin và Truyền thông xuống thăm và 
động viên công nhân bưu điện nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng 

hành động vì ATVSLĐ 

Do thực hiện tốt công tác ATVSLĐ – PCCN năm 2018, đã có 18 đơn vị được Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội khen thưởng, 1 đơn vị được khen cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam và 10 đơn vị được khen thưởng cấp Công đoàn Thông tin và Truyền thông về thành tích 
thực hiện tốt phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. 

Ông Thích nhận định, chăm lo lợi ích cho người lao động và xác định được tầm quan trọng 
của công tác ATVSLĐ trong sản xuất kinh doanh chính là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Vì 
lẽ đó, bên cạnh mục tiêu kinh doanh thì công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng 
đối với các đơn vị trực thuộc TCty. 



Năm 2018, có 63/69 đơn vị thuộc TCty đã tổ chức huấn 
luyện ATVSLĐ cho 6 nhóm đối tượng với tổng số 24.522 
lượt người, tổ chức ký cam kết cho 100% người lao động; 
thành lập các đội phòng cháy chữa cháy của các đơn vị; 
trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá 
nhân. 

Đối với công tác chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, 
các đơn vị trong TCty đều tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 
cho người lao động, với tổng số 29.857 người. TCty cũng 
đã thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật đối với lao động năng 
nhọc, độc hại với tổng giá trị bồi dưỡng là 23.854 triệu 
đồng. 

Xác định môi trường làm việc tại các đơn vị là một trong 
những điều kiện cần thiết, quan trọng góp phần đảm bảo 
ATVSLĐ, PCCN, cần được sự quan tâm của công ty, 
doanh nghiệp. Theo đó, TCty đã ban hành nhiều giải pháp 
để tăng cường công tác ATVSLĐ, PCCN trong doanh 
nghiệp. Cụ thể, ban hành hệ thống danh mục kiểm tra công 
tác ATVSLĐ tại các đơn vị và hướng dẫn các đơn vị sử dụng danh mục kiểm tra để kiểm tra, 
chấn chỉnh đối với các đơn vị trực thuộc. 

Ông Thích cho biết: “Để thực hiện công tác này đạt hiệu quả, TCty đã tăng cường việc kiểm 
tra ATVSLĐ bằng việc kết hợp với các đoàn kiểm tra các lĩnh vực khác trên cơ sở nhận diện 
các nguy cơ và xây dựng phương án kiểm soát, khắc phục sự cố. Bên cạnh đó, TCty cũng đã 
chú trọng đầu tư nhiều trang thiết bị bảo hộ, an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, thường 
xuyên kiểm định các dây chuyền chia chọn và phương tiện vận chuyển thực hiện nghiêm ngặt 
về an toàn lao động. Đặc biệt, duy trì và thực hiện nghiệm các quy định về quy trình 5S “Sàng 
lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng” đảm bảo chất lượng vận chuyển và an toàn hàng hoá, 
thực hiện tốt 5 nội dung của công tác ATVSLĐ. 

Bên cạnh đó, TCty và các đơn vị đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật lao 
động, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tuân thủ các quy phạm, quy định về công tác bảo đảm an 
toàn lao động. CBCNV trong toàn TCty đã tự giác, chủ động học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn, kỹ năng làm việc, kỷ luật lao động, do đó đã hạn chế ngăn chặn nhiều nguy cơ, 
TNLĐ, cháy nổ. 

Ông Thích cho biết, TCty Bưu điện Việt Nam xác định Tháng Công nhân và Tháng hành 
động vì ATVSLĐ là cơ hội tốt để tất cả CBCNVLĐ của Tổng Công ty vào cuộc; tuyên 
truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với CBCNVLĐ về công tác 
ATVSLĐ, PCCN. 

Qua đó, tạo thành hiệu ứng tích cực từ nhận thức đến hành động trong toàn Tổng công ty, 
thiết thực đi vào thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, tạo sự chuyển biến cơ bản, 
vững chắc mục tiêu đảm bảo ATVSLĐ, PCCN phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường lao động, chăm sóc tốt sức khoẻ người lao động, trực tiếp 
góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. 

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát 

Trong tháng 5 và trong thời gian tới, TCty quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Tháng 
công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ tiếp tục chăm lo lợi ích cho người lao động, đẩy 
mạnh tuyên truyền ý nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ, bảo hộ lao động đến toàn thể 
CBCNVLĐ với các nội dung cụ thể. 

“Công tác ATVSLĐ, PCCN 
là việc làm đòi hỏi phải 
thường xuyên, liên tục, bền bỉ 
và lâu dài, chúng tôi mong 
muốn rằng các cấp, các 
ngành, các cơ quan, đoàn thể, 
doanh nghiệp và mỗi 
CBCNVCLĐ hãy coi công 
tác ATVSLĐ là trách nhiệm 
của mình đối với bản thân, 
doanh nghiệp và toàn xã hội. 

Mỗi chúng ta hãy là một 
thành viên gương mẫu trong 
công tác ATVSLĐ tại cơ 
quan, doanh nghiệp và gia 
đình” – ông Thích cho hay. 



Thứ nhất, thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả công tác ATVSLĐ, tập trung đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo, nâng cao nhận thức cho người lao động về 
ATVSLĐ, PCCN, gắn với việc tuyên truyền chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. 

Thứ hai, rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế về ATVSLĐ. Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ, các chế độ chính 
sách cho người lao động, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm về 
công tác ATVSLĐ-PCCN và ATGT. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và người lao động khi tổ 
chức thực hiện từng công việc cụ thể phải tuân thủ các quy trình, quy phạm, thiết kế kỹ thuật 
để tránh phải làm đi, làm lại, gây tốn kém, lãng phí. 

Thứ ba, các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với tổ chức Công đoàn nâng cao việc phòng 
ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp. Mỗi cá nhân, tập thể người lao động trong TCty, nêu cao ý thức trách 
nhiệm, nghĩa vụ của mình gắn chặt với chất lượng sản phẩm do chính mình làm ra, đảm bảo 
ATVSLĐ, PCCN, an toàn giao thông, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và cũng chính là 
điều kiện để tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động. 

Cuối cùng, tại các bộ phận, dây chuyền sản xuất chia chọn, bưu phẩm, bưu kiện, vận hành lưu 
thông duy trì chế độ tự kiểm tra hàng ngày tại nơi làm việc. Mạng lưới An toàn vệ sinh viên 
giúp Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tra, đôn đốc, nhắc 
nhở cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động tuân thủ các kỹ thuật an toàn đối với người và thiết 
bị, mang đầy đủ các trang bị phòng hộ cá nhân khi làm việc, duy trì môi trường làm việc ngăn 
nắp, gọn gàng, sạch sẽ theo tiêu chuẩn 5S. 

Bên cạnh đó, tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy phạm về vận hành các dây chuyền chia 
chọn, phương tiện vận chuyển; tổ chức sàng lọc loại bỏ các vật tư thừa, sắp xếp vật tư dụng cụ 
ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực sản xuất và các khu vực khác; thăm hỏi, hỗ trợ gia 
đình CNVCLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn. 

“Công tác ATVSLĐ, PCCN là việc làm đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục, bền bỉ và lâu dài, 
chúng tôi mong muốn rằng các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và mỗi 
CBCNVCLĐ hãy coi công tác ATVSLĐ là trách nhiệm của mình đối với bản thân, doanh 
nghiệp và toàn xã hội. Mỗi chúng ta hãy là một thành viên gương mẫu trong công tác 
ATVSLĐ tại cơ quan, doanh nghiệp và gia đình” – ông Thích cho hay. 



 

Nguồn: BHXH Hậu Giang  

Ngày đăng: 09/05/2019 
Mục: Tin tức  

Thị xã Ngã Bảy: Bưu điện và BHXH phối hợp tuyên truyền BHXH tự nguyện  

Góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã 
hội (BHXH) tự nguyện, để nhân dân hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm, bảo đảm quyền 
lợi của bản thân, BHXH thị xã Ngã Bảy đã phối hợp với Bưu điện thị xã và Uỷ ban nhân 
dân xã Hiệp Lợi tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người 
dân trên địa bàn xã Hiệp Lợi. 

Tại các buổi tuyên truyền, đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu về hình thức BHXH 
tự nguyện, trong đó nhấn mạnh về đối tượng tham gia; quyền lợi cơ bản được hưởng khi tham 
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; mức đóng, phương thức đóng... và đặc biệt là được hỗ trợ tiền 
đóng khi tham gia BHXH tự nguyện dựa trên mức đóng (người tham gia BHXH tự nguyện 
thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30% số tiền phải đóng, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 
25% và các đối tượng khác được hỗ trợ 10%). Đồng thời được Lãnh đạo BHXH thị xã Ngã 
Bảy giải đáp những thắc mắc của người dân về chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, những vướng 
mắc trong quá trình tham gia BHXH tự nguyện… 

 

Quang cảnh một cuộc tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện với người dân trên 
địa bàn xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. 

Sau hội nghị, đã có 12 đại biểu trực tiếp đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Đây là kết quả 
đáng khích lệ cho công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại 
địa phương. Trong thời gian tới, BHXH thị xã và Bưu điện thị xã Ngã Bảy sẽ phối hợp tổ 
chức thêm nhiều hội nghị hơn nữa tới các xã, phường trên địa bàn thị xã để sớm hoàn thành 
chỉ tiêu mà BHXH tỉnh giao cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã./. 



 

Nguồn: Truyền hình Lạng Sơn     

Ngày đăng: 09/05/2019 
Mục: Tin tức   

Tháng công nhân 2019: Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn 

Bước vào tháng 5/2019, chuỗi hoạt động của “Tháng công nhân” bắt đầu diễn ra, kéo 
dài đến hết tháng. Đây được xem là cao điểm chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần cho 
công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh. 

     Hướng mạnh về cơ sở 

LĐLĐ tỉnh hiện có 1.432 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với tổng số hơn 42.600 đoàn 
viên, CNVCLĐ. Ngay từ tháng 2/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành kế 
hoạch tổ chức “Tháng công nhân” năm 2019 với chủ đề “Mỗi CĐCS– Một lợi ích đoàn viên”. 
Theo đó, phấn đấu mỗi CĐCS trong doanh nghiệp đều có hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên 
trong tháng 5/2019. 

Bà Bế Thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết: Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh đã 
chỉ đạo triển khai đồng loạt một số hoạt động như: lễ phát động Tháng công nhân và Tháng 
hành động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019; các hoạt động chăm lo, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động để họ có “quyền lợi bảo đảm, phúc 
lợi tốt hơn”. Mỗi CĐCS sẽ chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi, 
đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô 
hình chăm lo lợi ích (vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên. 

 

Đoàn viên, người lao động mua sắm tại gian hàng ưu đãi của Bưu điện tỉnh 

Ngay sau khi nhận được kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, ngay từ đầu tháng 3/2019, LĐLĐ các 
huyện, thành phố và công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc xây dựng kế hoạch đề 
xuất người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động 
chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. 

Ông Lê Văn Cử, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng 
Sơn cho biết: Chăm lo cho đoàn viên, người lao động là hoạt động thường xuyên của công ty, 
nhất là các dịp lễ, tết và cao điểm là Tháng công nhân. Nhân dịp này, chúng tôi đã xây dựng 
kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức Hội thao trong CNLĐ (dự 
kiến ngày 25/5); trích quỹ trao 6 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) và phát động quyên góp 
ủng hộ 4 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 2 người bị tai nạn lao động. 

     Nhiều hoạt động thiết thực 



Cùng với sự chủ động của từng CĐCS, LĐLĐ đã tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân 
ngay từ đầu tháng 5/2019 thu hút các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo CNVCLĐ tham gia. 
Lễ phát động được coi như hiệu lệnh thúc giục mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, lãnh đạo cấp 
ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ. 

Bà Phan Thị Hải Huyền, Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Bưu điện tỉnh cho biết: 
Nhân Tháng công nhân năm 2019, chúng tôi đã lựa chọn những sản phẩm thiết yếu phục vụ 
nhu cầu đời sống của người lao động để trưng bày tại Lễ phát động Tháng công nhân, giảm 
giá 10% cho tất cả đoàn viên, CNVCLĐ. Ngoài ra, từ ngày 1/5 đến 31/5/2019, đoàn viên công 
đoàn khi ra mua hàng tại các điểm cung cấp dịch vụ của Bưu điện đều được giảm giá từ 3 đến 
15% tùy từng sản phẩm. 

Được biết, ngoài Bưu điện tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã ký kết thực hiện chương trình phúc lợi đoàn 
viên với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Phú, Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn, 
Viettel Lạng Sơn và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh 
Lạng Sơn thực hiện chương trình hỗ trợ, ưu đãi cho đoàn viên công đoàn. Theo đó khi mua, 
sử dụng các sản phẩm của các doanh nghiệp trên, đoàn viên, công nhân lao động sẽ được 
hưởng những dịch vụ ưu đãi, giảm giá các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu  ít nhất từ 5 đến 25% 
mỗi sản phẩm. 

Nhiều lần được mua sắm tại Bưu điện huyện Văn Lãng với giá ưu đãi dành cho đoàn viên, chị 
Nguyễn Thị Vân, Công ty TNHH MTV Tâm Đức (huyện Văn Lãng) chia sẻ: Tôi thấy đây là 
một chương trình ý nghĩa, thực sự đem lại lợi ích cho đoàn viên. Các sản phẩm đều rất hữu 
ích nên dễ dàng lựa chọn. Tôi mong rằng tổ chức công đoàn sẽ có thêm nhiều chương trình ưu 
đãi để CNLĐ có thêm nhiều lợi ích. 

Hưởng ứng Tháng công nhân, ngoài Bưu điện tỉnh, mỗi đơn vị ký kết chương trình phúc lợi 
đoàn viên đều có những dự định riêng hướng đến CNLĐ. Ông Trần Thế Kiên, Giám đốc 
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Phú cho hay: Hiện nay, đoàn viên, người lao 
động khi đến Siêu thị Lasvilla (Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn) chọn mua sản phẩm của công 
ty chúng tôi đều được giảm giá từ 10 – 20%. Tuy nhiên, vì sản phẩm của công ty được trưng 
bày lẫn với các sản phẩm khác nên CNLĐ khó lựa chọn. Vì thế, chúng tôi sẽ phối hợp quản lý 
siêu thị thiết kế một gian trưng bày riêng để đoàn viên, CNLĐ dễ dàng lựa chọn, mua sắm. 

Qua đó cho thấy Tháng công nhân năm 2019 thực sự là đợt cao điểm để các cấp công đoàn và 
toàn xã hội chung tay thực hiện nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tăng thêm 
quyền lợi của người lao động, đoàn viên công đoàn. 

 


