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Mục: Tin tức  

Lần thứ 3 học sinh Nam Sách – Hải Dương đạt giải Nhất viết thư UPU 

Viết về người hùng của mình là tầng Ozon, Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K, trường 
THPT Nam Sách, Hải Dương đã đoạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 
lần thứ 48 (2019) tại Việt Nam. 

Đây là lần thứ 3 huyện Nam Sách có học sinh giành giải Quán quân cuộc thi này tại Việt 
Nam. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng: "Việt Nam đã trở thành một trong số ít những 
quốc gia có thành tích cao nhất tại Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU". 

Sáng 10/5, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Viết thư quốc tế 
UPU lần thứ 48 (năm 2019) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với đề tài: “Hãy 
viết một bức thư về người hùng của em”. (Tiếng Anh: Write a letter about your hero). 

Đây là cuộc thi lần thứ 31 được tổ chức ở Việt Nam, do Bộ TT&TT, Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên 
Tiền phong phối hợp tổ chức. 

Phát biểu tại Lễ Tổng kết và trao giải, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết: 
“Mỗi năm, UPU sẽ lựa chọn một chủ đề cho cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Các chủ đề đều 
mang ý nghĩa nhân văn, thời đại, mang tính giáo dục sâu sắc, gắn với các hoạt động nổi bật 
trong năm của Liên Hợp Quốc”. 

Mục tiêu sâu xa mà việc tổ chức Cuộc thi viết thư mong muốn hướng tới là giúp cho các em 
học sinh tăng cường khả năng diễn đạt ngôn ngữ, cảm thụ văn học và bảy tỏ nhận thức, suy 
nghĩ và cảm xúc của mình theo các đề tài hàng năm”. 



“Cuộc thi luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia hưởng ứng tích cực của các nhà 
trường và các em học sinh trong cả nước. Trong chặng đường này, các em học sinh Việt Nam 
đã và đang cùng đua tài cùng thiếu nhi thế giới, đạt được nhiều thành tích thứ hạng cao. 

Đây là những thành tích rất đáng tự hào, chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần nhân văn quốc tế 
của các em học sinh Việt Nam, giúp Việt Nam trở thành một trong số ít những quốc gia có 
thành tích cao nhất tại cuộc thi này”, Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh. 

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 có chủ 
đề: “Viết một bức thư về người hùng của em”. Đây là một đề tài mở tạo điều kiện cho các em 
cất lên tiếng nói của mình, bày tỏ những suy nghĩ về các vấn đề của cuộc sống cũng như tâm 
tư, khát vọng của cá nhân. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao giải Nhất cho em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K, 
trường THPT Nam Sách, Hải Dương. 

Theo báo cáo của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 
(2019) được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 10/2018 đến tháng 
3/2019. Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 1 triệu bức thư dự thi của các em học sinh từ 
2.456 trường học trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia. 

Các bức thư tham gia cuộc thi viết thư UPU năm nay có đề tài đậm hơi thở cuộc sống, cập 
nhật những xu hướng xã hội mới nhất, nóng bỏng nhất. Đó là những vấn đề thời đại như bảo 
vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống hòa bình, chống chiến tranh, khủng bố, vai trò của tình yêu 
thương và sự sẻ chia giữa con người với con người trong thời đại số… Các vấn đề xã hội Việt 
Nam đương đại được các em đề cập nhiều nhất là các vấn đề gia đình, nhà trường. Có thể nói, 
cuộc thi cũng giống như một chiếc nhiệt kế, đo chính xác độ quan tâm, suy nghĩ, tình cảm của 
các em học sinh về thế giới xung quanh mình. 

Đối tượng nhận thư, tức là người hùng của các em, rất đa dạng, phong phú. Có đến 60 % các 
bức thư viết về người hùng là ông bà, bố mẹ, anh chị…, những người gần gũi và thân yêu với 
các em nhất. 

Những người hùng là các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, các nhân vật trong sách, phim ảnh 
và mạng xã hội, các ngôi sao âm nhạc, bóng đá (đặc biệt là HLV Park Hang Seo và các cầu 
thủ U22 Việt Nam), các chính trị gia, Hoa hậu H’hen Niê… cũng được các em dành nhiều 
tình cảm yêu mến... 



Đặc biệt, những người hùng bình thường có sức ảnh hưởng xã hội rộng lớn như bé Hải An, 
thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, nữ nhân viên Park Ji Jung cứu các em học sinh trong vụ chìm 
phà ở đảo Jeju… cũng đã được nhiều em học sinh đưa vào bài dự thi của mình. 

Mỗi bức thư là một câu chuyện đẹp, một ước mơ được các em chia sẻ thật chân thành, thật 
đáng yêu và cũng rất sâu sắc. Trong đó, những bức thư có cách tiếp cận và thể hiện vấn đề 
một cách sáng tạo, độc đáo, ngôn từ đẹp, giàu cảm xúc là những bức thư được Ban Giám khảo 
đánh giá cao.  

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo Quốc gia đã chọn 100 bài vào vòng chung khảo. Kết quả 
có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút Triển 
vọng cùng 6 giải Đặc biệt dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất và học sinh khiếm thị, khuyết tật. 

Những bài đoạt giải là những bức thư hay, cách hành văn trong sáng, lôi cuốn, trình bày công 
phu, nét chữ đẹp. 

Giải Nhất Quốc gia thuộc về em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K, trường THPT Nam 
Sách, Hải Dương, với bức thư gây bất ngờ cho người đọc khi em viết về người hùng của 
mình là tầng Ozon: Ozon khổng lồ và mạnh mẽ, Ozon bao bọc và bảo vệ con người trong 
vòng tay đầy khoan dung, trong khi con người không ngừng làm tổn thương người hùng sự 
sống của mình. Người hùng ấy đang bị ốm, đang cần được con người chăm sóc, bảo vệ và giữ 
gìn. 

Bức thư của em Nguyễn Thị Mai đã được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi dự thi quốc tế. 



 

Nguồn:Báo Tin tức  

Ngày đăng: 10/05/2019 
Mục: Xã hội  

Phiên chợ công nhân năm 2019 tại Khu Công nghiệp Đồng Văn 1, Hà Nam 

Sáng 10/5, tại Khu Công nghiệp Đồng Văn 1, tỉnh Hà Nam, Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức khai mạc Phiên chợ 
công nhân năm 2019. 

 

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm do chính công nhân sản xuất ra tại 
phiên chợ công nhân 2019. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN 

Phiên chợ công nhân có gần 70 gian hàng với các sản phẩm như: Các loại hàng bình ổn thị 
trường (thực phẩm, thực phẩm chế biến, nông - thủy - hải sản...); sản phẩm may mặc, hàng 
gia dụng và nhóm ngành hàng dịch vụ: viễn thông, y tế (khám - chữa bệnh), du lịch, dịch vụ 
gia đình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, dịch vụ hành chính công, các sản phẩm lưu niệm về 
tem và các mặt hàng truyền thống của địa phương. 

Tham gia Phiên chợ, công nhân lao động được thưởng thức các chương trình văn nghệ, tham 
gia các sân chơi lành mạnh, bổ ích do Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam và Công đoàn Khu 
Công nghiệp Đồng Văn tổ chức. 

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, 
Phiên chợ công nhân năm 2019 là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 
2019 và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Phiên chợ là cơ hội để đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động được tiếp cận và sử 
dụng các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng với giá thành hợp lý. 
Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp sản xuất trong nước có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản 
phẩm, hình ảnh của doanh nghiệp đến với đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động, 

Dịp này, 90 công nhân tiêu biểu có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, lao động 
đã được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Hà Nam và 
Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam. 90 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng 
quà. 

Trong khuôn khổ phiên chợ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn tổ chức chương trình 
tọa đàm “Đề xuất các giải pháp nâng cao phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên và người lao động” 
nhằm trao đổi, đánh giá thực trạng, chỉ ra những nguyên nhân các hạn chế trong thực hiện 



công tác chăm lo phúc lợi và lợi ích vật chất, tinh thần, quyền lợi chính trị cho đoàn viên công 
đoàn; huy động nguồn lực xã hội chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động; sử 
dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của tổ chức công đoàn chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn 
viên, người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm lo phúc lợi và lợi ích cho đoàn 
viên, người lao động tại các cấp công đoàn... 



 

Nguồn: Tạp chí Bảo hiểm xã hội     

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

Thanh Hóa phấn đấu phát triển 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện  
trong năm 2019 

Thời gian qua, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bưu điện tỉnh đã trong việc phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tích cực triển khai và thực hiện tốt đề án thí 
điểm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thông qua mô hình tổ 
chức hội nghị tuyên truyền đối với Bưu điện tỉnh và hệ thống Bưu điện các huyện, thị 
xã, thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết 28/ NQ-TW đã đề 
ra. 

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hoá, cho biết, hiện Bưu điện 
tỉnh có 80 Bưu cục và hơn 570 Điểm Bưu điện văn hoá xã, với khoảng 2.000 nhân viên tham 
gia vào công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Do có mạng lưới bao phủ 
tới tận xã, phường, thuận lợi rất nhiều trong việc tiếp cận và phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. “Điểm mạnh của Bưu điện là sự gần gũi với bà con, từ 
đó sẽ tạo sự tin tưởng, đó chính là “chìa khoá” cho việc phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện” - đồng chí Nguyễn Trung Thành cho biết. 

Ngoài ra, Giám đốc Bưu điện tỉnh còn thông tin thêm, do tính chất công việc luôn có người 
chuyển công văn hàng ngày, nên mỗi khi phát triển được một đối tượng, nhân viên bưu tá đến 
nhận tiền mang lên nộp cho Bưu điện huyện để chuyển cho cơ quan BHXH ngay. Sau khi cơ 
quan BHXH làm xong sổ BHXH hoặc thẻ BHYT thì lại có nhân viên Bưu điện huyện lấy 
ngay trong ngày, rồi chuyển theo đường bưu tá cho người dân. Vì thế, đỡ được rất nhiều thời 
gian nộp tiền cũng như cấp phát sổ, thẻ BHYT cho người dân. 

Đáng chú ý, bắt đầu từ tháng 10/2018, Bưu điện tỉnh đã “bắt tay” triển khai tích cực đề án thí 
điểm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua mô hình tổ chức hội nghị 
tuyên truyền từ tỉnh đến huyện, trong đó có sự phối hợp tích cực về chuyên môn, nghiệp vụ 
của BHXH tỉnh. Kết quả, tính đến hết tháng 4/2019, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
do Bưu điện tỉnh phát triển mới lên tới 9.600 người. 

Trong quá phối hợp để mở rộng phát triển người dân tham ra BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh 
và Bưu điện luôn đổi mới cách làm, tìm tòi giải pháp, cách thức tổ chức hội nghị phù hợp với 
từng địa phương, mức sống của người dân từng vùng, miền, bảo đảm việc phát triển đối tượng 
tham gia một cách bền vững, duy trì tốc độ phát triển nhằm đạt được các mục tiêu an sinh dài 
hạn cho người dân. Tại các buổi tuyên truyền do Bưu điện tổ chức, người dân có thể trực tiếp 
đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, trường hợp người dân không mang theo tiền khi đến các 
hội nghị tuyên truyền, vẫn có thể đăng ký tham gia, sau đó nhân viên Bưu điện sẽ đến tận nhà 
để thu tiền. Bên cạnh đó, BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với hệ thống Bưu 
điện huyện tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, đào tạo, phổ biến kiến thức về 
BHXH tự nguyện cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị nắm rõ chế độ, 
chính sách để chủ động tư vấn cho người tham gia, đào tạo cán bộ làm báo cáo viên thuyết 
trình tại hội nghị. 

Để công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết 28-
NQ/TW và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Tỉnh ủy, UBND tỉnh… năm 2019, 
Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu phát triển 10.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Đồng chí Nguyễn Trung Thành nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu trên, mỗi lãnh đạo, cán 
bộ, nhân viên Bưu điện xác định phát triển đối tượng BHXH tự nguyện là nhiệm vụ và trách 
nhiệm chính trị phải thực hiện, mỗi người phải là tuyên truyền viên tích cực để người dân hiểu 



rõ hơn về tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tạo cho người 
dân thói quen tự bảo vệ mình để có kế hoạch dành dụm tiền tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình. Ngoài ra, Bưu điện tiếp tục phối hợp cùng BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện 
cải cách TTHC theo hướng đơn giản, chặt chẽ, đưa thông tin đến với người dân một cách 
nhanh nhất, chính xác nhất tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình./ 



 

Nguồn: Truyền hình Thanh Hóa  

Ngày đăng: 10/05/2019 
Mục: Tin tức  

Từ tháng 5/2019, huyện Đông Sơn chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống 
bưu điện 

Bắt đầu từ tháng 5/2019, Bưu điện huyện Đông Sơn sẽ thực hiện chi trả các khoản trợ 
cấp cho người có công tại Bưu điện văn hóa 15 xã, thị trấn trên địa bàn.     

Hiện nay, huyện Đông Sơn có hơn 2300 người có công hưởng chi trả trợ cấp hàng tháng với 
khoảng 3 tỷ đồng. Thời gian qua, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện thực hiện 
chi trả các khoản trợ cấp ưu đãi người có công, gồm trợ cấp ưu đãi 1 lần, chi trả hàng tháng, 
chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi hàng năm... Bắt đầu từ tháng 5, huyện sẽ chi trả các khoản trợ 
cấp trên qua bưu điện  nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách đến với người có công kịp thời, 
ngăn ngừa tình trạng tiêu cực, thất thoát và giảm áp lực công việc đối với cán bộ làm công tác 
chính sách địa phương. 

 

Đối với những người có công ốm đau, già yếu, Bưu điện huyện Đông Sơn sẽ thực hiện chi trả 
trợ cấp ưu đãi đến tận hộ gia đình. 
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