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Hội nghị triển khai, tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN tại 
TP.Hồ Chí Minh 

Sáng 16/9/2019 tại Hội trường T 78, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam tổ chức hội nghị triển khai, tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam- Trần Đình Liệu chủ trì hội nghị- Ảnh Đỗ Thuyên 

Tham dự hội nghị có lãnh đạo BHXH VN, đại diện lãnh đạo các Ban,Vụ, lãnh đạo đại diện 
cho BHXH các tỉnh; Bà Chu Thị Lan Hương phó Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam. 

Chủ trì đồng chí Trần Đình Liệu -Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quán triệt công tác 
thu, khai thác, xử lý thu nợ BHXH trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc trong 
công tác phối hợp với ngành Bưu điện trong công tác chi trả chế độ chính sách, trong công tác 
khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Tiếp đó, Bà Chu Thị Lan 
Hương phát biểu đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa hai ngành trong thời gian qua, 
những mặt làm được và chưa được để cùng tháo gỡ và thực hiện tốt nhiệm vụ chung đã được 
ký kết giữa hai ngành. 

Theo đó, hội nghị thảo luận xoay quanh về nội dung rà soát, khai thác, phát triển đối tượng 
BHXH, BHYT,BHTN thông qua dữ liệu thuế; thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự 
đóng qua nhà trường và đại lý thu. hội nghị tiếp tục diễn ra và dự kiến trong một ngày. 
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Tem thư Việt qua thời gian 

Sưu tập tem là một trong những thú chơi phong nhã, phổ biến nhất trên thế giới, được 
xem là vua của các loại sưu tập. 

Thú chơi phong nhã 

Sưu tập tem là một trong những thú chơi phong nhã, phổ biến nhất trên thế giới, được xem là 
vua của các loại sưu tập. Bởi, mỗi con tem là một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, có tính chất 
đồ họa đặc biệt và không tái bản, vì vậy lâu dần nếu không sưu tập và cất giữ, con tem sẽ bị 
mất đi. Nhiều người sưu tập đơn thuần với mục đích giải trí và không quá quan tâm đến các 
chi tiết nhỏ, nhưng để có một bộ sưu tập tem lớn và toàn diện, việc có kiến thức về tem thư  là 
rất cần thiết. 

Tại Việt Nam, có tài liệu cho rằng, tem thư theo chân người Pháp ngay sau cuộc đổ bộ vào 
cảng Đà Nẵng (1858), nhưng cũng có những ý kiến cho rằng, nó đã được các nhà hàng hải và 
thương lái người Hà Lan, Bồ Đào Nha đem đến Hội An trước đó vài năm. 

 

Bộ tem đầu tiên mang chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế 

Đến năm 1863, Sở dây thép (Bưu điện) Sài Gòn khánh thành và phát hành “con cò” (thời ấy 
thường gọi con tem là con cò) đầu tiên. Tem có hình con đại bàng, dùng chung cho các nước 
thuộc địa Pháp, phân biệt bằng dấu hủy riêng tại mỗi nước. Dù vậy, đến nay, việc thống kê về 
số lượng bộ tem thư và tem thư phát hành vẫn chưa có con số nhất quán. 

Từ năm 1889 đến năm 1945, Pháp phát hành khoảng 75 bộ tem Đông Dương với 493 mẫu 
tem và 1 block. Từ năm 1946 đến năm 1976, tại Việt Nam đã phát hành 312 bộ tem với 922 
mẫu. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam phát hành tem lần đầu tiên vào năm 1963, với cờ 
mặt trận và tiêu đề Độc lập – Dân chủ - Hòa bình. Từ đó đến năm 1969, Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam phát hành 8 bộ tem với 22 mẫu. 

Từ năm 1970 đến năm 1976, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
phát hành 14 bộ tem với 48 mẫu. Về tem của chế độ cũ tại miền Nam Việt Nam, từ năm 1955 
đến năm 1975, đã phát hành 195 bộ tem với 584 mẫu. 



Ngày 30/4/1975, quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, thống nhất hoàn toàn đất nước. Đến năm 
1976, sự kiện trọng đại này được in trên tem, với các chủ đề: “Giải phóng Buôn Ma Thuột”, 
“Giải phóng Đà Nẵng”, “Giải phóng Sài Gòn”. Tem “Giải phóng Sài Gòn” in hình chiếc xe 
tăng nằm gọn bên trong sân Dinh Độc Lập. 

Bộ tem đầu tiên mang chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Nhà sưu tập Gérard Chapuis người Pháp gốc Việt, được xem là người đang lưu giữ khá đầy 
đủ tài liệu bưu chính cũng như  tem về Việt Nam qua các thời kỳ nêu rõ:  Ngày 2/9/1945, Nhà 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, vì chưa kịp phát hành tem mới nên đã lấy một số 
tem Đông Dương cũ in đè lên mặt tem các dòng chữ: “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, “Độc 
lập - Tự do - Hạnh phúc”, “Bưu chính”, “Quốc phòng”, “Cứu đói”, “Dân sinh”… để tạm thời 
sử dụng cho mạng bưu chính. Vào thời điểm ấy, tổng cộng có 13 tiêu đề khác nhau được in đè 
lên 53 mẫu tem Đông Dương tạo thành 62 mẫu tem Việt Nam. 

Đến ngày 2/9/1946, Bưu điện Việt Nam mới chính thức phát hành bộ tem đầu tiên mang chân 
dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ tem đầu tiên này do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế, có một mẫu 
vẽ hình chân dung Bác Hồ in thành 5 tem với 5 màu sắc và giá khác nhau, trong đó 2 tem có 
phụ thu cứu quốc. Trên tem có in tiêu đề “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, việc phát hành bộ 
tem đầu tiên này đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường phát triển của tem Bưu chính 
Việt Nam. 

Cũng theo ông Gérard Chapuis, từ đó đến nay, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên 
ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  còn xuất hiện trong một số bộ 
tem, mẫu tem bưu chính ở các đề tài khác như: Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/1890 - 1970); Kỷ niệm lần thứ 60 Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại; Kỷ niệm 
50 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 1980); Việt Nam với Thế kỷ 
XX… 

Tuy nhiên, có thể nói bộ tem Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và 
Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  (2/9/1945) do cố họa sĩ Nguyễn Sáng thiết 
kế, phát hành ngày 2/9/1946 là một bộ tem độc đáo nhất. Bởi lẽ, bộ tem này không những là 
bộ tem đầu tiên chính thức mang quốc hiệu “Việt Nam” mà còn là bộ tem bưu chính đầu tiên 
do trong nước tự thiết kế, in ấn và phát hành. 

Ông Gérard tiết lộ, 2 bì thư có dán tem của hoạ sĩ Nguyễn Sáng trong bộ sưu tập của ông đã 
có người sẵn sàng mua với giá hơn 100 triệu đồng. Hình ảnh được chọn trong bộ tem đầu tiên 
là Hồ Chủ tịch. Về sau này, qua các thời kỳ, nhiều họa sỹ tài danh cũng  đã khắc họa hình 
tượng Bác Hồ rất thành công trên những cánh tem. 

Chẳng hạn, các hoạ sĩ Bùi Trang Chước, Trịnh Quốc Thụ, Trần Huy Khánh, Nguyễn Thế 
Vinh… đều đem lại những mẫu tem đẹp, độc đáo, cũng như phong phú về số lượng sáng tác 
khi thể hiện chủ đề về Người. Song, theo ông  Gérard Chapuis, trong bộ sưu tập Tranh tem 
Việt Nam, ông vẫn quý nhất những con tem đầu tiên do họa sĩ Nguyễn Sáng thể hiện. 
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Cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh tham gia hiến máu 

Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện “Bưu điện Việt Nam - Những giọt máu hồng” 
do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát động, sáng 15/10/2019, Công đoàn, Đoàn Thanh 
niên (Bưu điện tỉnh) đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Viện Huyết học truyền máu Trung 
ương phát động chương trình hiến máu nhân đạo với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một 
cuộc đời ở lại”. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 160 cán bộ, công nhân viên chức 
của văn phòng và đến từ các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh. Dự kiến, kết thúc chương trình, 
ban tổ chức thu được khoảng 100 đơn vị máu. 

 

Cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Chu Kiều 

Chương trình hiến máu tình nguyện “Bưu điện Việt Nam - Những giọt máu hồng” là một 
trong những hoạt động thường niên, có ý nghĩa thiết thực, là dịp để mỗi cán bộ, công chức và 
người lao động của Bưu điện tỉnh hiểu sâu sắc hơn về giá trị nhân văn của việc hiến máu nhân 
đạo, xem việc hiến máu là nghĩa cử cao đẹp đối với cộng đồng. Đồng thời, qua đây phát huy 
được sức mạnh tổng hợp trong xã hội đối với công tác hiến máu nhân đạo cứu người. 

Trần Tỉnh 



 

Nguồn: Báo Bưu điện      
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