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Bưu điện Lào Cai phát hành thẻ chi trả lương hưu điện tử 

Bưu điện Lào Cai sẽ thực hiện phát hành đồng loạt thẻ chi trả lương hưu tại 125 điểm 
chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) của 9/9 huyện, thành phố 

Từ ngày 01/10/2019, Bưu điện tỉnh Lào Cai triển khai việc phát hành Thẻ chi trả lương hưu 
và trợ cấp BHXH (hay còn gọi là thẻ chi trả lương hưu điện tử) thay thế Phiếu lĩnh lương hưu 
và trợ cấp BHXH cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện phát hành đồng loạt tại 125 điểm chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH của 9/9 huyện, thành phố với tổng số thẻ phát hành là 16.800 thẻ. 

Việc chi trả lương, các chế độ BHXH qua thẻ trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thực hiện theo lộ 
trình. Tháng 10/2019, thẻ sẽ được phát và sử dụng thay thế phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp 
BHXH hằng tháng cho đối tượng thụ hưởng. Tháng 11/2019 sẽ thực hiện việc chi trả qua thẻ. 
Giai đoạn sau sẽ tích hợp các chế độ chi trả qua bưu điện. 

Chị Trần Thị Kim Thu, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: “Thẻ điện tử này không phải là 
thẻ ATM, nhưng rất tiện lợi. Khách hàng có thể dùng thẻ để rút tiền tại tất cả các điểm chi trả 
của Bưu điện, vào bất kỳ thời điểm nào họ muốn chứ không nhất thiết phụ thuộc vào ngày chi 
trả lương, muốn nhận hết hay nhận một phần cũng đều được, tiền vẫn nằm trong tài khoản 
của họ”. 

Song song với việc thực hiện phương thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ, Bưu 
điện tỉnh vẫn tổ chức duy trì các điểm chi trả tập trung để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc 
nhận tiền lương của người hưởng. Người hưởng có thể lựa chọn phương án lĩnh phù hợp và 
thuận tiện với bản thân. 

Được biết, bắt đầu từ tháng 10/2016, Lào Cai chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện. 
Lào Cai nằm trong nhóm tỉnh thứ 3 triển khai việc chi trả lương hưu qua thẻ điện tử bao gồm 
các tỉnh/thành phố: Lào Cai, Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, Bắc Kạn, Cần Thơ, Bình Dương, 
Bắc Ninh, An Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, Long An, Bình Định, Đắk Nông, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Ninh Bình, Hải Phòng, Kiên Giang, Lâm Đồng, Lạng Sơn. Thẻ chi trả lương hưu 
điện tử do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành. 

Mỗi người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được cấp miễn phí 1 thẻ. Với thẻ chi trả này, 
người hưởng dù ở thành thị hay nông thôn, miền núi đều có thể tới các điểm chi trả theo lịch 
hoặc bất kỳ điểm chỉ trả nào của Bưu điện trên toàn quốc để nhân viên bưu điện phục vụ đầy 
đủ, chính xác số tiền của mình mà không hề phụ thuộc vào nơi đăng ký danh sách nhận tiền. 



 

Mẫu thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành - 
Ảnh: Thanh Thảo 

Việc cấp thẻ và rút tiền đều hoàn toàn miễn phí, người hưởng không phải chi trả bất cứ loại 
phí nào từ phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền...Đặc biệt các khoản chế độ, trợ cấp 
được tích hợp trên cùng một thẻ sẽ giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc quản lý, 
không phải đi nhận tiền nhiều lần tại nhiều điểm chi trả khác nhau. 

Người hưởng cũng có thể quản lý, theo dõi số tiền và các giao dịch rút tiền trên thẻ thông qua 
các công cụ như website, điện thoại di động và tại quầy giao dịch của Bưu điện. 
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Mồ hôi ướt đẫm nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi 

Vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng ngoằn nghèo, khúc khuỷu đã khó, song để thuyết 
phục được bà con đồng bào Cơ Tu ở xã Dang, huyện Tây Giang (Quảng Nam) hiểu và 
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện càng khó gấp vạn lần. Ấy thế mà chị Phương cùng 
đồng nghiệp vẫn rạng rỡ, tươi vui, dù mồ hôi nhễ nhại. 

 

Tuyên truyền viên Trần Thị Mai Phương chân đất, mải mê tư vấn cho bà con đồng bào Cơ Tu. 
Ảnh: An Phú 

Đôi chân trần miệt mài không chùn bước 

Cuối tháng 8 vừa qua, tôi có dịp cùng đoàn công tác của BHXH và Bưu điện huyện Tây 
Giang, tỉnh Quảng Nam thực tế công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng bào Cơ Tu ở xã 
Dang – một xã biên giới giáp Lào tham gia BHXH tự nguyện. 

Sau mấy giờ đồng hồ vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng quanh co, khúc khuỷu, đoàn 
chúng tôi cũng đặt chân tới nhà Gươl, trung tâm xã Dang. Tiết trời khá mát mẻ, khung cảnh 
núi rừng miền biên viễn cũng rất yên bình, phần nào ủng hộ đoàn công tác. 

Hai chiếc xe ô tô chở các tuyên truyền viên của BHXH và Bưu điện huyện, tỉnh đã đỗ cạnh 
nhà Gươl trước chúng tôi cả tiếng đồng hồ. Cạnh đó là hai chiếc bàn đựng hồ sơ đăng ký, tờ 
rơi tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và nhiều phần quà hấp dẫn đã được bày sẵn. 
Bên trong nhà Gươl, hàng chục người dân bản địa đang cười nói rôm rả. Những ánh mắt tò 
mò, hiếu kỳ hướng về phía các tuyên truyên viên. Phía bên trên, các cán bộ nhân viên tuyên 
truyền bảo hiểm đang lắp đặt máy chiếu, mời bà con ổn định tổ chức để chương trình bắt đầu. 

Sau khi đại diện lãnh đạo hai đơn vị và chính quyền địa phương phát biểu khai mạc, chị Trần 
Thị Mai Phương – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Bưu điện tỉnh Quảng Nam bắt đầu 
thuyết trình các chính sách về BHXH tự nguyện. Bà con ở xã Dang toàn là người dân tộc 
thiểu số Cơ Tu. Trình độ hiểu biết của họ về chính sách bảo hiểm còn hạn chế, thu nhập bình 
quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh nên việc vân động người dân tham 
gia BHXH tự nguyện hết sức khó khăn. Bởi thế, đích thân nữ trưởng phòng phải đứng lên 
phân tích cụ thể quyền và nghĩa vụ, lấy ví dụ minh họa cụ thể các gói bảo hiểm để bà con mở 
mang đầu óc. 



Cùng với việc thuyết trình của chị Phương, các cán bộ nhân viên bưu điện và BHXH xuống 
ngồi trò chuyện, tư vấn trực tiếp cho từng người dân. Không ít lần, chị Phương cùng đồng 
nghiệp chạy ra chạy vào, mải mê tư vấn mà quên cả mình đang đi chân trần trên đất. 

Theo ông Hoih Danh, Chủ tịch UBND xã Dang, toàn xã có 445 hộ, khoảng 1.700 nhân khẩu, 
thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 12 triệu đồng/năm, toàn hộ nghèo, trước nay chưa 
ai tham gia BHXH tự nguyện. 

Chị Alăng Thị Đào (26 tuổi, thôn Axur), ban đầu chưa hiểu hết quyền lợi nên còn do dự bởi 
bản thân cũng đã tham gia BHYT hộ nghèo, được nhiều ưu đãi. Đào vừa học xong trung cấp 
công nghệ thông tin, về quê chưa có công việc ổn định nên ở nhà làm rẫy, chăn nuôi. Cũng 
may có chồng làm ở UBND xã Dang nên nguồn thu nhập của gia đình khá ổn định. Sau khi 
được giải thích cụ thể, chị Đào chọn tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng 
138.000đ/tháng. 

“Tôi thấy việc tham gia BHXH tự nguyện sau này được hưởng lương hưu sẽ không làm phiền 
con cái nên rất tốt. Hiện tôi chưa có việc làm, sau này tìm được việc gì có tham gia BHXH bắt 
buộc thì tôi được cộng dồn vào nên không lo mất. Mỗi ngày tôi tiết kiệm 5.000 đồng, xem 
như bỏ ống tiết kiệm”, Đào cho hay. 

Để bà con không bỏ cuộc giữa chừng 

Trong số 55 người đến nghe tuyên truyền chính sách hôm đó, chị Bnước Thị Vưới (thôn 
Alua) đến khá sớm. “Ở nhà mình có nuôi 4 con heo, 2 con bò, 2 con dê sinh sản, làm lúa, làm 
sắn... thu nhập mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ, mình quyết định tham 
gia BHXH tự nguyện với mức đóng 181.000 đồng/tháng”, chị cho hay. 

Thấy bà con phấn khởi, hiểu rõ hơn quyền lợi tham gia bảo hiểm, dù mồ hôi nhễ nhại nhưng 
chị Phương và các tuyên truyền viên rất phấn khởi, quyên cả mỏi mệt. 

“Tính đến nay, tôi đã tham gia tuyên truyền BHXH trên 18 huyện, thị và một số thôn. Có 
không ít lần nhóm tuyên truyền đi vào thôn bản xa xôi, trời mưa tầm tã, bùn đất lầy lội. Chẳng 
hạn, chuyến đi sau Tết Kỷ Hợi vừa rồi, xe ô tô của đoàn di chuyển từ huyện Hiệp Đức lên 
huyện Nam Giang không may bị thủng lốp giữa đường. Chỉ có 1 lái xe nam nên 2 chị em phụ 
nữ phải xắn tay vào phụ lái xe thay lốp. Nhiều đoạn đường lầy lội, hai chị em phải nhảy 
xuống đẩy xe cho kịp đến đúng giờ, trước cả bà con hơn một tiếng để chuẩn bị hội trường”, 
chị Phương nhớ lại. 

Riêng tại buổi tuyên truyền ở xã Dang mà tôi được tham dự, thống kê của đoàn công tác cho 
thấy kết quả rất khả thi khi có 32 người/55 người có mặt chọn tham gia BHXH tự nguyện tại 
chỗ. 

“Tôi đi tuyên truyền vừa dùng tiếng Kinh, vừa dùng tiếng Cơ Tu để bà con dễ hiểu. Do kinh 
tế khó khăn nên lúc đầu thực hiện, có đến vài trăm người đăng ký tham gia ngay tại chỗ, 
nhưng vài tháng sau không có tiền đóng tiếp, họ đến BHXH xin rút không tham gia nữa. 
Tuyên truyền để người dân tiếp tục tham gia và tham gia mới luôn là vấn đề khó, chúng tôi 
phải kiên trì vận động, sâu sát từng trường hợp”, bà Bling Thị Brớp - nhân viên Bưu điện xã 
A Tiêng (huyện Tây Giang), một tuyên truyền viên cho hay. 

Chuyến đi sau Tết Kỷ Hợi vừa rồi, xe ô tô của đoàn di chuyển từ huyện Hiệp Đức lên huyện 
Nam Giang không may bị thủng lốp giữa đường. Chỉ có 1 lái xe nam nên 2 chị em phụ nữ 
phải xắn tay vào phụ lái xe thay lốp. Nhiều đoạn đường lầy lội, hai chị em phải nhảy xuống 
đẩy xe cho kịp đến đúng giờ, trước cả bà con hơn một tiếng để chuẩn bị hội trường”, chị 
Phương nhớ lại. 

Có lẽ cũng vì lý do trên mà như ông Trần Thanh Bình - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng 
Nam chia sẻ, việc duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở Tây Giang còn 
hết sức khó khăn. “Chúng tôi phải tuyên truyền cho những già làng, trưởng bản, chi hội 
trưởng các hội đoàn thể ở thôn trước để họ hiểu và tuyên truyền lại cho người dân. Các tuyên 



truyền viên là người đồng bào dân tộc thiểu số của Bưu điện sẽ được huy động tối đa, để 
người dân dễ nghe, dễ hiểu khi nói bằng tiếng Cơ Tu”. 

Được biết, chỉ tiêu của huyện Tây Giang năm nay là 300 người tham gia BHXH tự nguyện, 
rất khó nhưng theo lãnh đạo BHXH và cả Bưu điện huyện, hai bên sẽ cùng phối hợp tốt hơn, 
quyết tâm cố gắng phát triển hết sức có thể. 
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Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ BHXH tự nguyện cho cán bộ bưu điện 

BHXH tỉnh vừa phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng và nghiệp vụ 
truyền thông chính sách BHXH tự nguyện cho 20 cán bộ, nhân viên bưu điện các huyện, 
thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Lớp tập huấn tổ chức theo hình thức đào tạo tích cực, tương tác mạnh mẽ giữa giảng viên và 
học viên. Theo đó, các học viên chia thành 4 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người lần lượt thực hiện 
2 nội dung kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành. Đối với phần lý thuyết, giảng viên trình 
bày tổng quan những nội dung cơ bản của chính sách BHXH tự nguyện; hướng dẫn các kỹ 
năng tuyên truyền, vận động người tham gia theo chuẩn quy tắc 5 bước. Với phần thực hành, 
trên cơ sở tình huống giả định là buổi đối thoại với người dân, lần lượt từng học viên thuyết 
trình bài giảng; sau đó được nhận xét ưu, khuyết điểm, rút kinh nghiệm. 

Hình thức đối thoại, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện qua hệ thống 
bưu điện đang được BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh thực hiện và mang lại hiệu quả cao. 
Tính từ đầu năm đến nay, hai ngành đã phối hợp tổ chức hơn 100 hội nghị đối thoại, tuyên 
truyền chính sách BHXH tự nguyện cho gần 5.600 lượt người dân và đã vận động tham gia 
mới 1.709 người; phấn đấu đến hết năm 2019, hệ thống Bưu điện tỉnh vận động được 3.100 
người tham gia BHXH tự nguyện. 
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http://antgct.cand.com.vn/Nhan-vat/Hoa-si-To-Minh-Trang-Vinh-du-khi-duoc-ve-ve-Bac-
562046/ 

Họa sĩ Tô Minh Trang: Vinh dự khi được vẽ về Bác… 

Sự nỗ lực của họa sĩ Tô Minh Trang đã được đền đáp xứng đáng khi bộ lịch về Bác được 
chọn trưng bày tại triển lãm đã gây ấn tượng đặc biệt cho khách tham quan. 

Những ngày này, họa sĩ Tô Minh Trang đang bận bịu với việc tham gia Triển lãm "Hành trình 
vươn tới những ước mơ: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Bảo tàng 
Hồ Chí Minh. Hoàn thành bộ lịch "Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam" chào Xuân 
2020 vào đúng dịp kỉ niệm 50 thực hiện Di chúc của Người, 50 năm ngày mất của Người, với 
Tô Minh Trang vừa là một vinh dự vừa là áp lực lớn.  

Sự nỗ lực của họa sĩ đã được đền đáp xứng đáng khi bộ lịch về Bác được chọn trưng bày tại 
triển lãm đã gây ấn tượng đặc biệt cho khách tham quan. Thật ý nghĩa khi bộ lịch này còn 
hướng tới kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch (1890-2020).   

Nét vẽ nặng nỗi nhớ thương 

Ý tưởng vẽ bộ lịch về Bác đến với họa sĩ Tô Minh Trang rất tình cờ. Đó là khi đi tìm tư liệu 
để thiết kế con tem, anh đã được tiếp cận với một kho ảnh tư liệu vô cùng quý giá về Bác tại 
Bảo tàng Hồ Chí Minh. Con mắt người họa  sĩ đã nhận diện được những giá trị nghệ thuật từ 
những bức ảnh, trái tim họa sĩ thôi thúc muốn thể hiện một điều gì đó để tưởng nhớ tới Bác 
kính yêu. Và phải làm sao để hình ảnh của Bác xuất hiện thường trực trong đời sống của 
người dân.  

Tô Minh Trang quyết định sẽ thực hiện chùm kí họa về Bác dựa trên những tấm ảnh tư liệu và 
sẽ in thành bộ lịch treo tường. Ý tưởng đến và họa sĩ bắt tay vào thực hiện gấp rút nhưng kĩ 
càng trong vòng 4 tháng để kịp tham gia triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tô Minh Trang 
đã thực hiện một bước chuyển đổi kép: từ ảnh tư liệu thành tranh vẽ, từ tranh vẽ thành bộ lịch 
treo tường thông dụng hàng ngày. Và khi ấy, hình ảnh Bác trở nên quen thuộc, sống động, 
hiện hữu trong tâm thức người dân. 

Tô Minh Trang hướng đến cách thể hiện vừa tạo được hiệu ứng nghệ thuật mới mẻ so với ảnh 
tư liệu gốc, vừa toát lên sự giản dị, gần gũi, chân thực của hình ảnh Bác. Và anh tìm đến kí 
họa chải nét - một bút pháp đắc địa trong việc tạo khối, tạo nét, gây hiệu ứng không gian và 
ánh sáng.   

Bút  pháp này hoàn toàn thực hiện bằng bút sắt, thường được áp dụng cho mỹ thuật hàn lâm 
cổ điển châu Âu khi xây dựng những tác phẩm lớn. Kĩ thuật vẽ chải nét không cho phép 
người họa sĩ vẽ nháp, vẽ vờn mà phải thật chính xác trong từng nét vẽ. Tuy khó, nhưng Tô 
Minh Trang đã mạnh dạn thể nghiệm vì anh muốn dùng độ mau thưa của nét vẽ để diễn tả 
một cách chân thực hình ảnh Bác Hồ nhưng vẫn mang đến cảm giác mới mẻ, độc đáo.  

Toàn bộ các bức vẽ của bộ lịch nhất quán một tông màu dịu nhẹ, trang trọng khiến người xem 
ngỡ như đang chiêm ngưỡng những bức tranh khắc gỗ hay lụa mang màu sắc Á Đông. Sự kết 
hợp giữa nghệ thuật cổ điển phương Tây và màu sắc Á Đông đã khắc họa hình tượng Bác Hồ 
rất Việt Nam nhưng vẫn toát lên sự trang trọng, vĩ đại của Người. 



 

Họa sĩ Tô Minh Trang bên bộ lịch tham gia triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh”. 

Sau khi hoàn thành công đoạn vẽ chải nét, Tô Minh Trang bắt tay vào việc tạo hiệu ứng đồ 
họa, lọc lấy nét và lọng nền vô cùng tỉ mỉ và công phu. Không gian vẽ của Tô Minh Trang 
trong suốt 4 tháng luôn vang lên những bài hát về Bác kính yêu.  

Rồi những kỉ niệm tuổi thơ ùa về, khi ấy bố của anh luôn bật những bài hát về Bác cho con 
nghe, và mẹ anh - một cán bộ của Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường kể 
những câu chuyện xúc động về Người... Tất cả vẫn in sâu trong trí nhớ của Tô Minh Trang và 
giờ đây hiện lên đồng điệu khiến cảm xúc của anh đắm chìm trong nỗi nhớ thương, sự biết ơn 
và ngưỡng vọng dành cho vị cha già dân tộc. 

Họa sĩ Tô Minh Trang đã mất không ít thời gian nghiền ngẫm, chọn lựa các bức ảnh tư liệu, 
sắp xếp bố cục và chuyển thể thành tranh vẽ. Qua nét vẽ tài hoa và tinh thần tôn trọng những 
giá trị tư liệu gốc của Tô Minh Trang, các nhân vật trong tranh hiện lên mộc mạc và  có thần 
thái, làm nổi bật lên bối cảnh lịch sử của từng bức vẽ.  

Khi đã lên bố cục, Tô Minh Trang bắt tay vào vẽ lần lượt từ trang bìa cho đến các tháng trong 
năm. Bộ lịch gồm 7 tờ, gồm 1 tờ bìa khắc họa chân dung Bác, 6 tờ nội dung (mỗi tờ thể hiện 2 



tháng) là những hình ảnh đặc biệt về Bác với các sự kiện lịch sử gắn với các ngành, lĩnh vực 
trọng tâm của đất nước như chính trị, xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, giáo dục, vấn đề biển 
đảo và quốc phòng an ninh.  

Tờ lịch tháng 1-2 thể hiện hình ảnh Bác Hồ thăm trường Đảng Nguyễn Ái Quốc; tháng 3-4 là 
hình ảnh Bác Hồ ở Khu gang thép Thái Nguyên; tháng 5-6 là Bác Hồ đọc báo đọc Báo Nhân 
Dân tại Chiến khu Việt Bắc; tháng 7-8, Bác Hồ cùng nhà du hành vũ trụ người Liên Xô 
Gherman Titov đến thăm một hòn đảo giữa vịnh Hạ Long vào ngày 21 và 22-1-1962. Bác  đã 
đặt tên cho hòn đảo này là Ti Tốp với ý nghĩa "giữ Ti Tốp ở lại mãi" và thể hiện tình hữu nghị 
Việt Nam - Liên Xô. Tháng 9-10, Bác Hồ cùng các em học sinh Trường THCS Trưng Vương 
(Hà Nội); tháng 11-12, Bác đến thăm một đơn vị phòng không năm 1966. 

Những câu nói của Bác được chọn lựa kĩ càng và chính xác, thể hiện đúng chủ đề của mỗi 
trang lịch. Trong đó câu nói "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của Người hiện diện ngay 
trang bìa là tư tưởng chủ đạo của bộ lịch, đồng thời là thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
được Bảo tàng Hồ Chí Minh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gửi đến nhân dân và bạn bè 
quốc tế. Đây có lẽ là bộ lịch chào đón năm mới 2020 được hoàn thành và công bố sớm nhất 
cho đến thời điểm này. 

Là người luôn có cảm hứng đặc biệt khi vẽ các đề tài về Đảng, Bác Hồ, họa sĩ Tô Minh Trang 
cho rằng, mảng đề tài này thường mang tính cố định, mẫu mực và nghiêm ngắn, ít đất cho sự 
sáng tạo. Nhưng với anh, những lần được vẽ về Đảng, về Bác, dù là vẽ tem hay vẽ tranh, anh 
đều có cảm xúc đặc biệt, luôn đam mê tìm hướng thể hiện khác biệt. Đã nhiều lần khắc họa 
hình ảnh của Bác trên tem, nhưng đây là lần đầu tiên anh thể hiện chùm kí họa về Bác trên 
lịch. Đó cũng là sự thể nghiệm đầy đam mê ở một chủ đề có tính lịch sử và có bề dày thành 
tựu: chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trăn trở cùng con tem đương đại 

Tô Minh Trang đam mê vẽ từ nhỏ. Chính điều này khiến anh không đi theo truyền thống gia 
đình có cha mẹ đều là kỹ sư xây dựng, có ông nội là NSND, Đạo diễn Tô Cương - người được 
Bác Hồ trao danh hiệu "Người quay phim dũng cảm" trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. 
Lớn lên, trước khi học chuyên ngành sơn dầu của Đại học Mĩ thuật Việt Nam, anh từng là 
một nghệ nhân vẽ gốm. Ra trường, Tô Minh Trang về Tổng công ty Bưu điện Việt Nam công 
tác từ đó đến nay với công việc của một họa sĩ vẽ tem và nhiều hoạt động hội họa khác. 

Cho đến nay, họa sĩ Tô Minh Trang đã thể hiện thành công nhiều bộ tem mang dấu ấn đặc 
biệt, như bộ tem về chủ đề dân số với tựa đề "Thế giới 6 tỉ người", bộ tem "Việt Nam vững 
bước vào thiên niên kỉ mới" chào mừng thế kỉ 21, "Việt Nam chủ động ứng phó với biến đổi 
khí hậu"… Anh từng đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế mẫu tem bưu chính "1.000 năm Thăng 
Long - Hà Nội: Xây dựng và phát triển". Những con tem "nhỏ nhưng có võ" khi thể hiện được 
đa diện các vấn đề quan trọng của đất nước và thế giới một cách chắt lọc, súc tích.  

Tem còn chứa sức mạnh diệu kì của sự giao thoa, sức lan tỏa, truyền thông điệp mạnh mẽ. 
Bởi mỗi một con tem sau khi phát hành đều hòa vào đời sống tem phong phú muôn màu và 
không kém phần sôi động của Liên minh Bưu chính thế giới có sự tham gia của 129 quốc gia 
trong đó có Việt Nam. 

Không chỉ có duyên với những con tem, Tô Minh Trang còn đặc biệt thích thú với việc sáng 
tác lôgô. Năm 2015, logo do anh sáng tác được chọn là logo chính thức của Cục Gìn giữ hòa 
bình Việt Nam. Anh cũng từng đạt giải nhất cuộc thi thiết kế logo cho sự kiện "Năm chéo hữu 
nghị Việt - Nga". Theo anh, logo và tem đều gặp nhau ở sự hàm súc, cô đọng của nghệ thuật 
tạo hình làm bật lên những tín hiệu thị giác thú vị và bất ngờ. 

Có tìm hiểu sâu mới thấy, công việc của những họa sĩ vẽ tem như Tô Minh Trang luôn lặng 
thầm và có nhiều nét đặc thù. Người họa sĩ thiết kế tem thường phải đón đầu sự kiện, chuẩn bị 



trước đề tài, tìm tư liệu, xác thực tư liệu, đăng kí bản quyền và vẽ trước thời điểm phát hành 
con tem một thời gian khá dài.  

Khi thiết kế tem, họa sĩ chỉ có thể vẽ trên một khổ giấy cố định, có kích thước gấp 4 lần mỗi 
chiều của con tem thật. Điều đó đòi hỏi người họa sĩ phải thể hiện được bố cục chặt chẽ, 
những hình ảnh giàu ý nghĩa trong không gian rất hẹp của tem, phải hài hòa giữa cái tôi họa sĩ 
và ý thức chính trị, giữa tính sáng tạo và tính phổ thông và phải luôn hướng tới cộng đồng. 

Vẽ tem cần sự chăm chỉ, cần mẫn, sự nghiêm ngắn, mực thước trong thể hiện. Bởi vậy, không 
dễ để vẽ được những con tem đẹp, những bộ tem lớn. Khi mà thời thịnh hành của thư tay, của 
tem đã lùi vào dĩ vãng, khi internet lên ngôi, thì không dễ để trụ lại với tem lâu dài và lại càng 
không dễ để bỏ công tìm một hướng mới cho tem. Nhưng Tô Minh Trang lại làm được những 
điều không dễ ấy.  

Tình yêu đối với tem đã thúc đẩy những họa sĩ như anh tìm được hướng đi cho con tem 
đương đại. Tem muốn sống được, bên cạnh việc thể hiện những chủ đề truyền thống thì phải 
đi sát cuộc sống và phản ánh được những vấn đề nóng của đất nước, của thế giới, như vấn đề 
biến đổi khí hậu, quyền trẻ em, vấn đề bình đẳng giới, hội nhập quốc tế, chủ quyền biển 
đảo… Tất cả đều được thể hiện trên tem với những tín hiệu thị giác bắt mắt và vẫn toát lên 
bản sắc Việt Nam. 

Sau 20 năm làm nghề, gặt hái được nhiều thành công, Tô Minh Trang nhận ra rằng, mọi lĩnh 
vực của mỹ thuật như hội họa, đồ họa, design logo… đều gặp nhau ở một điểm, đó là màu 
sắc, bố cục, sự hài hòa, sự thuận mắt, là lập trường tư tưởng vững vàng luôn hướng về những 
giá trị cội nguồn của dân tộc. Bởi người họa sĩ không đơn thuần chỉ vẽ bằng mắt, mà vẽ bằng 
khối óc và con tim…  

Huyền Châm 

 

 

 


