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Trở lại tuổi thơ nhân dịp 1/6 với bộ tem “Trò chơi dân gian” 

Bộ tem “Trò chơi dân gian” như một thước phim đang tua lại để tất cả được trở về với thời 
non dại của mình. 

Ngày 01/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem "Trò chơi dân gian" gồm 4 
mẫu và 01 blốc. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính công cộng đến ngày 
31/12/2021. 

Trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua tuổi thơ, là một đứa trẻ với những trò nghịch ngợm, 
chơi đùa của trẻ con. Những vòng quay của con quay (chơi cù) hay những bước nhảy lò cò... 
tất cả như một bức tranh sinh động được phác họa. 

Trò chơi dân gian không đơn thuần là một trò chơi của trẻ em mà còn chứa đựng cả một nền 
văn hóa dân tộc Việt Nam độc đáo và giàu bản sắc. Trò chơi dân gian không chỉ nâng cánh 
cho tâm hồn trẻ, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục thể chất, phát triển khả năng tư 
duy, sáng tạo, sự khéo léo mà còn giúp các em hiểu thêm về tình bạn, tình yêu gia đình, tình 
yêu quê hương, đất nước. 

Trò chơi dân gian có nhiều thể loại phù hợp với các sở thích, cá tính khác nhau của nhiều đối 
tượng người chơi như sôi nổi, điềm đạm hay trầm tĩnh. Mỗi trò lại có một quy luật riêng, 
mang những sắc thái khác nhau khiến trẻ em chơi suốt ngày mà không thấy chán. 

Trò kéo co cũng thể hiện tinh thần thượng võ, rèn luyện thể lực và sự nhanh nhẹn, khéo léo. 
Đánh đáo, chơi chuyền, chơi ô ăn quan lại rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo cá nhân, khả năng tính 
toán, phán đoán chính xác. Từ chỗ ganh đua mang tính chất tượng trưng, dần dần các trò chơi 
trở thành những cuộc thi tài, thi khéo, các cuộc thi đấu thể thao như bi sắt, nhẩy ngựa, đá 
cầu... 

Hơn nữa, các trò chơi dân gian Việt Nam thường giản tiện, không cầu kỳ, tốn kém nên có thể 
dễ dàng chơi mọi lúc, mọi nơi, dụng cụ dễ kiếm, dễ làm, chủ yếu lấy từ trong tự nhiên, thậm 
chí chỉ là cái gậy, hòn đá, hòn bi chúng có thể nhặt trong vườn, dưới ruộng là có thể lập được 
một hội chơi. 

Người chơi thường là những trẻ chăn trâu lê la túm tụm ngoài bãi cỏ, ngoài việc vui đùa, rèn 
luyện thân thể, còn thể hiện nỗi khát khao chiến thắng tiềm ẩn trong mỗi đứa trẻ. 

 

Mẫu 4-1: Ô ăn quan. 



 

Mẫu 4-2: Nhảy dây. 

 

Mẫu 4-3: Rồng rắn lên mây. 

 

Mẫu 4-4: Bịt mắt bắt dê. 

 

Blốc: Kéo co. 



Bằng bút pháp dân gian mang phong cách tranh dân gian Hàng Trống, hình ảnh các nhân vật 
trẻ em được vẽ nét to khỏe viền khối hình họa tạo ra một không gian ấn tượng pha chút lập 
thể với ánh sáng tự thân len lỏi trong từng hình tượng nhân vật. Những chỗ hở của nền giữa 
nét và hình đã tạo nên một không gian ước lệ mang tính dân gian mà chúng ta thường gặp 
trong nền văn minh lúa nước. Sự nôm na nhưng biểu cảm của từng nét mặt nhân vật đã tạo 
nên những dấu ấn thị giác về một thế giới tuổi thơ trong từng thân phận con người đương đại. 

Bộ tem được thiết kế tràn lề với khuôn khổ tem: 43 x 32 mm; khuôn khổ blốc: 90 x 60mm, do 
họa sĩ Tô Minh Trang, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Bộ tem được phát hành vào 
ngày 01/6/2020 và cung ứng trên mạng lưới Bưu chính công cộng đến ngày 31/12/2021. 

Thông qua hình ảnh bộ tem, tất cả như được tái hiện, một thước phim đang tua lại, để khi ta 
nhắm mắt và hồi tưởng, để được trở về với thời non dại của mình, với tình bạn ngây ngô trong 
sáng, những buổi trốn học đi chơi đánh bi đánh đáo. Chẳng vậy mà nhà văn Nguyễn Nhật 
Ánh đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" và nhạc sỹ Hoàng Ngọc 
Quý cũng đã sáng tác bài hát "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" – Tuổi thơ ơi, cho tôi xin một vé 
để trở về. 

 



 

Nguồn: Báo Dân Trí 

Ngày đăng: 01/06/2020 
Mục: Kinh doanh  

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: “Điểm tựa an sinh của người lao động tự do” 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của 
Nhân dân, giúp người dân có được cuộc sống an nhàn khi tuổi già. Khi tham gia người 
dân được Nhà nước hỗ trợ kinh phí và đảm bảo quyền lợi theo quy định. 

Với người lao động tự do, ý nghĩa tinh thần khi về già có lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế 
(BHYT) để chăm sóc sức khoẻ như những người lao động thuộc khu vực chính thức là niềm 
vui rất lớn. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện giúp người dân có thể tích lũy, lĩnh lương 
hưu, được chăm sóc sức khoẻ khi về già, nhất là với những người không có hợp đồng lao 
động, không có việc làm ổn định. 

Ðể người dân được thông tin rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện, dưới dây sẽ là những 
thông tin một số nội dung cơ bản về BHXH tự nguyện: 

I. Đối tượng tham gia: 

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc). 

II. Mức đóng và phương thức đóng: 

1. Mức đóng: 

Hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham BHXH tự nguyện lựa chọn. 
Mức thu thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện tại là 700.000 
đồng) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại 
thời điểm đóng (hiện tại năm 2020 là 29.800.000 đồng). 

2. Phương thức đóng: 

Người tham gia được chọn một trong các phương thức đóng như sau: 

- Đóng hàng tháng; 

- Đóng 3 tháng một lần; 

- Đóng 6 tháng một lần; 

- Đóng 12 tháng một lần; 

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; 

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về 
tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 
năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để được hưởng lương lưu. 



 

Hotine tư vấn 1900 5454 81 

3. Nhà nước hỗ trợ mức đóng: 

Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà Nước hỗ trợ tiền đóng theo 
tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực 
nông thôn, cụ thể: 

- Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo. 

- Bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo. 

- Bằng 10% đối với các đối tượng khác. 

Người tham gia được giảm trừ ngay số tiền Nhà nước hỗ trợ khi đóng BHXH tự nguyện. 

4. Quyền lợi 

- Được nhận sổ BHXH và thông báo kỳ hạn đóng tiền của BHXH tự nguyện. 

- Người đóng BHXH không liên tục thì thời gian tính hưởng chế độ BHXH là tổng thời gian 
tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện. Người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng BHXH 
tự nguyện mà chưa hưởng chế độ hưu trí thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để sau này 
hưởng các chế độ khi đủ điều kiện. 

- Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định thì được hưởng các 
quyền lợi: 

+ Chế độ hưu trí: hưởng lương hưu hàng tháng, hưởng BHXH một lần. 

+ Chế độ tử tuất: Trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần. 

- Một số quyền lợi khác như: 

+ Người đang hưởng lương hưu, được quỹ BHXH đóng tiền để cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

+ Lương hưu và trợ cấp BHXH không bị đánh thuế. 



+ Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng 
kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH. 

Để được tham gia hoặc cần hỗ trợ tư vấn về BHXH tự nguyện người dân ra ngay điểm giao 
dịch bưu điện gần nhất hoặc gọi tới Hotine 1900 5454 81 để nhận tư vấn. 

Xem thông tin chi tiết mức đóng, phương thức đóng, cách thức tham gia TẠI ĐÂY 

Website: Vnpost.vn 

Fanpage: Bưu điện Việt Nam – Vietnampost 

Trường Thịnh 

  

  

 

 



 

Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân 

Ngày đăng: 31/05/2020 
Mục: KHCN  

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành bưu chính 

Nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển, xây dựng một nền tảng chung phục vụ 
chuyển đổi số trong lĩnh vực bưu chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) 
vừa xây dựng mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode trên phạm vi toàn quốc tại địa chỉ 
https://vpostcode.vn. 

Xây dựng nền tảng số của Việt Nam 

Đây là kết quả của ngành Bưu chính trong việc thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng bưu 
chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số. Chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống 
sang dịch vụ bưu chính số, trong đó, chú trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử và 
các dịch vụ mang tính hỗ trợ, logistics cho thương mại điện tử. 

Đánh giá về sự ra mắt nền tảng mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode, Phó thủ tướng Chính phủ 
Vũ Đức Đam cho rằng, việc cho ra mắt hệ thống mã bưu chính là hành động cụ thể của cán 
bộ, công nhân viên ngành Bưu chính để nối tiếp truyền thống là “cánh tay nối dài” của hệ 
thống hành chính tới nhân dân. Trong thời gian qua, Vietnam Post tham gia vào nhiều đề án, 
dự án mang ý nghĩa xã hội rộng lớn. Đơn cử như việc toàn bộ cán bộ, nhân viên Vietnam Post 
đã góp phần thiết lập lên hệ thống dữ liệu bằng hình ảnh của toàn bộ nghĩa trang liệt sĩ, mộ 
liệt sĩ trên cả nước. Từ đó mở ra cách làm mới đối với nhiều công việc, nhiệm vụ vốn rất khó 
thực hiện, dù có sự chỉ đạo, cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước, nhưng lại có thể làm được 
nếu phát huy sức mạnh cộng đồng, ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp. 

 

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính cung cấp thông tin tới người dân một cách chính xác nhất. 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Vpostcode là sự khởi đầu không chỉ của ngành bưu 
chính, hay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thuần túy mà sẽ hỗ trợ cho công tác quản 
lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là hành động cụ thể không chỉ thúc đẩy 
chuyển đổi số trong ngành bưu chính mà là sự đóng góp rất quan trọng, như những viên gạch 
đầu tiên xây dựng nền tảng số của Việt Nam. Phó thủ tướng tin tưởng, Vpostcode sẽ mang lại 
ý nghĩa lâu dài, nhiều mặt trong tương lai. Ngành bưu chính cần tiếp tục phát huy, đóng góp 
ngày càng nhiều cho sự phát triển của đất nước. 

Theo Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào, để tạo lập được cơ sở dữ liệu địa chỉ 
chính xác, trên cơ sở dữ liệu địa chỉ hơn 23 triệu địa điểm trong cả nước (đã thu thập trong 



giai đoạn 1 khi xây dựng bản đồ số), chỉ trong vòng gần 2 tháng (bắt đầu từ tháng 3-2020), 
Bưu điện Việt Nam đã hoàn thành việc rà soát, xác minh, cập nhật toàn bộ dữ liệu địa chỉ trên 
phạm vi toàn quốc, gần 11.000 người bưu điện đến từng địa chỉ thực hiện xác minh, cập nhật 
thông tin địa chỉ và gắn mã Vpostcode cho các địa chỉ. Đây là khối lượng công việc khổng lồ, 
là sự nỗ lực, đồng lòng của toàn thể người lao động trên mạng lưới Bưu điện Việt Nam, quyết 
tâm thực hiện thật tốt, vượt tiến độ các nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền 
thông tin tưởng giao phó. 

Giải bài toán sử dụng công nghệ để vận chuyển, giao nhận hàng hóa bưu chính 

Theo ông Lê Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Vietnam Post, Vpostcode là hệ thống địa chỉ bưu 
chính số duy nhất, chính xác của Việt Nam. Ứng dụng này có khả năng “số hóa”, định vị 
chính xác vị trí địa chỉ của khách hàng, sẽ góp phần mang lại sự thành công cho tổ chức, 
doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực, dịch vụ luôn cần “tìm” đến khách hàng. Đây sẽ là lời 
giải cho bài toán tối ưu hóa việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa từ người gửi đến người nhận 
của các doanh nghiệp bưu chính, vận tải, logistics, thương mại điện tử nhằm nâng cao hiệu 
quả sản xuất, giảm chi phí và tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Mã địa chỉ bưu chính được phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia còn 
cung cấp các thông tin về vị trí và mã của bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc. Vpostcode bao 
gồm tập hợp 12 ký tự cả chữ và số, trong đó 5 ký tự đầu tiên là mã bưu chính quốc gia, 7 ký 
tự sau là mã vị trí trên bản đồ số. Do mã địa chỉ bưu chính được xác định theo vị trí tọa độ 
trên nền tảng bản đồ số, không dựa vào địa dư hành chính nên bảo đảm tính chính xác và ổn 
định cao. 

 

Vpostcode cung cấp các thông tin về vị trí và mã bưu chính của bất kỳ địa điểm nào trên toàn 
quốc 

Hiện nay, nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode đã được Bưu điện Việt Nam ứng dụng 
trong xây dựng một số công cụ, phần mềm phục vụ tổ chức sản xuất kinh doanh, góp phần 
đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả công tác tổ chức kinh doanh dịch vụ của Bưu điện Việt 
Nam, đặc biệt là trong việc tối ưu vận chuyển, chuyển phát hàng hóa, xác định vị trí các bưu 
cục, các điểm phục vụ của bưu điện, xây dựng các tuyến phát cho bưu tá, được tích hợp vào 
ứng dụng phục vụ khách hàng thương mại điện tử… 

Trong thời gian tới, với việc lấy dữ liệu địa chỉ là trọng tâm, các dữ liệu chính xác theo thời 
gian thực về tọa độ, thông tin thuộc tính về địa chỉ sẽ là yếu tố tiên quyết cho chuyển đổi số 
trong nhiều ngành như: IoT và Logistics (phát hàng dựa trên tọa độ, giao hàng và vị trí giao 
hàng dựa trên cảnh báo…). Hỗ trợ tính toán di động (tìm đường, dẫn đường trong cả tòa nhà, 



…), phân tích dữ liệu lớn, AI, mô phỏng, hiện đại hóa web và mobile bằng việc cung cấp các 
tiện ích về địa chỉ, bản đồ.  

Bưu điện Việt Nam còn tiếp tục hoàn thiện hệ thống và thường xuyên cập nhật, làm giàu cơ 
sở dữ liệu địa chỉ số, tiếp tục đồng hành cùng Hệ tri thức Việt số hóa để đóng góp thêm nhiều 
sản phẩm cho cộng đồng, góp phần vào xây dựng chính phủ số, quốc gia số, xây dựng quốc 
gia thông minh.  

Bài, ảnh: VĂN PHONG 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Văn hóa đời sống 

Ngày đăng: 31/05/2020 
Mục: Khoa học  

Cánh tay nối dài phát triển BHXH tự nguyện 

Thực tiễn sau 25 năm triển khai thực hiện chính sách BHXH, nhất là sau hơn 10 năm 
thực hiện chính sách BHXH tự nguyện cho thấy, để thay đổi nhận thức, hành động của 
người dân và toàn xã hội cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, 
sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là yêu cầu cải cách về chính sách, đổi 
mới mạnh mẽ phong cách phục vụ của cơ quan BHXH đáp ứng yêu cầu trong tình hình 
mới. 

 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh cùng Bưu điện Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân “Hưởng ứng tháng vận 
động triển khai BHXH toàn dân” tháng 5/2020. 

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa là đơn vị đồng hành cùng ngành BHXH trong việc thực hiện mục 
tiêu mà Nghị quyết 28/NQ-TW đã đề ra, phấn đấu đến năm 2021 đạt khoảng 35% lực lượng 
lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính 
thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng trong độ tuổi. Thời gian qua, 
Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng trong việc phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã của Bưu 
điện tỉnh Thanh Hóa thực sự là “cánh tay nối dài” của ngành BHXH trong việc tuyên truyền, 
vận động, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia BHXH, 
BHYT tự nguyện. 

Với mạng lưới bao phủ tới tận xã, phường, gồm 80 bưu cục, 570 điểm bưu điện văn hóa xã, 
trên 300 tuyến đường thư cấp 3 tạo nên sự thuận lợi trong việc tiếp cận và phát triển đối tượng 
tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Trong những năm qua, Bưu điện Thanh Hóa đã triển khai 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua mô hình tổ chức hội nghị tuyên 
truyền từ tỉnh đến huyện và các chương trình ra quân tuyên truyền phát triển đối tượng, trong 
đó có sự phối hợp tích cực về chuyên môn, nghiệp vụ của BHXH tỉnh nên đã tạo sự đột phá 
trong phát triển BHXH, BHYT tự nguyện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng các tờ rơi được phát trực tiếp và đặc biệt là nhân 
viên bưu điện đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền vận động. Ngoài ra, Bưu điện 
tỉnh triển khai “Chiến dịch phát triển khách hàng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” để thực hiện tuyên truyền, tư vấn, vận động, hướng đến mục 



tiêu “Đảm bảo cho tất cả các đối tượng có khả năng chưa tham gia BHXH, BHYT tự nguyện 
trên địa bàn toàn tỉnh đều được bưu điện tiếp cận, tư vấn, giúp cho đối tượng hiểu được lợi ích 
để tham gia”. Để đẩy mạnh ra quân phát triển BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu 
điện tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phát động ra quân tại tất cả các đơn vị, có sự phối hợp hỗ 
trợ của cơ quan BHXH. 

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh, năm 2019, Bưu điện tỉnh đã phát triển được gần 
14.000 người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, tổng thu phí BHXH, BHYT tự nguyện đạt 
gần 200 tỷ đồng, tăng trưởng 125% so cùng kỳ; 4 tháng đầu năm 2020 đã phát triển được gần 
5.000 đối tượng, luôn đứng đầu toàn quốc về số đối tượng phát triển BHXH, BHYT tự 
nguyện qua hệ thống bưu điện. Mục tiêu trong năm 2020, Bưu điện tỉnh phấn đấu phát triển 
28.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, tổng thu phí BHXH, BHYT tự nguyện 
vượt trên 200 tỷ đồng. 

Mai Hoa 

 

 

  

 

 


