
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Tuổi trẻ Thủ đô 

Ngày đăng: 07/08/2020 
Mục: Văn hóa 

Phát hành bộ tem ''Việt Nam chào mừng năm ASEAN 2020'' 

Ngày 7/8, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành đặc biệt bộ tem "Việt Nam chào mừng năm 
ASEAN". Là một trong những hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền về Năm Chủ tịch ASEAN 
2020 với chủ đề "Gắn kết và Chủ động thích ứng", bộ tem nêu bật ý tưởng của một ASEAN 
đoàn kết, phấn đấu xây dựng một ASEAN thịnh vượng, phát triển và hòa bình. 

Bộ tem gồm 1 mẫu có giá mặt 4.000 đồng, khuôn khổ 37x37mm được thiết kế tràn lề, do họa sĩ 
Trần Thế Vinh thể hiện và được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng đến ngày 
30/6/2022. 

 

Bộ tem nêu bật ý tưởng của một ASEAN đoàn kết, phấn đấu xây dựng một ASEAN thịnh vượng, 
phát triển và hòa bình 

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã phát hành 7 bộ tem có chủ đề ASEAN, gồm: "Việt Nam gia 
nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)" gồm 1 mẫu, phát hành ngày 5/8/1995; "Hội 
nghị Cấp cao ASEAN lần thứ VI tại Hà Nội '98" với 1 mẫu, phát hành ngày 12/10/1998; "Tem 
phát hành chung ASEAN" gồm 8 mẫu và 1 bloc, phát hành ngày 8/8/2007; "Việt Nam trong 
Cộng đồng ASEAN" với 1 mẫu phát hành ngày 27/10/2010; "Chào mừng Cộng đồng ASEAN" 
gồm 1 mẫu và 1 bloc phát hành ngày 7/8/2015. 

Hai bộ tem: "Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017)" gồm 1 mẫu phát hành ngày 
8/8/2017 và "Trang phục dân tộc" gồm 1 mẫu phát hành ngày 8/8/2019 (đều được phát hành 
chung với các nước ASEAN theo đề án Tem ASEAN của bưu chính các nước ASEAN phát hành 
2 năm/lần). 



Nguồn: Báo Hà Nội Mới 

Ngày đăng: 07/08/2020 
Mục: Tin tức 

Phát hành bộ tem ''Việt Nam chào mừng năm ASEAN 2020'' 

Ngày 7-8, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành đặc biệt bộ tem "Việt Nam chào mừng 
năm ASEAN". Là một trong những hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền về Năm Chủ 
tịch ASEAN 2020 với chủ đề "Gắn kết và Chủ động thích ứng", bộ tem nêu bật ý tưởng 
của một ASEAN đoàn kết, phấn đấu xây dựng một ASEAN thịnh vượng, phát triển và hòa 
bình. 

 

Bộ tem gồm 1 mẫu có giá mặt 4.000 đồng, khuôn khổ 37 x 37mm được thiết kế tràn lề, do họa sĩ 
Trần Thế Vinh thể hiện và được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng đến ngày 30-6-
2022. 

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã phát hành 7 bộ tem có chủ đề ASEAN, gồm: "Việt Nam gia 
nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)" gồm 1 mẫu, phát hành ngày 5-8-1995; "Hội 
nghị Cấp cao ASEAN lần thứ VI tại Hà Nội '98" với 1 mẫu, phát hành ngày 12-10-1998; "Tem 
phát hành chung ASEAN" gồm 8 mẫu và 1 bloc, phát hành ngày 8-8-2007; "Việt Nam trong 
Cộng đồng ASEAN" với 1 mẫu phát hành ngày 27-10-2010; "Chào mừng Cộng đồng ASEAN" 
gồm 1 mẫu và 1 bloc phát hành ngày 7-8-2015. 

Hai bộ tem: "Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017)" gồm 1 mẫu phát hành ngày 8-8-
2017 và "Trang phục dân tộc" gồm 1 mẫu phát hành ngày 8-8-2019 (đều được phát hành chung 
với các nước ASEAN theo đề án Tem ASEAN của bưu chính các nước ASEAN phát hành 2 
năm/lần). 

 

  



Nguồn: Báo Dân Trí 

Ngày đăng: 08/08/2020 
Mục: An sinh 

Không tập trung đông người tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 

Tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH nhằm tăng cường 
phòng chống dịch. Người hưởng được yêu cầu khi đến nhận tiền phải đeo khẩu trang, giữ 
khoảng cách 1m. 

Ngày 7/8, Bưu điện tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức 
chi trả các chế độ an sinh xã hội hàng tháng trên địa bàn trong thời gian dịch bệnh Covid-19. 

Tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nên việc đảm bảo an 
toàn sức khỏe cho người dân được đặt lên hàng đầu. 

 

Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng 4 và 5/2020 tại nhà khi tình hình dịch 
bệnh phức tạp. 

Theo đó, công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội 
trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19, do Bưu điện 
tỉnh Quảng Trị thực hiện, dựa trên các nguyên tắc: Đảm bảo chi trả kịp thời, đúng đối tượng, 
đúng số tiền; không tập trung đông người tại các điểm chi trả; áp dụng các biện pháp phòng dịch 
theo quy định. 

Theo Bưu điện tỉnh Quảng Trị, để triển khai công tác chi trả các chế độ an sinh xã hội cho các 
đối tượng, đơn vị đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh các điểm chi trả. 

Bắt đầu từ ngày 3/8, các đơn vị phối hợp với UBND xã thông báo kế hoạch chi trả lương hưu và 
trợ cấp BHXH, chế độ ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội trên hệ thống loa truyền thanh, về 
thời gian cụ thể của từng nơi, khuyến cáo người dân đi đúng thời gian, người hưởng được yêu 
cầu khi đến nhận tiền phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 1m. 

Bên cạnh đó, đơn vị đã chuẩn bị nước sát khuẩn tay, bố trí nhân lực tại các điểm chi trả… 



 

Căn cứ chi tiết về số lượng người hưởng, bưu điện các huyện, thị xã, thành phố bố trí 1 nhân lực 
tại bàn chi trả, 1 nhân viên thực hiện điều tiết, phân tải người hưởng đảm bảo số lượng người chờ 
nhận khoảng 20 người. 

Về thời gian thực hiện chi trả và địa điểm chi trả được ấn định như trước đây Bưu điện tỉnh đã 
triển khai. Thời gian chi trả tại các điểm kéo dài thêm đến 1 ngày; quy trình chi trả theo quy định 
hiện hành. 

Bưu điện tỉnh lưu ý, tất cả người hưởng trước khi vào điểm chi trả phải sát khuẩn tay, đeo khẩu 
trang, chỉ có người hưởng nào đeo khẩu trang mới vào điểm chi trả. 

Đăng Đức 

  



Nguồn: CTT Đắk Lắk 

Ngày đăng: 08/08/2020 
Mục: An sinh 

Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 8 và 9-2020 

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã thống nhất phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 
BHTN tháng 8 và 9-2020 tùy theo từng khu vực, địa bàn và nhóm đối tượng. 

Cụ thể, tại địa bàn TP. Buôn Ma Thuột tính đến ngày 4-8 còn 9 điểm chưa chi trả xong lương 
hưu và trợ cấp BHXH, BHTN tháng 8-2020 cho người hưởng (gồm Tân Lợi, Thắng Lợi, Tân 
Tiến, Thành Công, Hòa Xuân, EaTu, Tự An, Tân An 1 và Tân An 2). Do vậy, đối với người 
hưởng từ 80 tuổi trở lên, người dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, bị bệnh mãn tính đang được 
điều trị ngoại trú thì Bưu điện sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN của 2 tháng (tháng 8 
và 9) tại địa chỉ người hưởng từ ngày 17-8. Trường hợp người hưởng cần thiết phải nhận tiền 
lương của tháng 8 trước ngày 17-8 thì liên hệ với nhân viên bưu điện để được nhận tiền. 

 

Đối với người hưởng dưới 80 tuổi, từ ngày 17-8 (hết thời gian cách ly xã hội), thực hiện chi trả 
của 2 tháng cho đối tượng tại điểm chi trả hằng tháng. Trường hợp người hưởng cần thiết phải 
nhận tiền lương của tháng 8 trước ngày 17-8 thì liên hệ với nhân viên bưu điện để được nhận. 
Với các điểm đã chi trả xong lương của tháng 8-2020, sẽ thực hiện chi trả của tháng 9 tại điểm 
chi trả hằng tháng. 

Tại các huyện, thị xã thì người hưởng 80 tuổi trở lên hoặc dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, 
bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú được chi trả của tháng 8 tại nhà; đối tượng còn lại 
nhận tại điểm chi trả từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng và nhận tại bưu cục của bưu điện từ ngày 
11 đến 25 hằng tháng. 

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của Covid-19, cơ quan Bưu điện phối 
hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 để chi trả kịp 
thời, an toàn cho người hưởng. Bưu điện tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm xây dựng chi tiết khung 
giờ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tại các điểm chi trả cụ thể theo từng thôn, buôn, tổ 
dân phố để đối tượng chủ động lựa chọn thời gian phù hợp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thông báo cụ thể đến người hưởng 



Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh, nếu có thay đổi BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ 
cùng phối hợp để điều chỉnh cho phù hợp. 

Kim Bảo 

 


