
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Đoàn Thanh Niên 

Ngày đăng: 22/06/2020 
Mục: Tin tức 

Học sinh Hải Phòng đạt giải đặc biệt cuộc thi sưu tầm và tìm hiểu tem Bưu chính năm 
2020 

Em Lê Thùy Anh - học sinh lớp 3C10, trường Tiểu học Chu Văn An (TP Hải Phòng) đã 
giành giải đặc biệt cuộc thi Sưu tầm và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2020 với chủ đề 
“Cháu ngoan Bác Hồ mừng Đảng quang vinh”. 

Sáng 22/6, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sưu tầm và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2020 chủ 
đề “Cháu ngoan Bác Hồ mừng Đảng quang vinh” đã được tổ chức tại TP Hải Phòng. Đồng 
chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã tham dự 
và trao giải cuộc thi. 

 

Trao giải Đặc biệt cho em Lê Thùy Anh - học sinh lớp 3C10, trường Tiểu học Chu Văn An 
(TP Hải Phòng) 

Cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội tem Việt Nam 
phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp các em hiểu rõ hơn về lịch sử của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào 
“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, thiết thực lập thành tích chào 
mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX. 

Sau hơn 5 tháng triển khai (từ 12/2019 đến hết 5/2020), Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 
hơn 1 triệu bài dự thi hợp lệ của các em thiếu nhi trên cả nước gửi về tham gia. Đa số các bài 
dự thi của các em đều được trình bày công phu với nhiều ý tưởng sáng tạo, nội dung phong 
phú, hình thức sinh động, bám sát đề tài. Nhiều bài dự thi sử dụng những bộ tem quý, hiếm, 
tiêu biểu như bài dự thi của em Lê Thùy Anh (trường Tiểu học Chu Văn An, TP Hải Phòng), 
Trần Nguyễn Tường Chi (trường Tiểu học Minh Đạo, TP HCM), Lê Hoàng (trường Tiểu học 
Võ Thị Sáu, Tp Hải Phòng), Lê Trọng Hiếu (trường THCS Lê Quý Đôn, tỉnh Đồng Nai).... 



Từ đó, Ban Tổ chức, Ban giám khảo đã lựa chọn, trao giải cho 15 tập thể (5 giải A và 10 giải 
B) và 37 cá nhân trong đó có 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải 
khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng. 

 

Trao giải cho 05 tập thể đạt giải A 

Giải đặc biệt đã được trao cho em Lê Thùy Anh, học sinh lớp 3C10, trường Tiểu học Chu 
Văn An (TP Hải Phòng). Hai giải Nhất thuộc về các em Lê Hoàng, lớp 3C2, trường Tiểu học 
Võ Thị Sáu (TP Hải Phòng) và Trần Nguyễn Tường Chi, lớp 5/4, trường Tiểu học Minh Đạo 
(TP Hồ Chí Minh). 

Tại lễ tổng kết và trao giải, các đơn vị như Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, Đồng Nai, 
Quảng Nam, Hưng Yên, Tiền Giang, Bình Định…cũng đã được tuyên dương vì tích cực tham 
gia hưởng ứng cuộc thi, có số lượng bài thi lớn và nhiều bài thi đạt giải cao. 

A 
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Chi trả lương hưu, trợ cấp đúng, đủ, kịp thời 

Thời gian qua Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Phong Thổ đã phối hợp chặt chẽ với Bưu 
Điện huyện chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng đúng, đủ, kịp thời. 
Qua đó, hoàn thành tốt vai trò là cơ quan thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm 
y tế (BHYT); quản lý thu, chi BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT tại cơ sở. 

Bà Phạm Thị Miến (60 tuổi, ở tổ dân phố Pa So, thị trấn Phong Thổ) trước đây làm việc tại 
Lâm trường huyện. Năm 1992 bà nghỉ mất sức và được hưởng trợ cấp mất sức lao động. Lúc 
đầu trợ cấp chỉ vài chục nghìn đồng/tháng, về sau tăng dần lên vài trăm và đến nay trên 2,7 
triệu đồng/tháng. Ở tuổi xế chiều, bà Miến không đủ sức làm các công việc nặng mà ở nhà 
trông cháu. Số tiền trợ cấp được chi cố định vào ngày mùng 8 hàng tháng giúp bà chủ động về 
thời gian đi nhận, cân đối chi tiêu hợp lý. 

Bà Miến cho hay: “Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người người, nhà nhà thực 
hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, tránh tập trung đông người phòng chống dịch tôi cũng 
khá băn khoăn không biết khoản trợ cấp chi trả như thế nào. Thật mừng, khi BHXH quan tâm, 
Bưu điện huyện cử nhân viên chi trả trợ cấp tại nhà, tôi không cần đi lại mà được nhận cùng 
lúc trợ cấp tháng 4 và tháng 5”. 

Nhận đến trên 9 triệu đồng tiền lương hưu mỗi tháng do có thời gian dài công tác ở bộ phận 
cơ yếu Huyện ủy Phong Thổ, ông Dương Ngọc Khang cùng ở tổ dân phố Pa So hài lòng khi 
thủ tục nhận lương nhanh chóng và tiện lợi. Nhân viên chi trả luôn giữ thái độ lễ phép, niềm 
nở, nhiệt tình. Bản thân ông có thêm thời gian để gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe các 
cán bộ hưu trí khác. 

 

Bảo hiểm Xã hội huyện Phong Thổ chi trả lương hưu, trợ cấp đúng, đủ, kịp thời. 

Theo số liệu thống kê của BHXH huyện Phong Thổ, hiện nay trên địa bàn huyện có tổng số 
505 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng. Trong đó, hưu viên chức 359 người, hưu quân 
đội 26 người, trợ cấp mất sức lao động 37 người, trợ cấp tai nạn lao động 7 người, trợ cấp tuất 
định suất cơ bản 61 người... Người hưởng lương hưu, trợ cấp sinh sống ở tất cả các xã, thị 



trấn, phần nhiều tập trung ở Mường So và thị trấn Phong Thổ. Trước đây, BHXH huyện trực 
tiếp chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng; tuy nhiên do địa bàn rộng, việc chi trả gặp khó 
khăn. Từ tháng 9/2013 thực hiện văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH huyện phối 
hợp với Bưu điện huyện trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Điều này tạo điều 
kiện thuận lợi để BHXH hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ. 

Bà Vương Tú Hoàn - Giám đốc BHXH huyện Phong Thổ cho biết: “Căn cứ trên tình hình 
thực tế rà soát, nắm tình hình biến động số lượng người hưởng (chuyển đi, chuyển đến, qua 
đời), hàng tháng BHXH huyện cập nhật chính xác báo cáo tăng giảm gửi BHXH tỉnh để lập 
danh sách chi trả hàng tháng chuyển sang Bưu điện tỉnh chính xác, kịp thời. Bưu điện tỉnh 
nhanh chóng chuyển xuống Bưu điện huyện thực hiện việc chi trả cho các đối tượng. Hình 
thức chi trả qua thẻ ATM và tiền mặt. Riêng chi trả tiền mặt tại 22 điểm là các cơ sở bưu điện, 
hay các điểm khu dân cư đông người. Khi đi nhận tiền người hưởng sẽ mang theo thẻ chi trả. 
Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp từ 80 tuổi trở lên, dưới 80 tuổi nhưng ốm đau, không 
tự đi lại được, Bưu điện huyện sẽ chi trả tại nhà. Trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, để đảm 
bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Bưu điện huyện cũng chi trả lương hưu, trợ cấp tại 
nhà cho các đối tượng. Trong quá trình chi trả, Bưu điện huyện bố trí đủ số người đáp ứng 
yêu cầu công việc, chỉ đạo nhân viên luôn giữ thái độ chuẩn mực, thân thiện, cởi mở trong 
giao tiếp. Chú trọng thể hiện sự chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, tính minh bạch trong quá 
trình thực hiện. Bưu điện huyện khích lệ nhân viên nhanh nhạy tìm ra cách làm sáng tạo mang 
lại hiệu quả công việc, giảm thời gian chờ đợi của người hưởng. 

Hàng năm BHXH huyện chủ động lập kế hoạch trực tiếp hoặc phối hợp với BHXH tỉnh kiểm 
tra, giám sát đột xuất việc chi trả lương hưu, trợ cấp tại các tổ. Trung bình mỗi năm có 2-3 đợt 
kiểm tra, giám sát; mỗi đợt kiểm tra, giám sát từ 4-5 tổ. Gần đây nhất (năm 2019), BHXH 
huyện kiểm tra, giám sát tổng số 3 đợt, 15 tổ chi trả lương hưu, trợ cấp. Qua kiểm tra, giám 
sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người hưởng, cũng như tình hình việc chi trả, những khó 
khăn, vướng mắc gặp phải, từ đó cùng tháo gỡ. Với sự vào cuộc tích cực của BHXH, Bưu 
điện huyện Phong Thổ, việc chi trả lương hưu, trợ cấp trên địa bàn thời gian qua đảm bảo 
đúng, đủ chế độ. Tổng số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp trong tháng 6/2020 trên 1,7 tỷ đồng. 
Không có trường hợp người hưởng không nhận được tiền do không có người chi trả hoặc 
không có tiền. 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, BHXH huyện Phong Thổ tiếp tục tăng cường quản lý 
đối tượng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả lương hưu, trợ cấp; 
tuyên truyền, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp nhận tiền qua tài khoản cá 
nhân… đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc trong tình hình mới và hướng tới sự hài lòng ngày 
càng cao của người được hưởng. 

Hoa – Thương 
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Hệ thống camera dày đặc tại các trung tâm logistics ở Hà Nội 

Tại nhiều trung tâm logistics ở Hà Nội luôn có một hệ thống camera để đảm bảo tất cả 
các hoạt động được kiểm soát hoàn toàn. 

Chiều ngày 20-6, ông Trần Thanh Hải, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) 
cùng Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam đã có chuyến khảo sát một số trung tâm logistics 
lớn ở Hà Nội. 

Khảo sát tại Kho vận miền Bắc thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, hiện ở đây đang có 
khoảng hơn 600 công nhân viên với hơn 100 xe từ 5 tấn đến 15 tấn. Tần suất lăn bánh của tất 
cả các xe là khoảng hơn 50.000 km/ngày. 

 

Quét mã QR Code trước khi chuyển hàng hóa về các tỉnh tại Kho vận miền Bắc, Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam. Ảnh: AN HIỀN 

Ông Võ Đình Nguyên, Giám đốc Kho vận miền Bắc, cho biết: "Vừa qua trong diễn biến của 
dịch COVID-19, cả nước thực hiện giãn cách xã hội, nhiều công ty rơi vào tình cảnh khó khăn 
nhưng công ty chúng tôi không chịu nhiều ảnh hưởng. Trái lại, sản phẩm bưu điện có lúc tăng 
lên gấp đôi. Hiện tại thì mọi hoạt động đã trở lại bình thường". 

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (viết tắt là NCTS) hiện cũng đang có khoảng 
800 cán bộ công nhân viên. NCTS là một công ty con trực thuộc Vietnam Airline chuyên 
phục vụ hàng hóa hàng không cho 28 hãng hàng không trong nước và quốc tế trong tổng số 
57 hãng hàng không đang khai thác hoạt động tại sân bay quốc tế Nội Bài. 

Ông Đinh Trọng Sơn, Phó tổng giám đốc NCTS, cho biết trong diễn biến của dịch COVID-
19, công ty cũng có bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể. 

"Công ty đã thành lập được 15 năm, các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu, lợi nhuận cổ tức 
cho cổ đông hàng năm công ty đều đạt tăng trưởng tốt. Các năm công ty đều trả cổ tức cho cổ 
đông đạt 85%, riêng năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên dự kiến kế hoạch là 
75%" - ông Sơn nói. 



Có một điều khá đặc biệt tại các trung tâm logistics lớn ở Hà Nội mà đoàn đã tiến hành khảo 
sát, đó là luôn có một hệ thống camera được trang bị dày đặc, san sát nhau khắp ngóc ngách 
để đảm bảo tất cả các hoạt động được kiểm soát hoàn toàn. 

Bà Lê Thị Ninh, Trưởng phòng Kinh doanh của NCTS, cho biết: "Mọi người đều rất thích hệ 
thống này vì họ tin tưởng việc phục vụ hàng hóa của họ luôn luôn được giám sát chặt chẽ. Hệ 
thống camera này cũng có tác dụng là khi quá trình phục vụ hàng hóa có vấn đề gì đó, hoặc có 
khiếu nại thì chúng tôi đều truy xuất lại được điều này" - bà Ninh nói. 

Theo bà Ninh, những hình ảnh hoạt động này theo quy định của Cục Hàng không sẽ được lưu 
trữ trong 45 ngày. Trường hợp đặc biệt có thể lưu trữ lâu hơn trong nhiều năm và luôn luôn có 
nhân viên giám sát camera. 

Một điều đặc biệt khác của NTCS, đó là việc vận chuyển những hàng 'siêu trường siêu trọng'. 

"Ví dụ toàn bộ thiết bị làm phim King Kong ở Ninh Bình, hay việc phục vụ các động vật sống 
từ những chú cá heo mang về Hạ Long, hay vận chuyển bò sữa của công ty sữa Vinamilk hay 
TH True Milk... đều do công ty chúng tôi phục vụ" - bà Ninh cho biết. 

Được biết, cùng với hoạt động khảo sát các trung tâm logistics ở Hà Nội, Mạng lưới Đào tạo 
Logistics Việt Nam còn tổ chức các chuyến khảo sát các trung tâm logistics ở huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An. 

Các chuyến khảo sát này ngoài việc cung cấp thêm kiến thức, thông tin về hoạt động logistics 
thực tế tại các doanh nghiệp, chuyến đi cũng góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa các 
trường có đào tạo về logistics. Hiện Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam đã có sự tham gia 
của hàng chục trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. 

 


