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Bưu điện tỉnh: Khai trương cửa hàng kinh doanh tem chơi - quà tặng 

Sáng 22-6, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa khai trương cửa hàng kinh doanh tem chơi - quà tặng tại 
Bưu cục Giao dịch Trung tâm, Bưu điện TP. Nha Trang. 

 

Khách mời tham quan tại cửa hàng. 

Cửa hàng kinh doanh tem chơi - quà tặng được trang bị theo nhận diện thương hiệu của Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam, trưng bày nhiều loại sản phẩm tem kinh doanh, tem chơi, khung 
tem, tranh khắc gỗ, bưu thiếp, quà lưu niệm… Với hơn 95 loại danh mục hàng hóa được cung 
cấp, cửa hàng mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng. Đặc biệt, cửa hàng có cung cấp các bộ 
sưu tập tem quý như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chung tay 
phòng, chống dịch Covid-19; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng 
hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên… 

Cửa hàng đi vào hoạt động góp phần đẩy mạnh việc kinh doanh tem chơi, mở rộng kênh bán 
hàng; đồng thời tăng cường truyền thông, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cũng như thương hiệu 
Vietnam Post tới khách hàng tiềm năng và khách du lịch. 

HÙNG TÂM 

 



 

Nguồn: Sinh viên Việt Nam 

Ngày đăng: 22/06/2020 
Mục: Đoàn – Hội 

Học sinh lớp Ba giành giải Nhất cuộc thi Sưu tầm và tìm hiểu tem Bưu chính 

Ngày 22/6 tại TP Hải Phòng diễn ra 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” 
với sự tham gia của hơn 500 học sinh và đại diện các tập thể và cá nhân đoạt giải trong 
cuộc thi. 

Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2020 do Hội đồng Đội Trung ương, Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội tem Việt Nam phối hợp tổ chức. 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. 

 

Đai diện BTC trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thuỳ Anh, học sinh lớp 3C10, trường Tiểu học 
Chu Văn An, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. 

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 - Người đã sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện Đảng 
ta; 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. 



 

Giải tập thể được trao cho 5 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố. 

Ban Tổ chức cuộc thi hoan nghênh Hội đồng Đội một số địa phương đã tích cực tham gia 
hưởng ứng cuộc thi, có số lượng bài thi lớn và nhiều bài thi đoạt giải cao: Hải Phòng, Bắc 
Giang, Nghệ An, Đồng Nai, Quảng Nam, Hưng Yên, Tiền Giang, Bình Định… 

 

Từ hơn 1 triệu bài dự thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã lựa chọn, trao giải cho 15 tập thể 
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. 

DƯƠNG TRIỀU 

 



 

Nguồn: Báo Lào Cai 

Ngày đăng: 22/06/2020 
Mục: Xã hội 

Tập huấn sử dụng phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm xã hội 

Trong 2 ngày (22-23/6) tại thành phố Lào Cai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội 
nghị tập huấn về công tác thu, khai thác, sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo Quyết định 
số 505/QĐ – BHXH; Quyết định số 515/QĐ- BHXH  và kỹ năng khai thác, phát triển đối 
tượng. 

 

Quang cảnh hội nghị. 

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 
bảo hiểm xã hội và bưu điện 16 tỉnh khu vực phía Bắc. 

Tại Quyết định số 515/QĐ-BHXH, các địa phương sẽ chủ động hơn trong việc cấp mã số bảo 
hiểm xã hội. Theo đó, bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ thành lập tổ kiểm soát cấp mã và được phân 
quyền phê duyệt trên phần mềm để cấp mã số bảo hiểm xã hội mới. 

Để đảm bảo mỗi người được cấp một mã số bảo hiểm xã hội, phần mềm cho phép rà soát 
thông tin trên phạm vi toàn quốc để tránh trùng lắp. Bên cạnh đó, các chức năng giám sát 
cũng được mở rộng trong phần mềm, giúp Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, giám sát hoạt 
động cấp mã số bảo hiểm xã hội tại các địa phương. Còn tại Quyết định số 505/QĐ-BHXH, 
bảo hiểm xã hội tỉnh hàng ngày phải thực hiện chốt số liệu thu tại bảo hiểm xã hội cấp huyện 
trên phần mềm, thay vì thực hiện công việc này hàng tháng như trước đây. Điều này sẽ giúp 
cải thiện tính chính xác, ổn định của dữ liệu thu... 

Tại hội nghị, đại diện Ban Thu (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cũng chia sẻ kinh nghiệm và 
hướng dẫn kỹ năng khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
cũng như hướng dẫn thao tác thực hành các phần mềm trên máy tính (ảnh trên). 

HOÀNG THU 



 

Nguồn: Báo Nam Định 

Ngày đăng: 22/06/2020 
Mục: Tin tức 

Đảm bảo an toàn dịch vụ bưu chính trong thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-BTTTT ngày 8-5-2020 của Bộ trưởng Bộ TT và TT về việc tăng 
cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ đại hội Ðảng bộ các cấp và nâng 
cao hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường 
bưu chính, Sở TT và TT yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn 
cam kết nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình kỹ 
thuật nghiệp vụ về bảo đảm an toàn cung ứng dịch vụ bưu chính; Phổ biến đến người lao động 
những quy định về cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi có nội dung kích động, gây 
mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước, những bưu gửi chứa vũ khí, vật, 
chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính 
mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội, văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái 
thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các vật phẩm, hàng hóa khác không được gửi, chấp nhận, 
vận chuyển qua mạng bưu chính theo quy định của pháp luật. Tăng cường năng lực toàn hệ 
thống nhanh chóng lưu thoát hàng hóa, không để xảy ra khiếu kiện trong thời điểm quan trọng. 
Tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa tại các điểm phục vụ (nhất là tại các 
điểm phục vụ cấp xã, phường, thị trấn) trước khi chấp nhận bưu gửi để kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn và đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng gửi vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận 
chuyển qua mạng bưu chính. Ðình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phẩm, 
hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và thông báo kịp thời về 
Sở TT và TT xử lý theo quy định của pháp luật. Không thực hiện các hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh, trái pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
doanh nghiệp khác hoặc người sử dụng dịch vụ. Ðặc biệt đối với các dịch vụ bưu chính công 
ích phục vụ cơ quan Ðảng, Nhà nước (dịch vụ bưu chính KT1), Sở TT và TT yêu cầu Bưu điện 
tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, pháp luật về 
Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Ðảng, Nhà nước. Tăng cường các biện pháp để bảo đảm cung 
cấp dịch vụ bưu chính KT1 an toàn, nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống. 
Chủ động nắm tình hình, nhận diện hiện tượng, vấn đề nổi cộm, phức tạp về an toàn, an ninh 
trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để chủ trì, phối hợp hoặc tham mưu giải quyết, qua đó 
kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, kịp thời đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt 
động bưu chính phục vụ cơ quan Ðảng, Nhà nước, đặc biệt là trong thời gian tổ chức đại hội 
Ðảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng./. 

Nguyễn Hương 

 


