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iNhandao: “Kết nối triệu con tim”, lan tỏa tri thức và giá trị nhân văn cao đẹp 

Sáng 1/10/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình “Kết nối triệu con tim”do Đề án Hệ Tri 
thức Việt số hóa (một Đề án của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ thường trực chỉ đạo) 
phối hợp với các đơn vị: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(VNPost), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (CTĐVN), … tổ chức. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ 
Đức Đam chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể trung ương, một số 
tập đoàn và cộng đồng thiện nguyện tham dự sự kiện. 

Đưa ra thông điệp “Kết nối triệu con tim”, nền tảng nhân đạo số iNhandao có sứ mệnh kết 
nối, kêu gọi tất cả các cá nhân, tổ chức, bằng tấm lòng của mình, cùng tham gia đóng góp 
dưới mọi hình thức vật chất, trí tuệ và công sức để triền khai các hoạt động vì cộng đồng, 
phục vụ lợi ích chung của xã hội. Một loạt nền tảng số mới của Đề án cũng được ra mắt để 
hiện thực hóa ý tưởng này. 

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội CTĐVN khẳng định tầm quan 
trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối giữa người cho và người nhận, kêu 
gọi cộng đồng cùng tham gia vào nền tảng iNhandao để kết nối toàn xã hội cho hoạt động 
thiện nguyện, góp phần tích cực cho sự nghiệp an sinh xã hội, đồng thời nhấn mạnh trách 
nhiệm, vai trò của Hội là cầu nối đáng tin cậy trong ứng dụng này. 

Trong khuôn khổ chương trình “Kết nối triệu con tim”, hưởng ứng chiến dịch quyên góp 
điện thoại thông minh, máy tính bảng vẫn còn sử dụng được tới các trẻ em nghèo vùng cao 
cho dự án igiaoduc của Đề án, đại diện Đoàn thanh niên MB đã trao tặng 67 thiết bị di động 
(gồm cả thiết bị mới và thiết bị đã qua sử dụng). Đây là những món quà hữu ích giúp các em 
học sinh nghèo có cơ hội nâng cao tri thức, đáp ứng nhu cầu học tập trong thời đại 4.0 - đúng 
như mục tiêu của Đề án đưa ra. MB mong muốn thông qua địa chỉ inhandao.vn và app 
inhandao, nhiều em nhỏ vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được nhiều hơn 
nữa từ những tấm lòng thiện nguyện trong toàn xã hội, chắp thêm khát vọng cho các em trong 
học tập. 

 



Chia sẻ tại sự kiện, ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc MB bày tỏ 
niềm tự hào to lớn khi MB vinh dự được lựa chọn là đơn vị hợp tác và chủ trì xây dựng, phát 
triển nền tảng iNhandao trong Đề án rất ý nghĩa này. Ông đánh giá, nền tảng iNhandao được 
xây dựng dựa trên một cách nhìn và tư duy mới với những tính năng và ý tưởng ứng dụng số 
hóa. Tổng giám đốc MB hi vọng sự kết nối – lan tỏa này có thể giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh 
khó khăn, thậm chí trong tương lai, bản thân họ lại có thể trợ giúp tiếp cho những người khác, 
cho cộng đồng. 

Chương trình đã chứng kiến những giây phút xúc động khi kết nối trực tiếp những hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn tại 2 điểm cầu tỉnh Yên Bái và Phú Thọ. Bên cạnh đó, một số nhà hảo tâm 
cũng có mặt trong chương trình và chia sẻ những trải nghiệm khi đồng hành cùng iNhandao 
thời gian qua. 

Cũng tại chương trình, các đơn vị tham gia phát triển nền tảng số đã kí kết hợp tác phát triển 
Kho học liệu số dùng chung, Bản đồ chung sống an toàn Covid, Nền tảng giáo dục số và đề 
án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. 

“Kết nối triệu con tim” đánh dấu thời khắc quan trọng khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
cùng lãnh đạo các đơn vị gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Hội CTĐVN, Ngân hàng TMCP Quân đội, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, 
VNPost, FPT,… thực hiện nghi lễ phát động giai đoạn 2 của iNhandao. 

Kết lại chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, chưa có đề án nào khiến ông cảm 
động vì được tham gia như đề án Phát triển hệ tri thức Việt số hóa. Đây là đề án của cộng 
đồng, của mọi người dân chứ không của riêng ai. Đề án đã được gieo mầm từ những tấm lòng 
nhiệt huyết, rồi lớn lên thành cây cho quả là hàng triệu con tim, hàng triệu khối óc, hàng triệu 
bàn tay như nền tảng số iNhandao hôm nay. Ông mong muốn các nền tảng số khác như giáo 
dục, sức khỏe, bách khoa toàn thư…trong thời gian tới cũng sẽ được cả nước chung tay đồng 
lòng tham gia như iNhandao vì mục tiêu nâng tầm trí tuệ Việt Nam. Ông cũng kêu gọi các tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào nền tảng nhân đạo số (iNhandao.vn) để cùng chung 
tay, góp sức sẻ chia và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn; đóng góp nguồn 
lực dưới mọi hình thức, giúp đất nước vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, 
góp phần lan tỏa những giá trị nhân đạo tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tất cả đã đang và sẽ 
kết nối các trái tim, khối óc nhiệt vì cộng đồng và dân tộc Việt Nam. 

Trong khuôn khổ Đề án Chính phủ “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá” và   chương trình 
"Kết nối triệu con tim", các đơn vị tham gia đã ký kết   và ra mắt 3 nền tảng mới:   

 



 Bản đồ chung sống an toàn COVID (antoancovid.vn): Từ kinh nghiệm chống 
dịch   COVID-19, ngoài những nỗ lực của các cơ quan chức năng thì việc chung tay   chống 
dịch của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Để cụ   thể hóa việc này và 
ứng dụng các công nghệ số hóa, Ban chỉ đạo quốc gia về   phòng chống Covid-19, Bộ Y Tế 
cùng đề án Tri thức Việt số hóa ra mắt Bản đồ   chung sống an toàn Covid: AntoanCovid.vn. 
Hệ thống bao gồm các tiện ích trên   nền tảng Bản đồ số Việt Nam (vmap.vn) để thể hiện thời 
gian thực về tình hình   an toàn phòng chống dịch của các cơ sở đông người, trước mắt là 
trường học và   cơ sở y tế.   

Nền   tảng giáo dục số - iGiaoduc.vn: là   sản phẩm hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Ban điều hành Đề án Hệ tri thức   Việt số hóa và các đối tác tài trợ, hỗ trợ với mục tiêu ban 
đầu là tạo ra một   nền tảng Kho học liệu số trực tuyến nhằm thu thập, lựa chọn, chia sẻ học 
liệu   số dùng chung phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh   giá 
trong các nhà trường; cung cấp nguồn học liệu số phong phú, tin cậy góp   phần triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp   dạy học và kiểm tra đánh giá, đặc 
biệt phục vụ dạy học trực tuyến…   

Đề   án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam – bktt.vn: Bách khoa toàn thư Việt Nam 
là bộ   sách tổng hợp tri thức của Việt Nam và của thế giới, được biên soạn theo một   hệ 
thống, nhằm cung cấp tri thức cho thế hệ hôm nay và truyền lại cho các thế   hệ mai sau, giúp 
họ tiến nhanh hơn khi có sự kế thừa những gì cha ông để lại.   Hiện nay trúc vĩ mô của Bách 
khoa toàn thư Việt Nam đã được xác định với trên   60.000 mục từ. Cấu trúc vi mô của từng 
loại mục từ cũng đã được quy định rất   chặt chẽ, theo các quy định của Đề án về nội dung và 
hình thức. Khoảng 3.000   nhà khoa học thuộc gần 70 ngành khoa học đang tham gia biên 
soạn. Bktt.vn là   một dự án hợp tác giữa Đề án Hệ tri thức Việt số hóa và Đề án Biên soạn 
Bách   khoa toàn thư Việt Nam, do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Viện   nghiên 
cứu công nghệ FPT phối hợp triển khai trên nền tảng mã nguồn mở. Mục   tiêu của bktt.vn là 
tạo ra môi trường mà tại đó các các nhà khoa học của các   tổ chức nghiên cứu khoa học và 
đào tạo, tham gia biên soạn các mục từ theo   lĩnh vực chuyên môn sâu của mình trong Bảng 
mục từ đã được Ban Chủ nhiệm Đề   án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam xác lập.     
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Phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu 

Sáng 2/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành bộ tem 
bưu chính đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (04/10/1920 - 
04/10/2020). 

 

Các đồng chí Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế và thân nhân gia đình đồng chí Tố 
Hữu chụp ảnh lưu niệm sau lễ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt 

Dự lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung 
ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung 
ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các Bộ, ngành, 
cơ quan Trung ương. 

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Lãnh đạo các sở ngành, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Quảng Điền và đại 
diện gia đình Nhà thơ Tố Hữu. 

Phát biểu tại lễ phát hành bộ tem, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, 
Nhà thơ Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, Bí danh là Lành, sinh ngày 4/10/1920 
trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Ông là nhà thơ lớn có công khai sáng và dẫn dắt nền văn học cách mạng 
Việt Nam. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế tự hào vì quê hương Thừa 
Thiên Huế đã sinh ra nhà thơ cách mạng lớn Tố Hữu, thơ của người vừa giàu tình cảm quê 
hương vừa chứa đựng tinh thần kiên cường, ý chí cách mạng, tình yêu quê hương mãnh liệt. 



  

Hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 
buổi Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu 
(04/10/1920 - 04/10/2020), đây là sự kiện đặc biệt không chỉ thể hiện tình cảm yêu mến, kính 
trọng đối với nhà thơ Tố Hữu mà còn khẳng định và tri ân những công lao, đóng góp của 
đồng chí Tố Hữu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho 
dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với 
sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; đồng thời là nguồn cổ vũ 
mạnh mẽ cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế nỗ lực phấn đấu để phát 
triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng 
bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, 
sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh... 

Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu 1920 - 2020” được thiết kế tràn lề có khuôn khổ 43 x 
32 mm. Bộ tem khắc họa chân dung nhà thơ Tố Hữu được vẽ bằng màu nước, lột tả thần thái 
một nhà thơ lớn của đất nước. Trên nền tem thể hiện phong cảnh thiên nhiên đặc trưng của 
quê hương Quảng Điền với những con thuyền lướt sóng trên sông lúc bình minh. Bên cạnh là 
các tập thơ tiêu biểu của ông như: “Từ ấy”, “Ra trận”, “Máu và Hoa”, “Việt Bắc”, “Gió lộng”, 
tất cả tôn vinh sự nghiệp thơ ca Cách mạng của nhà thơ Tố Hữu. 

Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 02/10/2020 đến ngày 
30/6/2022. 
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https://thuonghieucongluan.com.vn/dang-uy-pti-hoan-thanh-xuat-sac-moi-chi-tieu-nghi-
quyet-dai-hoi-dang-bo-pti-lan-thu-iv-a115575.html 

Đảng ủy PTI hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PTI lần thứ 
IV 

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 
(PTI) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy PTI đã lãnh đạo PTI đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

Theo đó, tổng doanh thu trong 5 năm của Công ty phát triển gấp 2,7 lần giai đoạn 2010 - 2015 
với tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 26,0%. Doanh thu bảo hiểm gốc quy mô gấp 2,8 lần giai 
đoạn trước, tốc độ tăng bình quân 27,5%/năm - gấp 1,97 lần tăng trưởng bình quân của thị 
trường, vượt 37,4% mục tiêu Nghị quyết Nhiệm kỳ IV đặt ra. PTI đã xuất sắc thăng hạng lên 
từ vị trí thứ 5 (năm 2014) lên vị trí thứ 3 (năm 2018) và vẫn đang tiếp tục giữ vững vị trí này. 
Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới của PTI hiện đang đứng vị trí số 2, nghiệp vụ bảo 
hiểm con người đứng vị trí số 2 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Bên cạnh đó, doanh 
thu nhận tái và đầu tư phát triển tăng gấp 1,8 lần giai đoạn 2010 - 2015, tỷ lệ bồi thường trong 
nhiệm kỳ được khống chế ở mức cho phép, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế cao 
gấp 1,6 lần giai đoạn 2010 – 2015 

 

Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ PTI nhiệm kỳ 
2020-2025 

Một trong những yếu tố quan trọng đem đến kết quả ấn tượng của PTI trong giai đoạn 2015 – 
2020 là PTI đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý cũng như 
chăm sóc khách hàng. PTI đã xây dựng thành công một số giải pháp công nghệ thông tin 
nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh trên toàn hệ thống, nhằm tối ưu hóa công tác quản lý và 
điều hành, bao gồm 3 nhiệm vụ chính là Core Bảo hiểm, Các ứng dụng và công cụ bán hàng 
online và Chủ động phát triển các giải pháp Open Api, Micro services. Đặc biệt, PTI đã phát 
triển được hệ thống Cyber Marketing hiện đại, phát triển hệ sinh thái bảo hiểm, đa dạng các 
mô hình kinh doanh gồm B to B to C, B to B, B to C. Năm 2020, PTI cũng đã triển khai thành 



công nhiều ứng dụng, giúp tiết kiệm chi phí quản lý cũng như tăng năng suất làm việc của cán 
bộ nhân viên như: App dành cho giám định viên, app đào tạo trực tuyến…. 

Trong công tác xây dựng đảng, là cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam, Đảng bộ PTI hiện có 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trên 49 đơn vị thành viên với 258 
đảng viên. Trong  nhiệm kỳ 2015 – 2020, hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ PTI lần thứ IV đề ra đều được thực hiện tốt, thậm chí vượt chỉ tiêu, qua đó phản ánh 
rõ nét kết quả chỉ đạo và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy PTI. Số lượng 
Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh đạt tỉ lệ 100% không có tổ chức đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng 
viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đạt từ 17% - 18%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 
từ 95% trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 83 đảng viên mới vượt 25-30% theo Nghị quyết 
nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

 

Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới của PTI hiện đang đứng vị trí số 2 tại Việt Nam 

Đặc biệt hơn cả, để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy PTI luôn xác định công 
tác giáo dục tư tưởng chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng đều được Đảng ủy PTI chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo nghiêm túc và kịp thời với số lượng 
đảng viên tham gia đạt tỷ lệ hơn 95%. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều nội 
dung và hình thức phong phú, tạo sự nhất trí về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. 

Toàn Đảng bộ PTI đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cán 
bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo 
đức, lối sống; đề cao vai trò, trách nhiệm trong công việc, phát huy được tính tiên phong, 
gương mẫu, tăng cường mối quan hệ gắn bó với quần chúng, chống những biểu hiện tiêu cực 
trong công tác, sản xuất - kinh doanh và quản lý. Cùng với đó, việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong cán 
bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm 
tổ chức kỷ luật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây 
dựng Đảng. 

Song song với việc phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy PTI cũng thường xuyên quan 
tâm, chỉ đạo triển khai các hoạt động an sinh xã hội cả trong nội bộ công ty cũng như với 
cộng đồng. Các hoạt động này luôn được xem xét, bổ sung, đổi mới hàng năm để phù hợp với 
tình hình thực tế, đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động ngày càng được nâng cao. PTI 
cũng luôn dành một nguồn ngân sách lớn trong tổng chi phí để chi trả lương, đào tạo đội ngũ 



nhân sự trên hệ thống. Ngoài đài thọ về vật chất, PTI còn chăm lo tinh thần cho người lao 
động thông qua nhiều chương trình phong phú, đa dạng. Chương trình vinh danh 10 nhân viên 
tiêu biểu hàng năm được duy trì đến nay là năm thứ 11, tạo niềm tự hào cho nhân viên, đồng 
thời cũng là một điểm nhấn khác biệt của PTI dành cho đội ngũ người lao động. Với cộng 
đồng, PTI cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ, từ thiện, nhân đạo; 
tích cực tham gia và tài trợ cho các chương trình mang ý nghĩa xã hội; đồng thời coi đó là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội của một Tổng công 
ty Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Định kỳ hàng năm, PTI tổ chức Chương trình hiến máu 
nhân đạo “Dấu ấn vì cộng đồng”. Đối tượng tham gia hiến máu là cán bộ nhân viên Trụ sở 
chính và các đơn vị trực thuộc PTI trên toàn quốc. Ngoài ra, PTI triển khai chuỗi hoạt động 
nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa mang tên “Chủ động sống xanh'' 
trên phạm vi toàn quốc. Năm 2020, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID, PTI đã ủng hộ 10 
tấn gạo cho người dân gặp khó khăn tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Tổng kết các hoạt động 
an sinh xã hội, trung bình mỗi năm, PTI dành ra khoản kinh phí lên tới hơn 4 tỷ đồng để hỗ 
trợ người lao động và đóng góp cho các hoạt động từ thiện. 

 

PTI trao tặng phòng học tại Bình Phước 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy PTI tiếp tục tăng cường xây 
dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh; Không ngừng đổi mới, 
sáng tạo, đột phá trong tư duy và cách làm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quyết 
tâm triển khai thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển của PTI trong giai đoạn mới. Nâng cao 
năng lực lãnh đạo, và sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo PTI kinh doanh “Hiệu quả - Tăng 
trưởng - Phát triển bền vững”, đưa PTI trở thành Tập đoàn tài chính cá nhân hàng đầu. Bên 
cạnh đó, PTI tiếp tục thực hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động hỗ trợ cho 
các em học sinh, sinh viên cũng như những người dân có hoàn cảnh khó khăn, theo đúng định 
hướng phát triển trở thành “Doanh nghiệp bảo hiểm vì cộng đồng”.  

                                                                                                              Mạnh Thắng 

  



Nguồn: Báo Dân sinh 

Ngày đăng: 7/10/2020 
Mục: Dân sinh 

Lạng Sơn: Không ngừng nâng cao vai trò của nghề công tác xã hội 

Nhằm giúp những đối tượng yếu thế tiếp cận được các quyền lợi cũng như dịch vụ trợ giúp xã 
hội, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng phát triển, mở rộng hệ thống nghề công 
tác xã hội, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng nghề cho cán bộ, phối hợp với các đơn vị 
liên quan tổ chức hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, 
người dân về nghề công tác xã hội. 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn, bên cạnh hàng chục nghìn đối tượng khó khăn cần được 
trợ giúp, tỉnh Lạng Sơn có 3 cơ sở bảo trợ xã hội và 1 cơ sở Mái ấm tình thương thuộc Sở LĐ-
TB&XH quản lý trực tiếp. Hiện 4 cơ sở này đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 187 đối 
tượng, do đó nghề công tác xã hội đóng vai rất quan trọng trong việc giúp đỡ những đối tượng 
này tiếp cận được với các dịch vụ trợ giúp xã hội. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ 
xã hội thông qua hệ thống Bưu điện đảm bảo nhanh gọn, kịp thời cho 19.604 người, gồm trợ 
cấp cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nuôi 
con, đối tượng nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng, nuôi dưỡng trong trung tâm Bảo trợ 
xã hội… trợ cấp mai táng phí cho 425 đối tượng; nuôi dưỡng chăm sóc trong các cơ sở bảo 
trợ xã hội công lập và ngoài công lập 117 đối tượng. Tổng kinh phí chi trả trợ cấp 6 tháng đầu 
năm 2020 là 52.487 triệu đồng. 

Nhằm giúp những đối tượng yếu thế tiếp cận được các quyền lợi cũng như dịch vụ trợ giúp xã 
hội, hàng năm Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin 
và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) duy trì, lập trình thiết kế nâng cấp chuyên 
mục tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, trong đó có các nội dung, bài viết 
tuyên truyền về Đề án 32 về phát triển nghề công tác xã hội. 

Tổ chức kết nối mạng lưới các trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội gồm: Cơ sở Bảo 
trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Cơ sở cai nghiện ma tuý; tuyên truyền 
sâu rộng về vai trò quan trọng của Đề án phát triển nghề công tác xã hội, các chính sách liên 
quan đến đề án, các chính sách trợ giúp về nuôi dưỡng. chăm sóc, phục hồi sức khỏe, hướng 
nghiệp, dạy nghề... qua đó đã nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội; xây 
dựng đội ngũ cán bộ viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt 
yêu cầu về chất lượng, gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên 
địa bàn tỉnh. 



 

Tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Năm 2019, Sở LĐ-TB&XH tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng chuyên môn về công tác xã hội 
cho 245 cán bộ công chức và cộng tác viên làm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh đúng theo kế 
hoạch đề ra. Nội dung chương trình tập huấn gồm các kiến thức công tác xã hội chuyên sâu về 
cung cấp dịch vụ xã hội cho các đối tượng là người cao tuổi, khuyết tật, người nghèo... Qua 
đợt tập huấn, bồi dưỡng 100% các học viên được nâng cao kiến thức về nghề công tác xã hội, 
cơ bản nắm bắt được nghiệp vụ cơ bản về nghề công tác xã hội. 

Ngành Y tế thực hiện khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 615 lượt người bệnh; 11/11 
huyện, thành phố, tổ chức 3 lớp tập huấn cho gần 400 đại biểu là cán bộ, công chức, cộng tác 
viên làm công tác trợ giúp xã hội. 

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thực hiện Dự án Chương trình mục tiêu phát triển hệ 
thống trợ giúp xã hội năm 2019 đối với các đối tượng yếu thế, xây dựng nội dung truyền 
thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí hệ 
thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng này cũng như kỹ năng trợ giúp xã hội cho cán bộ, 
nhân viên làm công tác xã hội, do đó vị thế của nghề công tác xã hội trong sự phát triển chung 
của địa phương ngày càng được khẳng định. 

Cùng với ngành LĐ-TB&XH, nhằm cung cấp thông tin, tư vấn về các dịch vụ y tế, hỗ trợ, vận 
động, kết nối sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 
có hoàn cảnh khó khăn, ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn cũng rất quan tâm đến công tác phát triển 
nghề công tác xã hội tại các cơ sở y tế. 

Trong những năm qua, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã phát huy 
vai trò thực hiện các hoạt động hỗ trợ người bệnh tại bệnh viện và với cộng đồng, là cầu nối 
cung cấp thông tin, giúp họ được hưởng thụ đầy đủ các dịch vụ khám chữa bệnh, đạt được 
hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất, đồng thời thường xuyên kết hợp với các câu lạc bộ, 
nhóm từ thiện tổ chức tặng quà cho người bệnh nhân dịp các ngày lễ lớn. Để hỗ trợ người 
bệnh, Phòng Công tác xã hội cử nhân viên hỗ trợ trực tiếp người bệnh tại khoa Khám bệnh, 
chỉ dẫn, hướng dẫn bệnh nhân quy trình, thủ tục khám, chữa bệnh, giải đáp thắc mắc người 
bệnh. 

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian tới, để 
tiếp tục thực hiện Đề án 32, tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện việc tập huấn, nâng cao năng lực cho 
đội ngũ cán bộ làm CTXH theo hướng hướng dẫn, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công cho các đối 
tượng có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời đề xuất xin thêm kinh phí để phát triển và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các cơ sở dịch vụ CTXH; kiểm tra, giám sát nghề CTXH; khắc phục 



những hạn chế, tồn tại, tuyên truyền và mở rộng mạng lưới cộng tác viên thôn bản… Để làm 
được điều này, rất cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể đối với nghề CTXH. 

THÀNH NAM 

 

  



Nguồn: Báo An Giang 

Ngày đăng: 7/10/2020 
Mục: Tin tức 

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh làm việc tại An Phú 

Ngày 6-10, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương 
Long Hồ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND huyện 
An Phú về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (Bộ 
phận một cửa) tại Bưu điện huyện. 

Đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu UBND huyện khẩn trương 
hoàn thành tập huấn nghiệp vụ cán bộ phụ trách; thực hiện chuyển giao việc tiếp nhận và trả 
kết quả thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính cho Bưu điện huyện; bố trí các ngành, lĩnh 
vực thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đầy đủ. 

Phối hợp Bưu điện huyện bố trí nơi làm việc “Bộ phận một cửa” huyện đảm bảo mỹ quan, 
thân thiện… Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh sẽ có buổi làm việc với Văn phòng Đăng 
ký đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) và Cục Thuế tỉnh để hướng dẫn việc chuyển giao, tiếp 
nhận, trả kết quả thủ tục đất đai, thuế. 

Ngày 16-3-2020, “Bộ phận một cửa” huyện An Phú chuyển sang Bưu điện huyện hoạt động 
với 7 cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Việc chuyển giao “Bộ phận một 
cửa” huyện cho Bưu điện huyện là mô hình hiệu quả, đã triển khai ở một số tỉnh. An Phú 
được tỉnh chọn thí điểm nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính…   

HỮU HUYNH 

 

 

 

  



Nguồn: CTT Yên Bái 

Ngày đăng: 6/10/2020 
Mục: BHXH 

Tham gia BHXH tự nguyện sẽ dần trở thành thói quen, văn hóa của người dân 

Theo ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: “Tham gia BHXH tự 
nguyện sẽ dần trở thành thói quen, văn hóa của người dân”. 

 

Tham gia BHXH tự nguyện sẽ dần trở thành thói quen, văn hóa của người dân. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết: Chính sách BHXH tự nguyện được triển khai 
thực hiện từ năm 2008 nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao động ở khu vực phi chính thức 
được tham gia BHXH. Sau 10 năm, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn chưa phát triển 
tương xứng với tiềm năng. Tuy nhiên, ngày 23/5/2018, sau khi Hội nghị lần thứ bảy Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách 
BHXH cùng với định hướng thực hiện “BHXH toàn dân”; Nghị quyết số 102/NQ-TW ngày 
03/8/2018 của Chính phủ thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho 
UBND tỉnh, thành phố và coi đó là chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, công tác 
phát triển BHXH tự nguyện đã có nhiều bứt phá. Điều này khẳng định, Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ rất quan tâm, coi trọng đến chính sách này. 

Với quyết tâm đưa Nghị quyết 28-NQ/TW nói riêng và các chính sách an sinh xã hội nói 
chung đi vào cuộc sống, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp 
và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2018, toàn quốc đã có trên 277.000 người tham gia 
BHXH tự nguyện, tăng hơn 52.900 người, tương ứng tăng 23,6% so với năm 2017. Năm 
2019, con số này đã tăng lên gần 574.000 người, tăng 296.700 người, tương ứng tăng 107,1% 
so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Đặc biệt, số 
người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 đã bằng tổng số người tham gia 
BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại. Để đạt được những con số ấn 
tượng trên là do: 

Thứ nhất, về chính sách, hiện nay, không giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện chỉ cần 
là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên. Các phương thức đóng đa dạng và linh hoạt, nới 
rộng thời điểm đóng. Quy định mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện cũng phù 
hợp hơn. Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện còn được Nhà nước hỗ trợ 
tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ 
nghèo của khu vực nông thôn. 



Thứ hai, về tổ chức thực hiện, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tăng cường phối hợp với 
các cơ quan liên quan; nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Tích cực tham gia đề 
xuất hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tìm kiếm các giải pháp, đổi 
mới phương thức quản lý; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin tạo thuận lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách… 

Đổi mới, tăng cường công tác truyền thông, nhất là trên môi trường Internet, khuyến khích 
mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH là một tuyên 
truyền viên để giới thiệu, vận động người dân tham gia. 

Với việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng ngay từ đầu năm đã giúp BHXH cấp tỉnh, cấp 
huyện chủ động trong việc xây dựng kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện cho từng Đại lý. 

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 1676/QÐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, 
Tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, ngày 23/5 và 11/7/2020, 
BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân trực 
tuyến toàn quốc hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận 
động người dân tham gia BHXH tự nguyện”. Qua đó, trực tiếp vận động được 133.822 người, 
trong đó, có 62.522 người tham gia BHXH tự nguyện, 71.300 người tham gia BHYT hộ gia 
đình. Con số này phần nào khẳng định niềm tin sâu sắc của Nhân dân đối với chính sách an 
sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. 

Tuy nhiên, theo thống kê, vẫn còn gần 99% lực lượng lao động khu vực phi chính thức chưa 
tham gia BHXH tự nguyện, đây là một vấn đề lớn để vận động mọi người dân tham gia đảm 
bảo mục tiêu BHXH toàn dân. 

Nghị quyết 28-NQ/TW luôn được xác định là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Ngành 
BHXH, trong đó, mở rộng phạm vi bao phủ BHXH là mục tiêu trước mắt và lâu dài để hướng 
tới BHXH toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người lao động. Tuy nhiên, công tác 
phát triển BHXH, nhất là BHXH tự nguyện hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức. 

Hiện nay, hầu hết người dân chưa có thông tin đầy đủ về chính sách BHXH tự nguyện. Người 
dân thường so sánh, BHXH bắt buộc có 5 chế độ nhưng BHXH tự nguyện chỉ có 2 chế độ là 
hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết, hưởng 5 chế độ vì người tham gia BHXH 
bắt buộc phải đóng tiền cho 5 chế độ, hưởng 2 chế độ vì người dân chỉ đóng tiền cho 2 chế độ. 
Trong khi đó, nếu đóng cả 5 chế độ thì với người lao động tự do, không có sự đóng góp cùng 
của doanh nghiệp sẽ là một gánh nặng lớn. 

Về số tiền hưởng BHXH tự nguyện, nhiều người nghĩ là không hấp dẫn, không bằng việc gửi 
tiết kiệm. Trong khi với một phép tính đơn giản như: Nếu người dân đóng BHXH tự nguyện 
22% trên mức 700.000 đồng của chuẩn hộ nghèo hằng tháng thì trong vòng 20 năm khi nam 
đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi thì nhận lương hưu mỗi tháng được 400.000 đồng lớn hơn rất nhiều 
số tiền đóng hằng tháng 154.000 đồng; cũng lớn hơn số tiền trợ cấp của Nhà nước 270.000 
đồng/tháng cho người từ 80 tuổi. Mà số tiền này, người dân được hưởng ngay từ năm 55, 60 
tuổi, không phải đợi đến 80 tuổi để nhận trợ cấp xã hội. Bên cạnh đó, số tiền lương hưu này 
cũng được điều chỉnh tăng lên theo chính sách tiền lương của Nhà nước. Chỉ một phép tính 
đơn giản có thể thấy chính sách BHXH tự nguyện mang lại lợi ích rất lớn cho người tham gia. 

Do đó, trước mắt, ngành BHXH sẽ tập trung xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với chính 
sách BHXH qua việc tập trung đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên 
truyền BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 
21/11/2019. Trong đó, chú trọng tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan truyền 
thông, cơ quan thông tấn, báo chí, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác truyền 
thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại. Qua đó, giúp người dân, người lao 
động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu 



sắc chủ trương, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó, 
tạo sự đồng thuận, chủ động tham gia. 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
BHXH để tăng tính hấp dẫn, thuận lợi hơn nữa cho người tham gia. Trong đó sẽ đề xuất, kiến 
nghị: sửa đổi quy định về điều kiện, về thời gian đóng BHXH tự nguyện để được hưởng 
lương hưu, kết hợp với điều chỉnh cách tính hưởng lương hưu; Quy định điều chỉnh tăng và 
linh hoạt hơn về sự hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện nhất là đối 
tượng người nông dân, người lao động phi chính thức không thuộc người thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo để tăng mức độ hấp dẫn, khuyến khích tăng số người tham gia BHXH tự nguyện; Quy 
định điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu giữa nam và nữ cho phù hợp để khuyến 
khích người nông dân, người lao động khu vực phi chính thức  tham gia BHXH tự nguyện. 

Ngành BHXH cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ nghiệp 
vụ, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý và 
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức, bộ máy làm công tác thu, đại 
lý thu chấn chỉnh kịp thời. Nâng cao chất lượng phục vụ để người dân không chỉ có niềm tin 
vào chính sách mà còn có niềm tin tưởng tuyệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động ngành BHXH. 

 

  



Nguồn: Thư viện tỉnh Trà Vinh 

Ngày đăng: 6/10/2020 
Mục: Tin tức 

Trà Vinh: Công tác phối hợp hoạt động giữa thư viện tỉnh và bưu điện tỉnh trà vinh 
trong triển khai thực hiện chương trình 430/ctr-bvhttdl-btttt 

Đặt vấn đề 

Nông thôn Việt Nam là khu vực rộng lớn và đông dân nhất, đa dạng về thành phần tộc người, 
về văn hóa, là nơi bảo tồn, lưu giữ các phong tục, tập quán của cộng đồng, là nơi sản xuất 
quan trọng, làm ra các sản phẩm cần thiết cho cuộc sống con người. Trong xu thế phát triển 
hiện nay, không thể có một nước công nghiệp nếu nông nghiệp, nông thôn còn lạc hậu và đời 
sống nông dân còn thấp. Vì vậy, xây dựng nông thôn mới được Đảng và Nhà nước Việt Nam 
xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước. 

Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X đã ban 
hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn và nông dân với mục tiêu xây dựng nông thôn 
mới có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản 
xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy 
hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, dân trí được nâng cao, môi 
trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường. 

Từ những quan điểm trên, việc xây dựng nâng cao dân trí của người dân nông thôn, vùng sâu 
vùng xa là cần thiết. Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Bộ Thông tin và Truyền 
thông ký kết Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT trong việc tăng 
cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-
2020 là cần thiết, đúng thời điểm. Chương trình đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người 
dân trong việc hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin tri thức, xây dựng và phát triển văn hóa 
đọc ở địa phương đồng thời góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia 
về xây dựng nông thôn mới, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân nông thôn.    

Tầm quan trọng của Chương trình 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT trong việc tăng cường 
tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-
2020.   

Điểm Bưu điện văn hóa xã tổ chức phục vụ sách, báo đã đóng góp tích cực vào phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào xây 
dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thực hiện các tiêu chí phát triển văn  hóa nông thôn mới 
cấp xã, tạo nền tảng vững chắc để phát triển văn hóa nông thôn mới trên địa bàn xã; từ đó 
thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và 
môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc, tạo động lực thúc đẩy 
phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Việc đưa vào phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã đã đáp ứng nhu cầu thông 
tin của người dân địa phương góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, phát triển 
văn hóa đọc trong cộng đồng. Đồng thời cũng là kênh tuyên truyền những chủ trương, đường 
lối của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân.   

Các điểm Bưu điện văn hóa xã tổ chức phục vụ tốt nhu cầu thông tin của người dân cũng góp 
phần vào việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống, từ đó nâng cao năng 
xuất lao động cải thiện đời sống của người dân địa phương.   

Bưu điện văn hóa xã được tổ chức các hoạt động tạo cho người dân địa phương có điểm vui 
chơi, giải trí lành mạnh thông qua việc tổ chức các hoạt động  truyền thông vận động tại bưu 
điện xã.   



1. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 430 

1.1  Kết quả triển khai thực hiện.  

Căn cứ chương trình 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2013 phối hợp công 
tác giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng 
cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hoá xã giai đoạn 
2013-2020; Thư viện tỉnh Trà Vinh tham mưu Sở Văn hóa. Thể Thao và Du lịch phối hợp với 
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành Chương trình phối hợp công tác số 
351/CTr- STTTT-SVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2013 về việc tổ chức hoạt động phục vụ 
sách, báo tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã giai đoạn 2013-2020 

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và Sở 
Thông tin và Truyền thông, Thư viện tỉnh Trà vinh xây dựng và ban hành Quy chế luân 
chuyển sách giữa Thư viện tỉnh và Bưu điện tỉnh Trà Vinh cho các Điểm Bưu điện – Văn hoá 
xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Từ Chương trình phối hợp và Quy chế phối hợp, Thư viện tỉnh Trà Vinh và Bưu điện tỉnh Trà 
Vinh hàng năm phối hợp chặt chẽ thường xuyên liên hệ, thông tin với nhau để nắm bắt nhu 
cầu phục vụ sách tại các điểm Bưu điện – Văn hóa và chọn các điểm Bưu điện Văn hóa để 
Thư viện luân chuyển sách phục vụ nhân dân. Từ việc chủ động, tích cực trong công tác, 
trong 08 năm tổ chức thực hiện Chương trình đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận 
như sau: 

- Công tác luân chuyển sách: Từ năm 2013-2020, Thư viện tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp 
thực hiện luân chuyển sách cho 27 điểm, 402 lượt đến Bưu điện - Văn hóa xã thuộc xã nông 
thôn mới, với tổng số lượng sách 77.000 bản sách, phục vụ 30.149 lượt bạn đọc đến sử dụng, 
tổng số sách phục vụ là 62.641 bản.    

- Công tác truyền thông vận động: Tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp Sở 
Thông tin và Truyền thông tổ chức đoàn khảo sát, kiểm tra thực tế tại các điểm Bưu điện – 
Văn hóa xã đã tiếp nhận sách luân chuyển sách về việc tổ chức triển khai hoạt động phục vụ 
sách, báo cho nhân dân. 

Thư viện tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện thông báo 
và tuyên truyền giới thiệu sách để nhân dân đến đọc sách tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã 
được nhận sách luân chuyển trên cổng thông tin điện tử thư viện tỉnh, đài truyền thanh huyện, 
xã.    

- Công tác đào tạo, nâng cao trình độ nhân viên phụ trách Bưu điện văn hóa xã: Qua một năm 
triển khai, thư viện nhận thấy cán bộ phụ trách điểm Bưu điện Văn hóa xã chưa được tập huấn 
nghiệp vụ thư viện nên còn hạn chế trong tổ chức phục vụ. Từ đó, Thư viện tham mưu Sở 
VHTTDL tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cho nhân viên các điểm Bưu điện - Văn 
hóa trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 27/27 điểm Bưu điện văn hóa xã cử nhân viên tham gia lớp 
tập huấn các nội dung cơ bản về nghiệp vụ thư viện phù hợp với nhu cầu thực tế trong công 
tác quản lý, tổ chức phục vụ tại điểm Bưu điện văn hóa xã. 

Hiệu quả mang lại khi triển khai thực hiện chương trình 

- Tăng cường cơ sở vật chất, vốn tài liệu sách, báo cho các điểm Bưu điện văn hóa xã.  

- Đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của người dân, tuyên truyền chủ chương, đường lối của đảng, 
chính sách pháp luật của nhà nước đến các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng có đông 
đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. 

-  Phát huy, khai thác nguồn lực thông tin giữa thư viện tỉnh và bưu điện văn hóa xã, Từng 
bước xây dựng các chương trình, dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, tuyên truyền nâng 
cao văn hóa đọc trong cộng đồng. 

- Xây dựng điểm Bưu điện văn hóa xã trở thành điểm cung cấp thông tin cho người dân.   



- Giảm bớt khoảng cách tiếp cận thông tin giữa thành thị và nông thôn, nhất là đối với các 
cháu thiếu nhi.  

1.2 Những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện. 

Kinh phí đầu tư vốn sách ban đầu cho các điểm Bưu điện văn hóa xã khi được xây dựng còn 
gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh phí ít, trong khi nhu cầu thực tế cơ sở thì nhiều.  

Dịch vụ tại các điểm bưu điện văn hóa xã còn ít, không phong phú hấp dẫn người dân đến sử 
dụng thư viện, chủ yếu là đọc tại chỗ và mượn về nhà. 

Công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa đa dạng, do đó số người dân đến đọc sách, báo còn 
hạn chế, chưa khai thác hết các nguồn thông tin của sách luân chuyển. 

Cán bộ tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã thường xuyên thay đổi; cơ chế hỗ trợ (phụ cấp 
thêm) cho nhân viên điểm Bưu điện - Văn hóa xã cho việc kiêm nhiệm thêm hoạt động phục 
vụ sách, báo chưa được thực hiện đảm bảo.   

Kho sách luân chuyển của thư viện tỉnh chưa được bổ sung nhiều từ đó nguồn tài liệu chưa 
đáp ứng hết nhu cầu của người dân địa phương. 

Một số giải pháp đẩy mạnh các hoạt động của các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh.   

2.  Giải pháp về tổ chức 

Ký phối hợp và ban hành quy chế luân chuyển sách, báo đến các điểm Bưu điện văn hóa xã 
giữa Thư viện tỉnh và Bưu điện tỉnh là cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả 
Chương trình. 

Bố trí nhân sự phụ trách điểm bưu điện văn hóa xã mang tính chất ổn định, lâu dài, và được 
đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thư viện, đảm bảo giờ giấc mở cửa 
phục vụ người dân.  

Tăng cường phối hợp hướng dẫn nhân viên phụ trách điểm Bưu điện văn hóa xã về chuyên 
môn nghiệp vụ thư viện, đảm bảo nắm được cơ bản các yêu cầu cần thiết về công tác tổ chức, 
phục vụ bạn đọc. 

3. Giải pháp về nguồn lực thông tin 

Phấn đấu mỗi điểm Bưu điện văn hóa xã bằng nhiều hình thức khác nhau như: xã hội hóa, tiếp 
nhận nguồn sách luân chuyển, sách tặng từ các nguồn, phấn đấu tăng bình quân 10% số bản 
sách hàng năm. 

Xây dựng Quy chế sử dụng, cho mượn, đọc các loại sách, báo, tài liệu… đảm bảo quản lý, 
khai thác và sử dụng có hiệu quả vốn tài liệu thư viện; 

Khảo sát nắm bắt nhu cầu thông tin của người dân, để từ đó đề nghị thư viên tỉnh luân chuyển 
số lượng sách nội dung tài liệu phù hợp với nhu cầu địa phương. 

4. Bài học kinh nghiệm  

Tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia 
Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin Truyền thông 
và sự hỗ trợ của các ban ngành, các cấp chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực phấn đấu 
của tập thể cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh Trà Vinh và Bưu điện tỉnh.  

Thường xuyên thông tin hai chiều giữa Thư viện tỉnh và Bưu điện tỉnh trong công tác luân 
chuyển sách báo đến các điểm Bưu điện văn hóa xã. 

Lựa chọn tài liệu luân chuyển phù hợp với đặc thù của từng địa phương trong sản xuất kinh 
doanh, để phát huy cao nhất nguồn tài liệu luân chuyển đáp ứng nhu cầu người dân. 



Truyền thông vận động, giới thiệu đến người dân biết và sử dụng tài liệu tại các điểm Bưu 
điện văn hóa xã. 

5. Kết luận và kiến nghị 

Nhìn chung, từ ngày các điểm Bưu điện văn hóa xã đi vào hoạt động đã thu hút được nhiều 
người dân đến khai thác và sử dụng thư viện, góp phần nâng cao trình độ dân trí,  từng bước 
hình thành thói quen đọc sách của người dân tại địa phương. Đây cũng là dịp để tuyên truyền 
vận động bạn đọc, nhân dân cùng nhau thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
Nông thôn mới, xây dựng Xã văn hóa ngày càng phát triển và bền vững. 

Để điểm Bưu điện văn hóa xã thời gian tới tổ chức và quản lý hoạt động có hiệu quả hơn, đi 
vào nền nếp hơn, xin có mấy đề xuất như sau: 

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT trong 
việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai 
đoạn tiếp theo. 

Cần ổn định về mặt nhân sự tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, hầu hết nhân viên quản lý thư 
viện cấp xã đều bán chuyên trách, có hệ số lương rất thấp, để những người làm công tác tại 
điểm Bưu điện văn hóa xã nhiệt tình, tâm quyết với nghề cần có chế độ phụ cấp đặc thù cho 
người quản lý. Xây dựng đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ.   

Tất cả các điểm Bưu điện văn hóa xã không bổ sung sách mà chủ yếu sách luân chuyển từ 
Thư viện tỉnh, do đó cần tăng cường kinh phí bổ sung sách kho luân chuyển của thư viện tỉnh 
để đảm bảo đủ nguồn tài liệu phục vụ. 

Các cấp chính quyền địa phương cần quan tâm, tăng cường công tác xã hội hóa hoạt động tại 
các điểm Bưu điện văn hóa xã nông thôn mới nhằm tăng nguồn lực thông tin, phát triển cơ sở 
vật chất đảm bảo hoạt động tốt. 

Bài: Lâm Văn Tuyên 

  



Nguồn: Báo Lâm Đồng 

Ngày đăng: 6/10/2020 
Mục: Chính trị 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Bưu điện tỉnh 

Đảng bộ Bưu điện tỉnh hiện có 118 đảng viên đang sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc 
nằm ở các huyện, thành, khoảng cách địa lý cách xa, phạm vi chuyên môn rộng, khối 
lượng công việc nhiều, đa dạng… Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng bộ Bưu 
điện tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ. Đặc 
biệt, gần đây, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã xây dựng nguồn cán bộ là bí thư các chi bộ trực 
thuộc là người đứng đầu cũng như lãnh đạo điều hành các hoạt động công tác Đảng của 
đơn vị nên chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. 

Chuyển biến rõ nét nhất trong chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Bưu điện tỉnh đó là từ 
sau khi thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và các nội dung hướng dẫn của Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp, các chi bộ đã khắc phục rõ tình trạng yếu kém, chất lượng sinh hoạt chi bộ có những 
chuyển biến tích cực. Cụ thể, các chi bộ đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ hàng 
tháng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tập trung thảo luận, bàn bạc, đánh giá tình hình, 
kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng qua, xác định những việc làm được, chưa làm được 
và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm cũng như vấn đề vướng mắc mới phát sinh thuộc phạm 
vi lãnh đạo của chi bộ và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, quần chúng để có biện pháp 
giải quyết hoặc báo cáo cấp trên giải quyết; đồng thời, đề ra nhiệm vụ của chi bộ cần tập trung 
thực hiện trong tháng tới. Nội dung chất lượng sinh hoạt cũng được chuẩn bị khá kỹ và khá 
phong phú, sát và đúng với tình hình thực tế của từng chi bộ.  

Trong sinh hoạt chi bộ, đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê 
bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ. Nhờ duy trì nền 
nếp chế độ sinh hoạt định kỳ nên các chi bộ thuộc Đảng bộ thời gian qua đã kịp thời triển 
khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và những chỉ đạo của Đảng ủy Bưu điện tỉnh, Đảng ủy 
cấp trên; kịp thời cụ thể hóa bằng nhiệm vụ cụ thể tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra, các 
buổi sinh hoạt chi bộ còn được gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng với nhiều nội dung giáo dục, rèn luyện; qua đó, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, đạo 
đức, lối sống và nêu cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, 
công việc được giao. 

Bên cạnh đó, căn cứ Quy định số 04-QĐi/TU, ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
“Về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 04, ngày 1/11/2018 của Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 15, 
ngày 29/1/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp “Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt 
chi bộ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp”; Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã quán triệt và chỉ đạo 
các chi bộ thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy định của Đảng ủy cấp trên. Hầu hết 
các chi bộ đã tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ và chấm điểm sinh hoạt chi bộ hàng tháng, 
xây dựng kế hoạch và tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề có chất lượng, gắn với tình 
hình của đơn vị.  

Nếu như trước khi có Chỉ thị 10 CT/TW, mặc dù Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo 
các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo 
quy định của Điều lệ Đảng, song nội dung sinh hoạt của các chi bộ vẫn còn dàn trải, chung 
chung, nặng về công việc chuyên môn, chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng 
Đảng; chưa xác định được những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận; tinh thần tự phê 
bình và phê bình của một số đảng viên còn hạn chế; số lượng đảng viên tham dự sinh hoạt 
chưa đủ, chưa đều; việc ghi biên bản sinh hoạt chi bộ còn sơ sài thì đến nay, có thể khẳng 



định rằng, chất lượng và nền nếp sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã có nhiều 
chuyển biến rõ nét.  

Chưa bằng lòng với những kết quả đạt được, và nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 
duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ; Đảng bộ Bưu điện tỉnh xác định sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ. Theo lãnh đạo Đảng ủy Bưu điện tỉnh, việc nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ không chỉ nhằm mục đích đề ra những biện pháp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị được giao, mà còn là để xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; để mỗi 
chi bộ là một pháo đài chiến đấu, mỗi đảng viên là một chiến sĩ dũng cảm, tiên phong trên 
mặt trận chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và lạc hậu. Chính vì vậy, thời gian tới, lãnh 
đạo Đảng bộ Bưu điện tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chi 
bộ định kỳ đổi mới, sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung và luôn nhạy cảm với yêu cầu mới 
đang đặt ra, coi trọng tính hiệu quả trong nhận thức và hành động.  

NGUYÊN THI 

 

 

 


