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60 năm thành lập Hội Tem: Tiếp tục lan toả văn hoá Việt ra thế giới 

Thông qua con tem bưu chính nhỏ bé, hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam đã lan 
toả ra với thế giới. 

Chiều ngày 29/12/2020, Hội Tem Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 
(30/12/1960 - 30/12/2020). Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ 
TT&TT Nguyễn Minh Hồng và nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng là hai 
lãnh đạo phụ trách lĩnh vực bưu chính của ngành TT&TT đã đến dự Lễ kỷ niệm. Lễ kỷ niệm 
được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của một số Hội tem các tỉnh, thành phố Nha Trang, 
TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai… 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn: Hội sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến cho các chính sách, 
triển lãm tem quốc gia, giúp cho người chơi tem hội nhập với thế giới. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn chúc mừng kỉ niệm 60 năm 
ngày Thành lập Hội Tem và các hội viên Hội tem Việt Nam. 

Thứ trưởng khẳng định Bộ TT&TT sẽ hết sức tạo điều kiện cho sự phát triển của Hội cũng 
như việc phát hành nhiều bộ tem ý nghĩa trong thời gian tới. Hiện nay, con tem Việt Nam đã 
và đang được đánh giá cao, trở thành quà tặng ý nghĩa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước vì con 
tem mang lại hình ảnh, ý nghĩa văn hóa của Việt Nam ra thế giới. 

Thứ trưởng cũng mong rằng Hội sẽ tiếp tục có ý kiến trên 3 lĩnh vực: đóng góp ý kiến cho các 
chính sách, triển lãm tem quốc gia, giúp cho người chơi tem hội nhập với thế giới. 

Thứ trưởng cũng đề nghị Hội tem tổ chức họp các Hội tem tỉnh, thành phố và các nhà sưu tập 
tem để nắm bắt những ý kiến của phong trào sưu tập tem cả nước; cùng với Tổng công ty 
BĐVN tổ chức triển lãm tem tại địa phương để người sưu tập tem trên cả nước đóng góp 
nhiều hơn nữa, thông qua con tem đưa hình ảnh, đất nước con người Việt Nam ra thế giới. 



 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao tặng Hội Tem Việt Nam bức trướng 

Góp phần giáo dục lòng yêu nước, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử dân tộc 
Việt Nam 

Tại Lễ kỷ niệm, ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(BĐVN), Chủ tịch Hội Tem Việt Nam cho biết: Cách đây tròn 60 năm, ngày 30/12/1961, Hội 
Tem Việt Nam chính thức được thành lập. Thời gian đầu thành lập, Hội từ chỗ mới tập hợp 
được hơn 50 hội viên là những người yêu thích môn sưu tập tem trong ngành Bưu điện, ngoại 
giao, văn hóa... ở Hà Nội và một số vùng lân cận đến nay đã có hơn 7.000 hội viên những 
người yêu thích sưu tập tem, sinh hoạt tại hơn 200 câu lạc bộ thuộc 33 Hội Tem thành viên. 

 

Chủ tịch Hội Tem Việt Nam: Hoạt động của Hội đã gắn bó chặt chẽ với các hoạt động tuyên 
truyền của Đảng, Nhà nước góp phần giáo dục lòng yêu nước, thúc đẩy hoạt động văn hóa xã 

hội, quảng bá hình ảnh đất nước, nét đẹp cội nguồn, văn hóa, lịch sử dân tộc Việt Nam 

Chủ tịch Đinh Như Hạnh nhấn mạnh: Hoạt động của Hội từ chỗ chỉ dành cho những người 
yêu tem, sưu tập tem, giờ đây mục tiêu, định hướng hoạt động đã gắn bó chặt chẽ với các hoạt 
động tuyên truyền của Đảng, Nhà nước góp phần giáo dục lòng yêu nước, thúc đẩy hoạt động 



văn hóa xã hội, quảng bá hình ảnh đất nước, nét đẹp cội nguồn, văn hóa, lịch sử dân tộc Việt 
Nam, phát triển quan hệ hiểu biết và hữu nghị giữa các dân tộc trong nước và trên thế giới. 

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Hội Tem Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, với những thách thức 
khó khăn đã vượt qua, từng bước phát triển, tạo nên nền móng cho phong trào và Hội. Những 
ngày đầu mới thành lập, Hội đã tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các lợi ích, ý nghĩa 
to lớn của sưu tập tem trong xã hội. Sau ngày Giải phóng đất nước, được sự quan tâm của các 
ngành hữu quan, hoạt động Hội và phong trào sưu tập tem phát triển, mở đầu thời kỳ khôi 
phục sau những năm dài chiến tranh. 

Năm 1961, Triển lãm tem Bưu chính đầu tiên của Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội 
với quy mô khiêm tốn, chất lượng các bộ trưng bày Tem còn nhiều hạn chế, nhưng Triển lãm 
đã có thành công bước đầu, đem lại tiếng vang, hiệu ứng tốt trong xã hội. Bằng những hoạt 
động nổi bật ở trong nước, phong trào tiếp tục được mở rộng và vươn ra thế giới. Năm 1962, 
Hội Tem Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp Hội Tem chơi Thế giới (FIP), uy 
tín của Hội được mở rộng trên trường quốc tế. Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm 
tem, hoạt động Hội đã góp tiếng nói tích cực trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. 

Trong 60 năm hoạt động, Hội đã tổ chức 5 cuộc Triển lãm tem Bưu chính cấp quốc gia và 
hàng trăm cuộc triển lãm, trưng bày tem ở các địa phương, khu vực. Tham gia các lần Đại hội 
hoặc diễn đàn lớn của Liên đoàn tem chơi thế giới cũng như Hiệp hội tem chơi Liên Á. Nhiều 
hội viên có bộ sưu tập tem đã đoạt giải tại các triển lãm tem quốc tế và thế giới (với gần 100 
huy chương các loại) được bè bạn trong và ngoài nước đánh giá cao và là niềm tự hào của đội 
ngũ những người sưu tập tem nước nhà. Từ ngày thành lập, Tạp chí Tem, cơ quan ngôn luận 
của Hội ra đời, Xí nghiệp in Tạp chí Tem (nay là Công ty in Tem Việt) đã trải qua 27 năm 
hoạt động, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của Hội. Tạp chí Tem của Hội đã đạt nhiều 
giải báo chí trong nước đoạt 7 Huy chương Bạc tại các triển lãm tem khu vực và thế giới. 

Trong công tác tuyên truyền - huấn luyện, Hội Tem Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tích 
cực, sinh động nhằm tuyên truyền và đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Bộ Chính trị phát động. Bên cạnh đó, Hội Tem Việt Nam 
phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội TW phát 
động và tổ chức hơn 20 cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ, về các sự kiện lịch sử lớn của 
dân tộc… 

Nhạy bén trước các biểu hiện vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam trong hoạt động phát 
hành tem của một số nước, Chủ tịch Đinh Như Hạnh cho biết Hội cũng đã kịp thời phát hiện 
và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước để có giải pháp đấu tranh thích hợp, quản lý chặt không 
để các mẫu tem đó phát tán, đồng thời tuyên truyền, vận động các hội viên không tham gia 
mua bán, trao đổi, lưu trữ, sưu tập những mẫu tem này. 

Hội đã chủ động phối hợp với Bộ TT&TT tham gia "Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và 
phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020" của Chính phủ qua các đợt 
trưng bày tem với chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa - Bằng chứng lịch sử và sở cứ pháp lý". 

Chủ tịch Đinh Như Hạnh khẳng định: "Trong 60 năm qua, Hội Tem Việt Nam đã phát huy 
sáng tạo việc thực hiện ba yếu tố: Xã hội, nghề nghiệp và tự nguyện trong công tác Hội, đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, tích cực 
hội nhập quốc tế, là cánh tay nối dài của đối ngoại nhân dân, tạo dựng những ấn tượng tốt đẹp 
đối với phong trào sưu tập tem và bạn bè quốc tế". 

Đồng thời, Hội cũng đóng góp vào sự nghiệp giáo dục tri thức, văn hóa tem xứng đáng là 
người bạn đồng hành, người phản biện tích cực và hiệu quả đối trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, phát hành tem góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với bạn bè 
thế giới. 



 

Lãnh đạo Bộ TT&TT, Tổng công ty BĐVN, Hội Tem Việt Nam qua các thời kỳ chụp ảnh lưu 
niệm 

Tại buổi lễ, các đại biểu là lãnh đạo Hội Tem Việt Nam như nhà sưu tập tem kỳ cựu Lê Đức 
Vân, Vũ Văn Tỵ đã ôn lại những kỷ niệm đầy xúc động từ những ngày đầu thành lập Hội 
muôn vàn khó khăn để phát triển cho đến hôm nay. Hội vẫn luôn tổ chức được các cuộc triển 
lãm quy mô, phát triển phong trào sưu tập tem trên cả nước. Các nhà sưu tập tem dù nhiều 
người đã cao tuổi khi nói đến con tem vẫn luôn thổn thức, đam mê và vẫn cống hiến để có 
những bộ tem đồ sộ phục vụ công chúng tìm hiểu, quảng bá về đất nước, con người và văn 
hóa Việt Nam. 

Lan Phương 

 
  



Nguồn: Tỉnh ủy Lai Châu 

Ngày đăng: 29/12/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh: Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 

Hội nghị được Bưu điện tỉnh Lai Châu tổ chức vào sáng nay (28/12). Dự Hội nghị có các 
đồng chí: Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; 
Trần Văn Sáu - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Thừa ủy quyền đồng chí Trần Văn Sáu - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trao 
Cờ thi đua cho Bưu điện huyện Sìn Hồ “Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 

2020”. 

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Đảng bộ Khối các cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh Lai Châu… 

Năm 2020 dự báo một năm nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế trong nước và thế giới. 
Trước tình hình khó khăn chung của cả nước, của toàn ngành, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Lai 
Châu cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên đã đồng lòng, quyết tâm ngay từ đầu năm 2020, 
tập trung cao độ, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; kịch bản và phương án kinh doanh 
được thay đổi thường xuyên để đáp ứng kịp thời diễn biến thị trường. Vì vậy, tổng doanh thu 
thuần thực hiện được 82,163 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch giao; tổng doanh thu tính lương 
thực hiện được 34,712tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2019; năng suất lao động đạt 278 triệu 
đồng/lao động/năm, tăng 9% so với năm 2019; năng suất lao động đạt 278 triệu đồng/lao 
động/năm, tăng 9% so với năm 2019. 

Việc triển khai các chỉ đạo, chương trình công tác của Tổng Công ty tại đơn vị được đẩy 
mạnh thực hiện. Bưu điện tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện kế hoạch, kịch bản kinh 
doanh và kịch bản chi tiết theo từng dịch vụ; tăng cường công tác chỉ đạo nhằm thúc đẩy kinh 
doanh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị. Công tác 
quản lý nâng cao chất lượng được đẩy mạnh. Các điểm phục vụ đều được niêm yết đầy đủ các 
danh mục cần niêm yết đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ khách hàng. Thời gian 
toàn trình các dịch vụ bưu gửi thường (bưu gửi không sử dụng dịch vụ COD) phát tại địa bàn 
trung tâm tỉnh, trung tâm huyện tương đối đảm bảo, thường đạt tỷ lệ từ 97,9% trở lên; bưu gửi 
COD phát thành công đạt tỷ lệ trên 85,7%. 

Từ những kết quả đạt được, năm 2021, Bưu điện tỉnh Lai Châu đề ra mục tiêu phấn đấu tổng 



doanh thu đạt 74,984 tỷ đồng; doanh thu tính lương đạt 31,851 tỷ đồng; năng suất lao động 
đạt 254 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân 6,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với 
2020; chiếm 80% thị phần khách hàng truyền thống và 50% khách hàng thương mại điện tử. 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Bưu điện tỉnh Lai Châu tiếp tục bám sát định hướng triển 
khai các chương trình kinh doanh của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để tổ chức triển khai 
quyết liệt ngay từ đầu năm 2021; chủ động xây dựng kế hoạch kịch bản kinh doanh đến từng 
dịch vụ theo định hướng của Tổng Công ty theo từng địa bàn để tổ chức triển khai có hiệu 
quả; chủ động đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ truyền thống; tiếp tục đề xuất xây dựng 
phương án chi trả chế độ người có công, thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán, thu 
hộ các khoản nộp ngân sách Nhà nước của người dân và triển khai dịch vụ khi nhận được phê 
duyệt từ Tổng Cục thuế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội... 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Kiên Cường – Phó Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Trần Văn Sáu – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông ghi nhận và biểu dương kết quả của Bưu điện tỉnh Lai Châu đã đạt được trong năm 
2020. Các đồng chí đề nghị, năm 2021, Bưu điện tỉnh Lai Châu tiếp tục đa dạng hóa các dịch 
vụ phục vụ người dân trên địa bàn; nâng cao năng lực của cán bộ, công nhân viên; đẩy mạnh 
triển khai nhiệm vụ, quản lý, bố trí lao động một cách hợp lý; đẩy mạnh xây dựng hệ thống 
cộng tác viên bán hàng; nâng cao chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt việc phục vụ các dịch vụ 
hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã; tham 
mưu, đề xuất với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong việc mở các điểm bưu điện ở các 
xã, hình thành mạng lưới bưu điện phục vụ người dân… 

Nhân dịp này, 13 tập thể có thành xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, trong công tác 
và xây dựng công đoàn vững mạnh được nhận Cờ, Giấy khen của Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Lai Châu và Công đoàn Bưu điện 
tỉnh Lai Châu./. 

Tác giả bài viết: Kim Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: CTT Đối ngoại tỉnh Lào Cai 

Ngày đăng: 29/12/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch năm 2021 

Ngày 29/12, Bưu điện tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai 
kế hoạch năm 2021. 

 

Đồng chí Tăng Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông trao Bằng khen của Bộ 
TT&TT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

Tới dự có các đồng chí: Tăng Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông; Nguyễn Kiên Cường, phó Tổng Giám đốc tổng Công ty bưu điện Việt Nam; đại diện 
lãnh đạo một số Sở, ngành trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2020, mặc dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn phức tạp, đặc biệt 
là bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó của 
CBCNV Bưu điện tỉnh Lào Cai đã duy trì tốt và ổn định hoạt động của mạng lưới Bưu chính 
công cộng, các dịch vụ bưu chính thiết yếu và phát hành báo chí. Đổi mới và tạo đột phá trong 
chuyển phát thương mại điện tử, làm tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với đó, thực hiện công tác chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ điện tử; đẩy mạnh tuyên truyển vận động người dân tham gia bảo 
hiểm xã hội tự nguyện…Năm 2020 doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 171 tỷ đồng (giảm 15% 
so với năm 2019), nộp ngân sách 3,3 tỷ đồng. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh sẽ thay đổi mạnh mẽ cơ cấu sản phẩm dịch vụ, tạo sự đột biến trong 
việc phát triển dịch vụ tài chính bưu chính; mở rộng điểm phục vụ đảm bảo bao phủ thị 
trường, khai thác hiệu quả thế mạnh mạng lưới, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng CNTT đáp ứng 
yêu cầu quản lý, kinh doanh dịch vụ, từng bước chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, kinh 
doanh dịch vụ. Phấn đấu năm 2021 đạt doanh thu 134,2 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch được 
giao; năng suất lao động tăng 16% , thu nhập bình quân tăng 29% so với năm 2020.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tăng Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Bưu điện tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời 
khẳng định, những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh đã đóng góp quan trọng vào sự phát 
triển của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. Đồng chí đề nghị, là doanh nghiệp 
duy nhất được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ bưu chính công ích, trong thời gian tới, Bưu 
điện tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy vai trò quan 



trọng trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính công minh bạch, tạo thuận lợi cho người 
dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ, đảm bảo an toàn, an 
ninh bưu chính, đặc biệt là trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại Hội nghị đã trao tặng các phần thưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh 
Lào Cai, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong 
phong trào thi đua năm 2020. 

Thanh Thảo 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Bình Phước 

Ngày đăng: 29/12/2020 
Mục: Kinh tế 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt gần 170 tỷ đồng 

Sáng nay 29-12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh 
đã đến dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2020, triển khai kế hoạch 
năm 2021 của Bưu điện tỉnh. 

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn từ dịch Covid-19, song Bưu điện tỉnh Bình 
Phước đã không ngừng nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao nghiệp vụ, hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao, đảm bảo nhu cầu thông tin bưu chính và phát hành báo chí của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh. 

 

Tập thể nhận bằng khen của Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tổng doanh thu trong năm đạt hơn 168 tỷ đồng, bằng 107,4%; doanh thu tính lương đạt gần 
trên 159 tỷ đồng, bằng 86% so kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng.  

Bưu điện tỉnh đã công nhận 24 sáng kiến cơ sở góp phần cho hoạt động của Bưu điện văn hóa 
xã ngày càng hiệu quả hơn. Trong năm Bưu điện tỉnh được Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam tặng bằng khen về thành tích toàn diện. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục đổi mới công tác giao, nhận, thúc đẩy kinh doanh, phát triển 
các dịch vụ các nhóm: Nâng cao bưu chính chuyển phát; củng cố và mở rộng dịch vụ bưu 
chính và hiệu quả hoạt động hệ thống điểm Bưu điện văn hóa xã. Song song đó, phấn đấu 
tổng doanh thu đạt gần 170 tỷ đồng; quỹ lương người lao động thực hiện hơn 28 tỷ đồng, 
bằng 102% kế hoạch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã thông tin chung về thành 
tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và trân trọng ghi nhận những đóng góp của ngành bưu 
điện tỉnh trong năm 2020.  

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu, năm 2021, Bưu điện tỉnh cần đảm bảo tốt 
hơn thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh; chú trọng bảo đảm chỉ tiêu kinh doanh gắn với việc 
duy trì bưu chính công cộng, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; nâng cao chất 



lượng dịch vụ và thực hiện chăm sóc tốt khách hàng và hoạt động của hệ thống Bưu điện văn 
hóa xã. 

Dịp này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen 6 tập thể, cùng nhiều bằng khen, 
giấy khen khác của Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam.  

Thanh Mảng - Công Minh 

 

  



Nguồn: Báo Bình Định 

Ngày đăng: 29/12/2020 
Mục: Công nghệ  

Trả cùng lúc 2 tháng lương hưu trước tết Nguyên đán 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh đã lên kế hoạch chi 
trả cùng lúc lương hưu, trợ cấp BHXH của 2 tháng - tháng 1 và tháng 2 - năm 2021 vào kỳ chi 
trả của tháng 1.2021. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết, Bưu 
điện sẽ làm việc với ngân hàng, BHXH tỉnh để chi trả kịp thời cho người hưởng lương hưu và 
trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh.  

 

Việc chi trả cùng lúc lương hưu và trợ cấp BHXH giúp người dân có 
thêm tiền sắm sửa chuẩn bị đón tết Nguyên đán. 

Theo ông Dũng, việc trả gộp sẽ bắt đầu từ ngày 4.1.2021 tới. Cụ thể, trong ngày 4.1, Bưu điện 
sẽ chi trả tiền qua tài khoản ATM và từ ngày 5.1 sẽ chi trả tiền mặt trực tiếp cho người nhận. 
Thời gian chi trả tại các điểm không thay đổi như lâu nay, chỉ có khác là sẽ trả gấp đôi số tiền 
cho 2 tháng. 

Mục đích của việc chi trả liền một lúc 2 tháng là nhằm giúp người dân có thêm điều kiện sắm 
sửa để đón tết Nguyên đán. Trong những năm qua, Bưu điện tỉnh đã triển khai thực hiện việc 
này. Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 đến vào giữa tháng 2 nên Bưu điện chi trả gộp hai tháng 
1 và 2. 

Ông Dũng cho hay, từ tuần trước, Bưu điện tỉnh đã đăng thông báo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để người dân biết, nhất là số người lần đầu nhận lương gộp trước tết 
Nguyên đán. Thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với BHXH tỉnh để có danh sách chi trả, 
phối hợp với bên ngân hàng để chuẩn bị tiền kịp thời chi trả. Sau đó, Bưu điện sẽ bố trí nhân 
sự, thời gian phù hợp, đảm bảo mọi việc diễn ra nhanh chóng, thuận tiện nhất. 

“Lịch chi trả, địa điểm chi trả vẫn giống như quy định lâu nay. Mọi người đi nhận tiền chi trả 
nhớ mang khẩu trang để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhớ đi đúng lịch đã được 
phân chia theo từng địa bàn, khu phố để tránh tình trạng tập trung đông người. Nếu không 



trực tiếp đến nhận được thì người đi nhận thay phải mang theo giấy ủy quyền”, ông Dũng 
nhắn nhủ. 

Bài, ảnh: NGỌC NGA 

 

 

 

  



Nguồn: báo CAND 

Ngày đăng: 29/12/2020 
Mục: Kinh tế  

Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng ở Đà Nẵng 

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, thời gian qua, BHXH thành phố Đà Nẵng thời gian 
qua đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người hưởng các chế độ BHXH 
qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần đảm 
bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

Năm 2020, tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua hệ thống 
ngân hàng đạt 79,1%, vượt 28,1% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, trong đó: Lương hưu, trợ 
cấp BHXH hàng tháng đạt 42,49%; BHXH một lần đạt 97,49%; trợ cấp TN đạt 97,34%. 

BHXH thành phố Đà Nẵng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: Tham mưu UBND thành 
phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện,... phối hợp tuyên 
truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chi trả, thanh toán các dịch vụ an sinh xã 
hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

 

BHXH TP Đà Nẵng đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng cá nhân 
(ảnh minh họa). 

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tuyên truyền vận động người lao động mở tài khoản 
cá nhân (thẻ ATM) để nhận tiền TCTN; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội 
triển khai chi trả tiền trợ cấp người có công cách mạng thông qua tài khoản cá nhân; phối hợp 
với Bưu điện thành phố, hệ thống Ngân hàng tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các 
địa điểm chi trả, các khu dân cư, Tổ dân phố. 

Phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình 
Việt Nam tại Đà Nẵng (VTV8) tổ chức truyền thông về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 
TCTN qua thẻ ATM. 

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc không dùng tiền mặt, quy trình, thủ 
tục,... thông qua Cổng thông tin điện tử và Trang Fanpage BHXH thành phố. Tuyên truyền 
trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt… 

Hùng Anh 

  



Nguồn: Báo CAND 

Ngày đăng: 30/12/2020 
Mục: Đời sống 

Bưu điện tỉnh Hậu Giang tích cực phối hợp với BHXH: 

Thực hiện các giải pháp phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện 

Theo BHXH Việt Nam, đơn vị này vừa có Công văn số 3516/BHXH-TST gửi Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam về việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. 

Theo nội dung Công văn nêu rõ, thời gian qua, cùng với hệ thống đại lý thu, Bưu điện các 
tỉnh, thành phố (Bưu điện tỉnh) đã phối hợp với BHXH tỉnh triển khai các giải pháp 
tuyên truyền, vận động nên số người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tăng cao hơn so 
với năm 2019. Chỉ tính riêng BHXH tự nguyện, tính đến hết tháng 10/2020, đã có 891,5 ngàn 
người tham gia, trong đó Bưu điện phát triển mới được khoảng 286 nghìn người. 

 

Trao sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện tại Hậu Giang. 

Cũng theo BHXH, thời gian qua, một số địa phương đã đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người 
tham gia do BHXH Việt Nam giao như: Long An 144,3%, Hậu Giang 136,1%, Vĩnh Long 
130,7%, Quảng Trị 120%, Đắk Nông 113%... Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vẫn chưa đạt hiệu quả cao, thậm chí có tỷ lệ người 
dân tham gia BHXH tự nguyện thấp như: Hải Phòng 24,6%, Bà Rịa-Vũng Tàu 35,6%, Thừa 
Thiên-Huế 41,9%, TP.HCM 42,7%, Hà Nội 44,6%... 

BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện tỉnh tích cực 
phối hợp với BHXH tỉnh quyết liệt thực hiện các giải pháp để duy trì, phát triển bền vững 
người tham gia BHXH tự nguyện; đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát 
triển mới người tham gia BHXH tự nguyện như đã thống nhất với BHXH Việt Nam trong 
thời gian tới 

  



Nguồn: Báo Sóc Trăng 

Ngày đăng: 30/12/2020 
Mục: Kinh tế 

Tổ chức tập huấn “Ứng dụng thương mại điện tử” 

Ngày 29-12, tại Bưu điện tỉnh, Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) phối 
hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng thương mại điện tử” nhằm triển 
khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh năm 2020. Dự tập huấn 
có đại diện các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp. 

 

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: QUANG BÌNH 

Theo lãnh đạo Sở Công thương, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các phương thức, 
hình thức kinh doanh ngày càng phong phú, đa dạng và xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 
thương mại điện tử, kinh tế số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại. 
Các hoạt động mua, bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ được thực hiện thông qua phương tiện 
điện tử, mạng internet. Thương mại điện tử đã được Chính phủ, các bộ, ngành ở nước ta quan 
tâm phát triển. 

Đối với tình hình Việt Nam hiện nay, thương mại điện tử giúp rất nhiều cho việc tiếp thị đa 
kênh, bán hàng trên ứng dụng di động, tìm kiếm khách hàng, phát triển kinh doanh. Tuy nhiên 
việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong thương mại điện tử để thực thi, giám sát việc 
tuân thủ pháp luật trong thương mại điện tử và thúc đẩy phát triển kinh doanh trên môi trường 
mạng là một vấn đề rất quan trọng. 

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp bồi dưỡng kiến thức về thương mại điện tử ứng dụng sàn giao 
dịch postmart cho doanh nghiệp để áp dụng vào công tác quản lý, sản xuất kinh doanh một 
cách hiệu quả. 

QUANG BÌNH 

 


