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Mục: Xã hội 

Phát hành bộ tem truyền tải thông điệp về an toàn giao thông 

Trong tháng 9 - tháng cao điểm về an toàn giao thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
giới thiệu bộ tem thứ nhất về chủ đề “An toàn giao thông đường bộ” gồm 4 mẫu.  

 

Phát hành bộ tem truyền tải thông điệp về an toàn giao thông 

Ngày 3/9, thông tin từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho 
biết, Bộ sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát hành 3 bộ tem chủ đề “An 
toàn giao thông đường bộ” trong 3 năm liên tiếp (2020 - 2022) nhằm tuyên truyền, nâng cao ý 
thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho cộng đồng và người dân... 

Trong tháng 9 - tháng cao điểm về an toàn giao thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giới 
thiệu bộ tem thứ nhất về chủ đề “An toàn giao thông đường bộ” gồm 4 mẫu. 

Mẫu thứ nhất truyền tải nội dung “Đã uống rượu, bia-không lái xe - Never drink and drive". 
Trên nền tem có sắc màu cầu vồng là hình vôlăng xe ôtô và các hình khối mô phỏng chai bia, 
rượu. 

Mẫu thứ 2 nhắc nhở người dân “Thắt dây an toàn, bảo vệ sinh mạng - Blucle up." Nội dung 
thông điệp được đan xen với hình tượng khóa an toàn. 

Mẫu thứ 3 về “Đội mũ đúng cách, trách nhiệm bản thân - Wear a helmet” và mẫu thứ 4 nhắc 
nhở các bậc phụ huynh về “Lắp ghế cho trẻ, vui vẻ lái xe - Use a child safety seat." 

Các mẫu tem được được thiết kế tràn lề, khổ 37 x 37 mm theo phong cách đồ họa. Hình đồ 
họa thể hiện nội dung thông điệp được thiết kế rõ ràng, cụ thể, đơn giản, dễ nhìn, dễ hiểu để 
nhắc nhở cộng đồng các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho bản thân, người đi cùng khi sử dụng 
phương tiện giao thông đường bộ. Phần thông điệp tiếng Việt và tiếng Anh được thể hiện 
ngắn gọn, cô động. 

Các hình ảnh nội dung, màu sắc của tem bắt mắt, mang đậm sắc thái tuyên tuyền. Tem do họa 
sỹ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. 

Theo thống kê, hàng năm, trung bình mỗi ngày cả nước có hơn 20 người thiệt mạng, gần 40 
người bị thương, trong đó có nhiều người mang thương tật suốt đời do tai nạn giao thông. 



Nguyên nhân của tai nạn được xác định chủ yếu do người điều khiển phương tiện thiếu ý thức 
chấp hành pháp luật về giao thông; nồng độ cồn trong máu quá cao, lạng lách, đánh võng của 
một bộ phận người tham gia giao thông thiếu ý thức... 

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kêu gọi toàn dân khi tham gia giao thông thực hiện “Bốn 
không, ba có." Đó là các quy tắc: không uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, 
vận hành phương tiện không đủ giấy tờ quy định; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành 
lang bảo vệ an toàn giao thông; không có thói hư tật xấu trong ứng xử với mọi người cùng 
tham gia giao thông cũng như khi xảy ra tai nạn giao thông; không để xảy ra tai nạn khi tham 
ra giao thông. 

Nội dung “ba có” gồm: có hiểu biết đầy đủ pháp luật về giao thông; có ý thức trách nhiệm cao 
nhất với bản thân và cộng đồng; có hành vi ứng xử văn hóa, hợp tác giúp đỡ người bị nạn khi 
xảy ra tai nạn giao thông. 

Với thông điệp “An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà," mỗi người dân 
cần nhận thức sâu sắc về vấn đề bằng việc chấp hành luật giao thông, xây dựng văn hóa giao 
thông. 

Bộ tem về chủ đề “An toàn giao thông đường bộ” là cách ngành bưu chính góp một kênh 
tuyên truyền về an toàn giao thông đến người dân Việt Nam và thế giới. 

Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 5/9/2020 đến ngày 
30/6/2022./. 

  



 

 

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân 

Ngày đăng: 03/9/2020 
Mục: Đời sống văn hóa 

Phát hành tem về phố cổ Hà Nội 

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của họa sĩ Bùi Xuân Phái (1-9-1920 / 1-9-2020), Bộ 
Thông tin và Truyền thông cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát hành bộ tem 
"Hội họa Việt Nam: Phố cổ Hà Nội". 

 

Mẫu tem giới thiệu phố Hàng Mắm.   

Bộ tem gồm có hai mẫu và một bloc, trong đó mẫu 1 giới thiệu về phố Hàng Mắm, mẫu 2 giới 
thiệu đền Phất Lộc, bloc giới thiệu chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái và phía sau là một góc 
phố cổ Hà Nội. Tem được thiết kế tràn lề, có khổ 50x40mm; bloc có khổ 90x67mm do họa 
sĩ Phạm Quang Diệu và Tô Minh Trang thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Bộ 
tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ nay đến ngày 30-6-2022.   

  



Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 03/9/2020 
Mục: Tin tức 

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

Thông tin từ BHXH tỉnh, tính đến cuối tháng 8-2020, toàn tỉnh có hơn 2,5 triệu người tham 
gia BHYT, đạt 93,7% kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT mới đạt 
97,6%, còn gần 14 ngàn học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT. Ngoài ra, có khoảng 778 
ngàn người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 8,1 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện. 

 

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, 
BHYT. 

Để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ nay đến cuối năm, lãnh đạo BHXH tỉnh đề 
nghị các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần chủ động tuyên truyền thường xuyên, liên tục bằng 
nhiều hình thức để đến được với người dân. Làm sao để người dân hiểu được lợi ích khi tham 
gia các loại hình bảo hiểm để tham gia. 

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở LĐTB-XH rà soát số học sinh, sinh viên đang theo 
học tại các trường, nhất là các trường trung cấp, cao đẳng nghề, các trung tâm dạy nghề trên 
địa bàn tỉnh để tuyên truyền các em tham gia BHYT. Đối với những học sinh, sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị có thể kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ để mua thẻ BHYT 
cho các em, phấn đấu năm học 2020-2021 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. 

Đối với BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, bên cạnh việc phối hợp với ngành Bưu điện 
tổ chức hội nghị phát triển đối tượng tham gia, cần triển khai thực hiện mô hình “đi từng ngõ, 
gõ từng nhà”, bám sát từng khu phố thông qua việc phối hợp với chính quyền địa phương, các 
tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, công an khu vực để tuyên truyền, vận động người dân tham 
gia. Đối với BHXH bắt buộc, theo dõi và nắm bắt thực trạng của các doanh nghiệp trên địa 
bàn; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để khai thác phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp; tăng cường công tác thanh, kiểm tra những 
doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT của người lao động. 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 04/9/2020 
Mục: Tin tức 

Nơi "mát tay" vận động BHXH tự nguyện 

Vận động, tuyên truyền để đối tượng nông dân, người lao động khu vực phi chính thức 
tham gia BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình tiến 
tới BHXH toàn dân. Câu chuyện khá điển hình từ cơ sở của đại lý thu BHXH tự nguyện 
và BHYT góp phần cho thấy điều đó. 

 

Chị Bích Tuyền (bên trái) trong một lần xuống hộ dân buôn bán ở xã để tuyên truyền chính 
sách BHXH tự nguyện 

Bà Phạm Thị Tuyết (ấp Cây Điệp, xã Thiện Mỹ - Trà Ôn) mua BHYT và BHXH tự nguyện 
cho cả 3 người trong gia đình. Làm nghề buôn bán trái cây, có điều kiện kinh tế, được tuyên 
truyền vận động, gia đình bà Tuyết tự nguyện tham gia cả 2 loại hình BHYT và BHXH, với 
suy nghĩ: “Nghe nhân viên đại lý thu giải thích, thấy được quyền lợi nên nhà tôi mua hết cả”. 

Hiện tại bà Tuyết tham gia BHXH tự nguyện với mức thu nhập lựa chọn 700.000đ, mức đóng 
bằng 22% của mức thu nhập lựa chọn là 154.000đ và số tiền thực đóng hàng tháng là 
138.600đ sau khi được hỗ trợ 10% theo quy định. Chia sẻ thêm, khi đóng đủ 12 tháng, bà 
Tuyết nói sẽ nâng mức đóng lên 534.600đ (tương đương mức thu nhập lựa chọn 2.500.000đ, 
mức đóng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn và đã gồm hỗ trợ 10%). 

Ngụ ấp Mỹ Trung, bà Hồ Xuân Diễm bán nước giải khát ở chợ xã Thiện Mỹ cũng được nhân 
viên đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT ở xã vận động. Tháng 5 rồi, bà Diễm tham gia gói 
BHXH tự nguyện với mức đóng mỗi tháng 138.600đ. 

Trước đó, dự hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện ở xã, bà Nguyễn Liên Chi đăng ký mua 
ngay. “Dự nghe giảng giải, vận động, tôi hiểu được quyền lợi nên mua cho chồng và con trai 
mình, với mức thu nhập lựa chọn là 700.000đ và 1.000.000đ; tính ra đóng mỗi tháng lần lượt 
138.600đ và 204.600đ. Còn tôi trong nay mai sẽ chọn gói tham gia cho mình” - bên nhân viên 
thu, bà Chi chia sẻ. 



 

Với BHXH tự nguyện, chị Bích Tuyền thường xuyên nghiên cứu, “rà” lại “bài” lúc rảnh rỗi 
để làm dày thêm kỹ năng vận động, thuyết phục người dân tham gia 

Chị Lê Thị Bích Tuyền là nhân viên Bưu viện Văn hóa xã Thiện Mỹ kiêm nhân viên Đại lý 
thu BHXH tự nguyện và BHYT của điểm thu này và là người trực tiếp vận động những người 
dân trên tham gia BHXH tự nguyện. 

“Họ thấu hiểu và đồng tình với mình để cùng thực hiện chính sách” - nhân viên thu Bích 
Tuyền kể - Năm 2019, chị vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện được 66 người trên 
chỉ tiêu của xã là 42 người. 7 tháng của năm nay, tích lũy tổng số vận động, chị đã có 397 
người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó mới 307 người, tiếp tục tham gia là 90 người. 

Ông Ngô Hoàng Sơn - Phó Giám đốc BHXH huyện Trà Ôn - nhận xét: Số đó là cao nhất 
trong 14 địa bàn xã - thị trấn trong huyện, đóng góp vào số tham gia BHXH tự nguyện của 
huyện đạt cao đến thời điểm hiện giờ. 

Để hình dung sự vận động “mát tay” của nhân viên thu Bích Tuyền, ông Sơn cho biết đến 
tháng 7/2020, số đang tham gia BHXH tự nguyện qua đại lý thu của UBND các xã là 403 
người, tham gia qua các đại lý bưu điện là 879 người. Kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2020 
của Trà Ôn tham gia BHXH tự nguyện là 1.630 người, trong đó qua đại lý xã hơn 600 người, 
còn lại qua đại lý bưu điện. So chỉ tiêu 110 người giao Đại lý thu Bưu điện Văn hóa xã Thiện 
Mỹ, kết quả vận động BHXH tự nguyện của Bích Tuyền đạt gần 300%. 

Chia sẻ vì sao vận động BHXH tự nguyện đạt “khủng” như vậy, chị Bích Tuyền cho biết: 
“Mình rất thích chính sách này, vì tính “để dành” của nó với người tham gia. Dù hiện chỉ có 2 
chế độ người tham gia BHXH tự nguyện thụ hưởng là hưu trí và tử tuất, nhưng đó là “lo toan 
liệu tính” về lâu dài và sau này của người lao động tự do, người nông dân, người buôn bán 
nhỏ...” 

Chị Bích Tuyền nói đa số người dân tham gia BHXH tự nguyện là người lao động tự do, buôn 
bán, tính khoảng 80% số đăng ký mua: “Họ để dành cho về hưu”. Vì 20 năm khá dài, nên 
mua bây giờ vừa phải. “Khi nào rảnh thì mình xách xe đi liền, không tới mức đi giáp từng nhà 
nhưng điểm quán xá, trụ sở, trường học ở tất cả các ấp trong xã... hầu như mình đã đi giáp và 
tua lại”- chị chia sẻ về công việc tuyên truyền với chính sách an sinh xã hội trên. 

Ông Ngô Hoàng Sơn cho biết, chị Tuyền có kỹ năng tuyên truyền, vận động và kết quả rất 
thuyết phục. Kiêm nhiệm việc đó, chị ấy có tâm huyết và đam mê, nên thu được kết quả khích 
lệ. BHXH huyện Trà Ôn hướng tới có điều kiện sẽ tổ chức gặp gỡ các nhân viên hệ thống đại 
lý thu trong toàn huyện để chia sẻ kinh nghiệm từ chị Bích Tuyền. 



  

Hồi cuối tháng 5/2020, hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- tuyên truyền 
người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh Vĩnh Long tổ chức 
lễ ra quân với chủ đề: “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và nhân 
dân”. 

Và kết quả từ cơ sở như nhân viên đại lý thu Bích Tuyền và các đại lý tương tự đã cho thấy 
tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tới các đối tượng người nông 
dân, người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự 
nguyện; những rủi ro khi không tham gia, từ đó thay đổi nhận thức, tích cực, chủ động tham 
gia nhằm đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống... 

BHXH huyện Trà Ôn, từ đầu năm tính tới tháng 7/2020, số tham gia BHXH tự nguyện 1.285
người, tăng 265 người so tháng trước, tăng 814 người so cùng kỳ năm qua, đạt gần 80% kế
hoạch tỉnh giao. Cùng mốc thời gian, BHXH tỉnh Vĩnh Long thống kê toàn tỉnh tham gia
BHXH tự nguyện 6.819 người, tăng 3.399 người so cùng kỳ năm 2019, đạt 54,7% kế hoạch
BHXH Việt Nam giao. Trong hàng trăm nhân viên thu ở hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện
và BHYT, đã có đóng góp tích cực từ cơ sở với tâm huyết và sự “mát tay” vận động tuyên
truyền chính sách như Bích Tuyền. 

 

  



Nguồn: CTT Yên Bái 

Ngày đăng: 04/9/2020 
Mục: Văn hóa – Xã hội 

Đảm bảo hiệu quả trong cấp phiếu lý lịch tư tư pháp 

Trong những năm qua, công tác cấp phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) tại tỉnh Yên Bái đã 
đáp ứng được yêu cầu của người dân, cơ quan và tổ chức. 

 

Người dân đến làm TTHC tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Báo Đáp, huyện Trấn 
Yên. 

Từ 01/7/2010 đến ngày 30/6/2020, số lượng hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP số 1 là 11.816 hồ sơ, 
hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP số 2 là 1.096 hồ sơ. Mục đích khi yêu cầu Phiếu LLTP là để bổ 
sung hồ sơ làm việc, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức, cấp chứng chỉ hành nghề, xuất khẩu 
lao động, xin con nuôi, xuất khẩu lao động, định cư ở nước ngoài, kết hôn với người nước 
ngoài, xin việc, đăng ký kinh doanh có điều kiện....Các cơ quan, tổ chức đã cung 
cấp 39.261 thông tin lý lịch tư pháp, trong đó, các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an đã 
cung cấp 18.736 thông tin; cơ quan Thi hành án dân sự đã phối hợp cung cấp 5.780 thông tin; 
UBND cấp xã, cấp huyện cung cấp 11.578 thông tin về chứng tử, cải chính hộ tịch. Trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái chưa phát sinh thông tin về pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định 
của Luật Thi hành án dân sự năm 2019. 

Chỉ riêng từ năm 2017 đến hết tháng 6/2020, tổng số hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP là 6.850 hồ 
sơ. Qua việc tra cứu, xác minh thông tin, đã tiến hành trả kết quả đúng hạn cho 6.747 trường 
hợp; trễ hạn 103 trường hợp... Đối với những trường hợp có án tích, Sở Tư pháp tra cứu trực 
tiếp tại cơ sở dữ liệu LLTP do Sở Tư pháp quản lý, đồng thời phối hợp với cơ quan Công an, 
Tòa án, Thi hành án dân sự, UBND cấp xã tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP. 

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn việc yêu cầu cấp Phiếu LLTP của cá nhân, tổ chức, tỉnh Yên 
Bái đã chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bằng các hình thức cụ thể như: 
chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến và chuyển trả Phiếu LLTP 
qua dịch vụ bưu chính; ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Yên Bái về việc cung ứng dịch vụ 



chuyển phát kết quả cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu điện; thực hiện đơn giản hóa thủ tục 
hành chính theo hướng không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao có công chứng, 
chứng thực một số loại giấy tờ; chỉ đạo việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu 
LLTP tại cấp huyện. 

Cùng với đó, từ năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã triển khai, ứng dụng giải pháp “Kiềng 
3 chân” vào quá trình giải quyết thủ tục cấp Phiếu LLTP cho tổ chức, cá nhân. Giải pháp này 
đã giúp rút ngắn thời gian tra cứu, bảo đảm thời hạn cấp Phiếu LLTP, đẩy mạnh cải cách hành 
chính trong cấp Phiếu LLTP, phục vụ nhu cầu của người dân đạt hiệu quả cao... 

 

  



 


