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Nguồn: Báo Phụ nữ mới 

Ngày đăng: 16/9/2020 
Mục: Văn hóa 

Phát hành bộ tem về phố cổ Hà Nội nhân dịp 100 năm ngày sinh Bùi Xuân Phái 

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của họa sĩ Bùi Xuân Phái 1 - 9, Bộ TTTT đã phát 
hành bộ tem “Hội họa Việt Nam: Phố cổ Hà Nội”. 

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của họa sỹ Bùi Xuân Phái, ngày 1/9/2020, Bộ Thông tin và 
Truyền thông cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem "Hội họa Việt 
Nam: Phố cổ Hà Nội" gồm 2 mẫu và 1 bloc giới thiệu những tác phẩm đã gắn liền với tên 
tuổi của họa sỹ. 

Trong đó, mẫu 1 giới thiệu về phố Hàng Mắm, mẫu 2 giới thiệu Đền Phất Lộc, bloc giới 
thiệu chân dung họa sĩ và phía sau là một góc phố cổ Hà Nội.  

 

Mẫu tem giới thiệu phố Hàng Mắm 

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 phát 
hành và cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ nay đến ngày 30/6/2022.  

 

Mẫu tem Đền Phất Lộc 

Hai mẫu tem giới thiệu 2 tác phẩm Tranh sơn dầu: "Phố Hàng Mắm" và "Đền Phất Lộc" 
hiện tại đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Hình ảnh 2 tác phẩm đã được 
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho phép sử dụng. 



Bùi Xuân Phái là một trong những họa sĩ thuộc thế hệ cuối cùng của sinh viên trường Cao 
đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cùng thời với các danh họa Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư 
Nghiêm, Dương Bích Liên - những tên tuổi ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của mỹ thuật 
Việt Nam hiện đại. Ông chuyên về chất liệu sơn dầu, đam mê mảng đề tài phố cổ Hà Nội. 
Ngay từ lúc sinh thời, sáng tạo của ông đã được quần chúng mến mộ gọi dòng tranh này 
là Phố Phái. 

 

Bloc bộ tem "Hội họa Việt Nam: Phố cổ Hà Nội" 

Tranh phố của Bùi Xuân Phái vừa cổ kính lại rất hiện thực, thể hiện rõ hồn cốt của phố cổ 
Hà Nội những thập niên 50, 60, 70. Các mảng màu trong tranh Phái thường có đường viền 
đậm nét, phố không những trở thành chính nó mà còn gần hơn với con người, từ bề mặt đến 
cảnh quan đều có chiều sâu bên trong. Ngắm tranh phố cổ của ông, người xem nhận thấy 
họa sĩ đã gửi gắm những kỉ niệm, những hoài cảm cùng nỗi buồn man mác, tiếc nuối bâng 
khuâng trên từng nét vẽ, như điềm báo về sự đổi thay và biến mất của từng mái nhà, từng 
con người mang hồn phách xưa cũ. 

Ngoài phố cổ, ông còn vẽ các mảng đề tài khác, như: chèo, chân dung, nông thôn, khỏa 
thân, tĩnh vật... rất thành công. Nhiều tranh của Bùi Xuân Phái đã được giải thưởng trong 
các cuộc triển lãm toàn quốc và thủ đô. 

LA 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Công thương 

Ngày đăng: 16/9/2020 
Mục: Tài chính 

BHXH Việt Nam: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2020 

Hiện nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất 
nghiệp của một số đơn vị sử dụng lao động vẫn còn phổ biến; tình trạng lạm dụng, trục 
lợi quỹ BHXH, BH thất nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị. Trước tồn 
tại này, BHXH Việt Nam sẽ quyết liệt triển khai công tác quản lý chặt chẽ, góp phần 
hoàn thành kế hoạch năm 2020. 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, 8 tháng 2020, toàn quốc đã có 15,3 triệu người tham gia 
BHXH, đạt 31,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; 12,81 triệu người tham gia BH thất 
nghiệp, đạt tỷ lệ khoảng 26% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia 
BHYT là 86,42 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,2% dân số. Tổng số thu đạt 60,34% so với kế 
hoạch. 

 

BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ 
hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công ích 

Toàn ngành BHXH cũng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan hỗ trợ kịp thời các 
đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết 
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. Đặc biệt, theo Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh, BHXH Việt 
Nam đã thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho khoảng 13,329 triệu lượt 
người khám chữa bệnh (KCB) BHYT nội trú và ngoại trú; ước số tiền khoảng 8.417 tỷ đồng. 

Đồng thời, ngành BHXH đã đẩy mạnh tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho 
doanh nghiệp, người dân trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia. Đến nay, BHXH Việt 
Nam đã cung cấp 15 DVC; tiếp nhận gần 3.500 hồ sơ thực hiện DVC qua Cổng DVC Quốc 
gia, trong đó, có một số DVC có tần suất thực hiện lớn như: DVC cấp lại thẻ BHYT do hỏng, 
mất (1.499 trường hợp); các DVC thanh toán trực tuyến; các DVC hỗ trợ người dân, doanh 



nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (838 trường hợp). Ngoài ra, công tác tuyên truyền, 
phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tiếp tục được đẩy mạnh. 

Đánh giá những kết quả đạt được trong bối cảnh kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn do dịc 
Covid-19, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho hay, toàn ngành BHXH 
đã chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 
phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về 
BHXH, BHYT; chủ động, tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 
trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, 
BH thất nghiệp cho người tham gia; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, 
giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo 
đúng quy định của pháp luật. 

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, điểm sáng trong hoạt động thời gian qua của BHXH Việt Nam 
chính là công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã 
được đẩy mạnh, trong đó đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh 
chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Từng bước thực hiện minh bạch, công 
khai và tăng cường quản lý các hoạt động KCB để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ 
KCB BHYT; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức trong toàn ngành; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hoá hệ 
thống quản lý BHXH, BHYT. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh 
doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc…, dẫn 
đến số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giảm; số thu BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp giảm; số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tăng lên. Tình trạng nợ đọng, chậm đóng 
BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của một số đơn vị sử dụng lao động vẫn còn phổ biến; tỷ lệ 
nợ đọng còn cao. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BH thất nghiệp vẫn còn xảy ra ở 
một số địa phương, đơn vị. Để khắc phục những khó khăn còn tồn tại, các tháng cuối năm 
năm 2020, toàn ngành BHXH sẽ quyết liệt triển khai các nội dung trọng tâm. 

Cụ thể: Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Đảng, 
Chính phủ trong lĩnh vực BHXH, BHYT; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên 
quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHT thất nghiệp; tiếp tục 
rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT; triển khai kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải 
pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; xây dựng và triển 
khai các phương án, kịch bản điều hành nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020; đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến 
chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực 
hiện kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT năm 2020 được 
giao; chủ động thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên, 
đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động. Phối hợp với ngành Bưu điện 
quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức 
dịch vụ công ích; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. 
Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BH 
thất nghiệp; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo 
thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020. 

BXHH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả hệ 
thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịnh vụ công 



thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành trên Cổng DVC Quốc gia. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu 
quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, 
hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của ngành. 

Hoa Quỳnh 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Đại đoàn kết 

Ngày đăng: 17/9/2020 
Mục: Tin tức 

Phát hành bộ tem 'Văn hóa Óc Eo' 

Bộ tem gồm 3 mẫu và một blốc được thiết kế tràn lề. Hình ảnh các hiện vật được đặt 
trên nền mầu nâu đậm, làm tôn thêm vẻ đẹp huyền bí của các mẫu vật thuộc nền văn 
hóa Óc Eo. 

 

Ngày 20/8, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh An Giang phát hành bộ 
tem “Văn hóa Óc Eo” giới thiệu các hiện vật được công nhận là “Bảo vật quốc gia”. Hình ảnh 
các hiện vật được đặt trên nền mầu nâu đậm, làm tôn thêm vẻ đẹp huyền bí của các mẫu vật 
thuộc nền văn hóa Óc Eo. 

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lòng tự hào và trách nhiệm của 
người dân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của người Việt Nam, 
khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam qua nhiều thế kỷ. 

Bộ tem gồm 3 mẫu và một blốc được thiết kế tràn lề. Mẫu tem thứ nhất là hình ảnh tượng 
Avalolitesvara (Avalolitesvara là vị Bồ tát Quan Thế Âm). Bức tượng nguyên gốc là hiện vật 
độc bản, tiêu biểu cho loại hình điêu khắc tượng Avalokitesvara ở miền Tây Nam Bộ. Tượng 
hiện vật bằng đá sa thạch trong tư thế đứng thân trên ở trần, thân dưới mặc sampot. Tượng có 
4 tay, 2 tay sau đưa lên ngang vai cầm tràng hạt và nụ sen, 2 tay trước nắm lại. Bức tượng 
xuất xứ từ vùng Ngãi Hòa Thượng, tỉnh Trà Vinh. Đây là một trong số những bức tượng 
thuộc bộ tượng Phật thuộc tôn giáo Bà la môn, tiêu biểu cho văn hóa Óc Eo thế kỷ 8-9. 

Mẫu tem thứ hai là hình ảnh tượng Phật Hòa Bình. Nguyên mẫu của tem là bức tượng Phật 
bằng gỗ bằng lăng. Tượng Phật đứng trên đài sen, dáng thanh mảnh, tóc xoắn ốc, mặc áo 
choàng hở vai, tay trái nắm mép áo, tay phải trong tư thế ban phúc. Tượng có xuất xứ từ khu 
Hòa Bình, tỉnh Long An. Đây là hiện vật gốc độc bản, có hình thức độc đáo, tiêu biểu cho 
nghệ thuật tạc tượng trong văn hóa Óc Eo thế kỷ 3-4. Hiện nay, hai bức tượng hiện vật đang 
được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. 

Mẫu tem thứ ba là hình ảnh tượng Thần Brahma Giồng Xoài, niên đại thế kỷ 6-7. Nguyên 
mẫu là bức tượng Thần Brahma độc bản, được tìm thấy trong quá trình canh tác ở khu vực di 
tích Giồng Xoài nằm về phía Tây của Khu di tích Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang). Tượng bị vỡ từ vai trái xuống ngang ngực phải. Tượng được làm bằng chất liệu sa 
thạch hạt mịn, bề mặt ngoài có lớp patin màu xám trắng dày do bị phong hóa. 



Tượng Thần Brahma là một trong số những tư liệu khảo cổ học rất quan trọng tại di tích 
Giồng Xoài, phản ánh một phần diện mạo của đô thị cổ Óc Eo trong lịch sử tồn tại và phát 
triển của khu di tích này cũng như của văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ. Bức tượng gốc hiện lưu giữ 
tại Bảo tàng tỉnh An Giang. 

Blốc của bộ tem là hình ảnh bộ tượng Linga-Yoni Đá Nổi (niên đại thế kỷ 5-6). Tượng 
nguyên mẫu của bộ Linga-Yoni có cấu trúc ba phần rời, ghép lại thống nhất với nhau, gồm 
linga, yoni cùng khối bệ và tấm kim loại biểu tượng của bộ phận yoni. Phần linga được chế 
tác bằng vàng, gắn sâu vào trung tâm mặt trên của khối bệ bằng đồng. Cấu trúc gồm ba phần: 
Phần dưới cùng hình khối vuông, phần giữa hình trụ bát giác, phần đầu hình trụ tròn. Phần 
yoni và khối bệ có cấu trúc liền khối với phần bệ bên dưới, được đúc bằng đồng. 

Bộ Linga-Yoni bằng vàng và đồng thau kết hợp là hiện vật tiêu biểu cho dấu ấn lịch sử của 
văn hóa Ấn Độ đối với vùng đất Nam Bộ và khu vực Đông Nam Á. Hiện vật được lưu giữ tại 
Bảo tàng tỉnh An Giang. 

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ 
họa. Tem có khuôn khổ 24x49,5mm, blốc 80x100mm. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu 
chính công cộng từ ngày 20/8/2020 đến ngày 30/6/2022. 

Nền văn hóa Óc Eo được phát hiện đầu tiên vào năm 1944 qua các di chỉ ở núi Ba Thê, nay 
thuộc thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Các cuộc khảo cứu của các nhà khoa 
học đã làm sáng tỏ một nền văn hóa rực rỡ với hệ thống những di tích dày đặc với quy mô 
rộng lớn cùng với tổ hợp hiện vật nhiều về số lượng, đa dạng về chủng loại, cao cấp về trình 
độ kỹ thuật, về thẩm mỹ, về nghệ thuật, vừa có tính giao lưu với các trung tâm văn hóa lớn 
thời bấy giờ. Các hiện vật thuộc Di tích Văn hóa Óc Eo được đánh giá là nguồn tư liệu lịch sử 
quý giá như một bằng chứng về một nền văn hóa phát triển thịnh vượng trong lịch sử Việt 
Nam.     

 

  



Nguồn: Báo BHXH 

Ngày đăng: 17/9/2020 
Mục: Thông tin ngành 

Nam Định: Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

Chiều 16/9, BHXH tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền 
thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Hội nghị có sự tham gia của gần 150 nhân viên đại lý thu Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Bưu 
điện và xã, phường thuộc thành phố Nam Định; ban giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ và 
cán bộ phụ trách công tác truyền thông của BHXH các huyện. 

Hiện nay, tỉnh Nam Định có 240 đại lý thu BHXH, BHYT với 688 điểm thu và 764 nhân viên 
đại lý thu. Mạng lưới đại lý thu trên địa bàn tỉnh Nam Định những năm gần đây hoạt động rất 
hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao. 

 

Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn 
gặp nhiều khó khăn. Tính hết ngày 31/8, toàn tỉnh có 13.303 người tham gia BHXH tự 
nguyện và 1.626.615 người tham gia BHYT- đạt tỷ lệ bao phủ 91,36% dân số toàn tỉnh. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Văn Dũng- Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định cho biết, 
để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, việc tổ chức hội 
nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông sẽ giúp trang bị kiến thức cơ bản cho các nhân 
viên đại lý thu cũng như CBVC trong đơn vị, như: Thủ tục tham gia, mức đóng, nghĩa vụ và 
quyền lợi được hưởng... Qua đó, góp phần củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của mạng lưới nhân viên đại lý. 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được ông Nguyễn Đức Toàn- Phó Giám đốc Trung tâm 
Truyền thông (BHXH Việt Nam) giới thiệu, truyền đạt những kiến thức liên quan đến kỹ 
năng, kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. 

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, những cán bộ làm công tác tuyên truyền cũng như hệ thống đại 
lý thu phải làm sao đưa chính sách đến được gần hơn với người dân, đủ sức “neo đậu” niềm 
tin của người dân vào chính sách; phải giúp cho dân hiểu, dân quen, từ đó tích cực, chủ động 
tham gia vào chính sách này. 

Kim Chi 


