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Miễn phí chuyển phát CCCD gắn chíp khi người dân có thay đổi về địa chỉ nhận
Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã và đang triển khai các phương án tổng lực hỗ trợ
người dân nhận thẻ Căn cước công dân gắn chíp, trong trường hợp người nhận không có
tại địa chỉ, về quên tránh dịch hoặc đang “kẹt lại” tại vùng dịch và có nhu cầu nhận CCCD
tại địa chỉ mới sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Thực tế, việc chuyển trả thẻ CCCD cho người dân qua đường Bưu điện cũng bị ảnh hưởng bởi
nhiều yếu tố bởi những quy định chặt chẽ trong đảm bảo an toàn phòng và chống dịch khi làn
sóng covid-19 lần thứ 4 có những diễn biến phức tạp trên diện rộng.
Đơn vị cho biết: toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam đã và đang tổng lực để nhanh nhất có thể
chuyển phát CCCD gắn chíp đến người dân, đến ngày 15/11/2021 gần như việc chuyển phát này
đã hoàn tất, chỉ còn một số lượng không nhiều thẻ CCCD chưa phát được đến tay người dân
nguyên nhân có thể do các trường hợp người nhân không có ở địa chỉ đăng ký nhận, thay đổi số
điện thoại hay đi làm ăn xa, về quê tránh dịch, bị kẹt lại tại các vùng dịch, các khu dân cư vẫn
còn nằm trong diện vùng đỏ, vùng cam….
Bưu điện Việt Nam hiện đang nỗ lực hết sức và xây dựng các kịch bản phù hợp để đảm bảo
chuyển ngay CCCD đến tay người dân trong điều kiện bình thường mới. Đối với các vùng cam,
vùng vàng, đơn vị sẽ liên hệ với chính quyền địa phương và người nhận để có cách thức chuyển
phát đảm bảo an toàn tối đa đến tay người nhận. Đối với vùng đỏ chúng tôi sẽ tổ chức phát ngay
khi hết thời hạn cách ly, phong toả.
Đặc biệt, đối với các trường hợp người dân đã rời địa chỉ cũ, chuyển nơi sinh sống, về quê hoặc
di chuyển sang địa phương khác, Bưu điện sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xác
minh, liên hệ người nhận và tổ chức chuyển phát hoàn toàn MIỄN PHÍ đến tay người nhận ở địa
chỉ mới theo yêu cầu.
“Ngoài ra, người dân có thể liên hệ đến đường dây nóng 1900 54 54 81 hoặc đến bưu cục gần
nhất để được hỗ trợ chuyển thẻ CCCD về địa chỉ”, Đại diện Bưu điện Việt Nam cho biết.
Việc chuyển phát CCCD đến địa chỉ người nhận được Bưu điện Việt Nam thực hiện theo yêu
cầu tự nguyện của người dân thông qua mạng phục vụ Bưu chính công ích.
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Gala "Vì một Việt Nam tất thắng": Truyền cảm hứng về nghị lực sống
Gala "Vì một Việt Nam tất thắng" diễn ra tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có những phút
lắng lòng với câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống của các bệnh nhi ung thư,
bệnh hiểm nghèo...
Trong đêm gala, Ban tổ chức “Vì một Việt Nam tất thắng" công bố các giải thưởng của cuộc thi.
Trong đó, 2 giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng tiền mặt mỗi giải; 2 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
mỗi giải; 4 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng mỗi giải; 6 giải Ba trị giá 5 triệu đồng mỗi giải và 10
giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

Ban tổ chức đã trao 2 giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng tiền mặt mỗi giải
Ban tổ chức cũng trao những giải phụ gồm 2 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất; 2 giải thí sinh có nhiều
bài dự thi nhất và 30 giải "gương mặt ấn tượng tuần".
Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt của cuộc thi hơn 240 triệu đồng, bên cạnh các phần thưởng
hiện vật.
Các tác phẩm trong cuộc thi là một món quà tinh thần mà các em gói ghém cẩn thận gửi đến
cộng đồng, đặc biệt là các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu, cổ vũ người dân Việt Nam đồng
lòng, chung sức chống dịch với niềm tin về "một Việt Nam tất thắng" trước Covid-19.
Do đó, tại gala có cuộc trò chuyện đặc biệt giữa với nhân vật trong bài viết của chính các em
nhỏ tham gia dự thi.
Gala có những phút lắng lòng với những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống của các
bệnh nhi ung thư, bệnh hiểm nghèo... khi tham cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng" như em
Chu Ánh Tuyết, 15 tuổi, ở Hưng Yên; Nguyễn Vũ Duy, 14 tuổi, Nam Định; Nguyễn Thị Hoàng
Oanh, 15 tuổi, TP HCM; Mai Anh, 12 tuổi, Hà Nội; Sùng A Hảng, 17 tuổi, SOS Điện Biên Phủ;
Nguyễn Huyền Trang, 13 tuổi, Tuyên Quang.
Khách mời và các khán giả xem gala cũng có dịp kết nối trực tuyến với giám khảo - họa sĩ
Karishma từ Ấn Độ. Cô là hoạ sĩ tài ba dù mắc hội chứng down, đã tổ chức nhiều triển lãm
nhằm ủng hộ trẻ em ở Việt Nam và thế giới. Từ Ấn Độ, Karishma đã vẽ ba bức tranh và gửi về

Ban tổ chức “Vì một Việt Nam tất thắng” để ủng hộ bệnh nhi ung thư, trẻ em yếu thế tại Việt
Nam.
Cũng tại gala, Ban tổ chức ghi nhận sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cho các em
nhỏ như Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH, Tổng công ty Bưu điện
Việt Nam (Vietnam Post), Tập đoàn Geleximco...
Gala “Vì một Việt Nam tất thắng" không chỉ là lễ tổng kết và trao các giải thưởng của cuộc thi,
mà còn là chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như
NSƯT Chiều Xuân, ca sĩ Hà Anh Tuấn, Đông Hùng, Bảo Trâm Idol, ca sĩ Y Byen đến từ Gia
Lai…
Là đại sứ của cuộc thi, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết, thời gian qua đã rất bất ngờ với những tác
phẩm của bệnh nhi ung thư và trẻ em yếu thế gửi về. Nam ca sĩ cảm nhận rõ rệt ngọn lửa khao
khát sống, bừng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết qua những bức tranh mà các em vẽ nên.
"Các em là tấm gương để chúng ta nhìn vào, chiêm nghiệm và hành động. Ở cái độ tuổi đáng lẽ
phải ăn, phải học, phải vui chơi thì chúng lại phải chịu những nỗi đau đớn cả về thể xác và tinh
thần. Tôi nghĩ, chúng ta nên lắng nghe, yêu thương và thay đổi mình vì sức sống mãnh liệt của
những bệnh nhi này", Hà Anh Tuấn chia sẻ.
Ca sĩ Đông Hùng cũng rất hào hứng khi được biểu diễn trong đêm gala nhằm tôn vinh những giá
trị của trẻ em. Nam ca sĩ vừa mừng con gái đầu lòng tròn một tuổi. Hát tại đêm gala "Vì một
Việt Nam tất thắng" là cách anh lan tỏa tình yêu của mình đến những mầm non tương lai của đất
nước.
Là mẹ của hai con, Bảo Trâm Idol thấu hiểu và xúc động khi biết đến câu chuyện của những trẻ
em yếu thế tham gia cuộc thi. Nữ ca sĩ rất mong cộng đồng cùng đồng hành, sẻ chia với những
khó khăn của các em.
"Vì một Việt Nam tất thắng" là cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học diễn ra từ ngày 8/8/2021,
dành cho các em từng mắc hoặc đang điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, tàn
tật, tự kỷ, trẻ mồ côi. Các tác phẩm trong cuộc thi phản ánh góc nhìn trong sáng, chân thực về
cuộc sống xung quanh, đồng thời thể hiện mong muốn, hy vọng về một tương lai tươi sáng trong
những ngày đất nước gồng mình chống dịch Covid-19.
Cuộc thi do chương trình Mặt trời Hy Vọng (tiền thân là chương trình Ông Mặt Trời, do ông
Minh Nhân sáng lập), Quỹ Hy vọng cùng báo VnExpress, trường Đại học Ngoại thương đồng tổ
chức.
Sau hai tháng tổ chức, cuộc thi đã thu hút 2.300 bài dự thi (ở cả hai nội dung) với hơn 1.000 thí
sinh từ 45 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, có nhiều em là người dân tộc đến từ các tỉnh,
thành xa xôi như Điện Biên, Lai Châu, Gia Lai…
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"Vì một Việt Nam tất thắng" là cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học dành cho các bệnh nhi
ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, tàn tật, khuyết tật, tự kỷ và trẻ mồ côi. Cuộc thi do
Chương trình Mặt trời Hy Vọng (tiền thân là Ông Mặt Trời), Quỹ Hy vọng cùng trường Đại
học Ngoại thương, VnExpress đồng tổ chức; VTV Digital bảo trợ truyền thông.
Triển lãm tranh của các em nhỏ tham gia cuộc thi đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt
Nam và trực tuyến cùng lúc diễn ra trên trang vimotvietnamtatthang.vn. Khách tham quan có
thể mua tranh với các mức giá 10 triệu đồng, 5 triệu đồng, 500.000 đồng để ủng hộ trẻ em yếu
thế.
Chương trình nhận được sự đồng hành của bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về việc hỗ trợ không
gian nghệ thuật trưng bày, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) - doanh nghiệp
bưu chính Quốc gia được Nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích
trên toàn quốc và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc Gia Việt Nam (NAPAS) - với phương
thức chuyển nhanh Napas247 bằng mã VietQR; Ngân hàng TMCP Bắc Á; Quỹ Vì Tầm Vóc
Việt, Tập đoàn TH; Dutch Lady; Geleximco - một tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt
Nam.

Độc giả quan tâm có thể truy cập landing page https://vnexpress.net/doi-song/viet-nam-tatthang và lựa chọn ủng hộ bằng cách truy cập vào ứng dụng Mobile banking của các ngân
hàng và quét mã VietQR của chương trình. Cú pháp chuyển khoản: Tên người ủng hộ_Mặt
trời hy vọng. Mỗi sự đóng góp của quý độc giả đều được Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress
dùng hỗ trợ bệnh nhi, trẻ vùng cao, trẻ yếu thế có hoàn cảnh khó khăn.

VnExpress

Người dân thay đổi địa chỉ nhận căn cước công dân sẽ được miễn phí vận chuyển
Ngày 21-11, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết đã và đang triển khai các phương án
hỗ trợ người dân nhận thẻ căn cước công dân gắn chíp, trong trường hợp người nhận không
có tại địa chỉ, về quê tránh dịch hoặc đang “kẹt lại” tại vùng dịch và có nhu cầu nhận căn cước
công dân tại địa chỉ mới sẽ được miễn phí hoàn toàn.
Thực tế, việc chuyển trả thẻ căn cước công dân cho người dân qua đường Bưu điện cũng bị
ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bởi những quy định chặt chẽ trong đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch khi làn sóng Covid-19 lần thứ 4 có những diễn biến phức tạp trên diện rộng.
Hiện toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam đã và đang tổng lực để nhanh nhất có thể chuyển
phát căn cước công dân gắn chíp đến người dân, đến ngày 15-11 gần như việc chuyển phát
này đã hoàn tất, chỉ còn một số lượng không nhiều thẻ căn cước công dân chưa phát được đến
tay người dân nguyên nhân có thể do các trường hợp người nhận không có ở địa chỉ đăng ký
nhận, thay đổi số điện thoại hay đi làm ăn xa, về quê tránh dịch, bị kẹt lại tại các vùng dịch,
các khu dân cư vẫn còn nằm trong diện vùng đỏ, vùng cam…

Bưu điện Việt Nam đang xây dựng các kịch bản phù hợp để đảm bảo chuyển ngay căn cước
công dân đến tay người dân trong điều kiện bình thường mới. Đối với các vùng cam, vùng
vàng, đơn vị sẽ liên hệ với chính quyền địa phương và người nhận để có cách thức chuyển
phát đảm bảo an toàn tối đa đến tay người nhận. Đối với vùng đỏ đơn vị sẽ tổ chức phát ngay
khi hết thời hạn cách ly, phong toả.
Đặc biệt, đối với các trường hợp người dân đã rời địa chỉ cũ, chuyển nơi sinh sống, về quê
hoặc di chuyển sang địa phương khác, Bưu điện sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để

xác minh, liên hệ người nhận và tổ chức chuyển phát hoàn toàn miễn phí đến tay người nhận
ở địa chỉ mới theo yêu cầu.
“Ngoài ra, người dân có thể liên hệ đến đường dây nóng 1900 54 54 81, hoặc đến bưu cục gần
nhất để được hỗ trợ chuyển thẻ căn cước công dân về địa chỉ”, đại diện Bưu điện Việt Nam
cho biết.
Việc chuyển phát căn cước công dân đến địa chỉ người nhận được Bưu điện Việt Nam thực
hiện theo yêu cầu tự nguyện của người dân thông qua mạng phục vụ Bưu chính công ích.

VĂN PHONG

Hội An ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
Sáng nay 21.11, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận
động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Lễ ra quân được triển khai
đồng loạt trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố
(trừ huyện Nam Trà My).

Tại điểm cầu TP. Hội An, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cùng tập thể lãnh đạo,
nhân viên ngành BHXH và Bưu điện thành phố Hội An tham dự.
Sau lễ phát động trực tuyến, BHXH và Bưu điện thành phố Hội An đã tổ chức ra quân tuyên
truyền lưu động bằng ô tô và xe máy trên các tuyến phố, trục đường chính đông dân cư trên
địa bàn, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn giao thông.

Ra quân tuyên truyền lưu động tại các tuyến phố. Ảnh: Mỹ Lệ

Năm nay chủ đề ra quân truyền thông là “Bảo hiểm xã hội cho tất cả mọi người”, với các nội
dung tuyên truyền trọng tâm về vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện
của Đảng và Nhà nước, đặc biệt lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Tham gia BHXH tự nguyện hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Ảnh: Mỹ Lệ
Đợt ra quân này, toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện.
Trong đó, TP. Hội An phấn đấu đạt 60 người tham gia, góp phần hoàn thành kế hoạch năm
2021 và nỗ lực hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Mỹ Lệ

