
 

 

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái  

Ngày đăng: 08/11/2018 
Mục: Tin tức            

Yên Bái: Tăng cường kiểm tra, giám sát chi trả chế độ chính sách BHXH cho người 
thụ hưởng trên địa bàn 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chi trả các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội 
cho người thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong năm BHXH tỉnh đã tích cực phối 
hợp với ngành Bưu điện rà soát, đối tượng tăng, giảm để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo 
quyền lợi, đúng quy định đối với người thụ hưởng chính sách; phối hợp với Bưu điện 
tăng cường đôn đốc, kiểm tra các điểm chi trả chế độ hưu trí, BHXH hàng tháng để kịp 
thời chấn chỉnh, có biện pháp quản lý tốt hơn. 

 

Hiện nay số người hưởng hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hàng năm tăng 
khá nhanh 

Trong đó tập trung kiểm tra những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng ký kết giữa cơ 
quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện: Việc quản lý đối tượng của hệ thống Bưu điện ký hợp 
đồng với cán bộ xã, phường, với các tổ trưởng dân phố; việc chuyển giao danh sách, tiền tạm 
ứng, việc thanh quyết toán giữa hệ thống Bưu điện và BHXH huyện; công tác phục vụ chi trả 
tại các điểm…v.v. 

Bà Lương Thủy Anh, phụ trách phòng chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) chia sẻ: Hiện nay số 
người hưởng hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hàng năm tăng khá nhanh 
và số tiền chi trả mỗi năm rất lớn do vậy việc tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chi trả 
đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng được BHXH tỉnh rất coi trọng. Thông qua hoạt động 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả chế độ BHXH hàng tháng của Bảo hiểm xã hội các 
huyện, thị xã thành phố để nắm bắt, phát hiện những tồn tại vướng mắc trong thực hiện giải 
quyết và chi trả các chế độ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh 
để các đơn vị chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đó đảm bảo cho công tác chi trả chế 
độ chính sách BHXH cho người thụ hưởng ngày một tốt hơn. 

Tuy nhiên, một số điểm Bưu điện huyện vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định do trình độ của 
người dân ở một số địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế nhất định về 
tiếng nói, chữ viết, có người chưa thông thạo nói tiếng phổ thông; một số nhân viên của ngành 



Bưu điện còn trẻ, chưa chủ động nghiên cứu kỹ văn bản, chưa biết được nhiều phong tục, 
tiếng nói đồng bào dân tộc do vậy việc giải thích, tư vấn về chế độ chính sách nhất là mỗi khi 
có sự thay đổi về chính sách mới gặp nhiều khó khăn… 

Vì vậy, ngành Bưu điện cũng cần phải khắc phục một số nội dung như: xây dựng kế hoạch chi 
trả để hạn chế tối đa số tiền chậm lĩnh; kiểm soát chặt chẽ giấy tờ tùy thân có ảnh đối với các 
đối tượng giấy chứng nhận không có ảnh; kiểm soát giấy ủy quyền lĩnh thay nhận hộ đúng 
quy định của pháp luật, kiên quyết đối với các trường hợp không có giấy uỷ quyền lĩnh thay 
nhận hộ. Tăng cường tập huấn kỹ năng truyền thông, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, thông tin 
kịp thời văn bản liên quan đến chế độ của người lao động, nhất là những quy định mới, thay 
đổi về chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế cho cán bộ, nhân viên để làm tốt công tác tư 
vấn, giải thích cho đối tượng được biết tránh để đối tượng đơn từ, khiếu kiện. 

Với những tồn tại hạn chế sớm được khắc phục kịp thời và các giải pháp cụ thể được thực 
hiện, cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chi trả của cơ quan BHXH, 
công tác chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 
thời gian tới sẽ hiệu quả hơn; qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,hướng 
tới sự hài lòng của người dân và bảo đảm an sinh xã hội,giữ vững ổn định tình hình kinh tế, 
chính trị - xã hội ở mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 



 

Nguồn: Doanh nghiệp Việt Nam  

Ngày đăng: 08/11/2018 
Mục: Tin tức            

Bưu điện Việt Nam vận động hơn 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện 

Tính đến ngày 31/10, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vận động được hơn 10.000 người 
tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. 

Lao động tham gia BHXH được hưởng chế độ thai sản thế nào? / BHXH Hà Nội: Đôn 
đốc thu nợ tại gần 5.000 đơn vị, thu hồi 512 tỷ đồng 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, thời gian 
qua ngành bưu điện tích cực trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện. 

Từ đầu năm 2018, Bưu điện Việt Nam đã triển khai thí điểm phát triển BHXH tự nguyện mới 
qua việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền theo hình thức thương mại ở 20 tỉnh, thành phố 
trên cả nước. 

 

Hội thảo về bảo hiểm xã hội tự nguyện (ảnh LK) 

Tính đến ngày 31/10, ngành Bưu điện đã tổ chức hơn 400 hội nghị, vận động được hơn 
10.000 người tham gia mới. Qua đó cho thấy, hình thức tuyên truyền, vận động đem lại hiệu 
quả khả quan. 

Mục tiêu trong quý 4/2018, ngành Bưu điện phấn đấu tổ chức 1.300 hội nghị, vận động hơn 
27.500 người tham gia mới. Năm 2019, tổ chức hơn 8.800 hội nghị và số người tham gia 
BHXH tự nguyện mới 220.000 người. 

Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá, sau hơn 10 năm triển 
khai BHXH tự nguyện, số đối tượng tham gia đạt gần 200.000 người, con số này còn thấp so 
với tiềm năng và mục tiêu đề ra (500.000 người đến năm 2021). 

Để phát triển BHXH tự nguyện hoàn thành kế hoạch năm 2018, từng bước triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, thời gian tới BHXH Việt Nam sẽ có những thay đổi về cơ 
chế. Qua đó phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả của các hệ thống đại lý; tăng cường phát triển, 
mở rộng đối tượng, xác định khách hàng là trung tâm; ưu tiên cho phát triển bền vững, tham 
gia lâu dài; tăng cường tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ đại lý… tạo thành cuộc cách mạng 
đột phá, bước tiến mạnh mẽ trong phát triển BHXH tự nguyện. 



Từ kinh nghiệm thực tế của BHXH tỉnh Vĩnh Long, để phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện, BHXH tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp: Phân bổ chỉ tiêu thu BHXH tự 
nguyện cho bưu điện tỉnh. 

Xác định và vận động đối tượng tiềm năng tham gia; mở rộng hệ thống đại lý, nhân viên đại 
lý và cộng tác viên các cấp, tổ chức đoàn thể. Tổ chức tập huấn, đào tạo mở rộng đội ngũ 
nhân viên đại lý thu BHXH. 

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các kênh truyền thông về chính sách và những 
lợi ích khi người dân tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến ngày 31/10, toàn tỉnh Vĩnh Long 
có 751 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Với những giải pháp và nội dung triển khai, 
BHXH tỉnh tự tin sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao trong năm 2018 
(1.296 đối tượng). 

Là đơn vị có thành tích tốt nhất về phát triển BHXH tự nguyện ở khu vực phía Bắc, đại diện 
BHXH tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 10.811 người tham gia 
BHXH tự nguyện, tăng 1.733 người so với năm 2017. 

Để đạt kết quả đó, BHXH tỉnh Hải Dương thực hiện hiệu quả 3 giải pháp: Mở rộng đại lý thu 
để phát huy sức mạnh của từng hệ thống (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, ngành Y tế, Mặt trận Tổ 
quốc, Bưu điện, UBND xã…). 

Triển khai giao chỉ tiêu cụ thể cho BHXH huyện để BHXH huyện giao chỉ tiêu đến các đại lý 
thu. Đa dạng hình thức tuyên truyền, hướng tới từng đối tượng tiềm năng. Mỗi tháng mỗi đại 
lý phải vận động được tối thiểu 1 đối tượng tham gia mới. 

 

Các đại biểu cho rằng bảo hiểm xã hội tự nguyện đa phần là nông dân (ảnh LK) 

Phần lớn đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là nông dân, lao động tại nông thôn và lao 
động phi chính thức. Đây là nhóm đối tượng tiềm năng để phát triển BHXH tự nguyện. 

Tuy nhiên, nhóm đối tượng này lại ít được tiếp cận các thông tin, chính sách về BHXH tự 
nguyện. Do vậy, để thu hút hơn nữa người lao động tham gia, cơ quan BHXH cần đổi mới nội 
dung và hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

Hướng dẫn, tập huấn chính sách BHXH tự nguyện đối với nhân viên đại lý thu để phối hợp 
tuyên truyền, tư vấn đến người dân. Bên cạnh đó, cần giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện từng đại lý thu. Đa dạng các hình thức, phương thức nhận 
hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ đối với người tham gia BHXH tự 
nguyện. 



 

Nguồn: Hà Nội mới  

Ngày đăng: 09/11/2018 
Mục: Xã hội    

Mục tiêu thêm 141.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Thách thức không dễ 
vượt qua 

Đến hết năm 2018, ngành Bảo hiểm xã hội cần phát triển thêm hơn 141.000 người tham 
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một thách thức không 
dễ vượt qua, nếu không thực hiện tốt công tác phối hợp với các địa phương, các ngành 
chức năng, nhất là hệ thống bưu điện. 

Người dân chưa hiểu chính sách 

Mặc dù chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện ra đời hơn 10 năm nay và việc phát 
triển đối tượng đã được triển khai quyết liệt, song tỷ lệ tham gia còn quá thấp so với tiềm 
năng, mục tiêu đề ra. Đến nay, cả nước mới có 189.502 người tham gia, đạt 57,2% kế hoạch 
được giao. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, hiện có 48 địa 
phương giảm số người tham gia BHXH tự nguyện so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là 
do một số đối tượng tham gia nghỉ hưởng chế độ BHXH hoặc chuyển đối tượng theo quy 
định; người dân chưa hiểu đầy đủ về chính sách, thu nhập còn thấp và không ổn định; nhiều 
người chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già; chưa 
giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đại lý thu...  

 

Bộ phận “một cửa” của BHXH Hà Nội giải quyết các chế độ, chính sách cho
người lao động. Ảnh: Hữu Tiệp 

 
Theo ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, hệ 
thống bưu điện đang là một kênh đại lý lớn của ngành BHXH trong việc tuyên truyền, vận 
động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Thời gian qua, Bưu điện đã tích cực vào cuộc 
thực hiện nhiệm vụ phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện. Đầu năm 2018, Bưu điện 
Việt Nam đã thí điểm triển khai hình thức phát triển BHXH tự nguyện mới qua việc tổ chức 
các hội nghị tuyên truyền theo hình thức thương mại ở 20 tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó, Bưu 
điện Việt Nam đã tổ chức được 336 hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện và đã vận 
động được gần 8.000 người tham gia mới. Thực tế cho thấy, hình thức tuyên truyền, vận động 
này đem lại hiệu quả rất khả quan. Trong những tháng còn lại của năm 2018, Bưu điện Việt 
Nam nỗ lực tổ chức thêm được 730 hội nghị, với kỳ vọng phát triển được hơn 18.000 người 



tham gia mới. Năm 2019, Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu tổ chức hơn 8.780 hội nghị tuyên 
truyền, vận động về BHXH tự nguyện, với 219.600 người tham gia mới. 

Giao chỉ tiêu, khen thưởng đại lý thu 

Hết năm 2018, ngành BHXH cần phát triển thêm 141.730 người tham gia BHXH tự nguyện 
thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một thách thức lớn trong bối cảnh chỉ có 6 địa phương 
thực hiện tốt công tác này, đó là: Điện Biên, Quảng Bình, Cao Bằng, Hải Dương, Thừa Thiên 
- Huế, Ninh Bình. Trong đó, tỉnh Hải Dương đang đứng đầu với 10.870 người tăng mới. 
 
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, thời gian tới, BHXH Việt 
Nam sẽ có những thay đổi để nâng cao hơn nữa công tác phát triển đối tượng, trong đó có 
việc thay đổi cơ chế tài chính, gắn thi đua, khen thưởng với kết quả hoạt động trong phát triển 
đối tượng. Ngành BHXH sẽ đưa ra nhiều gói tỷ lệ hoa hồng cho người phát triển thêm đối 
tượng, ưu tiên cho phát triển bền vững, tham gia lâu dài, tăng cường tập huấn, đào tạo đội ngũ 
cán bộ đại lý… 

Theo chia sẻ của các địa phương, để đạt hiệu quả, công tác phát triển BHXH tự nguyện cần 
nhận được sự vào cuộc tích cực của chính quyền cũng như sự phối hợp của các ban, ngành, 
đoàn thể. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên đại lý thu, cộng tác viên ở cơ sở đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trong việc tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân tham gia vào chính sách 
này. 
 
Đại diện Bưu điện tỉnh Thái Bình cho biết, giải pháp chủ yếu được lựa chọn là tổ chức các hội 
nghị tuyên truyền, vận động ở các thôn, xóm, xã, phường. Đối tượng hướng đến là những 
người trong độ tuổi lao động, có thu nhập ổn định. Để mời được những đối tượng này đến 
tham dự hội nghị, Bưu điện tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương phát giấy mời, tạo 
niềm tin cho nhân dân. Sau đó, nhân viên Bưu điện ở các đại lý xã, thôn sẽ cùng các hội, đoàn 
thể đến từng nhà tư vấn trước cho họ về sự ưu việt của chính sách... Bưu điện tỉnh Thái Bình 
yêu cầu nhân viên đại lý có cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu, tránh trích dẫn các văn bản, nghị 
định, thông tư… một cách khô khan, máy móc. 

Trong khi đó, BHXH tỉnh Hải Dương lại mở rộng đại lý thu để phát huy sức mạnh của cả hệ 
thống, như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, ngành Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bưu 
điện, UBND xã…; đồng thời, giao chỉ tiêu cụ thể cho BHXH huyện, các đại lý thu, trong đó 
yêu cầu hằng tháng mỗi đại lý phải vận động được tối thiểu 1 đối tượng tham gia mới. 
 
Từ thực trạng triển khai ở các địa phương, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành 
phố tăng cường mở rộng, kiểm tra, giám sát hoạt động của các hệ thống đại lý thu. Tập trung 
đào tạo đội ngũ cộng tác viên ngoài ngành, là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội từ 
tỉnh, thành phố đến các xã, phường, thị trấn như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ 
nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động… Giải pháp 
được coi là có hiệu quả cao, cần được phát huy, đó là giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 
gia cho từng đại lý thu. BHXH Việt Nam yêu cầu từ nay đến trước ngày 15-1-2019, BHXH 
các tỉnh, thành phố phải hoàn thiện chi tiết Đề án phát triển BHXH tự nguyện để gửi về 
BHXH Việt Nam. 



 

Nguồn: Báo Pháp luật  

Ngày đăng: 09/11/2018 
Mục: Nhịp sống hôm nay    

Kinh nghiệm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: Những câu chuyện “bám 
làng, bám dân” 

Một trong những giải pháp mà Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện có 
hiệu quả và chia sẻ tại “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khai thác và đề xuất giải pháp 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện” do BHXH Việt Nam tổ chức vừa qua 
tại TP Hồ Chí Minh, chính là câu chuyện “bám làng, bám dân” để phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội thảo 

Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn 
mạnh, hiện tại chúng ta có đầy đủ điều kiện để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện hiện nay vẫn còn thấp so với 
tiềm năng. Cụ thể, sau hơn 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, tính đến 
30/9/2018, cả nước ta mới có 189.502 người tham gia, đạt 57,2% kế hoạch được giao.  

“Điều này cho thấy, chúng ta chưa thực sự nỗ lực hết mình trong việc vận động người dân”  - 
Phó Tổng Giám đốc nhận định:  - “Nói phải đi đôi với làm, hiện chúng ta mới có những báo 
cáo còn chung chung. Đến nay có tới 48 địa phương giảm đối tượng so với năm 2017. 
Nguyên nhân chủ yếu là do một số đối tượng tham gia nghỉ hưởng chế độ BHXH hoặc 
chuyển đối tượng theo quy định; người dân chưa hiểu đầy đủ về chính sách, thu nhập còn thấp 
và không ổn định, nhiều người chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương 
hưu khi về già, chưa giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đại lý thu”. 

Song, với kinh nghiệm của một số địa phương làm tốt như Điện Biên, Quảng Bình, Cao Bằng, 
Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Ninh Bình, Phú Yên…, Phó Tổng Giám đốc tin tưởng rằng, 
công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sẽ phát triển xứng đáng với tiềm 
năng. 

Đại lý thu – “cầu nối” quan trọng giữa cơ quan BHXH với người dân 

Phát biểu tại hội thảo, đa số ý kiến cho rằng, những địa phương thực hiện tốt công tác phát 
triển BHXH tự nguyện đều nhận được sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, 
cũng như sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên đại lý thu, 



cộng tác viên ở cơ sở đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tuyên truyền, thuyết phục và 
vận động nhân dân tham gia vào chính sách này. 

Theo đại diện Bưu điện tỉnh Phú Yên, để phát triển BHXH tự nguyện hiệu quả, thời gian qua, 
Bưu điện tỉnh Phú Yên đã chọn giải pháp chủ yếu là tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận 
động trực tiếp tại các thôn, xóm, xã, phường, hướng đến những người trong độ tuổi lao động 
và có thu nhập ổn định. Sau đó, nhân viên Bưu điện ở các đại lý sẽ cùng đại diện hội, đoàn thể 
đến từng nhà người dân để tư vấn về tính ưu việt của chính sách... Tại các hội nghị tuyên 
truyền, các tuyên truyền viên phải nói với người dân bằng sự chân thành, nhất là phải nhấn 
mạnh tính ưu việt, nhân văn sâu sắc của chính sách để người dân hiểu về mục tiêu an sinh bền 
vững… 

Chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, bà Nguyễn Thị Xuân - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đắk 
Lắk - cho biết, đặc thù của địa phương này có tới 34% dân số là người dân tộc thiểu số. Do 
vậy, ngoài giao chỉ tiêu cụ thể, cơ quan BHXH còn yêu cầu đội ngũ tuyên truyền viên phải 
luôn “bám làng, bám dân” thông qua các già làng, trưởng bản, gặp trực tiếp những đối tượng 
tiềm năng để tư vấn, nên đã dần dần tạo được niềm tin cho người dân. “Với cách làm trên, đến 
hết năm 2018, BHXH tỉnh Đắk Lắk tin tưởng sẽ có khoảng 1.500 người tham gia BHXH tự 
nguyện”- bà Xuân khẳng định. 

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị BHXH các tỉnh, 
thành phố cần tăng cường mở rộng, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại lý thu; tập trung 
đào tạo đội ngũ cộng tác viên ngoài ngành; lựa chọn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp 
với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, niêm yết công khai tên, địa điểm, số điện thoại đại lý 
thu, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho 
từng đại lý thu cũng như đánh giá, khen thưởng kịp thời. Ngoài ra, Phó Tổng Giám đốc Trần 
Đình Liệu cũng yêu cầu, từ nay đến trước ngày 15/1/2019, BHXH các tỉnh, thành phố phải 
hoàn thiện chi tiết Đề án phát triển BHXH tự nguyện để gửi về BHXH Việt Nam. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình   

Ngày đăng: 09/11/2018 
Mục: Tin tức             

Làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

Chiều ngày 07/11/2018, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về 
thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí 
Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
đơn vị liên quan. 

 

Hiện nay, các bưu cục trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành chính trên 58 điểm gồm 39 bưu cục, 18 điểm bưu điện văn hóa xã và 01 
bưu cục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Năm 2017, đã có 94.000 hồ sơ phát sinh các 
dịch vụ hành chính công qua bưu điện. 09 tháng năm 2018, phát sinh 75.000 hồ sơ, chủ yếu 
là Giấy phép lái xe, hộ chiếu, Chứng minh Nhân dân, hồ sơ thuộc các lĩnh vực bảo hiểm xã 
hội, y tế, lý lịch tư pháp, kế hoạch đầu tư.... Chất lượng dịch vụ đảm bảo thực hiện đúng quy 
trình, quy định. Thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ngày càng được nâng cao, 
không để xảy ra thắc mắc, khiếu nại. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã kết nối đến 100% 
sở, ngành, UBND cấp huyện, ở cấp xã 157/159 xã, phường. Toàn tỉnh có 1.971 thủ tục hành 
chính công được áp dụng, trong đó có 1.852 dịch vụ công mức độ 1-2, 98 dịch vụ công mức 
độ 3 và 21 dịch vụ công mức độ 4. 

Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đề xuất một số nội dung liên quan đến 
việc thực hiện cải cách hành chính, triển khai chính quyền điện tử, tham gia hỗ trợ bộ phận 
một cửa các cấp; hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến và phối hợp đẩy mạnh triển khai 
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg để nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đề 
xuất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, đây sẽ là điều kiện thuận 
lợi giúp tỉnh nâng cao hơn nữa về cơ sở hạ và chất lượng dịch vụ hành chính công. Thời 
gian tới, đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị 
liên quan đẩy nhanh việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ; rà soát về điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu tham gia phối hợp của các đơn vị để lập đề 
án cụ thể, có văn bản ký kết về việc thỏa thuận hợp tác, trình UBND tỉnh xem xét trước khi 
triển khai thực hiện 



 

Nguồn: Truyền hình Quảng Trị   

Ngày đăng: 09/11/2018 
Mục: Tin tức             

UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

Ngày 8/11, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ 
trì buổi làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để nghe báo cáo đề xuất một số 
nội dung tham gia thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu tại buổi làm việc 

 
Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã báo cáo đề xuất các nội dung tham 
gia vào việc cải cách hành chính, triển khai chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh như: đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo và hỗ trợ để đẩy mạnh triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua 
dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chỉ 
số cải cách hành chính của tỉnh; cho phép Bưu điện tỉnh tham gia hỗ trợ Bộ phận một cửa các 
cấp; xem xét đồng ý đề xuất cung ứng và vận hành hệ thống chính quyền điện tử của Bưu 
điện Việt Nam… 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính giao Văn phòng 
UBND tỉnh xây dựng lại đề án theo tinh thần hợp tác với Bưu điện để tiến tới ký cam kết thực 
hiện trong thời gian tới; khuyến khích Bưu điện làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông 
triển khai các bước để tham gia chính phủ điện tử; sở, ban ngành và các địa phương sẵn sàng 
ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người 
dân và doanh nghiệp. 

 
 

 



 

 

Nguồn: Báo Bình Dương   

Ngày đăng: 08/11/2018 
Mục: Tin tức             

Toàn tỉnh có 20 cơ quan, đơn vị triển khai dịch vụ trả hồ sơ qua đường bưu chính 

Thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, 
UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng cho nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ của 91 TTHC (cấp tỉnh 79 thủ tục, 
cấp huyện 11 thủ tục, cấp xã 1 thủ tục) và trả kết quả giải quyết 975 TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện tại 71 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính. 

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Bưu điện tiếp tục 
thực hiện ký kết hợp đồng với các cơ quan, đơn vị triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả đến nay đã có 20/30 cơ quan, 
đơn vị đã ký kết triển khai dịch vụ 

 



 

 

Nguồn: Cổng TTĐT Kiên Giang   

Ngày đăng: 08/11/2018 
Mục: Tin tức             

Truyền thông phát triển văn hóa, du lịch của Kiên Giang qua phong bì phổ thông, tem 
bưu chính 

Sáng ngày 6-11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp về việc truyền thông 
qua phong bì phổ thông, tem bưu chính để phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh. Đây là 
dịch vụ sử dụng hình ảnh, thông điệp về văn hóa, du lịch của tỉnh cung cấp cho người sử 
dụng dịch vụ bưu chính gắn lên bưu gửi, thông qua hệ thống chuyển phát bưu điện 
truyền tải thông tin đến khách hàng nhận bưu gửi trong nước hoặc quốc tế. Trong đó, 
giải pháp truyền thông qua tem bưu chính gồm: Truyền thông bên cạnh con tem bưu 
chính có cước phí, truyền thông bằng nhãn tem. 

Tại cuộc họp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tem bưu chính (Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam) trình bày dự thảo kế hoạch truyền thông cho du lịch Kiên Giang trên hệ 
thống phân phối của Bưu điện Việt Nam. Kế hoạch chia làm 3 giai đoạn truyền thông gắn với 
dự kiến triển khai phong bì, tem truyền thông tại một số tỉnh, thành phố, tiến tới triển khai 
trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng kinh phí dự kiến 3 tỷ đồng. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Chuyển – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông đề nghị Bưu điện tỉnh ban hành văn bản tham mưu Sở Thông tin và Truyền thông kế 
hoạch truyền thông qua phong bì phổ thông, tem bưu chính trên hệ thống Bưu điện Việt Nam 
để sở hoàn tất kế hoạch truyền thông quảng bá phát triển văn hóa, du lịch tỉnh trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét; yêu cầu thay đổi giai đoạn triển khai thực hiện truyền thông trong kế 
hoạch từ năm 2019 - 2025. 



 

Nguồn: Báo Hậu Giang  

Ngày đăng: 09/11/2018 
Mục: Thời sự             

Ký kết thỏa thuận hợp tác trong giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện 

Chiều ngày 8-11, UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa 
thuận hợp tác triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích và chuyển 
giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính qua bưu điện. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh, tham dự và trực tiếp ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác này. 

 

Ông Phạm Anh Tuấn (trái), Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
và ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thành ký kết văn bản 

thỏa thuận hợp tác. Ảnh: GIA NGUYỄN 

Mục tiêu hợp tác là nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về việc thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên 
địa bàn tỉnh. 

Giúp tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC; góp phần 
thúc đẩy công tác cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu cá nhân, tổ chức. Hỗ trợ xây dựng chính quyền 
điện tử tại tỉnh. 

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cam kết hợp tác một 
trong các nội dung chủ yếu là triển khai cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thông 
qua dịch vụ bưu chính công ích theo Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trong từng thời điểm nhằm thực hiện có 
hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của  Chính phủ… 



Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu khẳng định, đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức 
quan trọng, góp phần vào nỗ lực của lãnh đạo tỉnh trong việc xây dựng chính quyền thân 
thiện, đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thỏa thuận sẽ là tiền đề để tỉnh và Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa, thúc đẩy phát triển dịch 
vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn 
tỉnh. 

Ngoài ra, thỏa thuận còn nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng Chính 
quyền điện tử. Qua đó, góp phần hạn chế tiêu cực; phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu người dân, 
doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị của chính quyền. Vì vậy, Chủ 
tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu 
rộng và toàn diện tới toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, hiệu quả, tiện 
ích của việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết TTHC... 

GIA NGUYỄN 

 



 

Nguồn: VNMedia  

Ngày đăng: 09/11/2018 
Mục: Công nghệ            

Giải pháp hành chính công VNPOST-PA đa tiện ích 

Được lựa chọn là một trong 5 sản phẩm số triển vọng vào vòng Chung khảo Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt 2018 lĩnh vực CNTT, giải pháp hành chính công VNPOST-PA đem lại 
nhiều tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ quan hành chính Nhà nước và Bưu 
điện Việt Nam. 

Là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị bưu chính công ích 
trong việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, VNPOST-PA hỗ trợ miễn phí người 
dân, doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính mà không 
cần tới Cơ quan hành chính Nhà nước. 

Được triển khai với mục tiêu đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 
thủ tục hành chính, thực hiện kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Giải pháp hành chính công VNPOST-PA 
đã đáp ứng được nhiều mục tiêu quan trọng. 

Giải pháp hành chính công VNPOST-PA đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo Quyết 
định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với xu hướng 
tất yếu, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ theo xu hướng xây dựng 
Chính phủ kiến tạo. Sản phẩm có sự sáng tạo phù hợp với điều kiện triển khai, ứng dụng của 
Việt Nam. Sản phẩm mang tính mới lạ, phù hợp với xu hướng cải cách hành chính. 

 

Ứng dụng được cung cấp miễn phí. 

Đối với xã hội, giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và xã hội, giảm thiểu 
số lượt người dân tham gia giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Với cơ quan hành chính, 
giải pháp giúp giảm chi phí hoạt động, tinh giản được biên chế, hạn chế phiền hà cho người 
dân, giảm bớt áp lực với các bộ phận nhận và trả kết quả, tạo điều kiện để cán bộ tập trung 



chuyên môn, nâng cao hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, giúp lành mạnh hoá 
các thủ tục hành chính. 

Đối với Bưu điện Việt Nam, giải pháp đã giúp thực hiện được nhiệm vụ về tham gia cải cách 
hành chính, khai thác tối đa và phát huy được hiệu quả mạng Bưu chính công ích do Nhà 
nước đầu tư. Cung cấp công cụ quản lý tập trung cơ quan hành chính công và các thủ tục hành 
chính; Cung cấp cho giao dịch viên công cụ để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính 
công, tra cứu các thủ tục, thành phần hồ sơ, cước dịch vụ và lệ phí của từng thủ tục hành 
chính; Cung cấp cho bưu cục đầu mối công cụ để bàn giao hồ sơ, lệ phí với cơ quan hành 
chính; Cung cấp công cụ kiểm tra, giám sát về tình trạng bưu gửi, hồ sơ tạo điều kiện thuận 
tiện cho việc xử lý, tra cứu… Giải pháp cũng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ; giảm thiểu 
thời gian tác nghiệp trong các khâu khai thác, vận chuyển. Mang lại hiệu quả trong sản xuất 
của Tổng công ty cũng như góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất. 

Ngoài ra, khi áp dụng Giải pháp hành chính công VNPOST-PA, Bưu điện Việt Nam có thể 
khai thác tối đa và nâng cao hiệu quả hạ tầng mạng lưới bưu chính công cộng rộng khắp cả 
nước, kết hợp việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ hành chính công 
tới người dân ở mọi vùng miền của đất nước, phát huy được mạng lưới bưu chính công cộng 
do Nhà nước đầu tư. Giảm thiểu số lượt người dân tham gia giao thông, tránh gây ùn tắc giao 
thông. 

Hiện giờ, giải pháp hành chính công VNPOST-PA đã triển khai tại Thành phố Cần Thơ và 
đang triển khai tại tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp, An 
Giang. VNPOST đặt mục tiêu trong năm 2018 sẽ triển khai phủ rộng 63 tỉnh thành. Giải pháp 
được đánh giá có tính khả thi về kỹ thuật, đã chạy ổn định trên mạng lưới của Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam, phục vụ Người dân và Doanh nghiệp trên toàn quốc trong việc tiếp nhận, 
trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Sản phẩm dễ sử dụng, có tính ứng dụng thiết thực và 
rộng rãi phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh, phục vụ xã hội - cộng đồng, mang lại lợi ích 
cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước. 

Sản phẩm đơn giản trong sử dụng và dễ dàng triển khai, có tính ứng dụng mới. Hệ thống PA-
Mobile được phát triển có thể chạy trên thiết bị di động có giao tiếp kết nối cao, có thể chạy 
và kết nối đồng thời trên nhiều loại di động và các thiết bị cầm tay khác. 

 

Hiền Mai 

 

 

 

 

 Theo kế hoạch, với lĩnh vực CNTT, dự kiến ngày 18/11, các tác giả, nhóm tác giả vượt qua 
vòng sơ khảo nội dung CNTT sẽ tập trung tại Hà Nội và thuyết trình, bảo vệ sản phẩm trực 
tiếp trước Hội đồng Chung khảo. Lễ trao giải “Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2018” sẽ diễn 
ra trang trọng tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội vào tối 20/11 
và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam. 

Được Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2005 và được đồng tổ chức bởi Báo Dân 
trí cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đến nay, Giải thưởng Nhân tài 
Đất Việt đã bước sang năm thứ 14, trở thành Giải thưởng uy tín mang tầm vóc quốc gia. Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt là sân chơi để những nhân tài của đất nước có cơ hội chứng minh 
sức mạnh của trí tuệ và sự sáng tạo phục vụ cộng đồng. 


