
 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam 

Ngày đăng: 13/11/2018 
Mục: Tin từ sở, ngành, địa  phương 

Bưu điện tỉnh thí điểm thu thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán 

Từ quý III/2018, Bưu điện tỉnh thí điểm thu thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán theo 

nội dung phối hợp với Cục Thuế tỉnh. 

Trên cơ sở hợp đồng ký kết phối hợp tổ chức triển khai thí điểm ủy nhiệm thu đối với cá nhân 

nộp thuế theo phương pháp khoán giữa Cục Thuế và Bưu điện tỉnh, từ quý III/2018, Bưu điện 

tỉnh triển khai thu thuế theo hình thức này. Để việc triển khai thuận lợi, Cục Thuế tỉnh đã tổ 

chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên bưu điện trực tiếp làm nhiệm 

vụ thu thuế. Đồng thời cung cấp đầy đủ mã số thuế của cá nhân kinh doanh cho bưu điện. Bưu 

điện tỉnh bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo để thực hiện 

thu thuế của hộ kinh doanh. 

Bưu điện tỉnh triển khai thu thuế theo 2 hình thức: thu tại quầy và đến trực tiếp từng địa chỉ 

thu. Các khoản thuế, lệ phí được ủy nhiệm cho bưu điện thu, bao gồm lệ phí môn bài, thuế giá 

trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, tiền phạt, tiền chậm 

nộp của hộ, cá nhân nộp thuế khoán. Đến hết quý III toàn tỉnh thu được hơn 35,7 tỷ đồng, đạt 

95% so với yêu cầu. Ước tính có khoảng 14 nghìn hộ kinh doanh, với số thuế khoán gần 100 

tỷ đồng/năm được Cục Thuế tỉnh ủy nhiệm cho Bưu điện Quảng Nam thu. 



 

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô 

Ngày đăng: 13/11/2018 
Mục: Thời sự       

Quận Long Biên: Thực hiện hiệu quả dịch vụ công mức độ 3 nhờ tuyên truyền tới các 

trường học 

 

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương thông tin tại buổi giao ban báo chí 

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương, bằng việc tuyên 

truyền dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 tới các trường học, trong đó chú trọng 

tới các em học sinh cấp hai, việc đăng ký thủ tục hành chính (TTHC) tại nhà của người 

dân đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. 

Chiều 13/11, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, 

thông tin về kết quả cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn quận, Phó Chủ tịch UBND 

quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương cho biết, 10 tháng qua, để tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho người dân và doanh nghiệp, quận đã tiếp tục rà soát TTHC, xây dựng quy trình nội bộ đối 

với 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, phường; đảm bảo rõ thời gian các 

bước thực hiện, cập nhật trên hệ thống phần mềm “một cửa” gắn với trách nhiệm của cá nhân, 

đơn vị liên quan. 

Tính đến tháng 11/2018, tổng số TTHC cấp quận và phường là 381. Trong đó, cấp quận là 

221 TTHC, cấp phường là 113 TTHC và 47 TTHC liên thông cả quận và phường. 

Quận đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

thân thiện, gần dân” năm 2018, với bộ tiêu chí bảo đảm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả giải quyết TTHC được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch. Cùng với đó, quận đã 

tiếp tục triển khai mô hình sáng tạo trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC như: Trả 

kết quả tại nhà đối với một số TTHC lĩnh vực tư pháp, lao động, thương binh và xã hội; trả 

kết quả đối với TTHC khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn… UBND phường đã gửi thư chúc 

mừng, chia buồn, trong đó lồng ghép thông tin tuyên truyền về việc chăm sóc trẻ nhỏ; thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

Thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, quận đã triển khai thực hiện đối với 13 TTHC cấp quận 

và 13 TTHC cấp phường; triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại 

nhà qua dịch vụ bưu chính công ích đối với hai TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp cấp quận, 

phường. 



Đáng chú ý, quận triển khai Hội thi tìm hiểu về DVC trực tuyến mức độ 3, 4 tại các trường 

học trên địa bàn quận. Theo lãnh đạo quận Long Biên, đây là một trong những giải pháp tạo 

nhiều chuyển biến trong công tác CCHC của quận 

“Quận có 23 thủ tục DVC mức độ 3, trong đó 10 thủ tục cấp quận và 13 thủ tục cấp phường. 

Với mục tiêu đặt ra là người dân có thể ngồi bất cứ nơi nào cũng có thể khai báo các thủ tục 

của mình và chỉ phải đến các cơ quan công quyền để nhận kết quả một lần, quận đã đẩy mạnh 

việc tuyên truyền tới các nhà trường, trong đó chú trọng đối tượng là các em học sinh cấp hai 

là những đối tượng có thể tiếp thu nhanh về công nghệ thông tin”, bà Đinh Thị Thu Hương 

cho biết. 

Cũng theo bà Hương, trước đây, việc người dân thực hiện TTHC tại nhà rất ít. Qua khảo sát, 

trong 10 người dân chỉ có một người nhập thông tin tại nhà. Tỉ lệ này trong cả quận chỉ chiếm 

11%. Sau khi triển khai, trên địa bàn quận hiện có khoảng 48% tỉ lệ người dân đăng ký TTHC 

tại nhà. Bà Hương đánh giá, việc triển khai DVC trực tuyến mức độ 3 tới học sinh các nhà 

trường đã mang tới hiệu quả rõ rệt. Sở Giáo dục cũng đã lấy mô hình của quận Long Biên để 

triển khai tới các quận, huyện. 

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, nhằm hiện đại hóa nền hành chính, quận đã 

tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính. Theo đó, 

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ quận đến cơ sở được trang bị máy tính 

và các thiết bị công nghệ thông tin khác phục vụ công việc. Đặc biệt, lãnh đạo các cấp của 

quận đã được trang bị và khai thác hiệu quả máy tính bảng trong công tác quản lý, điều hành. 

Hiện nay, nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, quận Long Biên hạn chế sử dụng văn bản 

giấy, tài liệu phục vụ các cuộc họp đều được cung cấp bằng file điện tử, góp phần tiết kiệm 

chi tiêu thường xuyên. Công tác đánh giá cán bộ hằng tháng cũng được thực hiện hiệu quả 

thông qua các thiết bị điện tử. 

Hiện nay, các cơ quan hành chính quận đã vận hành hiệu quả các ứng dụng chuyên ngành 

phục vụ công việc như phần mềm Quản lý tiếp dân - theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo; Quản lý nhân sự; Quản lý Kinh tế - Kế toán, Quản lý tài sản công... Long Biên cũng đang 

duy trì hiệu quả mô hình cơ quan điện tử quận, phường; mô hình trường học điện tử. 

Thời gian tới, quận sẽ tập trung nâng cao yêu cầu và triển khai hai mô hình “Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thân thiện, gần dân” và “Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND các quận và UBND 

phường”. 

Long Biên cũng là quận đầu tiên đang nghiên cứu mô hình doanh nghiệp dịch vụ công để sớm 

thí điểm thực hiện trên địa bàn, giúp nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân. 

Hạnh Nguyên 

 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Lao động 

Ngày đăng: 14/11/2018 
Mục: Kinh doanh 

LienVietPostBank và BC Card ký biên bản ghi nhớ hợp tác 

 

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch LienVietPostBank tham gia ký kết MOU cùng Ông Lee 

Mun Whan, Chủ tịch BC Card 

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty TNHH BC Card (Hàn 

Quốc) ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác để phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán 

và các dự án trong lĩnh vực phát hành thẻ thông minh, giải pháp công nghệ cho người 

dùng Ví Việt, thiết lập kênh chuyển tiền giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. 

Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU) này sẽ mở đường cho việc LienVietPostBank và BC Card 

cùng đầu tư vào một công ty cung cấp nền tảng thanh toán số với các sản phẩm, dịch vụ đa 

dạng cho các công ty, ngân hàng tại Việt Nam, tận dụng thế mạnh các nguồn lực của 

LienVietPostBank cùng với các giải pháp, kỹ thuật công nghệ tài chính và đội ngũ chuyên gia 

của BC Card. 

Theo sau MOU, hai bên dự kiến sẽ nâng cấp lên Thỏa thuận Hợp tác Toàn diện (Master 

Agreement) nhằm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trên nền tảng đó, BC Card sẽ hỗ trợ 

tối đa cho LienVietPostBank  trong việc chuyển đổi và phát triển ngân hàng số, thiết lập kênh 

chuyển tiền giữa Việt Nam – Hàn Quốc, theo chiến lược của LienVietPostBank là trở thành 

"Ngân hàng của mọi người", "Ngân hàng số của mọi người". 

Hợp tác hai bên sẽ giúp LienVietPostBank tối ưu hóa chi phí, phát triển một nền tảng công 

nghệ mới để hỗ trợ chiến lược dịch chuyển số và mở rộng kế hoạch kinh doanh trong thời 

gian tới, đồng thời rút ngắn thời gian để hoàn thành mục tiêu mà Ngân hàng đề ra. 

Đại diện LienVietPostBank cho biết: “Với mong muốn hoàn thành các mục tiêu chiến lược 

của LienVietPostBank trong thời đại số, chúng tôi tin tưởng BC Card là đối tác phù hợp để ký 

hợp tác chiến lược về lĩnh vực công nghệ trong giai đoạn mới”. 

https://media.laodong.vn/storage/newsportal/2018/11/13/641180/Anh-3.jpg


Thoả thuận hợp tác trên là kết quả sau các cuộc làm việc giữa hai bên trong 03 tháng vừa qua. 

Chính vì vậy, việc BC Card lựa chọn LienVietPostBank làm đối tác bản địa có ý nghĩa quan 

trọng đối với cả hai bên. 

Phát biểu tại buổi ký kết, đại diện BC Card khẳng định Công ty rất vinh dự được trở thành đối 

tác của LienVietPostBank. Với nền tảng công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên 

nghiệp, BC Card cam kết sẽ góp phần giúp LienVietPostBank khẳng định vị thế trong thị 

trường thanh toán thẻ và ngân hàng số tại Việt Nam, 

Được biết, vào tháng 8.2017, BC Card đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với hệ thống 

thanh toán thẻ NAPAS nhằm kết nối mạng lưới thanh toán thẻ nội địa giữa Napas và BC 

Card; triển khai dịch vụ chuyển tiền qua thẻ nội địa giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Điều này sẽ 

tạo ra nhiều lợi thế trong quá trình hợp tác với LienVietPostBank trong tương lai. 



 

Nguồn: VnMedia 

Ngày đăng: 14/11/2018 
Mục: Dân sinh 

PTI tặng phòng học tiếng anh đa năng cho các trường Đại học 

Sáng 12/11, tại Đại học Y Dược Thái Nguyên, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện 

(PTI) cùng với Quỹ Văn hóa Kimjunki (Hàn Quốc) đã tổ chức buổi lễ bàn giao phòng 

học tiếng Anh đa năng cho nhà trường. 

Đây là năm thứ 2, PTI triển khai dự án tặng phòng học tiếng Anh đa năng cho các trường đại 

học trên toàn quốc. Chương trình năm nay tiếp tục đón nhận được sự hưởng ứng vô cùng 

nhiệt tình từ tập thể giáo viên và sinh viên nhà trường. 

Phòng học tiếng Anh đa năng được đầu tư gần 1 tỷ đồng với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại 

và được bày trí vô cùng khoa học, hợp lý để tạo môi trường chuyên nghiệp cho các cán bộ nhà 

trường và các em sinh viên trong việc học ngoại ngữ như: Máy tính và Tivi kết nối trực tuyến, 

bàn học cá nhân, khu làm việc nhóm, máy photocopy cùng 1.000 đầu sách tiếng Anh từ cơ 

bản đến chuyên ngành. 

 

Đặc biệt, phòng học cũng được trang bị 50 tài khoản bản quyền để học tiếng Anh online, được 

phân chia theo từng trình độ giúp các em sinh viên chủ động lựa chọn trình độ phù hợp, chủ 

động theo dõi được tiến trình học tập cũng như lựa chọn rèn luyện thêm các kỹ năng còn đang 

hạn chế. 

Phòng học cũng được thiết kế không gian mở để sinh viên có thể học một cách độc lập nhưng 

cũng có thể sử dụng để tổ chức các buổi hội thảo, các buổi học nhóm, qua đó nâng cao kỹ 

năng giao tiếp, thảo luận bằng tiếng Anh cho các sinh viên. 

Phát biểu tại lễ bàn giao ông Đoàn Kiên - Phó Tổng giám đốc PTI nêu rõ ý nghĩa của chương 

trình là nhằm hỗ trợ cho các trường đại học môi trường chuyên nghiệp để học ngoại ngữ theo 

chuẩn quốc tế. Ông cũng kỳ vọng phòng học sẽ là một điểm đến ưa thích của các thày cô giáo 

cũng như các bạn sinh viên để học tập và trao đổi về ngoại ngữ, cũng như tiếp cận được với 

các phương pháp Y học tiên tiến trên thế giới thông qua công cụ hỗ trợ là tiếng Anh. 

  



 

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, GS.TS Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường đã thể hiện 

sự cảm kích khi nhận được sự hỗ trợ của bảo hiểm PTI và Quỹ Kimjunki. Thầy cũng khẳng 

định phòng học tiếng Anh đa năng là một món quà vô cùng ý nghĩa đối với thầy và trò nhà 

trường, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho công tác đào tạo và học tập ngoại ngữ, đặc biệt là 

tiếng Anh của sinh viên nhiều thế hệ của nhà trường. Và chắc chắn, tiếng Anh sẽ là cầu nối, là 

công cụ để các sinh viên trong trường có thể bắt nhịp với hơi thở Y học của thời đại, tiếp cận 

với nhiều công trình nghiên cứu, cũng như phác đồ điều trị tiên tiến trên thế giới để áp dụng 

vào thực tiễn học tập và công việc tại Việt Nam.  

Được biết, trong tháng 11/2018 này, PTI sẽ tiếp tục bàn giao phòng học ngoại ngữ đa năng 

cho trường Đại học Nghệ An. 

 



 

Nguồn: Kinh tế & Đô thị 

Ngày đăng: 14/11/2018 
Mục: Thời sự 

Cải cách hành chính tại quận Bắc Từ Liêm: Đổi mới phương thức điều hành 

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của quận Bắc Từ Liêm đã tạo chuyển 

biến rõ nét. Đó là nhờ sự đổi mới phương thức điều hành cũng như việc ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) trên các lĩnh vực quản lý, thường xuyên rà soát thủ tục hành chính (TTHC) 

hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ. 

  

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa quận Bắc Từ Liêm. 

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn cho biết, từ đầu năm đến nay, quận Bắc 

Từ Liêm đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC, trực tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ hành chính, thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử tại 19 đơn vị với 48 cuộc. Trong đó, kiểm 

tra công vụ tại 13 đơn vị với 36 cuộc kiểm tra theo hình thức đột xuất. Qua rà soát, quận đã 

thực hiện 288 TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết 37 TTHC. UBND các phường đã thực hiện 

196 TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết 46 TTHC. 100% TTHC của quận và các phường 

được xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và niêm yết công khai.  

Tính đến ngày 14/10, quận tiếp nhận 307.485 hồ sơ hành chính, giải quyết được 305.480 hồ 

sơ, đạt tỷ lệ 99,35%. Trong đó, 303.768 hồ sơ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn, đạt tỷ 

lệ 99,44%. Trên địa bàn quận đã vận hành 24 tổ dân phố điện tử (thuộc 12/13 phường). Tổng 

hồ sơ dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 phải giải quyết là 5.825 hồ sơ, tỷ lệ nộp trực 

tuyến đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà là 4.658/5.825 hồ sơ đạt 80%. 

Chính thức triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 từ ngày 1/8/2018 đến nay, quận phải giải 

quyết 175 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 100%. Tỷ lệ công dân nộp trực tuyến tại nhà đạt 100%. 

TTHC chuyển phát tại nhà cho tổ chức, công dân qua đường bưu điện là 730 hồ sơ. Thực hiện 

TTHC liên thông “3 trong 1” tại Bộ phận một cửa phường Thượng Cát, anh Vũ Văn Thuấn 

(phường Thượng Cát) cho biết, trước đây khi làm các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký 



thường trú, cấp thẻ BHYT, anh phải giải quyết từng việc, đi lại mất nhiều thời gian. “Hiện 

nay, các TTHC này được liên thông, các cán bộ trẻ làm việc và phục vụ người dân tận tình. 

Đây chính là cải cách lớn của chính quyền giúp người dân không phải đi lại nhiều”- anh 

Thuấn chia sẻ. 

Theo Chủ tịch UBND quận Đỗ Mạnh Tuấn, quận đã đồng loạt triển khai 100% DVC trực 

tuyến với các TTHC thuộc thẩm quyền. Đồng thời, công khai số điện thoại đường dây nóng 

trên Cổng thông tin điện tử quận và niêm yết tại Bộ phận một cửa nhằm nâng cao hiệu quả 

tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và các vấn đề dân sinh bức xúc. Ngoài ra, 

quận cũng đang nghiên cứu, triển khai xây dựng tổng đài tư vấn TTHC tự động, miễn phí 

phục vụ Nhân dân.  

 



 

Nguồn: Công lý 

Ngày đăng: 14/11/2018 
Mục: Doanh nghiệp   

Đảm bảo chi trả đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH 

Với vai trò là đơn vị tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH 

Việt Nam luôn thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch các nhiệm vụ chính trị vì mục tiêu 

đảm bảo quyền lợi an sinh của người tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định. 

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2018 của BHXH Việt Nam cho thấy, ước 

trong tháng 10/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,19 triệu người; BHXH tự 

nguyện là 251 nghìn người; BH thất nghiệp là 12,13 triệu người; BHYT là 82,33 triệu người, 

đạt tỷ lệ bao phủ 87,25% dân số. 

 

Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp luôn được đảm bảo theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Về công tác giải quyết chế độ cho người tham gia, BHXH Việt Nam luôn tăng cường công tác 

quản lý và đảm bảo tổ chức chi trả kịp thời các chế độ về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho 

người tham gia theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ thủ tục chi trả 

các chế độ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định. Tăng cường quản lý quỹ 

BHXH, quỹ BHYT, bảo đảm cân đối thu, chi hiệu quả và an toàn. 

Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện, kịp thời 

tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; quản lý 

chặt chẽ người hưởng; đảm bảo an toàn tiền mặt trong thực hiện chi trả các chế độ; thí điểm 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 

bằng tiền mặt. Đặc biệt, đã thực hiện đổi mới hình thức chi trả đối với một số đối tượng 

hưởng như: Chi trả tận nhà đối với người già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn… đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM. 

Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2018, toàn Ngành đã giải quyết cho: 11.084 hồ sơ hưởng 

lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 70.690 người hưởng trợ cấp một lần; 838.483 lượt 

người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 15,07 triệu lượt người 

KCB BHYT; phối hợp với Ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 63.210 người hưởng chế độ trợ 

cấp thất nghiệp, 3.812 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Việc chi trả các chế độ BHXH, 



BHYT, BH thất nghiệp được đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định của pháp 

luật 



 

 

Nguồn: Thời báo Tài chính 

Ngày đăng: 14/11/2018 
Mục: Tiền tệ - Bảo hiểm 

Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

 Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Trần Đình Liệu, cả nước 

hiện có tới trên 60 triệu người trong độ tuổi lao động, bao gồm cả đối tượng tham gia 

BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, song tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện 

vẫn còn thấp so với tiềm năng. 

 

Người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện tại Bưu hiện huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Ảnh: 

Minh Thu 

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng đại lý thu 

Tính đến hết tháng 10/2018, cả nước có 251.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Nhiều địa 

phương thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như: 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… Tuy nhiên, hiện có khoảng hơn 40 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. BHXH chưa giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đại lý thu. Nhiều địa phương 

hệ thống chính trị chưa thực sự vào cuộc… Theo ông Liệu, kế hoạch từ nay đến hết năm 

2018, toàn ngành cần phải phát triển 141.730 người tham gia - đây được xem là nhiệm vụ khá 

khó khăn đối với các địa phương. 

Để cải thiện tình trạng này, ông Liệu cho biết, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ có 

những thay đổi để nâng cao hơn nữa công tác phát triển đối tượng như: thay đổi cơ chế tài 

chính ưu tiên cho phát triển, mở rộng đối tượng, lấy khách hàng là trung tâm; công tác thi đua, 

khen thưởng, kỷ luật cũng gắn với kết quả hoạt động trong phát triển đối tượng. Đồng thời, 



BHXH sẽ đưa ra nhiều gói tỷ lệ hoa hồng cho người phát triển đối tượng, ưu tiên cho phát 

triển bền vững, tham gia lâu dài. Bên cạnh đó là tăng cường tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ 

đại lý… 

Tại hội thảo về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gần đây, ông Trần Đình Liệu 

đã 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. Song song với đó là 

lựa chọn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ngoài ra, cần 

niêm yết công khai tên, địa điểm, số điện thoại đại lý thu, nâng cao chất lượng phục vụ đối 

tượng tham gia. Đồng thời, cơ quan BHXH giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng đại lý 

thu cũng như đánh giá, khen thưởng kịp thời. 

Phát huy vai trò của các đại lý thu 

Theo Ban Thu (BHXH Việt Nam), thực tế cho thấy 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. 

Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, theo đại diện 

BHXH tỉnh Nghệ An, nhân viên đại lý thu và cơ quan bảo hiểm phải “bám làng, bám dân”, 

gặp gỡ, tiếp xúc với các nhóm đối tượng tiềm năng để tư vấn cho người dân hiểu được những 

lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Đại diện BHXH tỉnh Hải Dương - đơn vị có thành tích 

tốt nhất về phát triển BHXH tự nguyện ở khu vực phía Bắc, cho biết, điều quan trọng là phải 

thực hiện hiệu quả 3 giải pháp, đó là: 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 để  BHXH huyện giao chỉ tiêu đến các đại lý thu, đa dạng các hình 

thức tuyên truyền, hướng tới từng đối tượng tiềm năng. 

Là một kênh đại lý lớn của ngành BHXH trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham 

gia BHXH tự nguyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Phạm Anh Tuấn 

cho biết, thời gian qua, ngành Bưu điện đã thực hiện khá thành công Đề án thí điểm triển khai 

phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua mô hình tổ chức hội nghị tuyên 

truyền. Trên cơ sở kết quả đạt được, BHXH Việt Nam đã chủ động tổ chức hội thảo với mục 

đích để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; qua đó học hỏi kinh 

nghiệm để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo mạng lưới an sinh xã hội rộng khắp và 

bền vững cho người dân. 

Đến nay, ngành Bưu điện đã tổ chức được 336 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự 

nguyện, qua đó vận động được gần 8.000 người tham gia. Năm 2019, ngành đặt mục tiêu tổ 

chức hơn 8.780 hội nghị tuyên truyền, với kỳ vọng vận động thêm 219.600 người tham gia 

BHXH tự nguyện… Bắt đầu từ 1/12/2018, Tổng công ty Bưu điện sẽ triển khai Đề án phát 

triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua mô hình tổ chức hội nghị tuyên truyền 

tại tất cả các tỉnh, thành. Từ 1/1/2019, mỗi tuần, ngành Bưu điện sẽ tổ chức một chiến dịch ra 

quân tại một quận/huyện để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện… 

 

 

 



 

Nguồn: Lao động Thủ đô 

Ngày đăng: 14/11/2018 
Mục: Công đoàn 

LĐLĐ huyện Ba Vì: Phối hợp giải ngân cho đoàn viên vay hơn 7,3 tỷ đồng 

Sáng nay (14/11), Đoàn kiểm tra số 2 của LĐLĐ TP Hà Nội do đồng chí Đặng Thị 

Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ  làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc 

với LĐLĐ huyện Ba Vì để nắm bắt kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công 

đoàn năm 2018. 

 

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội kết luận buổi 

làm việc. 

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện Ba Vì. 

Báo cáo đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì 

cho biết, hiện LĐLĐ huyện đang quản lý 219 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 10.237 lao động; 

số đoàn viên là 9.883, trong đó nữ chiếm 65,5%. Tiền lương bình quân tháng của NLĐ đạt 

hơn 3,78 triệu đồng/người/tháng. 

Trong năm 2018, LĐLĐ huyện đã phối hợp với UBND huyện triển khai việc tổ chức Hội 

nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm 2018 đến 100% CĐCS. Kết quả, 100% CĐCS cơ quan 

hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị CBCC; có 19/27 doanh 

nghiệp trên 10 lao động tổ chức Hội nghị NLĐ, đạt 70,37%; có 29/48 doanh nghiệp ngoài nhà 

nước xây dựng thỏa ước lao động tập thể. 

Thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên” LĐLĐ huyện Ba Vì đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu 

điện huyện Ba Vì về chương trình ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn 

huyện khi tham gia mua hàng tại Bưu điện. Kết quả đã có hơn 15,8 nghìn lượt CNVCLĐ 

được mua hàng giảm giá, chất lượng sản phẩm tốt, tiết kiệm được 235 triệu đồng cho đoàn 

viên công đoàn. 



Trong năm qua, CĐCS cũng đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tặng quà, thăm hỏi hơn 3 

nghìn lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. 

Công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp khám sức khỏe định kỳ cho hơn 

7 nghìn đoàn viên và NLĐ. 

Đáng chú ý, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô giải ngân 

hơn 7,3 tỷ đồng cho 369 đoàn viên; phối hợp với Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm giải 

ngân hơn 1,1 tỷ đồng cho 57 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, 

qua đó đã tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho đoàn viên công đoàn. 

LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức bàn giao “Mái ấm công đoàn” năm 2018 cho 3 gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, với tổng số tiền 76 triệu đồng. Trong tháng công nhân (5/2018), các cấp công 

đoàn huyện Ba Vì đã tổ chức thăm hỏi đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 43,5 triệu đồng. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì 

phát biểu tại buổi làm việc. 

Trong năm 2018, các cấp công đoàn trong toàn huyện đã phát động hiệu quả các phong trào 

thi đua, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các 

phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 

“Gia đình tiêu biểu”; đồng thời tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, 

hưởng ứng tháng hành động về an toàn lao động vệ sinh lao động năm 2018… 

Về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã xây 

dựng chương trình công tác năm, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công 

đoàn huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2018 – 2023,… Nhờ vậy, đã đạt được những kết quả tích cực, 

trong đó, hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao về phát triển CĐCS và vượt chỉ tiêu về phát 

triển đoàn viên. 

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì, hoạt động công đoàn của huyện trong năm qua cũng 

gặp một số khó khăn. Nguyên nhân do cán bộ CĐCS là kiêm nhiệm, trong đó, cán bộ CĐCS 

khối sản xuất kinh doanh thường xuyên có sự thay đổi về nhân sự dẫn đến khó khăn trong 

công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với hoạt động công đoàn ở các doanh nghiệp. Do vậy, LĐLĐ 

huyện Ba Vì kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội quan tâm xây dựng chính 

sách ưu đãi xét tuyển công chức cho đối tượng cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn tại 

LĐLĐ huyện. 



Trong buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các công tác về thi đua khen thưởng, chăm 

lo bảo vệ đời sống NLĐ, công tác nữ công, công tác tài chính… Qua đó, các thành viên trong 

Đoàn đã có những ý kiến trao đổi nhằm nắm bắt rõ hơn về những kết quả đã đạt được, những 

mặt còn tồn tại, hạn chế và đưa ra định hướng cho từng mặt hoạt động LĐLĐ huyện Ba Vì. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì đánh giá cao hoạt động của Công đoàn huyện trong năm 2018, 

trong đó, Công đoàn huyện đã làm tốt và khẳng định vai trò, vị trí của mình trong việc đại 

diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, góp phần vào sự phát 

triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng của huyện. 

 

Quang cảnh buổi làm việc. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP 

Hà Nội cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo huyện Ba Vì đối với hoạt 

động công đoàn huyện. 

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh tính chủ động của LĐLĐ huyện trong 

việc tham mưu với cấp Ủy để triển khai các hoạt động hiệu quả. Trong đó, Ban Thường vụ 

LĐLĐ huyện Ba Vì đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và Thành phố, phối hợp hiệu 

quả với các ban, ngành tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác thiết thực, đổi mới, hiệu 

quả, coi trọng chất lượng, sâu sát, hướng về cơ sở, vì NLĐ. 

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đề nghị 

LĐLĐ huyện Ba Vì tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời tiếp thu ý kiến 

của các thành viên Đoàn kiểm tra để bổ sung, hoàn thiện các nội dung của báo cáo. 

Đồng chí cũng đề nghị LĐLĐ huyện cần quan tâm đến khâu đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐCS; 

tiếp tục công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của NLĐ; nắm vững 

tình hình tư tưởng của CNVCLĐ trên địa bàn để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. 

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa lưu ý, trong năm 2019 sẽ tiến 

hành sửa đổi Bộ luật Lao động, do đó, Công đoàn huyện Ba Vì cần lấy ý kiến rộng rãi của 

đoàn viên và NLĐ, với phương châm hướng về cơ sở để hiểu rõ đời sống NLĐ, từ đó tổng 

hợp, đề đạt những ý kiến sát với thực tế cuộc sống đến các cấp có thẩm quyền để Bộ luật 

được sửa đổi, mang lại nhiều lợi ích nhất đối với NLĐ. 



 


