
 

Nguồn: Báo Bà Rịa Vũng Tàu     

Ngày đăng: 23/11/2018 
Mục: Chính trị   

Bưu điện tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính công 

Ngày 23-11, Bưu điện tỉnh BR-VT (trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) đã tổ chức 
Hội nghị tri ân khách hàng sử dụng các dịch vụ của Bưu điện tỉnh và Tổng Công ty chuyển 
phát nhanh bưu điện (EMS).  

Theo Bưu điện tỉnh BR-VT, hiện đơn vị này đang cung cấp 3 nhóm dịch vụ cơ bản: Dịch vụ 
bưu chính chuyển phát; dịch vụ tài chính bưu chính; dịch vụ phân phối truyền thông. Trong 
đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm bình quân đối với dịch vụ Bưu chính chuyển phát 
đạt 127%. 

Với mục tiêu góp phần cải cách hành chính công, trong thời gian tới Bưu điện tỉnh tiếp tục cải 
tiến, đổi mới quy trình cung cấp dịch vụ, đặc biệt là chuẩn hóa các công đoạn cung cấp dịch 
vụ hành chính công để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý hành chính… Để đạt mục 
tiêu này, Bưu điện tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận nhu cầu chuyển 
phát của cơ quan, tổ chức và người dân tại Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh. 



 

Nguồn: Báo Phú Yên   

Ngày đăng: 24/11/2018 
Mục: Tin tức   

Bưu điện tỉnh: Hoàn thành kế hoạch trước 47 ngày 

Ông Phạm Văn Ngữ, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh cho biết: Đơn vị vừa hoàn 
thành 100% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao trong 
năm 2018 là 136,7 tỉ đồng, về đích trước kế hoạch 47 ngày. 

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành 
xuất sắc các mục tiêu kế hoạch năm với các chỉ tiêu cụ thể: Tổng doanh thu thuần 162 tỉ đồng, 
đạt 118%, tăng trưởng 48%; doanh thu tính lương thực hiện 60,8 tỉ đồng, đạt 108%, tăng 
trưởng 25%; năng suất lao động 263 triệu đồng/người/năm, tăng 9,6% so với năm 2017. Đơn 
vị cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế trên 2,3 tỉ đồng. 

  



 

Nguồn: Báo Thái Nguyên        

Ngày đăng: 23/11/2018 
Mục: Xã hội    

Đa lợi ích từ ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện 

 

Nhân viên bưu điện thực hiện ủy nhiệm thu thuế quý IV/2018 tại Cửa hàng xe đạp Thanh 
Thảo, số nhà 56, đường Bến Tượng, phường Trưng Vương, T.P Thái Nguyên. 

Để góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao hiệu quả quản lý đối với hộ cá 
nhân kinh doanh, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Cục Thuế, bắt đầu từ quý III/2018, 
ngành Thuế Thái Nguyên đã phối hợp với hệ thống Bưu điện tỉnh triển khai thí điểm thực 
hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 
Đến nay, sau hơn 4 tháng thực hiện, giải pháp này đã bước đầu mang lại nhiều hiệu quả 
tích cực, được đông đảo cá nhân kinh doanh đồng tình ủng hộ. 

Bà Nguyễn Thị Phương, tổ 16, phường Gia Sàng, T.P Thái Nguyên chia sẻ: Trước đây, mỗi 
quý 1 lần, tôi phải trực tiếp đến Kho bạc Nhà nước thành phố hoặc chuyển khoản qua ngân 
hàng để nộp thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN). Có hôm, tôi còn phải đóng cửa hàng để đi 
nộp thuế, khá mất thời gian. Nhưng 2 lần nộp thuế gần đây, tôi không phải đi nộp như trước 
nữa mà được nhân viên bưu điện trực tiếp đến tận nhà thu trước sự hướng dẫn của cán bộ 
thuế, với đầy đủ biên lai, giấy tờ nên tôi rất yên tâm và cảm thấy hài lòng với cách thu, nộp 
mới này. 

Hiện, toàn tỉnh có trên 15.000 hộ cá nhân kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế, với tổng số 
thu ngân sách gần 100 tỷ đồng/năm. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng số thu nội địa 
của tỉnh song đây vẫn được xác định là nguồn thu quan trọng, bởi qua đó thể hiện được vai 
trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong việc 
đóng góp vào NSNN. 

Ông Đào Duy Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Với đặc thù các cá nhân kinh 
doanh có địa bàn phân tán rộng, hoạt động kinh doanh tuy đa dạng, nhiều ngành nghề, nhưng 
lại có quy mô nhỏ lẻ, trong khi đó, số lượng công chức trực tiếp quản lý cá nhân kinh doanh 
tại các đội thuế liên xã, phường, thị trấn lại có hạn. Vì vậy, việc ủy nhiệm thu thuế khoán đối 
với đối tượng này của ngành Thuế cho ngành Bưu điện được xem là một giải pháp quan 
trọng, giúp ngành Thuế khắc phục được nhiều khó khăn về nguồn nhân lực. Cùng với đó cũng 
giúp giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa người nộp thuế với cán bộ thuế, từ đó góp phần hạn 



chế những tiêu cực có thể phát sinh giữa hai bên. Caác loaåi thuế được ủy nhiệm thu bao gồm: 
Giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên, phí môn bài... 

Theo báo cáo của cơ quan Thuế, số thu thuế của toàn tỉnh qua Bưu điện trong quý III vừa qua 
đạt xấp xỉ 29 đồng, bằng 99% tổng số thuế giao thu. Trong đó, có 3/9 đơn vị có số thu đạt 
100%, gồm: T.P Thái Nguyên, T.P Sông Công và huyện Đồng Hỷ; các đơn vị còn lại đều đạt 
trên 90%. 

Cũng theo ông Đào Duy Bẩy, để đạt được kết quả này, trong quá trình triển khai thực hiện, 
ngành Thuế tỉnh đã tích cực hỗ trợ cơ quan Bưu điện tất cả các nội dung có liên quan, từ đăng 
ký mã số thuế ủy nhiệm thu thuế; nhận dữ liệu, hạch toán nghĩa vụ thuế của cá nhân kinh 
doanh theo quy định; triển khai việc phát, thu tờ khai và hướng dẫn cá nhân kinh doanh kê 
khai thuế; đăng ký, thông báo phaát hành, sử dụng, quản lý sử dụng chứng từ thu thuế đúng 
theo quy định; hướng dẫn những nội dung cơ bản về quy trình xử lý thu thuế qua tổ chức 
được ủy nhiệm thu thuế; quy trình truyền nhận dữ liệu, đối soát dữ liệu, chế độ kiểm tra và 
báo cáo theo quy định. Đồng thời, thông báo bằng văn bản đến từng người nộp thuế về việc 
thí điểm ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện theo quy định. 

Còn đối với bưu điện các huyện, thành, thị cũng đã chủ động cập nhập thông tin liên quan đến 
cá nhân kinh doanh; tích cực phối hợp với cán bộ thuế, các hộ dân để tìm hiểu, nắm bắt thông 
tin. Khi gặp khó khăn vướng mắc, kịp thời trao đổi, thảo luận để thống nhất cách giải quyết 
với cán bộ thuế trực tiếp theo dõi, hướng dẫn. 

Bà Phan Thị Minh Giáp, Giám đốc Bưu điện T.P Thái Nguyên bày tỏ sự phấn khởi trước hiệu 
quả bước đầu đạt được từ sự phối hợp giữa cơ quan bưu điện với ngành Thuế. Bà chia sẻ: 
Việc phối hợp này sẽ giúp đơn vị có điều kiện gia tăng doanh thu, lợi nhuận, từ đó tạo thêm 
việc làm, thu nhập cho cán bộ, nhân viên bưu điện. Do đây là công việc mới nên khi triển khai 
thực hiện còn gặp phải không ít khó khăn, nhất là trong việc đối soát số liệu thu mới với số nợ 
cũ của người nộp thuế. Nhưng được sự “sát cánh” của cán bộ đội thuế liên xã phường thành 
phố nên công việc này đã cơ bản được giải quyết và bước đầu đi vào nề nếp. 

Có thể nói, hiệu quả bước đầu mang lại từ việc triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế khoán 
đối với cá nhân kinh doanh của ngành Thuế qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh là rất rõ 
ràng và cần tiếp tục duy trì, thực hiện trong thời gian tới. Đây được xem là tiền đề quan trọng 
để ngành Thuế và một số ngành chức năng tiếp tục nghĩ đến việc phối hợp ủy nhiệm thu ở 
những nội dung khác, nhằm góp phần đa dạng hóa hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính đối 
với Nhà nước của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, giúp nâng cao hơn nữa công tác cải cách 
thủ tục hành chính, mang lại hiệu quả trong việc thu thuế vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, 
để công việc này đạt được hiệu quả cao nhất, rất cần sự phối hợp, tạo điều kiện thuận của 
chính quyền tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 



 

Nguồn: Tổ quốc     

Ngày đăng: 23/11/2018 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện Việt Nam ứng dụng dây chuyền tự động, giảm nửa chi phí nhân công 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đánh giá đây là một xung lực mới trong việc ứng 
dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào khai thác sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ. 

 

Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi lễ. 

Tại lễ khai trương Trung tâm Vận chuyển và Kho vận (VC&KV) khu vực phía Nam TP. 
HCM vừa diễn ra hôm 22/11, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng ghi nhận việc này thể hiện 
quyết tâm chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất trên cơ sở cơ giới hóa và tiến tới tự động hóa 
sản xuất của Bưu điện Việt Nam. 

Trung tâm VC&KV khu vực phía Nam đặt tại tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP.HCM, vị trí giao thông thuận lợi, nằm trên trục lộ cao tốc Bến Lức - Long Thành, kết 
nối với đường cao tốc Bắc - Nam và sân bay Long Thành. 

 

Hệ thống dây chuyền khai thác chia chọn tự động của Trung tâm VC&KV khu vực phía Nam 

Với diện tích sàn khai thác xây dựng 15.200m2, Trung tâm VC&KV khu vực phía Nam được 
đầu tư đồng bộ với dây chuyền khai thác chia chọn tự động có công suất 18.000 bưu gửi/giờ 



và các công cụ, dụng cụ tối ưu cho hoạt động sản xuất như xe lồng, xe nâng và các công cụ 
dụng cụ khác. 



 

Nguồn: Báo Nghệ An   

Ngày đăng: 23/11/2018 
Mục: Tin tức   

Nghệ An: Gần 26.000 người tham gia BHXH tự nguyện 

BHXH tự nguyện được xem là cánh cửa an sinh rộng mở dành cho những lao động tự 
do làm việc ở khu vực phi chính thức. Với nhiều hình thức phối hợp tuyên truyền mới 
theo phương châm “tìm đến người lao động”, thời gian qua, tỷ lệ tham gia BHXH tự 
nguyện trên địa bàn tỉnh đã gia tăng đáng kể. 

“Cánh tay” nối dài 

Là xã miền núi nằm ở phía Tây Nam, cách trung tâm huyện Nghĩa Đàn khoảng 25km, đời 
sống người dân xã Nghĩa Khánh chủ yếu dựa vào nông nghiệp và một số ngành nghề dịch vụ 
- thương mại. Những năm qua, nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, lao động trẻ năng động mở 
hướng đi xuất khẩu nên diện mạo kinh tế - xã hội của xã có sự khởi sắc, đời sống nhân dân 
từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, trên địa bàn xã có nhiều người dân là lao động tự do, 
buôn bán tại gia, không thuộc cơ quan, đoàn thể… nào nên tỷ lệ tham gia BHXH còn thấp. 
Nhiều người hiện đang làm ăn buôn bán có thu nhập khấm khá, nhưng vẫn lo lắng về tương 
lai khi già cả, ốm đau. 

 

Cung cấp thông tin chính sách BHXH tự nguyện qua tờ rơi, tập gấp cho người dân xã Nghĩa 
Khánh, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: P.A 

Nắm bắt thực tế đó, BHXH huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp với Bưu điện huyện, cùng chính 
quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đa dạng hóa các hình thức tuyên 
truyền về hình thức BHXH tự nguyện. Mới đây nhất, trung tuần tháng 10/2018, một buổi 
tuyên truyền “về với dân” do BHXH huyện và Bưu điện huyện tổ chức đã mang đến những 
kết quả khả quan. 

Trước khi tuyên truyền, cán bộ 2 đơn vị đã có sự khảo sát, rà soát số người trong độ tuổi lao 
động, nắm bắt đời sống, hoàn cảnh của từng nhóm đối tượng và mời đích danh từng người 
đến tham dự. Buổi tuyên truyền diễn ra sinh động, giàu sức thuyết phục với những video clip, 
màn hình chiếu… cung cấp thông tin chính sách về mức đóng, quyền lợi được hưởng khi 
tham gia BHXH tự nguyện. Nhờ sự sâu sát này mà hiệu quả tuyên truyền trọng tâm, trọng 
điểm hơn. 



 

Tại xã Nghĩa Khánh, sau khi tuyên truyền, rất đông người dân đã đăng ký tham gia BHXH tự 
nguyện. Ảnh: P.A 

Kết thúc buổi tuyên truyền, hàng chục người dân đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay 
tại bàn tư vấn, đại lý thu. Ông Đặng Văn Bình là một trong những người đăng ký 2 hồ sơ 
tham gia BHXH tự nguyện ngay sau buổi tuyên truyền. Ông cho biết, bản thân đã tham gia 
BHXH gần 30 năm và hiện đang hưởng chế độ hưu trí cùng nhiều lợi ích của chế độ BHYT 
kèm theo, vì vậy, khi nắm bắt thêm những thông tin về BHXH tự nguyện, ông quyết định 
đăng ký cho vợ và con trai - là những lao động tự do. Ông khẳng định, đây là sự đầu tư đúng 
đắn, có lợi nhất với gia đình ông để đề phòng những rủi ro khi già yếu, bệnh tật trong tương 
lai. 

Thời gian qua, phương thức phối hợp tuyên truyền giữa ngành BHXH với Bưu điện đã được 
nhiều địa phương triển khai nhịp nhàng, mang lại kết quả cao. Ở xã Hưng Thông, huyện 
Hưng Nguyên, cũng tại một buổi tư vấn về BHXH tự nguyện do Bưu điện huyện chủ trì tổ 
chức, đông đảo người dân bày tỏ sự phấn khởi khi được trực tiếp giải đáp những thắc mắc về 
chính sách BHXH mà lâu nay không biết đi đâu để nhờ “gỡ vướng”. 

Bà Nguyễn Thị Yên ở xóm 5 cho biết, lâu nay bà vẫn tưởng là chỉ có cán bộ nhà nước mới có 
lương hưu, đến bây giờ mới biết là lao động nào cũng có thể được hưởng quyền lợi này với 
chính sách BHXH tự nguyện. “Tôi sẽ cân đối thu nhập rồi mua cho bản thân và động viên 
người thân trong gia đình cùng tham gia” - bà Yên nói. 

Sự vào cuộc của ngành Bưu điện được xem như “cánh tay” nối dài cho ngành BHXH trong 
công tác tuyên truyền, phát triển BHXH tự nguyện. Chỉ tính trong 3 tháng 8,9,10/2018, bưu 
điện 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 85 hội nghị tuyên truyền, tư vấn 
chính sách BHXH tự nguyện cho người lao động, và hơn 2.169 người đã đăng ký tham gia 
ngay tại buổi tuyên truyền. 

Đi từng ngõ, gõ từng nhà 

Song song với sự phối hợp thiết thực giữa BHXH và Bưu điện, ngành BHXH còn giữ mối 
liên hệ mật thiết với chính quyền các địa phương, ban, ngành, đoàn thể để lan tỏa chính sách 
BHXH tự nguyện về tận cộng đồng dân cư. 

Tại huyện Yên Thành, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, việc phát triển BHXH tự 
nguyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến nay, toàn huyện có trên 3.000 người tham 
gia BHXH tự nguyện, trong đó tính riêng 9 tháng năm 2018 đã có khoảng 1.000 người tham 
gia mới. 



Chia sẻ về cách làm hay, bà Hoàng Thị Chín - Giám đốc BHXH huyện Yên Thành cho biết: 
“Có 2 giải pháp mang lại hiệu quả lớn, có sức lan tỏa nhanh, thứ nhất là mở rộng mạng lưới 
cộng tác viên - là những Chi hội trưởng Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… các xóm. Đây là lực 
lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà, đưa được chính sách BHXH đến từng người dân. Thứ hai, 
chúng tôi tích cực triển khai các hoạt động về với dân để trực tiếp đưa thông tin đến cho dân 
hiểu, dân nghe, dân tin, cùng chia sẻ và tháo gỡ khó khăn với họ”. 

 

Đoàn viên BHXH tỉnh tuyên truyền BHXH tự nguyện cho tiểu thương tại chợ. Ảnh: P.A 

Là một trong những tổ chức hội có sự liên kết chặt chẽ với ngành BHXH trong công tác “phủ 
sóng” BHXH tự nguyện, Hội LHPN đã đồng hành tích cực, có trách nhiệm và góp phần 
không nhỏ trong việc nâng tỷ lệ người dân tham gia. Bà Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch Hội 
LHPN huyện Yên Thành cho biết: “Chúng tôi quan niệm rằng tuyên truyền không chỉ là cung 
cấp thông tin chính sách một cách cứng nhắc, mà tuyên truyền phải đúng, trúng từng đối 
tượng, phù hợp với từng hoàn cảnh. Cán bộ phụ nữ thường có sự thấu hiểu và tinh tế, sâu sát 
hơn với mỗi gia đình nên quá trình tuyên truyền cũng thuận lợi hơn để từng bước phổ biến 
kiến thức, thay đổi nhận thức của người dân”. 

Nhờ thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền hiệu quả nên tỷ lệ người tham gia BHXH 
tự nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, từ 9.000 người năm 2009 lên đến gần 26.000 
người - tính đến ngày 31/10/2018, chiếm 13% tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên 
toàn quốc. 

Ông Lê Viết Thức - Phó Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: “Với quan điểm chủ động đến với 
người dân, đưa chính sách đến gần nhân dân, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đại lý thu và phối 
hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hội nghị, sự kiện ở cộng đồng dân cư. Nội dung 
tuyên truyền được trình bày gần gũi, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, nhằm mục đích để cho người 
dân nào cũng có thể nắm bắt được thông tin và nâng hiểu biết, nhận thức về chính sách 
BHXH tự nguyện - một chính sách rất nhân văn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh, đa dạng hóa và không ngừng đổi mới hình thức tuyên truyền để đạt mục tiêu “phủ 
sóng” BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh”. 

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện.  

BHXH tự nguyện có các chế độ hưu trí và tử tuất, không có chế độ ốm đau, thai sản, tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như BHXH bắt buộc. Mức đóng BHXH tự nguyện được 
tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn. 



Mức đóng BHXH tự nguyện của người lao động hàng tháng bằng 22% mức thu nhập 
tháng do người lao động lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng 
BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 
lần mức cơ sở. 

Người lao động được chọn một trong những phương thức đóng: Đóng hàng tháng; 03 
tháng một lần; 06 tháng một lần; 12 tháng một lần; 01 lần cho nhiều năm về sau với mức 
thấp hơn mức đóng hàng tháng hoặc 01 lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn 
mức đóng hàng tháng. 

Phước Anh  

 


