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Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự ký kết thỏa thuận hợp tác 

 



 

Nguồn: Lao động Thủ đô    

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

Chương Mỹ: Hướng dẫn lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chương Mỹ vừa phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức 
hội nghị hướng dẫn lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), 
cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và ký hợp đồng thuê, khoán 
công việc. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo UBND, cán bộ trực tiếp làm công tác tăng, 
giảm đối tượng tham gia BHYT các xã, thị trấn. 

 

Lãnh đạo BHXH - Bưu điện huyện Chương Mỹ ký kết hợp đồng về 
cập nhật biến động thành viên hộ gia đình. ảnh: BHXH Chương Mỹ 

Tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện đã triển khai Công văn số 2888 của BHXH Việt Nam về 
việc hướng dẫn việc hoàn thành dữ liệu thành viên hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ UBND xã lập 
danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình; Công văn số 4492 và Kế hoạch của BHXH 
Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Công văn số 2888 của BHXH Việt Nam; hướng dẫn 
chi tiết việc cập nhật tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT, cập nhật biến động thành viên hộ 
gia đình tham gia BHYT... 

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bưu điện huyện đã trình bày dự thảo hợp đồng thuê, khoán công 
việc về hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, quyền và nghĩa vụ của các 
bên; hướng dẫn lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình theo biểu mẫu. 

Các đại biểu cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan tới giảm đối tượng tham gia BHYT 
trong trường hợp là người có công, người cao tuổi mất đi và thời gian cập nhật biến động 
thành viên hộ gia đình tham gia BHYT đối với những trường hợp trẻ em được sinh từ tháng 
10/2018 trở về trước. 



 

Nguồn: BHXH Quảng Bình         

Ngày đăng: 25/11/2018 
Mục: Tin tức    

Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn hoàn thiện dữ liệu thành 
viên hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh 

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 
Hội nghị hướng dẫn hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT trên địa 
bàn tỉnh. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Vẽ - Phó Giám đốc 
BHXH tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Phúc - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh; 

Tham dự Hội nghị còn có đại diện các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh; Bảo hiểm 
xã hội, Bưu điện cấp huyện, thị xã, thành phố có: Lãnh đạo phụ trách điều chỉnh tăng giảm, kế 
toán trưởng, cán bộ nghiệp vụ phụ trách điều chỉnh tăng giảm. 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Vẽ-Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn 
mạnh: Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, công văn số 300/ 
UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác lập danh sách hộ gia đình 
tham gia BHYT. Do đó, BHXH  tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị liên 
quan, đặc biệt là Bưu điện tỉnh tích cực thực hiện công tác điều tra, lập danh sách, xây dựng 
cơ sở dữ liệu về đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, 
toàn hệ thống BHXH tỉnh đã nhập vào phần mềm quản lý hộ gia đình tham gia BHYT trên 
292 ngàn hộ với trên 940 ngàn nhân khẩu, hoàn thành được yêu cầu đề ra ban đầu của BHXH 
Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, đến nay dữ liệu đã cập nhật trên hệ thống phần 
mềm quản lý của BHXH tỉnh còn có một số tồn tại, đó là: Thông tin thành viên hộ gia đình 
còn thiếu, chưa chính xác, chưa được cập nhật biến động tăng, giảm từ năm 2016 đến nay. Vì 
vậy, để khắc phục các tồn tại trên và thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu người tham gia 
BHYT chính xác, trở thành cơ sở dữ liệu quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ, ngày 
03/08/2018 BHXH Việt Nam đã ban hành công văn 2888/BHXH-BT về việc hướng dẫn việc 
hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc 
tham gia BHYT hộ gia đình; ngày 30/10/2018 UBND tỉnh có công văn số 1823/UBND-
KGVX chỉ đạo BHXH tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc hoàn thành 
dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Do đó, buổi tập huấn hôm 
nay, tôi yêu cầu các đồng chí tham gia tập huấn tập trung chú ý lắng nghe, nắm kỹ những nội 
dung về quy trình nghiệp vụ hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT để về 
tập huấn cho các UBND xã, phường, thị trấn. 

 
 

Toàn cảnh Hội nghị 



Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Phúc-Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh yêu cầu cán bộ 
của ngành Bưu điện thực hiện việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT 
đúng, chính xác, không chủ quan, không chạy theo thành tích, thông tin của hộ gia đình tham 
gia BHYT cập nhật chính xác, các mẫu số phải đầy đủ thông tin; Bưu điện huyện phối hợp 
với BHXH huyện thống nhất đầu mối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc 
hoàn thiện dữ liệu. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin hướng 
dẫn quy trình nghiệp vụ hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT. 

 
 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Bắc Kạn       

Ngày đăng: 26/11/2018 
Mục: Tin tức 

 

Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu 
chính công ích, từ tháng 6/2017, UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức 
ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ bưu chính công ích. 

 
UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận 
hợp tác 

Theo biên bản thỏa thuận, 2 bên thống nhất phối hợp trong việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và cung cấp dịch vụ bưu chính 
chuyển phát; Hợp tác trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ tài chính; Cung ứng các dịch vụ 
phân phối, truyền thông. Đại diện các sở, ban, ngành, UBND một số huyện, thành phố cũng 
đã ký thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích với Bưu điện tỉnh. 

Theo đó, chất lượng dịch vụ bưu chính và giá cước áp dụng đối với việc chuyển phát hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phải được công khai tại các 
điểm phục vụ bưu chính và trên trang tin điện tử của doanh nghiệp cung ứng bưu chính 
công ích. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 591/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 về việc công bố danh mục TTHC thực hiện và không 
thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc 
phạm vi giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn 
tỉnh. Đồng thời UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 19/6/2017 thực 
hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Về quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đối với các TTHC không bắt buộc 
người dân phải đến trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thì tổ chức, cá nhân có 



yêu cầu giải quyết TTHC chỉ cần đến các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã thuộc Bưu 
điện tỉnh để nộp hồ sơ, kèm lệ phí (nếu có) thay vì việc phải đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” cấp tỉnh, huyện để nộp hồ sơ và 
nhận kết quả. Nhân viên Bưu điện sẽ tiếp nhận hồ sơ, thu tiền lệ phí, phí dịch vụ chuyển 
phát và cấp phiếu xác nhận cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Sau đó thực hiện chuyển hồ sơ 
và lệ phí tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC đảm bảo an toàn, chính xác, kịp thời. 
Khi có kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ chuyển phát đến tận tay cho người dân theo địa chỉ 
đã đăng ký. 

Đối với các TTHC bắt buộc người dân phải đến nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết, khi có kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ chuyển phát đến tận tay cho người dân theo địa 
chỉ đã đăng ký. Với các trường hợp đăng ký hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 người thực hiện 
TTHC tích chọn nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Hệ thống kết nối sẽ chuyển 
thông tin địa chỉ của người đăng ký trực tuyến đến bộ phận đầu mối của Bưu điện. Bưu điện 
sẽ liên hệ người đăng ký và thống nhất thời gian thu hồ sơ. 

Từ khi ký kết đến nay, UBND tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương để nghiên cứu nhu cầu, cung cấp 
dịch vụ hành chính công. Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải 
quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích cho 
các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Bưu điện tỉnh cũng đã phối hợp với các địa 
phương tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, nhân dân về công tác nhận hồ sơ và trả kết quả 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích./. 

 



 

Nguồn: Truyền hình Tuyên Quang     

Ngày đăng: 26/11/2018 
Mục: Tin tức   

Hội thảo sức khỏe và giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-Ichi Life Việt Nam vừa 
tổ chức Hội thảo sức khỏe và giới thiệu sản phẩm bảo hiểm “Lộc Hưng Thịnh Bưu 
Điện” 

 

  

Tại Hội thảo, hơn 150 khách hàng đã được Giáo sư – Bác sỹ Đặng Văn Dương, nguyên Giám 
đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) giới thiệu những kiến thức về 
sức khỏe, sự nguy hiểm của các căn bệnh hiểm nghèo liên quan đến ung thư, tim mạch, cũng 
như cách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, lối sống lành mạnh, sống vui, sống khỏe. 

Cũng tại Hội thảo, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm 
“Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện”. Đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dành riêng cho các khách 
hàng của Bưu Điện Việt Nam, với nhiều chính sách ưu đãi, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của 
khách hàng./. 

  



 

Nguồn: Dân trí          

Ngày đăng: 26/11/2018 
Mục: Thể thao  

Cách mua vé online xem trận bán kết giữa Việt Nam và Philippines tại Mỹ Đình 

Vào lúc 10h00 ngày 28/11, LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ chính thức mở bán 25.000 vé 
online (thay vì bán vé trực tiếp tại quầy và đường công văn). Dưới đây là cách để độc giả 
có thể mua vé online theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam trước Philippines trên 
sân Mỹ Đình.  

Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền lọt vào vòng bán kết AFF Cup 2018 với ngôi đầu bảng 
A. Đối thủ của chúng ta ở vòng đấu sắp tới sẽ là Philippines (xếp thứ 2 bảng B). Trận lượt đi 
sẽ diễn ra ở sân Panaad, Bacolod vào ngày 2/12, trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình ngày 6/12. 

 

Trang bán vé trực tuyến của VFF 

Ở vòng bán kết AFF Cup 2018, VFF sẽ mở bán vé online. Lần này, toàn bộ 25.000 vé sẽ được 
bán qua hình thức online sau những bất cập của hình thức bán vé truyền thống trong hai trận 
đấu ở vòng bảng gặp Malaysia và Campuchia. Có 4 mệnh giá vé là 200.000, 300.000, 400.000 
và 500.000 đồng/một vé. 

Thời gian mở bán sẽ bắt đầu từ 10h00 ngày 28/11 đến 12h00 ngày 29/11 (hoặc đến khi hết 
vé). 

Để mua vé online, độc giả phải truy cập vào các website: vebongdaonline.vn; 
vebongonline.com.vn; ticketonline.vff.org.vn; vebongda.vff.org.vn. Tại đây, người dùng sẽ 
đăng nhập vào tài khoản trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản, độc giả sẽ phải đăng ký. 



 

Nếu chưa có tài khoản, người hâm mộ sẽ đăng ký tài khoản mới 

Tiếp đến, một bảng sơ đồ vị trí ghế ngồi trên SVĐ Mỹ Đình sẽ hiện ra để người hâm mộ lựa 
chọn (giống bán vé xem phim). Sau khi lựa chọn chỗ ngồi, người hâm mộ sẽ thanh toán trực 
tuyến qua các thẻ ATM nội địa hoặc thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master Card…). Người 
hâm mộ (với 1 chứng minh thư/Thẻ căn cước công dân) chỉ được mua 1 lần với 4 vé cùng 
mệnh giá. 

Sau khi đặt vé thành công, người hâm mộ sẽ nhận được email phản hồi, trong đó có thông tin 
liên quan tới vé (thông tin vé, chỗ ngồi…). 

Người hâm mộ có thể nhận vé qua hai cách: 

- Chuyển trực tiếp qua dịch vụ Bưu điện Việt Nam (VN Post) cho khách hàng lựa chọn dịch 
vụ này và có địa chỉ tại 12 quận nội thành Hà Nội. Điều kiện nhận vé: Có CMND/Thẻ căn 
cước gốc để đối chiếu. 

Đối với những vé sau thời gian chuyển phát (trước ngày thi đấu 2 ngày), sẽ được tập kết trở 
lại một địa điểm là Liên đoàn bóng đá Việt Nam (Đường Lê Quang Đạo, P.Phú Đô, Q.Nam 
Từ Liêm, TP.Hà Nội) và trả đến 12 giờ của ngày thi đấu. 

- Đối với khách hàng ngoại tỉnh hoặc không sử dụng dịch vụ chuyển phát, nhận vé tại: Liên 
đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. 

Thời gian trả vé: Từ 09h đến 16h30 các ngày 30/11/, 1/12 và 2/12/2018. 

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thư ký VFF - Lê Hoài Anh đã chia sẻ: “VFF đã triển 
khai 3 hình thức bán vé là: online, bán trực tiếp và công văn. Nhưng hai hình thức bán trực 
tiếp và qua công văn tồn tại nhiều bất cập vì người mua phải xếp hàng rất dài. 

Bên cạnh đó, tình trạng phe vé còn tồn tại. Vậy nên chúng tôi đã tính tới khả năng đổi phương 
thức bán. Nếu Việt Nam vào bán kết, toàn bộ 25.000 vé phân phối cho người hâm mộ sẽ được 
bán online”. 

 



 

 

Nguồn: Bưu điện       

Ngày đăng: 24/11/2018 
Mục: Bưu chính      

 

 



 


