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Tổ chức chương trình “Bưu điện Việt Nam cùng em đến trường” 

Sáng 3/12, tại xã Thào Chư Phìn (Si Ma Cai), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối 
hợp với Bưu điện tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình “Bưu điện Việt Nam cùng em đến 
trường”. 

Tại chương trình, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tặng UBND huyện Si Ma Cai, Trường 
PTDT bán trú Tiểu học Thào Chư Phìn mỗi đơn vị 1 tranh tem kỉ niệm; tặng 10 suất học bổng 
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập; 4 máy lọc nước, 6 
bình nóng lạnh, 20 bình nhựa đựng nước kèm chân giá kê bình, 80 chiếc chăn, gối, đệm, bàn 
gấp, bút mực, áo ấm mùa đông… cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Thào Chư Phìn. Tổng 
giá trị các phần quà trên 210 triệu đồng. 

 

Tặng tem kỷ niệm cho UBND huyện Si Ma Cai. 

Đây là hoạt động đã thành thông lệ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hướng tới học sinh 
vùng sâu, vùng xa tại các tỉnh miền Trung, miền núi phía Bắc. Qua đó phát huy truyền thống 
nghĩa tình, tương thân tương ái, sẻ chia với những người dân, đặc biệt là trẻ em vùng cao, 
vùng xa còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 



 

Trao 10 suất học bổng cho học sinh xuất sắc 
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'Bám dân, bám cơ sở' để phát triển BHXH tự nguyện 

Đội ngũ cán bộ 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 người dân tham gia bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tự nguyện.  

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là chủ trương lớn của Nhà nước, trong 
đó có đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện 
thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đề ra. 

Tính đến hết tháng 10/2018, cả nước có 251.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Đa số 
người tham gia BHXH tự nguyện là những người đã tham gia BHXH bắt buộc và tham gia 
BHXH tự nguyện đóng nốt số năm còn thiếu để hưởng chế độ. 

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 tham gia BHXH tự nguyện so với năm 2017. 

Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu do 
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… Theo ông Liệu, kế hoạch từ nay đến hết năm 2018, 
toàn ngành cần phát triển 141.730 người tham gia. Đây được xem là nhiệm vụ khá khó khăn 
đối với các địa phương. 

Tại hội nghị trực tuyến về phát triển BHXH tự nguyện vừa được BHXH Việt Nam tổ chức, 
kinh nghiệm từ những địa phương thực hiện tốt công tác này đều nhận được sự vào cuộc tích 
cực của chính quyền địa phương, cũng như sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể liên 
quan. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ 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 an 
sinh xã hội bền vững. 

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. 

Là đơn vị có thành tích phát triển BHXH tự nguyện khá tốt ở Tây Nam Bộ, đại diện BHXH 
tỉnh Tiền Giang 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, MTTQ, 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, trong đó yêu cầu mỗi tháng mỗi đại lý phải vận 
động được tối thiểu một đối tượng tham gia mới; cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, 
hướng tới từng đối tượng tiềm năng”.                                             

Là một kênh đại lý lớn của ngành BHXH, đến ngày 28/11, Tổng công ty Bưu điện Vệt Nam 
đã tổ chức gần 1.000 hội nghị tuyên truyền theo hình thức thương mại ở 20 tỉnh, thành phố, 
với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới là 20.587 người. Trong đó có những 
địa phương triển khai tốt như: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh 
Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đồng Tháp...  



Dự kiến, tháng 12/2018, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ mở rộng triển khai trên mô hình 
này trên phạm vi toàn quốc, với mục tiêu trong quý IV/2018 tổ chức 1.700 hội nghị, với số 
người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới là 30.000 người. 

Sang năm 2019, ngành Bưu điện cũng đặt mục tiêu tổ chức hơn 8.780 hội nghị tuyên truyền, 
vận động, thêm mới 219.600 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Từ thực trạng triển khai tại các địa phương, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành 
phố cần 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 đến xã như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên…); 
lựa chọn, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; 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 tham gia cho từng đại lý thu; đánh giá và khen 
thưởng kịp thời. 

Ngành BHXH phấn đấu đến năm 2021 sẽ có 1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 
BHXH tự nguyện, tương ứng với 600.000 người; đến năm 2025 đạt khoảng 2,5% lực lượng 
lao động trong độ tuổi tham gia, tương ứng với 1.500.000 người; đến năm 2030 đạt khoảng 
5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia, tương ứng đạt trên 3.000.000 người. 
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Còn 30 vé AFF Cup chưa có người nhận qua VNPost 

Hiện còn 10 bưu gửi (tương đương 30 vé) chưa được phát tới tay người nhận, bởi các lý do 
như: khách hàng không có mặt tại Hà Nội trong thời gian VNPost đi phát, địa chỉ nhận thiếu 
thông tin, nhân viên phát điện thoại nhiều lần nhưng khách hàng không nghe máy... 

 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) cho biết, sau ba ngày (từ 30/11 đến ngày 2/12) 
chuyển phát vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines, hơn 15.000 
vé đã được chuyển phát tới tận địa chỉ khách hàng yêu cầu tới 12 quận nội thành Hà Nội. Để 
đảm bảo sự minh bạch, cả ba đơn vị là VFF, GMO và VNPost đều giám sát chặt chẽ việc 
chuyển phát vé.  

Hiện còn 10 bưu gửi (tương đương 30 vé) chưa được phát tới tay người nhận, bởi các lý do 
như: khách hàng không có mặt tại Hà Nội trong thời gian VNPost đi phát, địa chỉ nhận thiếu 
thông tin, nhân viên phát điện thoại nhiều lần nhưng khách hàng không nghe máy. Số vé 
chuyển hoàn này là của các khách hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Đống Đa và 
Long Biên. 

Bắt đầu từ 13h chiều nay 4/12, VNPost sẽ bố trí nhân viên phát tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá 
Việt Nam (VFF) để trả vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 cho những khách hàng không 
kịp nhận vé trong 3 ngày nhân viên Bưu điện tới phát tại nhà. VNPost lưu ý, khách hàng khi 
tới nhận vé tại VFF vẫn phải xuất trình chứng minh thư hoặc hoặc thẻ căn cước công dân 
trùng khớp với thông tin khi đăng ký mua vé online. 

Đối với những trường hợp khách hàng không thể nhận vé có thể ủy quyền cho người nhận hộ. 
Tuy nhiên người nhận hộ phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của 
người đăng ký mua vé, đồng thời nộp bản photo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân 
của người nhận hộ cho nhân viên Bưu điện. 

Nếu sau 12h ngày 6/12, khách hàng không đến nhận vé chuyển hoàn tại VFF, VNPost sẽ bàn 
giao toàn bộ số vé này cho VFF. 
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Người dân và doanh nghiệp có thể nhận Phiếu Lý lịch tư pháp tại nhà 

Từ ngày 4-12, người dân, doanh nghiệp có thể nhận Phiếu Lý lịch tư pháp từ Sở Tư 
pháp TPHCM tại nhà, hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu.  

Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Sở Tư pháp TPHCM và Bưu điện TPHCM trong việc 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ lĩnh vực lý lịch tư pháp. 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, hàng ngày, Sở Tư pháp 
giải quyết từ 600-1.2000 hồ sơ hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, 
khoảng 50% lượng hồ sơ hành chính là cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Lượng hồ sơ quá nhiều nên 
người dân khi đến Sở Tư pháp TPHCM làm thủ tục trực tiếp thường phải chờ đợi cả khi nộp 
hồ sơ lẫn khi đến nhận kết quả. 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, với việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện, người dân 
và doanh nghiệp có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí khi yêu cầu cấp Phiếu Lý 
lịch tư pháp mà không cần phải đến Sở Tư pháp TPHCM. 

Phó Giám đốc Bưu điện TPHCM Nguyễn Hữu Thịnh cho hay, khi người dân, doanh nghiệp 
có nhu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, nhân viên bưu điện sẽ đến tận nơi nhận hồ sơ và khi có 
kết quả, sẽ mang tới tận địa chỉ người dân yêu cầu để trả. Thời gian chuyển nộp hồ sơ hoặc 
phát trả kết quả là 1 ngày với các quận, huyện TPHCM (riêng huyện Cần Giờ và Củ Chi là 2 
ngày) và từ 2-5 ngày với các tỉnh, thành trong cả nước. Cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ và 
chuyển trả kết quả dao động từ 26.000 – 53.000 đồng/hồ sơ (tùy địa bàn trong TPHCM hay 
các tỉnh, thành; tùy cân nặng hồ sơ). 

 

Sở Tư pháp TPHCM phối hợp với Bưu điện TPHCM triển khai nhận hồ sơ, trả kết quả cấp 
Phiếu Lý lịch tư pháp tại nhà phục vụ người dân 

Mẹ Việt Nam anh hùng và những người hoạt động cách mạng trước ngày 19-8-1945 được 
miễn cước nộp hồ sơ, nhận kết quả; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 
lao động, thương bệnh binh, người hoạt động cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người nghèo… 
được giảm 50% giá cước.                                                                

 


