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Tập huấn kỹ năng truyền thông về Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Vừa qua, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lớp “Tập huấn kỹ năng truyền thông về 
BHXH tự nguyện” cho viên chức cơ quan thuộc BHXH tỉnh và nhiên viên Đại lý thu Bưu 
điện tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo. 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Xuân Tiếu nhấn mạnh: 
Lớp tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng những kỹ năng cơ bản trong công tác truyền thông về 
BHXH tự nguyện cho viên chức thuộc BHXH tỉnh và nhân viên Đại lý thu; giúp củng cố, 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phục vụ cho công tác thông tin, 
tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện ngày một hiệu quả hơn. Ông Nguyễn 
Xuân Tiếu đề nghị mỗi cán bộ, viên chức cơ quan BHXH tỉnh và mỗi nhân viên đều phát huy 
vai trò tuyên truyền viên của mình để thông tin, tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, 
đa dạng về phương thức để phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ, toàn diện về công tác BHXH, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch BHXH Việt Nam 
giao. 

 

Ba học viên xuất sắc nhất đã được Ban Tổ chức tặng quà lưu niệm 

  

Với phương pháp giảng dạy tích cực, ông Trương Công Khả đã truyền đạt một số kỹ năng cơ 
bản trong công tác truyền thông trực tiếp tại cơ sở sao cho có hiệu quả nhất như: cách tiếp cận 
đối tượng, trao đổi, thu thập thông tin, tư vấn chính sách.... Cùng với đó là các tình huống giả 
định được đưa ra để các học viên thực hành, giảng viên trực tiếp nhận xét, góp ý những hạn 
chế trong quá trình triển khai công tác truyền thông tại cơ sở để các học viên rút kinh nghiệm 
trong thực tế./. 

PTD 
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Phấn đấu 100% doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT giao dịch hồ sơ điện tử: Nỗ lực 
cải cách vì sự hài lòng của người dân 

Năm 2018, với những nỗ lực cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, sự hài 
lòng của người dân khi đến làm các thủ tục hành chính liên quan tới bảo hiểm xã hội đã 
có bước chuyển biến rõ nét, phấn đấu 100% doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế giao dịch hồ sơ điện tử. Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch quy trình, 
thủ tục giải quyết công việc cũng làm cho người dân hiểu và có tinh thần hợp tác, chia sẻ 
nhiều hơn với cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Người dân giám sát quá trình giải quyết hồ sơ  

Hà Nội là địa phương có số đơn vị và đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã 
hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp rất lớn và biến động hết sức phức 
tạp, lượng khách giao dịch nhiều, thường xuyên trong tình trạng quá tải. Trước đây, khi thực 
hiện công việc một cách thủ công, thường xảy ra khiếu nại về việc thất lạc hồ sơ, giải quyết 
hồ sơ chậm, muộn (tỷ lệ hồ sơ chậm muộn khoảng 20%). Thế nhưng, tình trạng này đã được 
cải thiện trong năm 2018. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, công dân quận Thanh Xuân, sau khi đến 
làm thủ tục nhận chế độ hưu tại BHXH quận chia sẻ: “Thái độ tiếp đón của nhân viên bộ phận 
“một cửa” tại đây rất niềm nở, cách làm việc khoa học, mạch lạc, ứng dụng công nghệ thông 
tin tốt, mọi thủ tục đều rất nhanh gọn. Do vậy, thời gian tiếp nhận và giải quyết các thủ tục 
nhận chế độ hưu trí được thực hiện chỉ trong một buổi sáng”. 
  

 

Làm thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội. Ảnh: Mạnh Hùng 

 
TP Hà Nội cũng đã đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin cho bộ phận "một cửa" tại trụ 
sở BHXH thành phố và BHXH các quận, huyện, thị xã. Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn 
Đức Hòa cho biết: Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" 
đã mang lại sự thuận tiện cho người dân, bảo đảm công khai, minh bạch các thủ tục hành 
chính, ngăn chặn tình trạng sách nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ. 



Người dân có nhu cầu chỉ phải nộp hồ sơ và nhận lại kết quả tại một đầu mối. Ngoài ra, thông 
qua Cổng thông tin điện tử của BHXH thành phố, người dân có thể theo dõi, giám sát, tra cứu 
quá trình và kết quả giải quyết hồ sơ của cơ quan BHXH. 

Mặt khác, việc áp dụng cơ chế "một cửa" cũng giúp các phòng, bộ phận nghiệp vụ có điều 
kiện tập trung và chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền chuyên môn. Đối với 
những hồ sơ chậm hạn (chiếm gần 5%) có nguyên nhân chủ yếu là khách quan (hồ sơ giải 
quyết trợ cấp tuất phải qua khâu xác minh, hồ sơ thanh toán trực tiếp BHYT phải qua giám 
định đa tuyến, hồ sơ chốt sổ của những đơn vị có nhiều lao động). Với việc công khai, minh 
bạch quy trình, thủ tục giải quyết các thủ tục, người dân đã dần thông cảm hơn và chia sẻ khó 
khăn với cơ quan BHXH, không phát sinh khiếu nại. 

Rút ngắn thời gian, tiết kiệm nhân lực 

Để có được những chuyển biến ấn tượng trong cải cách hành chính, BHXH thành phố đã chủ 
động xây dựng nhiều giải pháp, sáng kiến. Trong đó, phải kể tới việc BHXH thành phố đã 
phối hợp với Bưu điện Hà Nội xây dựng kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm 
của Bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa điện tử”. Từ khi thực hiện, việc 
tiếp nhận và quyết toán giữa BHXH thành phố với Bưu điện bảo đảm nhanh chóng và chính 
xác. Đến nay, 30 quận, huyện, thị xã với 584 xã, phường, thị trấn cũng thực hiện hình thức 
giao dịch điện tử và chuyển kết quả qua dịch vụ bưu chính, rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT 
cho trẻ em dưới 6 tuổi xuống dưới 2 ngày đối với địa bàn quận và dưới 3 ngày đối với địa bàn 
huyện. 
 
BHXH TP Hà Nội là đơn vị thí điểm thực hiện giám định BHYT điện tử thông qua Cổng 
thông tin giám định BHYT, BHXH Việt Nam. Hiện tại, 100% các cơ sở khám, chữa bệnh 
BHYT trên địa bàn thành phố đã thực hiện kết nối và chuyển số liệu thanh toán viện phí 
BHYT hằng ngày lên cổng tiếp nhận của hệ thống thông tin giám định. Nhờ đó, công tác giám 
định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh được nhanh và chính xác hơn, hạn chế việc lạm 
dụng Quỹ BHYT. Việc kết nối với ngân hàng, kho bạc đã giúp rút ngắn thời gian giao dịch, 
chờ đợi, tiết kiệm nhân lực, phục vụ kịp thời cho công tác tổng hợp số liệu thu, nợ BHXH, 
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động. BHXH thành phố đang phấn 
đấu thực hiện giao dịch điện tử mức độ 4 về kê khai, thu nộp BHXH, BHYT. 

Theo BHXH TP Hà Nội, hiện vẫn còn gần 6% đơn vị chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, 
gồm các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động có dưới 10 lao động, 
phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của BHXH thành 
phố. Khu làm việc tại bộ phận “Một cửa” của BHXH nhiều quận, huyện, thị xã chật hẹp; cơ 
sở vật chất và trang thiết bị xuống cấp, không tránh khỏi ảnh hưởng đến việc phục vụ người 
dân. Hệ thống các quy định, quy trình, thủ tục hành chính còn một số vướng mắc do hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật còn chưa đồng bộ. 

Trong thời gian tới, BHXH TP Hà Nội tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ phận “một cửa” và hoàn 
thiện phần mềm “một cửa điện tử”, tăng cường công tác giám định trên hệ thống thông tin 
giám định BHYT; phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở 
khám, chữa bệnh theo cảnh báo từ hệ thống giám định điện tử, nâng cao chất lượng công tác 
giám định BHYT. Hết năm 2018, BHXH thành phố kỳ vọng đạt mục tiêu 100% doanh nghiệp 
tham gia BHXH, BHYT giao dịch hồ sơ điện tử. 
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Chủ tịch Hà Nội đề nghị giữ lại tên Bưu điện Hà Nội 

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, mong muốn giữ lại tên Bưu điện Hà Nội là 
hoàn toàn hợp lý. 

Trước quyết định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đổi tên Bưu điện Hà Nội 
thành VNPT Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có văn 
bản gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ lại tên cũ. 

Ảnh: Vnexpress. 

Theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội, trải qua 40 năm sử dụng, Bưu điện Hà Nội đã trở 
thành hình ảnh gắn bó với hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm), trở thành điểm di tích của người dân 
Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Việc thay đổi tên đã làm mất đi hình ảnh rất đỗi quen 
thuộc đối với người dân Thủ đô; dư luận, báo chí đã phản ánh rất nhiều về tâm tư, tình cảm và 
nguyện vọng của người dân. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, mong muốn giữ lại tên 
Bưu điện Hà Nội là hoàn toàn hợp lý./. 

Huy Nam/VOV1 
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VinFast bắt tay VNPost, xây trạm sạc cho xe máy điện đến tận bưu cục tuyến xã 

Vingroup vừa tuyên bố hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) để xây 
dựng điểm sạc và cửa hàng tiện ích tại hệ thống bưu điện, bưu cục trên toàn quốc. 

 

Vingroup và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) ký kết hợp tác 

Ngày 6/12, Vingroup và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã ký thỏa thuận hợp tác 
nhằm xây dựng các điểm sạc và cửa hàng tiện ích tại hệ thống bưu điện, bưu cục trên toàn 
quốc. Cùng với Petrolimex và PV Oil – VNPost là đối tác tiếp theo của Vingroup trong mục 
tiêu xây dựng 30.000 – 50.000 “tiện ích một điểm” cho hệ sinh thái xe máy và ô tô điện 
VinFast; đồng thời mở rộng các dịch vụ khác của tập đoàn đến tận các tuyến huyện/xã. 

Theo thỏa thuận hợp tác, các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup sẽ tiến hành khảo sát 
13.000 điểm hiện diện trên cả nước của VNPost để triển khai xây dựng mô hình dịch vụ phù 
hợp. 

Cụ thể, tại các bưu điện, bưu cục - VinFast Service sẽ tiến hành lắp đặt các trạm sạc để phục 
vụ sản phẩm ô tô và xe máy điện, trong khi khối bán lẻ triển khai hệ thống cửa hàng tiện lợi 
VinMart + nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, nông sản, đồ ăn 
nhanh… Đây cũng là điểm đăng ký thẻ khách hàng thân thiết VinID để thụ hưởng những 
chính sách ưu đãi tốt nhất của Tập đoàn Vingroup trên toàn quốc. 



Trạm sạc cho xe máy điện VinFast. Ảnh minh họa: Phúc Vinh 

Mô hình hợp tác trên nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện ích đa dạng và 
đầy đủ từ sạc, thuê pin xe điện đến mua sắm, nghỉ ngơi, ăn uống, thanh toán không dùng tiền 
mặt… chỉ tại “một điểm” dừng chân. 

Thông qua thỏa thuận hợp tác với VNPost, Vingroup không chỉ nhanh chóng đạt đến mục tiêu 
xây dựng 30.000 – 50.000 điểm sạc xe điện đến năm 2020 mà còn đưa các thương hiệu khác 
của tập đoàn như VinMart+,  VinEco, VinMart Cook…. vươn đến các tuyến huyện xã, góp 
phần tăng sự hiện diện và độ phủ của hệ sinh thái Vingroup trên toàn quốc. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn 
Vingroup cho biết: “Song hành với quá trình ra mắt và phân phối sản phẩm xe máy điện, 
Vingroup cũng đang nỗ lực triển khai nhanh chóng hệ sinh thái sản phẩm, bao gồm các điểm 
sạc trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở khắp vùng miền và địa bàn. Ngoài ra, 
Tập đoàn sẽ cung cấp thêm cho khách hàng những dịch vụ gia tăng tại các điểm sạc nhằm 
mang lại những trải nghiệm tiện nghi, thoải mái cho người dùng”. 

Trước đó, Vingroup cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) – hai đơn vị nắm giữ  phần lớn thị phần các cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam để triển khai rộng rãi mô hình “Tiện ích một điểm” tương 
tự. 

Như vậy, chỉ trong gần 2 tháng, Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành việc ký kết hợp tác với các 
đối tác có mạng lưới dịch vụ lớn nhất Việt Nam, giữ đúng cam kết cung cấp những sản phẩm 
chất lượng tốt, dịch vụ hậu mãi vượt trội tới người tiêu dùng; đồng thời, khẳng định tầm nhìn 
chiến lược và năng lực triển khai tốc độ, hiệu quả của Vingroup trong kinh doanh. 
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Vingroup xây trạm sạc, tiện ích tại hệ thống Bưu điện Việt Nam 

Ngày 6/12/2018, Tập đoàn Vingroup và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) đã 
ký thỏa thuận hợp tác nhằm xây dựng các điểm sạc và cửa hàng tiện ích tại hệ thống 
bưu điện, bưu cục trên toàn quốc. 

Cùng với Petrolimex và PV Oil - VNPOST là đối tác tiếp theo của Vingroup trong mục tiêu 
xây dựng 30.000 - 50.000 “tiện ích một điểm” cho hệ sinh thái xe máy và ô tô điện VinFast; 
đồng thời mở rộng các dịch vụ khác của Tập đoàn đến tận các tuyến huyện/xã. 

Theo thỏa thuận hợp tác, các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup sẽ tiến hành khảo sát 
13.000 điểm hiện diện trên cả nước của VNPOST để triển khai xây dựng mô hình dịch vụ phù 
hợp. 

Cụ thể, tại các bưu điện, bưu cục - VinFast Service sẽ tiến hành lắp đặt các trạm sạc để phục 
vụ sản phẩm ô tô và xe máy điện, trong khi khối bán lẻ triển khai hệ thống cửa hàng tiện lợi 
VinMart + nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, nông sản, đồ ăn 
nhanh… Đây cũng là điểm đăng ký thẻ khách hàng thân thiết VinID để thụ hưởng những 
chính sách ưu đãi tốt nhất của Tập đoàn Vingroup trên toàn quốc. 

Mô hình hợp tác trên nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện ích đa dạng và 
đầy đủ từ sạc, thuê pin xe điện đến mua sắm, nghỉ ngơi, ăn uống, thanh toán không dùng tiền 
mặt… chỉ tại “một điểm” dừng chân. 

Thông qua thỏa thuận hợp tác với VNPOST, Vingroup không chỉ nhanh chóng đạt đến mục 
tiêu xây dựng 30.000 - 50.000 điểm sạc xe điện đến năm 2020 mà còn đưa các thương hiệu 
khác của Tập đoàn như VinMart+, VinEco, VinMart Cook…. vươn đến các tuyến huyện xã, 
góp phần tăng sự hiện diện và độ phủ của hệ sinh thái Vingroup trên toàn quốc. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Vingroup cho biết: “Song hành với quá trình ra mắt và phân phối sản phẩm xe máy điện, 
Vingroup cũng đang nỗ lực triển khai nhanh chóng hệ sinh thái sản phẩm, bao gồm các điểm 
sạc trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở khắp vùng miền và địa bàn. Ngoài ra, 
Tập đoàn sẽ cung cấp thêm cho khách hàng những dịch vụ gia tăng tại các điểm sạc nhằm 
mang lại những trải nghiệm tiện nghi, thoải mái cho người dùng”. 



Trước đó, Vingroup cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - hai đơn vị nắm giữ  phần lớn thị phần các cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam để triển khai rộng rãi mô hình “Tiện ích một điểm” tương 
tự. 

Như vậy, chỉ trong gần 2 tháng, Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành việc ký kết hợp tác với các 
đối tác có mạng lưới dịch vụ lớn nhất Việt Nam, giữ đúng cam kết cung cấp những sản phẩm 
chất lượng tốt, dịch vụ hậu mãi vượt trội tới người tiêu dùng; đồng thời, khẳng định tầm nhìn 
chiến lược và năng lực triển khai tốc độ, hiệu quả của Vingroup trong kinh doanh. 

 Minh Tuấn 


