
 

Nguồn: VnMedia      

Ngày đăng: 11/12/2018 
Mục: Dân sinh   

Trả vé AFF Cup qua Bưu điện trong ngày 13, 14/12 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF vừa có thông báo về thời gian trả vé trận chung kết 
lượt về giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia đối với hình thức đặt online. Theo đó, vé sẽ 
bắt đầu được chuyển từ ngày 13-14/12/2018. 

Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ chuyển phát toàn bộ số vé khách hàng đã đăng ký hình thức 
chuyển qua Bưu điện trong 2 ngày 13/12-14/12/2018. 

 

Nhân viên chuyển phát vé AFF Cup liên lạc với khách hàng 

Trường hợp không thể nhận bưu phẩm trong thời gian phát vé trên, từ 08h00-09h30 ngày 
15/12/2018 khách hàng có thể đến bưu cục để nhận lại vé. Bưu điện Việt Nam sẽ thông báo 
cụ thể tới từng khách hàng về địa điểm, bưu cục nhận vé. 

Theo quy định của VFF, sau 09h30 ngày 15/12/2018, tất cả số vé chưa có người nhận sẽ được 
hoàn lại và tập kết trả tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ 10h30 -12h00 ngày 15/12/2018. 

Khi nhận vé, khách hàng phải mang theo Chứng minh thư gốc (dùng đặt vé) để đối chiếu, 01 
bản sao (không cần công chứng) và chứng minh thư của người nhận (trong trường hợp nhận 
thay). 

Để kiểm tra trạng thái vé chuyển phát qua Bưu điện, khách hàng có thể truy cập đường dẫn 
http://www.vnpost.vn/vi-vn/dinh-vi/buu-pham và nhập Mã đơn hàng (Mã xác mua vé thành 
công). 

Cũng theo thông báo của VFF, đối với khách hàng đăng ký nhận vé tại Liên đoàn, thời gian 
trả vé: Từ 9h00 đến 16h30 các ngày 13, 14/12/2018 và từ 09h00 đến 12h00 ngày 15/12/2018. 

Khi đến nhận vé tại AFF, khách hàng cần mang theo bản gốc (dùng để đối chiếu) và 01 bản 
sao (không cần công chứng) của Chứng minh thư dùng để đặt vé; Giấy ủy quyền (viết tay 
hoặc đánh máy không cần công chứng) trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay; 
Bản in email xác nhận hoặc đơn đặt hàng thành công (kiểm tra và lấy thông tin đơn hàng tại 
đây: www.vnpost.vn) 



 

 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội    

Ngày đăng: 11/12/2018 
Mục: Tin tức    

Từ 1/1/2019, triển khai ứng dụng Thẻ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên toàn quốc 

Sáng 11/12, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện tổ chức Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thí điểm và mở rộng phương án ứng dụng CNTT 
trong chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương và Chủ tịch HĐTV Tổng Công 
ty Bưu điện Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có 
đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện. Tại các 
điểm cầu Trung ương có đại diện BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố. 

 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Sau một thời gian thời gian thí điểm, việc ứng dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu 
và trợ cấp BHXH hằng tháng tại TP.Hà Nội và tỉnh Hải Dương đã mang lại hiệu quả rõ nét. 
Theo đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng không phải xuất trình chứng minh nhân 
dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khi đến nhận tiền chế độ. Đặc biệt, công tác chi trả luôn đảm 
bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, phù hợp với chủ trương cải cách TTHC và ứng dụng 
CNTT trong các quy trình nghiệp vụ của ngành BHXH và Nghị quyết số 36a/NQ/CP ngày 
14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đánh giá 
cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành BHXH và Bưu điện trong việc phối hợp triển khai thí điểm 
và mở rộng phương án ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; 
đồng thời qua đó còn góp phần nâng cao chất lượng quản lý người hưởng. 

Trên cơ sở kết quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương lưu ý, các đơn vị trực 
thuộc BHXH Việt Nam, đặc biệt là Vụ Tài chính- Kế toán cần nhanh chóng nghiên cứu, 
hướng dẫn công tác tạm ứng, thanh quyết toán theo đúng quy định; cải tiến hóa đơn theo 
hướng phát triển hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, Vụ Tài chính- Kế toán cùng với Trung tâm 
CNTT (BHXH Việt Nam) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Bưu điện đảm bảo kết 
nối mạng internet giữa hai ngành, nhằm phục vụ việc trao đổi thông tin, dữ liệu đạt chất lượng 
cao nhất. 



 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương 

Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện 
sớm triển khai hướng dẫn, khắc phục những khó khăn, tồn tại; đảm bảo cơ sở vật chất, đào tạo 
tập huấn, hướng dẫn các địa phương tổ chức xây dựng các phương án thực hiện; đẩy mạnh 
tuyên truyền để người hưởng được tiếp cận những tiện ích do CNTT mang lại khi đi lĩnh 
lương hưu và trợ cấp BHXH... 

Tiếp thu những đề xuất của lãnh đạo BHXH Việt Nam, ông Phạm Anh Tuấn- Chủ tịch HĐTV 
Tổng Công ty cam kết, Bưu điện sẽ luôn đồng hành và tiếp tục trở thành "cánh tay" nối dài 
của BHXH Việt Nam trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu và trợ cấp 
BHXH. Trong thời gian tới, Tổng Công ty Bưu điện sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật 
chất, hạ tầng CNTT; tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên chi trả; đảm bảo 
cấp thẻ chi trả đúng quy định. Bên cạnh đó, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế; hướng 
dẫn Bưu điện các tỉnh, thành phố triển khai đạt hiệu quả cao nhất. 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến tháng 11/2018, Bưu điện thực hiện chi trả qua 
Thẻ chi trả tại 18 quận, huyện trên địa bàn TP.Hà Nội và 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương. Theo đó, đã có tổng cộng 336.390 người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng 
tháng bằng tiền mặt qua Thẻ chi trả, với tổng số tiền đã chi là 1.435 tỉ đồng. Cụ thể: Tại Hà 
Nội có 301.096 người và tại Hải Dương có 35.294 người lĩnh lương hưu và trợ cấp qua Thẻ 
chi trả. 

Đến nay, phía Tổng Công ty Bưu điện đã phát hành được 555.802 Thẻ chi trả (chiếm 99,6% 
tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bằng tiền mặt trên địa bàn TP.Hà 
Nội và tỉnh Hải Dương). Vì vậy, thời gian tới, số người lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH qua 
Thẻ chi trả sẽ tiếp tục tăng lên. Đặc biệt, với việc ứng dụng Thẻ chi trả, Bưu điện sẽ thực hiện 
chi trả tại các điểm chi trả trong vòng 10 ngày đầu của tháng; sau thời gian đó sẽ tiếp tục chi 
trả tại các Bưu cục đến ngày 20 hằng tháng cho những người chưa nhận theo lịch cố định. 

Trong thời gian thí điểm và mở rộng phương án, BHXH Việt Nam luôn chủ động kiểm tra, 
giám sát. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện tuyên truyền, giải thích cho người hưởng; chấn 
chỉnh kịp thời các trường hợp gây phiền hà cho người hưởng; rút kinh nghiệm và khắc phục 
kịp thời những tồn tại, hạn chế. 

Trước đó, từ tháng 8/2017, cùng với sử dụng kết nối mạng di động, Tổng Công ty Bưu điện 
đã thực hiện trang bị bổ sung thiết bị kết nối cáp quang để nâng cao tốc độ, chất lượng đường 
truyền internet. Từ tháng 5/2018, tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng chức năng chi trả 
offline tại tất cả các điểm chi trả. Việc chi trả offline đảm bảo thông suốt, không bị gián đoạn; 
qua đó hỗ trợ nhân viên chi trả lập báo cáo, kiểm soát số người, lượng tiền chi trả trong ngày 
đảm bảo chính xác, trước khi đồng bộ dữ liệu chi trả trong ngày vào hệ thống. 



Theo kế hoạch, từ 1/1/2019, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện sẽ mở rộng triển 
khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bằng Thẻ chi trả trên phạm vi toàn quốc. 
Để thực hiện hiệu quả, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ quy trình chi trả, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng và đáp ứng yêu 
cầu quản lý của cơ quan BHXH. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Bưu điện rà soát, bổ sung, 
cập nhật thông tin, dữ liệu người hưởng vào phần mềm quản lý. 

Lê An 



 

 

Nguồn: Báo Ninh Thuận        

Ngày đăng: 12/12/2018 
Mục: Diễn đàn      

Bưu điện tỉnh: Giới thiệu sản phẩm “Lộc Trường Thọ Bưu điện” 

Ngày 10-12, Bưu điện tỉnh phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam 
tổ chức Hội thảo “Sống vui, sống khỏe cùng VNPost và Dai-ichi Life Việt Nam” nhân 
dịp giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm “Lộc Trường Thọ Bưu điện”. 

Lộc Trường Thọ Bưu điện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Việt Nam được thiết 
kế riêng cho khách hàng của VNPost. Sản phẩm có những tính năng như: Bảo vệ đến 99 tuổi 
với thời gian đóng phí ngắn hạn chỉ trong vòng 10 năm; quyền lợi bảo vệ toàn diện trước các 
rủi ro tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; quyền lợi bảo hiểm của khách hàng sẽ tăng 
thêm nếu nguyên nhân rủi ro tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn; ngoài ra 
khách hàng còn nhận lại toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng khi hợp đồng đáo hạn... 

 

Các khách hàng được tư vấn, giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm “Lộc Trường Thọ Bưu điện” 

Tại Hội thảo, khách hàng có cơ hội gặp gỡ và và trao đổi với Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Đình 
Phương, Trưởng khoa Nội Tổng quát, Y học Gia Đình, Bệnh viện FV, TP. Hồ Chí Minh về 
kiến thức của “Bệnh tiểu đường, các nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo và cách phòng bệnh” 
cùng với bí quyết để sống vui, sống khỏe. 

Thế Quang 



 

Nguồn: Đảng cộng sản   

Ngày đăng: 12/12/2018 
Mục: Tin tức  

Mở rộng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp ưu 
đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Hưng Yên, 
Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hậu Giang. 

 

Ảnh minh họa: KS 

Đây là nội dung tại công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thí điểm thực 
hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện. 

Theo đó, thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1/1/2019. Mức chi phí phục vụ chi trả đến người 
thụ hưởng tối đa bằng 40% mức tỷ lệ phí quản lý của toàn tỉnh nhưng phải bảo đảm mức tỷ lệ 
phí chi trả của cấp xã tối thiểu bằng 30% và mức phí quản lý của cấp huyện tối thiểu bằng 
60% mức hiện hưởng. 

Để chuẩn bị cho công tác này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoàn 
thiện Đề án Thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu 
điện và trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. Tăng cường 
công tác kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, 
cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội cấp xã giám sát việc chi trả của cơ quan 
bưu điện để bảo đảm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng “đúng kỳ - đủ số tiền 
- đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng”; kịp 
thời giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc, nếu có, và thanh quyết toán theo đúng quy định. 

Hiện nay, thí điểm chi trả cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện đã 
được áp dụng tại 6 tỉnh, thành phố gồm Quảng Nam, Đắk Nông, Bắc Cạn, Đà Nẵng, TP Hồ 
Chí Minh, Đồng Nai./. 



 

Nguồn: MIC          

Ngày đăng: 12/12/2018 
Mục: Tin tức    

Sẽ thực hiện chi trả lương hưu qua thẻ trên toàn quốc 

Chỉ với một chiếc Thẻ chi trả nhỏ gọn thay thế phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, 
người hưởng hoàn toàn có thể nhận lương hưu hay trợ cấp BHXH một cách nhanh 
chóng, dễ dàng. Đó là những tiện ích nhằm góp phần cải cách hành chính, hướng đến sự 
thuận tiện nhất cho người dân mà ngành Bưu điện và BHXH ghi nhận tại Hội nghị tổng 
kết thí điểm và mở rộng phương án ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng sáng 11/12/2018. 

 

Toàn cảnh hội nghị 

Tháng 4/2017, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam bắt đầu triển khai thí điểm chi trả bảo 
trợ xã hội qua thẻ tại huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương. Từ tháng 5/2017 việc chi trả lương 
hưu và trợ cấp BHXH bằng thẻ tiếp tục được thực hiện tại huyện Bình Giang (Hải Dương) và 
Thanh Trì (Hà Nội).  

Với rất nhiều tiện ích đem lại, ngay sau đó việc thí điểm chi trả qua thẻ tiếp tục được mở rộng 
thêm tại một số quận, huyện ở Hà Nội và Hải Dương. Tính đến tháng 11/2018, Bưu điện đã 
chi trả qua thẻ tại 25 quận, huyện trên địa bàn 2 địa phương trên (trong đó thành phố Hà Nội: 
18/30 quận huyện, Hải Dương: 07/12 quận huyện) với tổng số người là 336.390 người (chiếm 
62% tổng số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt trên địa bàn), 
tổng số tiền chi là 1.435 tỷ đồng.  

Nằm trong địa bàn thí điểm sử dụng thẻ chi trả lương hưu, ông Hoàng Văn Thư, cán bộ hưu 
trí phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết: “Nhận lương hưu qua thẻ 
chi trả ưu việt hơn rất nhiều so với trước đây. Thẻ chi trả gọn nhẹ không sợ bị rách nát. Khi 
đến lĩnh lương hưu, chúng tôi không cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân nữa mà chỉ cần đưa 
thẻ, ký nhận vào danh sách lấy lương và nhận tiền. Thao tác của cán bộ Bưu điện cũng nhanh 
hơn rất nhiều bởi không mất thời gian ghi sổ mà chỉ cần quẹt thẻ, kiểm tra trên máy và trả 
tiền”.  

Tại Hội nghị tổng kết thí điểm và mở rộng phương án ứng dụng CNTT trong chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, đa số ý kiến đều đánh giá cao việc thí điểm ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác chi trả các chế độ BHXH hàng tháng đã mang lại hiệu quả rõ 
nét trong thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
hưởng. Bưu điện Việt Nam đã ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và 
quản lý người hưởng đảm bảo chi trả nhanh chóng, chính xác, kịp thời, phù hợp với chủ 



trương cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong các quy trình nghiệp vụ của Ngành BHXH 
và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 

Theo lộ trình, từ tháng 4 đến tháng 5/2019, phương án này sẽ được triển khai tại 10 tỉnh/thành 
phố: Vĩnh Phúc, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Thanh Hóa, Phú Yên, Đồng Tháp.  

Từ tháng 6 đến tháng 8/2019, triển khai tại 20 tỉnh/thành phố: Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, 
Bắc Kạn, Cần Thơ, Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, Long An, 
Bình Định, Đắk Nông, Lào Cai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Bình, Hải Phòng, Kiên Giang, Lâm 
Đồng, Lạng Sơn. 

Từ tháng 9 đến tháng 11/2019, triển khai tại 31 tỉnh/thành còn lại gồm: Ninh Thuận, Phú Thọ, 
Hưng Yên, Trà Vinh, Bến Tre, Cao Bằng, Hà Nam, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Ngãi, 
Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Yên Bái, Bạc Liêu, Bình Phước, Bình Thuận, 
Cà Mau, Điện Biên, Hậu Giang, Kon Tum, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hà 
Giang, Khánh Hòa, Sơn La, Nam Định, Vĩnh Long. 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng 
định sẽ phối hợp sát sao với BHXH trong việc chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án cụ 
thể triển khai. Đặc biệt tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình, đầu tư nguồn lực cả về con 
người và ứng dụng CNTT. “Tôi yêu cầu Bưu điện các tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh sớm triển 
khai phương án, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để người hưởng hiểu đúng về cách 
thức chi trả này, nhằm mang đến sự thuận tiện nhất cho người dân”, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn 
nhấn mạnh. 

Về phía BHXH Việt Nam, để việc triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc sắp tới đạt hiệu 
quả, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho biết sẽ phối hợp với Bưu 
điện để kết nối mạng CNTT của hai ngành nhằm trao đổi dữ liệu chung một cách thuận lợi.  

BHXH Việt Nam kiến nghị Bưu điện Việt Nam sớm tổ chức hướng dẫn quy trình thực hiện 
phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả và đẩy mạnh hướng dẫn công tác 
tuyên truyền cho các địa phương. Đồng thời, sớm đầu tư trang thiết bị cho Bưu điện tỉnh và 
tập trung đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên Bưu điện thực hiện công việc này. “Cả hai 
ngành sẽ cùng phối hợp chặt chẽ trên tinh thần địa phương nào xây dựng phương án khả thi 
thì sẽ triển khai trước.”, ông Nguyễn Đình Khương cho hay. 

 


