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2018, Bưu điện Việt Nam đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Năm 2018, Bưu điện Việt Nam (VietNam Post) đã “cán đích” trước hạn 2 năm của kế 
hoạch giai đoạn 2016 - 2020, với tổng doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ 2017, tổng lợi 
nhuận tăng 40% so với cùng kỳ. 

Thông tin được ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc VietNam Post đưa ra tại Hội nghị triển 
khai kế hoạch 2019 diễn ra trong ngày 13 - 14/12. 

Những con số ấn tượng 

Kết quả doanh thu và lợi nhuận VietNam Post đạt được trong bối cảnh toàn Tổng công ty đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, đổi 
mới cách thức tổ chức sản xuất và chuyển giao căn bản đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Tổng 
công ty. 

Năm 2018, Bưu điện Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp các 
dịch vụ hành chính công với hơn 12 triệu lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua Bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, năm 2018 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã bắt đầu được triển khai 
tại hơn 1.500 Bưu điện Văn hóa xã. 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho 
biết, Bưu điện Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào việc triển khai Chính phủ điện tử. 
Điển hình là việc tham gia vào một số dự án lớn của Chính phủ như: xây dựng Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về BHYT hộ gia đình, Cổng thông tin điện tử về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, dự 
án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” thuộc đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. 
Đặc biệt, dự án cổng thông tin điện tử về mộ liệt sĩ giai đoạn đầu đã thu thâp được thông tin 
của 2.998 nghĩa trang, 857.527 mộ liệt sĩ và 2.572.581 ảnh mộ liệt sĩ trên cả nước. Các 
chương trình, các dự án đều được thực hiện theo hình thức tự nguyện và xã hội hóa. 

Một trong những điểm đáng chú ý của Bưu điện Việt Nam trong thời gian qua là sự đổi mới, 
nâng cao chất lượng và hoạt động của hệ thống BĐ-VHX. Năm 2018, toàn hệ thống ước đạt 
2.900 tỷ, hoàn thành 110% kế hoạch 2018, tăng trưởng 146% so thực hiện 2017; bình quân 
doanh thu đạt 35 triệu đồng/điểm/tháng. Bưu điện Việt Nam đã giành hơn 400 tỷ đồng để đầu 
tư cải tạo, sửa chữa BĐ-VHX. Số điểm BĐ-VHX được kết nối internet, hoạt động online hiện 
lên tới hơn 5.500 điểm. 

Mục tiêu năm 2019 

Năm 2019, Bưu điện Việt Nam phấn đấu doanh thu tăng hơn 24% so với dự kiến thực hiện 
năm 2018. Lợi nhuận tăng gần 24% so với dự kiến thực hiện năm 2018. Trong đó nhóm dịch 
vụ bưu chính chuyển phát sẽ tăng trưởng mạnh nhất với 42% so với năm 2018. 

Để hoàn thành mục tiêu này, Bưu điện Việt Nam sẽ mở rộng điểm phục vụ Bưu điện, chuyển 
hạ tầng cung cấp dịch vụ chuyển phát từ mô hình Bưu cục cố định sang mô hình Bưu cục di 
động dựa trên công nghệ 4G/Bản đồ số/Big Data. Đồng thời, khai thác triệt để lợi thế về mạng 
lưới Bưu điện văn hóa xã đến từng thôn, xã để đẩy mạnh hơn lĩnh vực chuyển phát tại vùng 
nông thôn. 



 

Tập thể lãnh đạo TCT Bưu điện Việt Nam nhận cờ Thi đua của Thủ tướng Chính Phủ

 

Các cá nhân thuộc TCT Bưu điện Việt Nam nhận Huân chương lao động hạng Nhì vì đã có 
những đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng hành cùng các cấp chính quyền trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thời gian 
tới, năm 2019 các Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục kết nối mạng thông tin với hệ thống 
thông tin của các Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm an toàn, thông 
suốt, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giải quyết thủ 
tục hành chính tại địa phương. Bên cạnh đó tại một số địa phương, Bưu điện tỉnh sẽ bố trí trụ 
sở, trang thiết bị để tại các bưu cục để đặt trung tâm hành chính công tại địa điểm của Bưu 
điện cấp tỉnh, thành phố; bộ phận một cửa tại Bưu điện cấp huyện, xã. 

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, Bưu điện Việt Nam 
cần chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, làm nền tảng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện 
tử và dịch vụ logistics theo định hướng của Bộ. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số để có thể 
sáng tạo, phát triển nhiều dịch vụ mới. Mà trong đó việc xây dựng mã địa chỉ bưu chính dùng 
chung cho các doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp thương mại điện tử là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm nay. 



 

Ra mắt Hội đồng khuyến khích và hỗ trợ tài năng trẻ sáng tạo khởi nghiệp Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam 

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019, VietNam Post đã chính thức ra mắt Hội đồng 
khuyến khích và hỗ trợ tài năng trẻ sáng tạo khởi nghiệp do ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tổng công ty làm Chủ tịch Hội đồng. Theo đó Bưu điện Việt Nam sẽ 
luôn khuyến khích và hỗ trợ các tài năng trẻ (trong và ngoài Tổng công ty) triển khai các sản 
phẩm nghiên cứu, các phương án, đề án sáng tạo và khởi nghiệp có liên quan hoặc gần với 
tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các nghiên cứu, đề án sáng tạo sẽ 
được Bưu điện Việt Nam lựa chọn, tạo điều kiện áp dụng thí điểm và khai thác trên mạng lưới 
của Tổng công ty. 

Xuân Thạch 



 

Nguồn: Báo Nhân dân                

Ngày đăng: 17/12/2018 
Mục: Xã hội      

 

Mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khu vực phi chính thức 

 
Ðại diện Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đề xuất các giải pháp mở 

rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tại hội thảo. Ảnh: MINH HUẾ 

Mặc dù được xem là một trong những chính sách ưu việt, nhưng thực tế sau hơn mười 
năm triển khai, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện vẫn chưa thật sự thu hút 
người dân tham gia, số lượng người tham gia thấp, chưa đúng với tiềm năng… 

Còn "khoảng trống" trong chính sách… 

Tại hội thảo "Giải pháp mở rộng diện bao phủ của chính sách BHXH đối với khu vực phi
chính thức" do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp BHXH Việt Nam tổ chức 
ngày 13-12 vừa qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi 
cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 28 - NQ/TW Hội nghị 
Trung ương 7, khóa XII là đến năm 2020 phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong 
độ tuổi tham gia BHXH; trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia 
BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Nhưng trên thực tế, 
trong hơn 10 năm triển khai thực hiện, số người tham gia BHXH tự nguyện rất thấp. Ðến thời 
điểm này mới chỉ có hơn 240 nghìn người và chủ yếu là những người đã đóng BHXH bắt 
buộc, tiếp tục tham gia đủ năm để được hưởng lương hưu. Vì vậy, việc đạt mục tiêu do Nghị 
quyết số 28 đề ra là rất khó khăn. 

Nhận định về chính sách còn để khoảng trống những đối tượng tiềm năng, theo Vụ trưởng 
BHXH (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Phạm Trường Giang cho rằng, hiện nay, Luật 
BHXH chưa bao phủ hết đối tượng có khả năng tham gia BHXH bắt buộc. Hiện, theo Luật
BHXH, chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Trong khi
đó, thực tế nhóm đối tượng này có khoảng hơn năm triệu chủ hộ kinh doanh cá thể, trong đó 
có khoảng 3,7 triệu hộ có đăng ký kinh doanh. Tính đến hết tháng 9-2016, có khoảng hơn 
4.240 chủ hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký và thực tế cơ quan BHXH đã tổ chức thu và giải 
quyết hưởng các chế độ BHXH. Nếu Luật BHXH quy định nhóm đối tượng này tham gia 
BHXH sẽ phát triển thêm được hơn năm triệu người vào hệ thống an sinh xã hội. 

Ðồng thời, Vụ trưởng Phạm Trường Giang cũng cho rằng, trong những nguyên nhân khiến số 



lượng người tham gia BHXH tăng chậm, đó là do trong suốt một thời gian dài, Nhà nước 
chưa có chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện. Theo Luật BHXH, kể từ
năm 2018 mới có chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện từ ngân sách nhà 
nước. Bên cạnh đó, các quy định về điều kiện được hưởng lương hưu khá khắt khe. Như, quy 
định phải tham gia 20 năm mới được hưởng lương hưu cũng khiến người dân chưa mặn mà 
tham gia; chưa có hình thức giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH phù hợp cho 
các địa phương; dịch vụ và tiếp cận dịch vụ BHXH cho người dân chưa thuận lợi; thiếu sự kết 
nối và hỗ trợ lẫn nhau giữa các chế độ BHXH… 

Ðồng bộ các giải pháp 

Tại hội thảo, đại diện nhiều bộ, ngành, các tổ chức xã hội cũng cho rằng, để chính sách 
BHXH tự nguyện thật sự đi vào cuộc sống, đạt mục tiêu đề ra cần có sự vào cuộc tích cực của 
cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị 
quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XII, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp và sửa đổi, bổ sung 
chính sách BHXH tạo sự hấp dẫn đối với người dân. Ðể mở rộng diện bao phủ BHXH, nhất là 
đối với lao động khu vực phi chính thức, các đại biểu cho rằng, cần thực hiện đồng bộ nhiều 
giải pháp để hướng đến cả hai mục tiêu: Phát triển thêm đối tượng mới; và duy trì, hạn chế 
đối tượng đang tham gia rời khỏi hệ thống. 

Về giải pháp phát triển các đối tượng tham gia mới, theo Vụ trưởng BHXH, cần rà soát, mở 
rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý, 
điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh 
hoạt…; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng tính hấp dẫn, linh hoạt của chế độ 
BHXH tự nguyện, có sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách nhà nước cho nông dân, người nghèo, 
người có thu nhập thấp…; thiết kế các gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao 
động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng. 

Từ góc độ của cơ quan thực hiện chính sách, Trưởng Ban thực hiện chính sách BHXH 
(BHXH Việt Nam) Ðiều Bá Ðược cũng cho rằng, để BHXH tự nguyện tới với người dân thì 
cần sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW; 
quy định chặt chẽ điều kiện hưởng BHXH một lần; đồng thời cấp ủy, chính quyền địa phương 
cần vào cuộc tích cực, giao chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện định kỳ đánh giá, báo cáo 
Chính phủ… 

Trước thực tế đặt ra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi 
cho rằng, cần tập trung vào bốn giải pháp phát triển BHXH tự nguyện. Trong đó, Nhà nước 
cần nâng mức hỗ trợ để người dân tiếp cận với chính sách BHXH tự nguyện. Mặt khác, cần
sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong phát triển BHXH tự nguyện; các bộ,
ngành liên quan phối hợp đề xuất điều chỉnh chính sách BHXH tự nguyện theo hướng tăng 
tính hấp dẫn, tạo sự tin tưởng để người dân tích cực tham gia; đổi mới phương pháp truyền 
thông. Ngành BHXH cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý theo 
hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân. 
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5.500 điểm Bưu điện văn hóa xã được kết nối internet 

Năm 2018, Bưu điện Việt Nam đã tham gia vào một số dự án lớn của Chính phủ như: 
xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế hộ gia đình, Cổng thông tin điện tử về 
mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” thuộc đề 
án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. 

Đặc biệt, dự án cổng thông tin điện tử về mộ liệt sĩ giai đoạn đầu đã thu thập được thông tin 
của 2.998 nghĩa trang, 857.527 mộ liệt sĩ và hơn 2, 5 triệu ảnh mộ liệt sĩ trên cả nước. 

Các chương trình, các dự án đều được thực hiện theo hình thức tự nguyện và xã hội hóa. Bưu 
điện Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ hành 
chính công với hơn 12 triệu lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua Bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. 

Đặc biệt, năm 2018 dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã bắt 
đầu được triển khai tại hơn 1.500 bưu điện - văn hóa xã. Hiện đã có hơn 5.500 điểm Bưu điện 
văn hóa xã được kết nối internet, hoạt động online.  
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Bưu điện Việt Nam “cán đích” trước thời hạn 2 năm 

Năm 2018, Bưu điện Việt Nam (VietNam Post) đã chính thức “cán đích” trước thời hạn 
2 năm của kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, với tổng doanh thu 1 tỷ USD, tăng 25% so với 
cùng kỳ 2017; tổng lợi nhuận đạt gần 422 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, đây là 
thông tin vừa được ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Bưu điện Việt Nam (VietNam 
Post) đưa ra ở Hội nghị triển khai kế hoạch 2019 diễn ra tại Hà Nội. 

Vai trò quan trọng của Bưu điện Việt Nam  

Kết quả doanh thu và lợi nhuận VietNam Post đạt được trong bối cảnh toàn Tổng công ty đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, đổi 
mới cách thức tổ chức sản xuất và chuyển giao căn bản đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Tổng 
công ty. 

Năm 2018, Bưu điện Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp các 
dịch vụ hành chính công với hơn 12 triệu lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua Bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều thủ tục trước kia 
người dân rất mất nhiều thời gian phải đi lại, chờ đợi thì nay đã trở lên đơn giản hơn rất nhiều. 
Điển hình như các thủ tục liên quan đến hồ sơ đất đai, đăng ký kinh doanh, phiếu lý lịch tư 
pháp, hồ sơ Bảo hiểm xã hội… Đặc biệt, năm 2018 dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính đã bắt đầu được triển khai tại hơn 1.500 Bưu điện Văn hóa xã. 

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn cho 
biết, trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, Bưu điện Việt Nam ngày càng 
tham gia sâu hơn vào việc triển khai Chính phủ điện tử. Điển hình là việc tham gia vào một số 
dự án lớn của Chính phủ như: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHYT hộ gia đình; cổng 
thông tin điện tử về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt 
Nam” thuộc đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. Đặc biệt, dự án cổng thông tin điện tử 
về mộ liệt sĩ giai đoạn đầu đã thu thâp được thông tin của 2.998 nghĩa trang, 857.527 mộ liệt 
sĩ và 2.572.581 ảnh mộ liệt sĩ trên cả nước. Các chương trình, các dự án đều được thực hiện 
theo hình thức tự nguyện và xã hội hóa. 

 “Bưu điện Việt Nam hiện đang thí điểm việc hỗ trợ triển khai dịch vụ công tực tuyến cấp độ 
3, 4 tại 17 xã của An Giang, tại huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), 5 bưu tục tại quận 1, TP 
Hồ Chí Minh và 01 xã tại Hà Nội. Điều này không chỉ tiết kiệm ngân sách xây dựng trụ sở 
mới mà còn giảm tải công việc cho cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa, trung tâm Hành 
chính công để tập trung chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước”, ông 
Phạm Anh Tuấn chia sẻ thêm. 

Một trong những điểm đáng chú ý của Bưu điện Việt Nam trong thời gian qua là sự đổi mới, 
nâng cao chất lượng và hoạt động của hệ thống Bưu điện văn hóa xã (BĐ-VHX). Năm 2018, 
toàn hệ thống ước đạt 2.900 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch 2018, tăng trưởng 146% so 
thực hiện 2017; bình quân doanh thu đạt 35 triệu đồng/điểm/tháng. Bưu điện Việt Nam đã 
giành hơn 400 tỷ đồng để đầu tư cải tạo, sửa chữa BĐ-VHX. Số điểm BĐ-VHX được kết nối 
internet, hoạt động online hiện lên tới hơn 5.500 điểm. 

Phấn đấu doanh thu đạt tăng 24,6% so với năm 2018 

Năm 2019, Bưu điện Việt Nam phấn đấu doanh thu đạt 27.868 tỷ đồng, tăng 24,6% so với dự 
kiến thực hiện năm 2018. Tổng lợi nhuận đạt 522 tỷ đồng, tăng 23,7% so với dự kiến thực 



hiện năm 2018. Trong đó nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát sẽ tăng trưởng mạnh nhất với 
42% so với năm 2018.   

Để hoàn thành mục tiêu này, Bưu điện Việt Nam sẽ mở rộng điểm phục vụ Bưu điện, chuyển 
hạ tầng cung cấp dịch vụ chuyển phát từ mô hình Bưu cục cố định sang mô hình Bưu cục di 
động dựa trên công nghệ 4G/Bản đồ số/Big Data. Đồng thời, khai thác triệt để lợi thế về mạng 
lưới Bưu điện văn hóa xã đến từng thôn, xã để đẩy mạnh hơn lĩnh vực chuyển phát tại vùng 
nông thôn. 

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn 
Thành Hưng (ngoài cùng bên phải) trao Cờ thi đua tặng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Đồng hành cùng các cấp chính quyền trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, năm 2019 
các Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục kết nối mạng thông tin với hệ thống thông tin của các 
Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm an toàn, thông suốt, kịp thời, tạo 
điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại 
địa phương. Bên cạnh đó tại một số địa phương, Bưu điện tỉnh sẽ bố trí trụ sở, trang thiết bị 
để tại các bưu cục để đặt trung tâm hành chính công tại địa điểm của Bưu điện cấp tỉnh, thành 
phố; bộ phận một cửa tại Bưu điện cấp huyện, xã. 

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, Bưu điện Việt Nam 
cần chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, làm nền tảng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện 
tử và dịch vụ logistics theo định hướng của bộ. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số để có thể 
sáng tạo, phát triển nhiều dịch vụ mới. Trong đó việc xây dựng mã địa chỉ bưu chính dùng 
chung cho các doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp thương mại điện tử là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm nay. 

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019, VietNam Post đã chính thức ra mắt Hội đồng 
khuyến khích và hỗ trợ tài năng trẻ sáng tạo khởi nghiệp do ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tổng công ty làm Chủ tịch Hội đồng. Theo đó Bưu điện Việt Nam sẽ 
luôn khuyến khích và hỗ trợ các tài năng trẻ (trong và ngoài Tổng công ty) triển khai các sản 
phẩm nghiên cứu, các phương án, đề án sáng tạo và khởi nghiệp có liên quan hoặc gần với 
tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các nghiên cứu, đề án sáng tạo sẽ 
được Bưu điện Việt Nam lựa chọn, tạo điều kiện áp dụng thí điểm và khai thác trên mạng lưới 
của Tổng công ty. 

Bài, ảnh: VĂN PHONG 
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Chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua thẻ bưu điện: Nhiều vướng mắc 

Chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) qua thẻ được xem là hình 
thức phù hợp nhưng đến nay hoạt động này vẫn gặp nhiều khó khăn... 

 

Chi trả trợ cấp qua thẻ mang đến nhiều lợi ích cho người thụ hưởng. Trong ảnh: Nhân viên 
Bưu điện huyện Bình Giang kiểm tra thẻ của khách hàng 

Tạm thời... cất thẻ đi  

Trước đây, việc chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng BTXH do ngành lao động, thương binh 
và xã hội thực hiện. Đến ngày 16.6.2016, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, các bộ, 
ngành liên quan, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1535 phê duyệt phương án tổ chức 
chi trả các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH qua hệ thống bưu điện trong 
tỉnh. Việc chuyển đổi bắt đầu được thực hiện từ tháng 8.2016.  

Khi chuyển chi trả sang bưu điện, ngành bưu điện đã tính đến phương án chi trả qua thẻ để 
đồng nhất với chi trả lương hưu. Vì vậy, đến tháng 4.2017 huyện Bình Giang là một trong 2 
địa phương của cả nước được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lựa chọn triển khai thí điểm 
áp dụng công nghệ thông tin trong chi trả cho đối tượng BTXH. Theo đó, Bưu điện huyện 
Bình Giang được phép sử dụng thẻ lĩnh tiền điện tử thay thế cho sổ lĩnh tiền. Khi các cơ quan 
quản lý chuyển danh sách người hưởng và tiền chi trả sang bưu điện, hệ thống sẽ tự động nộp 
tiền đồng loạt vào thẻ lĩnh tiền của người hưởng.  

Tuy nhiên, đến nay sau hơn 1 năm triển khai, kết quả không như kỳ vọng. Mặc dù rất nỗ lực 
song toàn huyện chỉ phát hành được hơn 4.600 thẻ lĩnh tiền qua bưu điện cho đối tượng 
BTXH (đạt khoảng 80% tổng số đối tượng BTXH trên địa bàn). Nguyên nhân do nhóm đối 
tượng BTXH có rất nhiều người cao tuổi (80 tuổi trở lên), người có vấn đề về tâm thần, hạn 
chế về nhận thức, sức khỏe yếu... nên không giữ được giấy chứng minh nhân dân hoặc các 
giấy tờ liên quan, gây khó khăn trong công tác nhập dữ liệu, tạo số thẻ.  

Đến nay, việc chi trả cũng đã bị gián đoạn, tạm dừng ở nhiều địa phương. Toàn huyện chỉ còn 
4 xã gồm Hồng Khê, Cổ Bì, Thái Hòa và Thái Dương thực hiện chi trả cho những người có 
thẻ. Bởi những địa phương này chi trả cho đối tượng BTXH vào cùng ngày với chi trả lương 
hưu tại một điểm duy nhất. Còn lại những xã khác chi trả tại các điểm thôn như trước đây đều 
đã dừng hoạt động.  



Anh Nguyễn Trần Chung, Phó Giám đốc Bưu điện huyện Bình Giang cho biết việc chi trả trợ 
cấp cho đối tượng BTXH gặp khó khăn hơn so với chi trả lương hưu rất nhiều. Bưu điện 
huyện đã phải tổ chức đến khoảng 60 điểm chi trả. Mỗi điểm chi trả lại đòi hỏi phải có máy 
móc, thiết bị đi kèm. Với số lượng lớn như vậy, đơn vị không thể đáp ứng được. Do đó, phần 
lớn những người hưởng BTXH có thẻ lĩnh tiền đều được khuyến cáo tạm cất đi và thực hiện 
giao dịch theo phương thức cũ. 

Tháo gỡ 

Chi trả trợ cấp cho nhóm đối tượng BTXH qua thẻ không chỉ đáp ứng, khai thác những ưu 
điểm của sự phát triển công nghệ hiện nay mà còn mang đến nhiều lợi ích. Hoạt động này 
giúp hiện đại hóa công tác chi trả, từng bước quản lý đối tượng một cách khoa học, có hệ 
thống, giảm các thủ tục hành chính cho đối tượng thụ hưởng. Khi tiến tới đồng bộ trên diện 
rộng, người hưởng có thể nhận tiền ở tất cả các điểm chi trả của bưu điện, không giới hạn thời 
gian vào những ngày cố định như hiện nay. Các cơ quan chức năng liên quan cũng dễ dàng 
tìm kiếm thông tin về các đối tượng khi cần phục vụ cho công tác theo quy định.  
 
Từ thực tế triển khai, Bưu điện huyện Bình Giang kiến nghị trước hết để thực hiện tốt đơn vị 
cần được trang bị đầy đủ máy móc, phương tiện phục vụ. Bình Giang cũng đã chủ động xin 
cơ quan quản lý về việc dùng số quyết định hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng thụ hưởng để 
nhập dữ liệu làm căn cứ tạo thẻ. Nhưng nhiều người cũng không giữ được loại giấy tờ này 
nên đề nghị ngành lao động, thương binh và xã hội và bưu điện cần đưa ra biện pháp tháo gỡ 
phù hợp.  

Bà Bùi Thị Liên, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết hiện cả tỉnh có hơn 80.000 đối tượng 
BTXH hưởng trợ cấp hằng tháng. Thời gian tới, khi bưu điện áp dụng việc chi trả qua thẻ, đề 
nghị ngành lao động, thương binh và xã hội phối hợp tích cực cung cấp thông tin từ người thụ 
hưởng. Bởi thực tế cho thấy nếu hoạt động này tốt sẽ giúp hoàn thiện dữ liệu, rút ngắn thời 
gian triển khai. Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin đại chúng, ngành chức năng cần tích cực 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhóm đối tượng thụ hưởng nói riêng, 
người dân nói chung để tạo thuận lợi cho việc thực hiện trong thời gian tới. 

 

 


