
 

Nguồn: Báo Bình Dương  

Ngày đăng: 17/12/2018 
Mục: Xã hội 

Khai trương dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện 

 
Lãnh đạo các sở, ngành ký kết hợp tác triển khai thí điểm việc thanh toán phí, lệ phí dịch vụ 

công trực tuyến qua ngân hàng 

(BDO) Sáng 18-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh đã diễn ra lễ khai trương dịch 
vụ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) các cấp qua Bưu điện đặt tại UBND các 
phường thuộc TP.Thủ Dầu Một và ký kết hợp tác khai thác ứng dụng Zalo trong cải cách 
hành chính. 

Tại buổi lễ, Bưu điện tỉnh, UBND TP.Thủ Dầu Một đã công bố việc bố trí nhân viên bưu 
điện tại bộ phận “một cửa” của 5 UBND phường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, gồm: Phú 
Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Thọ, Định Hòa để tiếp nhận TTHC các cấp cho các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu. 

Buổi lễ cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần VNG để triển khai ứng dụng 
Zalo phục vụ cải cách TTHC; dịch vụ công cấp độ 3, mức độ 4 trên Trang hành chính công 
của tỉnh. Cùng với đó là triển khai thí điểm việc thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến 
qua ngân hàng. Sau lễ ký kết hợp tác, người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ cung 
cấp tại trang http://dichvucong.binhduong.gov.vn. 



 

 

Nguồn: Báo Lạng Sơn   

Ngày đăng: 18/12/2018 
Mục: Văn hóa  

Nở rộ dịch vụ chuyển quà Noel 

Chỉ gần một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh 2018, đến thời điểm này nhiều người dân trên 
địa bàn thành phố Lạng Sơn đã tìm đến dịch vụ ông già Noel chuyển quà để đăng ký. 

 
Nhân viên Bưu điện tỉnh đi phát tờ rơi quảng cáo dịch vụ 
“Quà tặng Noel Bưu điện” tại Trường tiểu học Vĩnh Trại 

Chúng tôi có mặt tại điểm dịch vụ chuyển quà của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn vào chiều ngày 
17/12, đúng lúc nhân viên đang chuẩn bị đi phát tờ rơi quảng cáo tại các trường tiểu học trên 
địa bàn thành phố. 

Đã thành thông lệ, hằng năm vào dịp Giáng sinh, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn mở dịch vụ “Quà 
tặng Noel Bưu điện” để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chương trình này được đơn vị triển 
khai từ ngày 15/12 đến hết ngày 24/12. 

Chị Phan Thị Hải Huyền, Trưởng phòng Kinh doanh, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đây 
là dịch vụ đã được Bưu điện tỉnh thực hiện đầu tiên trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Giá 
dịch vụ so với mọi năm không thay đổi, tùy thuộc vào địa điểm chuyển quà, số lượng quà và 
ngày giờ chuyển giá từ 35.000 – 50.000 đồng. Trung bình mỗi năm, Bưu điện tỉnh nhận được 
gần 300 đơn hàng. Với dịch vụ “Quà tặng Noel Bưu điện”, Bưu điện tỉnh hy vọng sẽ giúp các 
bậc phụ huynh thực hiện được điều mong ước của con em mình một cách ý nghĩa nhất. 

Dịch vụ chuyển quà tặng nhân dịp Noel không còn xa lạ đối với người dân tại thành phố Lạng 
Sơn hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, dịch vụ này bắt đầu rộ lên nhiều. 
Dịch vụ ông già Noel phát quà mở ra với mục đích đem lại điều bất ngờ và niềm vui cho mọi 
người, nhất là các em nhỏ trong dịp Giáng sinh. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm nay thị trường kinh doanh dịch vụ này sôi động hơn. Dịch 
vụ tặng quà Noel được mở nhiều tại các cửa hàng lưu niệm, shop thời trang trên những tuyến 
đường chính như Lê Lai, Lê Lợi, Bà Triệu. 



Chị Trang Linh, chủ shop quà lưu niệm Trang Linh (đường Lê Lợi) cho biết: Shop bắt đầu 
nhận chuyển quà Noel từ đầu tháng 12 cho đến hết ngày 24/12. Hiện nay đã có một số khách 
hàng đến mua quà và đăng ký dịch vụ từ sớm. 

Nắm bắt xu thế, ngoài dịch vụ có sẵn tại các cửa hàng, bưu điện, dịch vụ ông già Noel tặng 
quà năm nay cũng nở rộ bằng hình thức quảng cáo trên mạng xã hội như Zalo, Facebook. 

Chị Nguyễn Thị Lan Hương (địa chỉ Facebook Nấm Hương) cho biết: Với mục đích đem lại 
điều bất ngờ và niềm vui cho các em nhỏ nhân dịp giáng sinh, tôi đã cùng với 3 người bạn 
nữa bắt đầu mở dịch vụ chuyển quà Noel. Đây là năm đầu tiên nhưng chúng tôi cũng nhận 
được sự tin tưởng của nhiều người đặt hàng. Mặc dù còn gần chục ngày nữa mới đến Noel 
nhưng hiện tại đã hơn 20 đơn hàng, chủ yếu là qua mạng xã hội. Giá chỉ từ 30.000 – 40.000 
đồng tùy từng địa điểm. 

Anh Hoàng Văn Huy, phường Vĩnh Trại cho biết: Tôi thường nói với con trai là nếu con 
ngoan, nghe lời bố mẹ, học hành chăm chỉ thì ông già Noel sẽ đến nhà tặng quà vào dịp giáng 
sinh. Vì thế, 2 năm nay tôi đều tìm đến dịch vụ này để đăng ký tặng quà cho cháu vui. 

Giáng sinh đang đến gần, với những quà tặng ý nghĩa từ những ông già Noel và tình cảm của 
phụ huynh dành cho con em mình sẽ giúp các em nhỏ có một mùa giáng sinh ấm áp, an lành, 
để các em có thêm động lực chăm ngoan, học giỏi trong các năm tới.     



 

Nguồn: Báo Nghệ An         

Ngày đăng:19/12/2018 
Mục: Tin tức       

Nghệ An: Điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH 

BHXH tỉnh đang tiến hành đợt rà soát, cập nhật thông tin ngày tháng năm sinh trên thẻ 
BHYT cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Đây là hoạt động thể 
hiện tính nhân văn, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình khám, chữa bệnh; đồng 
thời, tiến tới sự thống nhất, quy chuẩn trong hệ thống dữ liệu, giúp quá trình quản lý 
quỹ BHYT thêm chặt chẽ, minh bạch. 

Ngày đầu tháng 12, tại điểm chi trả phụ cấp và chế độ hưu trí ở phường Nghi Hương, thị xã 
Cửa Lò, từ rất sớm đã có đông người tìm đến để nhận các khoản tiền chế độ hàng tháng. Tuy 
nhiên, đặc biệt hơn so với thời gian trước, đợt này, rất nhiều người cầm trên tay chứng minh 
thư nhân dân để đối chiếu, bổ sung thông tin ngày tháng năm sinh trên thẻ BHYT. 

 

Ông Đặng Văn Tường (TX Cửa Lò) làm thủ tục bổ sung thông tin ngày tháng năm sinh trên 
thẻ BHYT. Ảnh Phước Anh 

Ông Đặng Văn Tường năm nay đã gần 80 tuổi, cùng với những người quen trong khối phố, 
ông ngồi chờ đến lượt để làm thủ tục. Ông cho biết, lâu nay, trên thẻ BHYT của ông chỉ in 
năm sinh chứ không có ngày, tháng sinh nên khi nghe BHXH thị xã thông báo về đợt rà soát 
thông tin trên thẻ, ông liền tìm đến điểm chi trả gần nhất để điều chỉnh theo đúng quy định. 
Quá trình làm thủ tục, ông Tường ghi nhận tinh thần làm việc chu đáo, trách nhiệm của đội 
ngũ cán bộ khi thời gian điều chỉnh thông tin cho mỗi người khá nhanh, thông tin được cập 
nhật khoa học. 

Cũng như ông Tường, với ông Lưu Quang Trung ở xã Hưng Lộc (TP. Vinh), bấy lâu, trong 
quá trình khám chữa bệnh, ông đều sử dụng thẻ BHYT chỉ in năm sinh chứ không thể hiện 
ngày, tháng sinh. Tuy nhiên, ông được biết, hiện nay đã có nhiều thay đổi trong phần mềm 
quản lý khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế, yêu cầu trên thẻ BHYT phải thể hiện đầy đủ thông 
tin cá nhân theo đúng thông tin trên chứng minh thư nhân dân, nên ngay khi có đợt điều chỉnh 
này, ông liền tìm đến để chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. 

“Chúng tôi rất cảm ơn chủ trương, chỉ đạo đúng đắn của ngành chức năng đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho những người lớn tuổi hưởng chế độ hưu trí bị thiếu sót, sai lệch thông tin trên 
thẻ BHYT được chỉnh sửa khớp đúng với chứng minh thư. Nếu không có đợt rà soát, chỉnh 
sửa này thì về lâu về dài, những người lớn tuổi như tôi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong 
quá trình khám, chữa bệnh” - ông Lưu Quang Trung chia sẻ. 



 

Người dân làm thủ tục điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT tại điểm chi trả lương hưu xã 
Hưng Lộc TP Vinh. Ảnh Phước Anh 

Thống kê từ BHXH Nghệ An, hiện toàn tỉnh có 145.000 người đang hưởng lương hưu, trong 
đó, có gần 90.000 người có thẻ BHYT chỉ in năm sinh, không có ngày, tháng sinh. Thực trạng 
này chủ yếu là do các vấn đề “lịch sử” để lại, như những năm về trước, quy định pháp luật 
chưa bắt buộc phải in đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh trên thẻ BHYT; một số đối 
tượng thuộc dân tộc thiểu số do có những khó khăn đặc thù của khu vực vùng sâu, vùng xa 
nên khó cập nhật đầy đủ dữ liệu cá nhân; bên cạnh đó, năng lực và điều kiện làm việc của một 
bộ phận cán bộ hành chính xưa kia có những hạn chế nhất định, khiến việc ghi chép thông tin 
trên các giấy tờ, thủ tục vẫn còn sai lệch… 

Nhận định thực trạng thiếu đồng nhất dữ liệu này hiện không còn đáp ứng được yêu cầu 
chuẩn hóa thông tin ngày càng cao trong công tác quản lý khám, chữa bệnh BHYT, ngành 
BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các địa phương, phối hợp với Bưu điện tiến hành đợt rà soát, 
cập nhật thông tin trên diện rộng. 

Tính đến ngày 10/12/2018, toàn tỉnh đã kiểm tra dữ liệu của 120.054 người hưởng chế độ hưu 
trí và tiến độ cập nhật, bổ sung thông tin khớp đúng giữa thẻ BHYT và chứng minh thư nhân 
dân rất khả quan. 

Tuy vậy, quá trình thực hiện vẫn khó tránh khỏi những vướng mắc nảy sinh. Theo đó, mặc dù 
trước khi triển khai, ngành BHXH và Bưu điện đã có công văn đề nghị chính quyền các địa 
phương phối hợp tuyên truyền, thông báo trên hệ thống loa phát thanh để người hưởng lương 
hưu biết về đợt tổng rà soát này, nhưng vẫn có tình trạng một số người đi vắng, không có mặt 
tại địa bàn dân cư; hoặc bị mất, trong quá trình chờ đợi làm lại chứng minh thư nhân dân… 
Cá biệt, có những người kiên quyết không nộp chứng minh thư để tiến hành các thủ tục điều 
chỉnh thông tin do chưa nhận thức đúng về ý nghĩa, mục đích của việc làm này. Hiện, toàn 
tỉnh có 1.109 người chưa được kiểm tra, đối chiếu, thay đổi thông tin vì những lý do kể trên. 



 

Người dân làm thủ tục tại Bưu điện thị xã Cửa Lò. Ảnh Phước Anh 

Nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh quá trình đồng bộ thông tin, các ngành chức năng đã và 
đang triển khai nhiều giải pháp rốt ráo. Bà Lê Na - Giám đốc Bưu điện thị xã Cửa Lò cho biết, 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân phải là giải pháp “mũi nhọn” đi đầu. 

Từ kỳ chi trả lương tháng 9, trên hệ thống phát thanh ở thị xã đã liên tục phát thông báo về 
việc người hưởng lương hưu khi đến điểm chi trả nhận chế độ thì mang theo chứng minh thư 
nhân dân cùng thẻ BHYT để đối chiếu. Cán bộ tại điểm làm việc rất khoa học, trường hợp nào 
trùng khớp thông tin thì ký xác nhận ngay, còn nếu có sai lệch thì sẽ được hướng dẫn viết tờ 
khai điều chỉnh. Việc rà soát, điều chỉnh được thực hiện theo phương thức “cuốn chiếu”, làm 
đến đâu chốt đến đó. 

Ông Hoàng Anh Điều - PGĐ BHXH TX. Cửa Lò cho biết, trên địa bàn có 930 người phải rà 
soát, kiểm tra; trong đó, 410 người đã đối chiếu đúng thông tin, còn 520 người phải điều 
chỉnh. Đến nay, đã có 190 trường hợp nộp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu về cơ quan BHXH và đang 
tiến hành nhập bổ sung thông tin trên phần mềm để triển khai in đồng loạt thẻ BHYT có đầy 
đủ thông tin. 

Ông Nguyễn Bá Cường - Phó Trưởng phòng Cấp sổ thẻ, BHXH tỉnh khẳng định, để thực hiện 
việc cập nhật đầy đủ, kịp thời ngày tháng năm sinh trên thẻ BHYT, từ đầu tháng 5, BHXH 
Nghệ An đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ tập trung toàn bộ nguồn nhân lực làm thêm vào các 
ngày thứ 7, Chủ nhật để rút hồ sơ gốc của người hưởng lương hưu, lập danh sách chuyển cho 
bưu điện. 

Trên cơ sở đó, cùng với thông tin thể hiện trên chứng minh thư nhân dân, các cán bộ sẽ đối 
chiếu, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trên thẻ BHYT sao cho đầy đủ ngày, tháng, năm sinh theo 
đúng giấy tờ tùy thân có đính kèm ảnh hợp lệ, tạo thuận lợi cho quá trình khám, chữa bệnh 
của nhân dân. 

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Bưu điện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, 
thông tin sâu rộng, giúp người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của hoạt động này, từ đó tăng thêm 
đồng thuận để hợp tác với cơ quan BHXH điều chỉnh dữ liệu trên thẻ BHYT theo đúng quy 
định hiện hành” - ông Nguyễn Bá Cường cho biết./. 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng       

Ngày đăng:19/12/2018 
Mục: Xã hội         

Dai-ichi Life Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo 
sức khỏe và giới thiệu sản phẩm "Lộc Trường Tho ̣ Bưu Điện" tại tỉnh Lâm Đồng 

Vào ngày 12/12/2018, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt 
Nam) và Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp 
tổ chức Hội thảo “Sống vui, Sống khỏe cùng Dai-ichi Life và Bưu Điện Việt Nam” nhân dịp 
giới thiệu sản phẩm bảo hiểm Lộc Trường Thọ Bưu Điện. Đến với 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. HCM về kiến thức của “Bệnh tiểu đường, các nguy cơ 
mắc bệnh hiểm nghèo và cách phòng bệnh” cùng bí quyết để sống vui, sống khỏe. Hội thảo đã 
thu hút thành công khoảng 100 khách hàng đến tham dự.   

 

 
Trong tháng 12 này, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam tổ chức Hội thảo tại Hải Phòng, Bình Định, Long An và Nha Trang. Trước đó, hai 
doanh nghiệp đã tổ chức các buổi hội thảo tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, 
Ninh Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Điện Biên, Đồng Tháp và Kiên Giang. Chương trình đã 
thu hút gần 1.000 khách hàng tham gia.  

Lộc Trường Thọ Bưu Điện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ độc đáo của Dai-ichi Life Việt 
Nam được thiết kế riêng cho khách hàng của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Sản phẩm có 
những tính năng ưu việt 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 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 là do tai nạn. Ngoài ra, khách hàng còn nhận lại toàn bộ phí 
bảo hiểm đã đóng khi hợp đồng đáo hạn. Đặc biệt, để tham gia Lộc Trường Thọ Bưu Điện, 
khách hàng chỉ cần trả lời hai câu hỏi thẩm định đơn giản. Đây là giải pháp bảo vệ tài chính 
tiên phong, không chỉ mang đến cho khách hàng sự an tâm mà còn san sẻ gánh nặng tài chính 
khi rủi ro không may xảy đến.  

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam cho biết: “Việc hợp tác dài hạn 
với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nằm trong trọng tâm chiến lược phát triển bền vững của 
Dai-ichi Life Việt Namnhằm tạo cơ hội để mọi người dân Việt Nam đều được tiếp cận với các 



sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tiên tiến của Công ty, đặc biệt là người dân vùng 
nông thôn và vùng sâu vùng xa. Việc giới thiệu sản phẩm Lộc Trường Thọ Bưu Điện thể hiện 
mong muốn của Dai-ichi Life Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được đồng 
hành cùng khách hàng và gia đình trong việc bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc 
sống. Buổi hội thảo thay lời tri ân của chúng tôi gửi đến khách hàng tại tỉnh Lâm Đồng vì đã 
luôn tín nhiệm, ủng hộ Dai-ichi Life Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong 
suốt thời gian qua và trong tương lai. Hy vọng sự kiện này sẽ mang đến nhiê ̀u kiến thức y 
khoa bổ ích, góp phần nâng cao phương cách giữ gìn sức khỏe cho chi ́nh bản thân Quý khách 
tham dự và những người thân yêu”. 

Trước đó, vào ngày 18/1/2016, Dai-ichi Life Việt Nam đã ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm 
độc quyền thời hạn 15 năm với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc phân 
phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang nhiều lợi ích thiết thực đến với khách hàng tại các 
vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa trên cả nước.  

Ngày 17/1/2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động Hạng Ba đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thành lập Công ty tại Việt Nam 
(18/1/2007-18/1/2018), nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công ty góp phần vào 
sự phát triển nền kinh tế Việt Nam cũng như những đóng góp cho cộng đồng.  

Trong 10 tháng đầu năm 2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt kết quả kinh doanh vô cùng ấn 
tượng với doanh thu phí khai thác mới tăng 56% so với cùng kỳ năm 2017, tổng doanh thu 
phí bảo hiểm tăng 49% so với cùng kỳ năm 2017.  

 

 


