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Bưu điện Việt Nam đã phối hợp tích cực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với 
Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị có liên quan để thảo luận và 
định hướng các chương trình, đề án an sinh xã hội cần triển khai trong thời gian tới. 

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc . 

Tham gia buổi làm việc có các Thứ trưởng: Lê Tấn Dũng, Nguyễn Thị Hà, Lê Quân cùng đại 
diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về 
tình hình phối hợp triển khai các chính sách an sinh xã hội qua mạng lưới bưu điện thời gian 
qua giữa Bộ LĐ-TB&XH với Bưu điện Việt Nam và các cơ quan liên quan nhằm đánh giá 
mức độ hiệu quả của dịch vụ chi trả hành chính công, công tác thực hiện chi trả các chế độ an 
sinh xã hội; cập nhật, hợp nhất hệ thống cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội; các giải pháp phát 
triển bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, bổ sung các sản phẩm bảo hiểm đa tầng; 
xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, xây dựng Cổng Thông tin điện tử về an 
sinh xã hội tiến tới cấp mã số và thẻ an sinh xã hội cho người dân. 

Khẳng định an sinh là quyền cao quý của con người, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận 
Bưu điện Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Chính phủ trong thời gian qua đã phối hợp cùng các 
cấp, các ngành tích cực vào cuộc thực hiện rất nhiều công việc liên quan đến vấn đề ASXH, 
đặc biệt tham gia vào các hoạt động mang ý nghĩa chính trị lớn. 

“Với các hoạt động của Bộ LĐ-TB&XH như: các vấn đề về bảo trợ xã hội, khai trương Cổng 
thông tin về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ… mang lại dấu ấn sâu sắc ý nghĩa chính trị lớn. Từ 
việc tham gia tốt vào các hoạt động chung của đất nước, nhất là các hoạt động nhân đạo, từ 
thiện, chăm lo cho người yếu thế đã góp phần đem lại niềm tin cho nhân dân.” - Bộ trưởng 
nói. 



 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn phát biểu và 
tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc. 

Một trong những công việc quan trọng trong việc thực hiện các chế độ an sinh là trợ giúp cho 
người nghèo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh 
Tuấn cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mạng lưới của Bưu điện Việt Nam 
không chỉ dừng lại ở xã mà đến tận thôn, bản… “Bưu điện Việt Nam hiện đang triển khai đề 
án Hệ tri thức Việt số hóa, đề án xây dựng ngân hàng địa chỉ người nghèo, từ đó giúp kết nối 
với các tổ chức từ thiện để ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo và đảm nhận vai trò vận chuyển 
những phần quà từ các tổ chức, cá nhân đến tận tay người nghèo”. 

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp các Bộ, ngành thời 
gian qua với Bộ LĐ-TB&XH trong việc triển khai đồng bộ, sâu rộng các chính sách an sinh 

xã hội, mang lại niềm tin cho người dân. 

Trong thời gian tới Bộ trưởng đề nghị Bưu điện Việt Nam cần quan tâm đến dự án “Nhân 
đạo” thuộc Đề án “Hệ tri thức Việt số hóa”. Đây là vấn đề cần khẩn trương thực hiện quyết 
liệt và nhanh chóng xây dựng đầu mối thống nhất trong hoạt động ý nghĩa này. Bên cạnh đó 
cần tập trung phát triển BHXH tự nguyện, đặc biệt tập trung vào những đối tượng có quan hệ 
lao động; xử lý nghiêm minh những doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng, nợ đóng BHXH và 
phải tăng cường công tác truyền thông thay đổi nhận thức của người dân, từ đó xây dựng văn 
hóa an sinh cho mỗi người Việt Nam. 



Đẩy nhanh triển khai Dự án “Nhân đạo” – Đề án phát triển “Hệ tri thức Việt số hóa” tiến tới 
người người làm từ thiện, nhà nhà làm từ thiện dưới một đơn vị chủ trì thống nhất theo 
hướng công nghệ kết hợp phương án tiếp nhận, thu nhận thủ công, tập trung triển khai tiếp 
nhận tại 4 tỉnh thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và trao tặng 
tại các tỉnh Tây Nguyên. Đối với công tác phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm xã hội 
tự nguyện... 

 

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về tình hình phối hợp triển khai các chính sách 
an sinh xã hội 

"Với mạng lưới đến tận cơ sở, Bưu điện Việt Nam phải phát huy thế mạnh của mình trong 
lĩnh vực này. Bên cạnh đó cần sự thúc đẩy tham gia của các cấp, các ngành với vai trò quản lý 
nhà nước nhằm tạo nên sự tham gia đồng bộ của toàn xã hội đối với vấn đề an sinh xã hội, để 
để 6 trụ cột cơ bản về an sinh được tích hợp, tạo sự thuận lợi cho người dân”, Bộ trưởng Đào 
Ngọc Dung nhấn mạnh. 

Báo cáo về việc thực hiện chi trả các chế độ ASXH, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam Chu Thị Lan Hương cho biết: Trong 6 trụ cột về an sinh xã hội, Bưu điện Việt 
Nam đã thực hiện chi trả cho các trụ cột gồm: chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo 
trợ xã hội và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công. Đặc biệt, thông qua việc ứng dụng công 
nghệ thông tin vào công tác chi trả, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng được cơ sở dữ liệu tập 
trung, chính là nền tảng để phát triển hệ thống dữ liệu về ASXH. Nhờ đó đã thực hiện được 
nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao là tham gia cung ứng các dịch vụ công của Nhà nước 
và tham gia sâu rộng vào cac hoạt động an sinh xã hội của Nhà nước. 

Tính đến thời điểm này, Bưu điện Việt Nam đang thực hiện chi trả cho trên 6 triệu người 
hưởng, trong đó có 3,6 triệu người hưởng lương hưu, 2,7 triệu đối tượng hưởng trợ cấp 
BHXH; ngoài ra, mỗi năm thu thập được dữ liệu của khoảng 4 đến 5 triệu đối tượng hưởng 
BHYT. Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp cho Bưu điện Việt 
Nam có được sở sở dữ liệu của khoảng 10 triệu đối tượng hưởng các chế độ ASXH trên phạm 
vi toàn quốc. Đây là thuận lợi để Bưu điện Việt Nam mở rộng hệ thống và xây dựng cơ sở dữ 
liệu an sinh quốc gia. 
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Ứng dụng CNTT trong chi trả cho các trụ cột an sinh xã hội 

Thông qua việc ứng dụng CNTT, Bưu điện Việt Nam đã thực hiện chi trả cho 4/6 trụ cột 
về an sinh xã hội gồm: Lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo trợ xã hội và chi trả trợ cấp ưu 
đãi người có công. Trong đó, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đã được triển khai 
trên cả 63 tỉnh/thành... 

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp ngày 5/3 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị có liên quan về các chương trình, đề án an 
sinh xã hội cần triển khai trong thời gian tới. 

3,6 triệu người được chi trả an sinh xã hội qua bưu điện 

Báo cáo về việc thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội (ASXH), bà Chu Thị Lan Hương, 
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Được sự cho phép của Thủ 
tướng Chính Phủ, Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến nay, trong 6 trụ cột về an 
sinh xã hội, Bưu điện Việt Nam đã thực hiện chi trả cho 4 trụ cột gồm: chi trả lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công. 

Cụ thể, với việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đã được triển khai từ tháng 
9/2011 và đến nay thực hiện trên cả 63 tỉnh/thành. Bưu điện Việt Nam hiện đang quản lý 3,6 
triệu người hưởng với tổng số tiền chi trả hàng tháng khoảng 14.000 tỷ đồng. Với chi trả bảo 
trợ xã hội, được triển khai từ tháng 10/2015 đã thực hiện chi trả trên 59 tỉnh, thành phố; hàng 
tháng chi trả cho 2,7 triệu người hưởng với tổng số tiền 1.000 tỷ đồng… 

Đặc biệt, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chi trả, Bưu điện Việt 
Nam đã xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung, chính là nền tảng để phát triển hệ thống dữ 
liệu về ASXH. Nhờ đó đã thực hiện được nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao là tham 
gia cung ứng các dịch vụ công của Nhà nước và tham gia sâu rộng vào cac hoạt động an sinh 
xã hội của Nhà nước. 

Đối với việc phát triển BHYT tự nguyện, bắt đầu triển khai qua hệ thống Bưu điện từ năm 
2015, đến năm 2018, Bưu điện Việt Nam đã phát triển được 4,2 triệu người tham gia BHYT 
với số tiền thu được 2.700 tỷ đồng. Năm 2019 dự kiến sẽ phát triển 5,2 triệu người tham gia 
với số tiền thu 4.000 tỷ đồng. Về nhiệm vụ phát triển BHXH tự nguyện, xác định đây là 
nhiệm vụ chính trị, theo mục tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra, Bưu điện Việt Nam đề ra mục 
tiêu phấn đấu đến năm 2021 có 1 triệu người tham gia qua mạng lưới Bưu điện, năm 2025 có 
2 triệu người và đến năm 2030 là 3,5 triệu người. 

Tính đến thời điểm này, Bưu điện Việt Nam đang thực hiện chi trả cho trên 6 triệu người 
hưởng, trong đó có 3,6 triệu người hưởng lương hưu, 2,7 triệu đối tượng hưởng trợ cấp 
BHXH; ngoài ra, mỗi năm thu thập được dữ liệu của khoảng 4 đến 5 triệu đối tượng hưởng 
BHYT. Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp cho Bưu điện Việt 
Nam có được sở sở dữ liệu của khoảng 10 triệu đối tượng hưởng các chế độ ASXH trên phạm 
vi toàn quốc. Đây là thuận lợi để Bưu điện Việt Nam mở rộng hệ thống và xây dựng cơ sở dữ 
liệu an sinh quốc gia. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Phạm Anh Tuấn cho biết, 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mạng lưới của Bưu điện Việt Nam không chỉ dừng lại 
ở xã mà đến tận thôn, bản với hoạt động lớn hiện nay là triển khai Chính phủ điện tử và Cải 
cách hành chính do Chính phủ chỉ đạo. Một trong những công việc quan trọng trong việc thực 



hiện các chế độ an sinh là trợ giúp cho người nghèo, Bưu điện Việt Nam hiện đang triển khai 
đề án Hệ tri thức Việt số hóa. 

Trong đề án này nội dung xây dựng ngân hàng địa chỉ người nghèo từ đó giúp kết nối với các 
tổ chức từ thiện để ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo. Cùng với đó, Bưu điện Việt Nam sẽ còn 
đảm nhận vai trò vận chuyển những phần quà từ các tổ chức, các nhân đến tận tay người 
nghèo. Chủ tịch Phạm Anh Tuấn mong rằng dưới sự chủ trì của Bộ LĐ-TB&XH sẽ kết nối 
với các bộ, ngành khác để triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả hoạt động ý nghĩa này. 

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại cuộc họp với Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam 

Tích hợp 6 trụ cột an sinh  

Khẳng định an sinh là quyền cao quý của con người, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc 
Dung biểu dương và đánh giá cao Bưu điện Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Chính phủ trong 
thời gian qua đã phối hợp cùng các cấp, các ngành tích cực vào cuộc thực hiện rất nhiều công 
việc liên quan đến vấn đề ASXH, đặc biệt tham gia vào các hoạt động mang ý nghĩa chính trị 
lớn. Bưu điện Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của Bộ LĐ-TB&XH như: các 
vấn đề về bảo trợ xã hội, khai trương Cổng thông tin về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ… mang 
lại dấu ấn sâu sắc. 

Bộ trưởng đánh giá, việc tham gia tốt vào các hoạt động chung của đất nước, nhất là các hoạt 
động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người yếu thế đã góp phần đem lại niềm tin cho nhân 
dân. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng đề nghị Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới cần quan 
tâm đến dự án “Nhân đạo” thuộc Đề án “Hệ tri thức Việt số hóa”. 

Theo Bộ trưởng, đây là vấn đề cần khẩn trương thực hiện quyết liệt và nhanh chóng xây dựng 
đầu mối thống nhất trong hoạt động ý nghĩa này. Bên cạnh đó cần tập trung phát triển BHXH 
tự nguyện, đặc biệt tập trung vào những đối tượng có quan hệ lao động; xử lý nghiêm minh 
những doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng, nợ đóng BHXH và phải tăng cường công tác 
truyền thông thay đổi nhận thức của người dân, từ đó xây dựng văn hóa an sinh cho mỗi 
người Việt Nam. 

“Với mạng lưới đến tận cơ sở, Bưu điện Việt Nam phải phát huy thế mạnh của mình trong 
lĩnh vực này. Bên cạnh đó cần sự thúc đẩy tham gia của các cấp, các ngành với vai trò quản lý 
nhà nước nhằm tạo nên sự tham gia đồng bộ của toàn xã hội đối với vấn đề an sinh xã hội, để 



6 trụ cột cơ bản về an sinh được tích hợp, tạo sự thuận lợi cho người dân”, Bộ trưởng Đào 
Ngọc Dung nhấn mạnh. 
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Hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được hưởng quyền an sinh xã hội 

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam (Vietnam Post) về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội qua mạng lưới bưu 
điện vào ngày 5/3. 

Cùng dự buổi làm việc có các Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Lê Tấn 
Dũng, Nguyễn Thị Hà, Lê Quân cùng lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ; bà Nguyễn 
Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Phạm Lương Sơn, Phó 
Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
Về phía Vietnam Post có ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng lãnh đạo 
Tổng Công ty và một số phòng, ban trực thuộc. 

 

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Lao động - TB &XH với Vietnam Post 

Tại buổi làm việc đại điện Vietnam Post đã báo cáo kết quả công tác chi trả các chế độ an sinh 
xã hội. Theo đó, đơn vị triển khai công tác chi trả chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng từ tháng 
10/2015 tại 59 tỉnh, thành phố cho 2,7 triệu người với số tiền 1.000 tỷ đồng; chi trả chính sách 
trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 160.000 người có công với cách mạng từ tháng 8/2015 tại 6 
tỉnh, thành với số tiền 256 tỷ đồng (tháng 1/2019 mở rộng thêm 10 tỉnh, thành phố). 

Việc thực hiện phát triển BHYT tự nguyện qua bưu điện được triển khai qua hệ thống từ năm 
2015 với 12.000 điểm thu, trong năm 2018 đã phát triển được 4,2 triệu người tham gia BHYT 
với số tiền 2.700 tỷ đồng và tăng mới 57.871 người tham gia BHXH tự nguyện. 



 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những nỗ lực của Vietnam Post đối với công tác an 
sinh xã hội 

Triển khai thực hiện Quyết định số 708/QĐ-TTg về Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến 
năm 2020, Vietnam Post xây dựng mục tiêu tổng thể là ứng dụng công nghệ thông tin giải 
quyết chính sách an sinh xã hội, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kịp thời, công khai, minh 
bạch; nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác trợ giúp xã hội, giảm 
nghèo, người có công, BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, giai đoạn thí điểm là hỗ trợ cấp số 
và thẻ an sinh xã hội điện tử tại 1 – 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giai đoạn 2019 – 
2020, hỗ trợ cấp thẻ an sinh xã hội điện tử cho công dân Việt Nam là đối tượng của an sinh xã 
hội.   

 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post 

đề xuất một số phương án an sinh xã hội 

Đối với Dự án thông tin mộ liệt sỹ, Vietnam Post đang phối hợp với Cục Người có công (Bộ 
Lao động – TB &XH) để thống nhất ban hành Quy trình cập nhật dữ liệu giai đoạn II, hướng 
dẫn các Sở Lao động – TB& XH và Bưu điện các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp để thực 
hiện việc cập nhật, bổ sung dữ liệu về mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ trên cổng thông tin từ 
tháng 10/2018. Đồng thời, đảm bảo cơ sở hạ tầng vận hành cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, 



mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ đến khi Trung tâm Thông tin của Bộ Lao động – TB&XH 
chuẩn bị xong hạ tầng và sẵn sàng tiếp nhận. 

Báo cáo về Dự án "nhân đạo' – Đề án "Hệ tri thức việt số hóa", đại diện Vietnam Post cho biết 
đây là hệ thống cầu nối giữa những người dân vùng thiên tai, những người dễ bị tổn thương 
(trong đó gồm cả các đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động – TB&XH quản lý) và các tổ 
chức, đơn vị cứu trợ cũng như là công cụ giúp phân bổ hợp lý và minh bạch hóa hoạt động từ 
thiện tới từng thôn, xã ; thông qua thông tin được cung cấp trực tiếp từ thôn, xã trong vùng 
thiên tai và những đối tượng trong phạm vi dự án, hệ thống có thể cập nhật nhu cầu nhu yếu 
phẩm của đối tượng, địa phương… 

 

Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH Lê Quân tham góp ý kiến về Đề án "Hệ tri thức việt số hóa" 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã đánh giá cao quá trình hợp tác, 
phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của Bộ Lao động – TB&XH với Vietnam Post trong việc 
triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo 
từ thiện. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Vietnam Post đã tập trung rất nhiều cho hoạt 
động về an sinh xã hội, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, trong đó có phong trào "Đền ơn đáp 
nghĩa", các hoạt động xã hội nhằm chung tay hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được 
chia sẻ, được cung cấp và hưởng quyền an sinh xã hội. Riêng đối với phối hợp khai chương 
Cổng thông tin bia mộ liệt sỹ trong năm 2018 đã giúp rất nhiều gia đình tìm được mộ, người 
thân của mình thông qua Cổng. Bộ trưởng cho rằng, dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua đã 
nói lên vấn đề an sinh xã hội rất tốt, thể hiện một cái tết đầy đủ, đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, 
không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài ngân sách Nhà nước hỗ trợ, cả nước đã huy động huy 
động được 5,3 nghìn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, trong đó có rất nhiều đơn vị tham 
gia rất tích cực, sâu rộng và đậm nét được Chính phủ đánh giá cao… 



 

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo Vietnam Post cũng như đại diện các đơn vị tại 
buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, kết luận: Trong thành quả về tăng trưởng kinh tế - 
xã hội, những đối tượng yếu thế được thụ hưởng, đặc biệt là hộ nghèo giảm xuống 5,35% theo 
cách tiếp cận đa chiều… Đạt được hành công này, Vietnam Post cũng đóng vai trò rất quan 
trọng, cùng với toàn xã hội làm cho bức tranh tổng thể về an sinh xã hội "ấm lên", niềm tin 
trong dân tăng lên; sự phối hợp của Vietnam Post với các cơ quan ngày càng nhịp nhàng, linh 
hoạt hơn, giải quyết được các quyền lợi một cách hài hòa, nhất là người dân cũng như các đối 
tượng yếu thế được hưởng nhiều hơn. 

 

Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội Nguyễn Văn Hồi phát biểu ý kiến về công tác phối hợp với 
Vietnam Post 

Đối với một số công việc trong thời gian tới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cho rằng: Trước hết, 
Vietnam Post phải quan tâm đẩy nhanh Dự án "nhân đạo' và Đề án "Hệ tri thức việt số hóa", 
tiến tới đối tượng có nhu cầu phải được người có khả năng đầu tư, hỗ trợ kịp thời và có 
phương án tiếp nhận, chọn địa chỉ cụ thể để "người có và người cần" gặp được nhau. Đối với 
việc phát triển BHYT, BHXH tự nguyện, chúng ta cần tập trung thực hiện 11 giải pháp đồng 
bộ theo Nghị quyết số 28/NQ-TW và xác định phải tiến tới thực hiện một nguyên tắc là 
BHXH toàn dân, bảo hiểm linh hoạt và đa tầng, vừa đảm bảo việc đóng – hưởng, công bằng 



và chia sẻ; tập trung thu triệt để những người có quan hệ lao động và phải tham gia bảo hiểm 
bắt buộc, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm minh những doanh nghiệp chậm và nợ đóng 
BHXH; đồng thời tuyên truyền nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của cấp ủy, 
chính quyền các địa phương, tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân để trở thành "văn 
hóa an sinh" và xây dựng chính sách hợp lòng dân, điều chỉnh và tích hợp các chính sách để 
kích cầu. 

 

Đại diện Vietnam Post báo cáo việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội qua mạng lưới 
bưu điện 

Đối với phương án thực hiện Quyết định 708/QĐ/TTg, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nhấn 
mạnh: Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được quy định trong Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XII của Đảng và chương trình hành động của Chính phủ. Do đó, các cấp, các 
ngành, các đơn vị liên quan phải thực hiện bằng một quyết tâm chính trị rất cao, với cách làm 
hết sức khoa học, bởi đây là hướng tới mục tiêu ai cũng được hưởng quyền an sinh. Trước 
mắt, Vietnam Post cần hoàn thiện phương án rất cụ thể, chia làm 3 giai đoạn, đi theo lộ trình 
và phải tích hợp cơ sở dữ liệu, tích hợp chi trả phương án và thẻ an sinh xã hội; đồng thời có 
phương án tháo gỡ các vướng mắc trên cơ sở tập trung vào 6 trụ cột an sinh xã hội… 



 

 

Nguồn: Báo Thanh Hóa  

Ngày đăng: 05/03/2019 
Mục: Đời sống xã hội    

Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thông Bưu điện trên địa bàn 
tỉnh 

Nhằm ngày càng hoàn thiện tốt hơn nữa việc chi trả trợ cấp, góp phần thực hiện tốt 
chính sách đối với người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến 
trên địa bàn; cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây 
dựng nên hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, ngày 4-3, UBND tỉnh 
đã ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chi trả trợ cấp ưu đãi 
người có công qua hệ thông Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

Ảnh minh họa. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc chi trả đảm bảo đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian 
quy định, đem lại sự hài lòng của người có công trong việc thực hiện chính sách ưu đãi; đồng 
thời đảm bảo an toàn về tiền mặt trên đường vận chuyển và đến tận tay người thụ hưởng; 
quản lý chặt chẽ các đối tượng hưởng chế độ; chấp hành đúng chế độ kế toán, báo cáo thanh 
quyết toán và quản lý lưu giữ chứng từ kế toán theo quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng 
từ chi trả khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tổ chức mạng lưới 
các điểm chi trả đảm bảo thời gian phục vụ, số lượng đối tượng nhận chế độ và điều kiện đi 
lại cho đối tượng. Việc chi trả được thực hiện tại các bưu cục và điểm bưu điện văn hóa phải 
đáp ứng được các điều kiện về an toàn quỹ tiền mặt, điều chuyển dòng tiến, chuyên môn phục 
vụ, địa điểm phục vụ thuận tiện cho việc đi lại. Đối với các trường hợp người khuyết tật 
không đi lại được, người già yếu, ốm đau... có thể phục vụ phát tiền tại địa chỉ nếu đối tượng 
có yêu cầu. Ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo công tác chi trả và quản lý đối tượng 
chính xác, kịp thời, hiệu quả. 

Phạm vi triển khai dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh thông qua hệ thống các bưu cục, điểm bưu 
điện – văn hóa xã tại 27 huyện thị xã, thành phố trực thuộc (gồm 635 xã, phường, thị trấn). 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Hải Dương    

Ngày đăng: 05/03/2019 
Mục: Tin tức    

Hải Dương hoàn thành thu thập dữ liệu bản đồ số 

Tính đến hết tháng 2/2019, Hải Dương đã thu thập được 559.840 hồ sơ dữ liệu bản đồ số 
trong toàn tỉnh (đạt tỷ lệ 102,37% so với kế hoạch). 

Việc thu thập dữ liệu bản đồ số nằm trong Dự án Bản đồ số Việt Nam, thuộc giai đoạn 2 của 
Đề án "Phát triển tri thức Việt số hóa" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án này nhằm 
tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đồng 
thời hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp khai thác, sử dụng. 

Tại Hải Dương, công tác thu thập dữ liệu bản đồ số do Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp 
thực hiện từ ngày 14/1 đến 28/2. Các dữ liệu thu thập là toàn bộ địa chỉ trên toàn tỉnh (bao 
gồm: các hộ dân, điểm kinh doanh, cửa hàng, nhà hàng, đền, chùa, nhà thờ…). Đây là nền 
tảng quan trọng để doanh nghiệp tạo nên các ứng dụng hữu ích cũng như giúp người dân tra 
cứu dễ dàng thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ. 

 


