
 

Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 12/03/2019 
Mục: Thông tin truyền thông     

Bàn giao xe chuyên ngành cho bưu chính Lào 

Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Lào đã tổ chức Lễ bàn giao phương tiện vận chuyển chuyên 
ngành bưu chính tại thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào. 

Trong khuôn khổ chuyễn thăm và làm việc chính thức của Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền 
thông Nguyễn Mạnh Hùng tại CHDCND Lào, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã bàn giao 
phương tiện vận chuyển chuyên ngành bưu chính cho Bưu chính Lào, dưới sự chứng kiến của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ 
Bưu chính & Viễn thông Lào Thansamay Kommasith. 

 

Đây là một trong số những nội dung được Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện theo tinh 
thần Biên bản cuộc họp Nhóm chung lần thứ nhất giữa Bộ Thông tin & Truyền thông Việt 
Nam và Bộ Bưu chính & Viễn thông Lào ký kết ngày 01/11/2017 về bưu chính, viễn thông và 
công nghệ thông tin cũng như tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bưu chính hai 
nước, góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa Việt Nam – CHDCND Lào theo đúng chủ 
trương của Đảng và Nhà nước. 

Bên cạnh việc trao tặng 02 xe ôtô chuyên ngành lần này, Bưu điện Việt Nam cũng cam kết hỗ 
trợ Bưu chính Lào trong việc xây dựng bộ máy tổ chức, xây dựng bưu cục mẫu, thiết kế lại 
mặt bằng bưu cục khai thác nội tỉnh, liên tỉnh, hỗ trợ một số các công cụ khai thác (như rổ 
chia thư, biển trao giới thiệu dịch vụ,…). 



 

Ngoài ra, Bưu điện Việt Nam cũng sẽ giúp tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ 
năng kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát, dịch vụ tài chính bưu chính; hỗ trợ tổ chức 
lại sản xuất và triển khai các chương trình marketing, nghiên cứu thị trường cũng như đồng ý 
tổ chức các đoàn trao đổi cán bộ giữa Bưu chính hai nước để chia sẻ kinh nghiệm. 

Qua đó, từng bước giúp Bưu chính Lào khẳng định vị trí chuyển phát tại thị trường Lào, phát 
triển các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nâng cao đời sống cho 
người lao động làm việc tại Bưu chính Lào.  

D.Anh 

 

 

 



 

Nguồn: Lao động  

Ngày đăng: 13/03/2019 
Mục: Công đoàn      

Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên 

 

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (trái) và Chủ tịch HĐQT TCty Bưu điện VN 
Phạm Anh Tuấn trao bản kí kết chương trình phúc lợi đoàn viên và NLĐ. Ảnh: VH 

Ngày 13.3, Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện VN tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện hợp tác 
và kí kết phối hợp triển khai chương trình "Phúc lợi đoàn viên CĐ và NLĐ " năm 2019. 

Theo đó, sau 1 năm triển khai chương trình, số đoàn viên và NLĐ được hưởng lợi từ sử dụng 
sản phẩm dịch vụ lên tới trên 330 nghìn người; tổng giá trị giảm giá cho đoàn viên và NLĐ 
được hưởng lợi là trên 16,3 tỉ đồng…  

Năm 2019, hai bên tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác, đồng thời tạo 
thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức các chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn. Các bưu điện tỉnh, thành phố (TP) xây dựng kế hoạch, các chương trình 
ưu đãi giảm giá sản phẩm hàng tiêu dùng đưa đến CĐCS, đoàn viên CĐ và NLĐ. 

LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, CĐ cấp trên 
trực tiếp cơ sở, CĐCS phối hợp với CĐ Bưu điện VN, các bưu điện tỉnh, TP tổ chức các 
chương trình ưu đãi giảm giá, góp phần hỗ trợ gây qũi và tuyên truyền nội dung thỏa thuận, 
kế hoạch để đoàn viên và NLĐ hiểu rõ ý nghĩa của chương trình, tự nguyện tham gia không 
bắt buộc.  

Trọng tâm của chương trình phúc lợi đoàn viên và NLĐ trong năm 2019 là tập trung triển 
khai các hoạt động trước và trong “Tháng Công nhân” năm 2019, bắt đầu từ ngày 1.4 – 
31.5.2019; triển khai thực hiện chương trình “Mái ấm CĐ” bắt đầu từ 1.7.2019 đến hết ngày 
30.9.2019, nhân kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 – 28.7.2019) và 74 năm 
truyền thống ngành Bưu điện (15.8.1945 – 15.8.2019) và phát hành bộ tem kỉ niệm 90 năm 
Ngày thành lập CĐVN... 



 

Chủ tịch HĐQT TCty Bưu điện VN Phạm Anh Tuấn trao tặng tem kỉ niệm Hội nghị Thượng 
đỉnh Mỹ - Triều Tiên cho Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (trái). Ảnh: VH 

Phát biểu tại lễ kí kết, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao TCty Bưu 
điện VN có hệ thống từ Trung ương đến địa phương (xã phường, thị trấn, KCN) do đó ngoài 
việc phối hợp cung cấp dịch vụ, sản phẩm của ngành thì mở rộng đưa các hàng hoá khác phục 
vụ nhu cầu của công nhân; cung cấp tín dụng để NLĐ không vướng vào tín dụng đen; tổ chức 
thí điểm các chương trình như chợ công nhân tại một số tỉnh thành, đánh giá hiệu quả để xem 
xét nhân rộng. 

Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV TCty – cam kết TCty 
Bưu điện VN đồng hành cùng Tổng LĐLĐVN trong mục tiêu chăm lo cho CNLĐ. TCty cũng 
có số lượng lớn CNLĐ và TCty luôn coi trọng NLĐ bởi họ là sản vô giá của doanh nghiệp. 
Do đó, TCty luôn quan tâm chăm lo hết sức có thể cho NLĐ. Ông Tuấn mong rằng, hai bên 
phối hợp sâu hơn nữa, trong đó có việc cung cấp tín dụng và đưa hàng Việt Nam chất lượng 
với giá cả phù hợp tới công nhân…  



 

Nguồn: BHXH Hà Nội  

Ngày đăng: 12/03/2019 
Mục: Tin tức     

Sóc Sơn: Tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện tới người dân 

Trong 02 ngày, 07-08/3/2019, Bưu điện huyện Sóc Sơn phối hợp với Bảo hiểm xã hội 
huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách về BHXH tự nguyện tại hai xã 
Mai Đình và Bắc Sơn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo BHXH huyện, Bưu điện huyện, 
lãnh đạo UBND các xã Mai Đình, Bắc Sơn và 172 người dân là Hội viên hội phụ nữ của 
hai xã. 

 

Đại điện lãnh đạo BHXH huyện Sóc Sơn trao sổ BHXH tự nguyện cho người đăng ký tham 
giá 

    

 Tại hội nghị, người dân hai xã Mai Đình và Bắc Sơn đã được nghe đại diện cơ quan 
BHXH huyện, Bưu điện huyện giới thiệu, phổ biến các nội dung về chính sách BHXH tự 
nguyện đồng thời có những ví dụ minh họa cụ thể gắn liền với cuộc sống đối với các chế độ 
và quyền lợi được hưởng. Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến thắc mắc của các đại biểu 
về những nội dung, vấn đề liên quan đến chế độ chính sách BHXH tự nguyện như mức đóng, 
thay đổi phương thức đóng, dừng đóng, bảo lưu thời gian tham gia BHXH tự nguyện, đóng 
BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để hưởng hưu trí... Các ý kiến của đại 
biểu đã được đại diện BHXH huyện giải đáp thỏa đáng, rõ ràng. 



 

Tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện tại xã Mai Đình 

 

Tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện tại xã Bắc Son 

      Qua hội nghị, người dân hai xã nhận thức rõ ràng hơn về chính sách BHXH tự nguyện là 
loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và 
phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng chế độ theo quy định. Cụ thể: 
người dân tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu theo quy định; được trợ cấp một 
lần và chế độ tử tuất; được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT khi nghỉ hưu và hưởng quyền lợi 
khám, chữa bệnh BHYT như các nhóm đối tượng khác. 

 Tại hội nghị ,đã có 11 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và được BHXH 
huyện trao sổ ngay tại hội nghị./. 



 

Nguồn: Thời báo kinh doanh    

Ngày đăng: 12/03/2019 
Mục: An sinh      

Phấn đấu 50% người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH không phải tiền mặt 

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết sẽ chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành 
phố thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, 
trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 
50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. 

Nhà đầu tư ngoại được góp vốn vào lĩnh vực thanh toán phi ngân hàngKhông dùng tiền 
mặt sẽ không còn cảnh chờ đợi…đóng tiềnThanh toán không dùng tiền mặt sắp bùng nổ 

Theo kế hoạch, năm 2019, ngành BHXH tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng 
tâm về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). 

 

Cải cách thủ tục hành chính để người dân không phải nhận lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt
(Ảnh: Internet) 

Trong đó, BHXH thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm TTHC trong các 
lĩnh vực của ngành; tăng cường đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, 
giảm số giờ giao dịch BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 
Chính phủ giao; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về TTHC, không 
gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân. 

Đồng thời, BHXH cũng tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống; tiếp tục triển khai Đề án 
“Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp về 
chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của ngành BHXH”; tổ chức thực hiện 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp bộ máy ngành 
BHXH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và 
nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành về hành chính phục vụ; thực hiện 
nghiêm quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm công chức, viên chức; công tác 
đánh giá, quy hoạch cán bộ hằng năm; thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế trong toàn ngành 
đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế... 



BHXH cũng sẽ tthực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ trong các công tác chi trả BHXH; đổi 
mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố; tiếp 
tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công; đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị 
trực thuộc. 

Trong đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp vận 
động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện 
thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp 
BHXH…; tiếp tục phối hợp với Bưu điện kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác chi trả 
các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; đồng thời, thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông 
tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện. 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục hiện đại hoá hành chính thông qua việc tiếp tục tổ 
chức thực hiện hiệu quả công tác giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, xác 
định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện 
nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra thực hiện cải 
cách hành chính, đặc biệt là kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức trong 
ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng kịp thời những đơn 
vị, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc 
và BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của mình để 
thực hiện triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng nâng cao chất 
lượng giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và 
doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 



 

Nguồn: Báo An Giang    

Ngày đăng: 12/03/2019 
Mục: Tin tức      

Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Nhằm giúp người dân hiểu rõ bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một trong những 
chính sách xã hội quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, đầu năm 2019, BHXH tỉnh ký kết 
kế hoạch phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp để tuyên 
truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

Theo đó, Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc hội nghị trực tiếp để tuyên 
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, nhằm phát triển đối tượng tham 
gia theo phương án đã duyệt, đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng, nội dung tuyên truyền do 
BHXH tỉnh cung cấp. 

Để thực hiện đạt mục tiêu, cơ quan BHXH phối hợp ngành bưu điện và UBND các xã, 
phường, thị trấn tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại với các tầng lớp nhân dân tại các 
khóm, ấp, tổ dân phố. Hàng tháng, BHXH tỉnh cung cấp danh sách người tham gia đến hạn 
phải đóng BHXH tự nguyện cho Bưu điện tỉnh. Căn cứ danh sách người tham gia đến hạn 
đóng BHXH tự nguyện, bưu điện nhắc nhở, đôn đốc và thu tiền đóng của người tham gia, hỗ 
trợ thu tiền tận nhà, duy trì được số người dân đang tham gia và phát triển người tham gia 
BHXH tự nguyện mới. 

Theo Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Liêu Văn Sám, thực hiện kế hoạch phối hợp năm 
2019, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại với các tầng lớp nhân dân về 
BHXH tự nguyện tại địa bàn dân cư, mỗi huyện tổ chức 2 hội nghị/tháng (bình quân 22 hội 
nghị/tháng/11 huyện). Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình thực tế, bưu điện chủ động 
tăng số cuộc tuyên truyền hợp lý, hiệu quả và đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu phát triển người tham 
gia BHXH tự nguyện mới từng năm. Để phát huy hiệu quả, Bưu điện các huyện, thị xã, thành 
phố phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn, Đoàn Thanh niên, các hội đoàn thể (phụ nữ, 
nông dân, cựu chiến binh, MTTQ…), bí thư chi bộ; trưởng khóm; các chi hội tại ấp, cụm dân 
cư... tổ chức hội nghị và mời đối tượng tham dự. 

 

Người dân hiểu quyền lợi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay sau khi nghe 
tuyên truyền 



Có mặt tại xã Mỹ Phú (Châu Phú), buổi tuyên truyền quy tụ gần 60 người dân tham dự. Tại 
buổi tuyên truyền, bà con được nghe những thông tin ngắn gọn về những vấn đề liên quan 
quyền lợi, mức hưởng, mức đóng, phương thức đóng, thủ tục tham gia, các địa điểm tham gia 
BHXH tự nguyện... Sau khi nghe tuyên truyền, những thắc mắc của bà con được giải đáp 
ngay để người dân có thể hiểu sâu hơn ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện. Sau hội 
nghị, có 2 người dân đăng ký đóng tiền tham gia BHXH với hình thức đóng tiền hàng tháng. 

Chú Nguyễn Văn Của (53 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú) cho biết: “Tôi sống chủ yếu bằng nghề làm 
thuê, thu nhập 100.000- 150.000 đồng/ngày, sau khi nghe tuyên truyền tôi đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện cho 2 vợ chồng”. Còn ông Lâm Thành Thơ (ấp Mỹ Thuận) chia sẻ: “Nhà 
tui hộ nghèo làm thuê, thu nhập bấp bênh, không ruộng đất. Nay tới nghe cán bộ tuyên truyền, 
tôi phần nào biết được lợi ích từ chính sách này như là một loại hình tiết kiệm thông minh và 
không sợ bị mất tiền đầu tư, nên sẽ tiết kiệm để dành tiền tham gia BHXH tự nguyện”. Chú 
Triệu Văn Tuấn (ấp Mỹ Trung) cho biết: “Nhà làm ruộng, nhiều năm qua tôi có tham gia bảo 
hiểm y tế. Trước giờ chỉ nghe qua báo, đài tuyên truyền, nay được trực tiếp nghe cán bộ về 
đây giải thích cho dân. Sau khi nghe tuyên truyền thấy được quyền lợi, được hưởng lương 
hưu khi không còn sức lao động, tôi thấy mức đóng so thu nhập rất phù hợp, nên tôi sẽ tham 
gia”. 

Một số hộ dân chia sẻ, nghe rất thích nhưng gia đình chủ yếu làm thuê, mướn nên trước mắt 
chưa có khả năng tham gia, nay hiểu nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước như: tính trượt giá, 
tăng lương hưu hàng năm, hưởng bảo hiểm y tế hưu trí với mức hưởng 95%, ưu đãi lãi suất 
khi đóng một lần nhiều năm… nên sẽ cân nhắc tham gia để đảm bảo cuộc sống lúc tuổi già. 

Giám đốc BHXH huyện Châu Phú Trịnh Quốc Đủ chia sẻ: “Được chính quyền địa phương 
ủng hộ, nhưng việc tuyên truyền người dân không thể gấp rút mà phải tuyên truyền dài hơi, 
sâu rộng hơn để người dân thấy quyền lợi khi tham gia. Mỗi hội nghị số người tham gia còn 
khiêm tốn nhưng góp phần đưa chủ trương, chính sách đến người dân, giúp họ hiểu được 
quyền lợi khi tham gia. Đối với người dân, việc tham gia BHXH tự nguyện còn khá mới, nên 
tới đây cơ quan BHXH phối hợp hội phụ nữ, ban ấp sẽ tuyên truyền xuống tận khu dân cư, 
phối hợp với đoàn thể hoặc có thể đến tận nhà dân”. 

Tại điểm tuyên truyền các ở các huyện, thị xã, thành phố, khi người dân có nhu cầu tham gia 
BHXH tự nguyện, cán bộ BHXH sẽ hướng dẫn thủ tục, thu tiền đóng và thực hiện in sổ 
BHXH ngay tại buổi tuyên truyền. Tuy nhiên, qua ghi nhận, sở dĩ số người tham gia còn ở 
mức thấp, một phần do đối tượng được mời đến tham dự đa phần chưa có khả năng tham gia, 
hầu hết người tham dự là hộ nghèo, cận nghèo, người già yếu... 

BHXH tỉnh cho biết, tính đến ngày 28-2-2019, toàn tỉnh có  5.736 người tham gia BHXH tự 
nguyện (trong đó, phối hợp với ngành Bưu điện và UBND cấp xã tổ chức được 5 cuộc tuyên 
truyền với 250 người tham dự, vận động được 113 người tham gia BHXH tự nguyện) 

 


