
 

Nguồn: Cổng TTĐT Hàm Yên   

Ngày đăng: 14/03/2019 
Mục: Tin tức      

Khai trương Bưu cục bưu chính công ích Tân Bắc, thị trấn Tân Yên. 

Nhằm mở rộng mạng lưới phục vụ người dân, ngày 13/3, Bưu điện huyện Hàm Yên đã 
tổ chức khai trương điểm giao dịch Tân Bắc, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên. Đồng 
chí Hoàng Quốc Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới 
dự. 

 



 

Nguồn: Truyền hình Cao Bằng   

Ngày đăng: 13/03/2019 
Mục: Tin tức     

Hướng dẫn lưu trữ chứng từ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tại 
cơ quan Bưu điện 

Triển khai Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ kế toán bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, để thống nhất thực hiện việc lưu trữ 
chứng từ, danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, BHXH Việt 
Nam ban hành Công văn số 238/BHXH-TCKT ngày 21/01/2019 về lưu trữ chứng từ, 
danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan Bưu điện. 

 
Ảnh minh họa. 

Theo đó, từ ngày 01/01/2019, thực hiện lưu trữ danh sách chi trả bằng tiền mặt, giấy nhận tiền 
có đầy đủ chữ ký của người hưởng và danh sách chi trả qua tài khoản cá nhân tại cơ quan Bưu 
điện - đơn vị tổ chức dịch vụ chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người 
hưởng các chế độ BHXH hàng tháng theo hợp đồng đã ký với cơ quan BHXH, gồm: Danh 
sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số C72a-HD); danh sách chi trả trợ 
cấp thất nghiệp (mẫu số C72b-HD); danh sách chi trả trợ cấp 01 lần (mẫu số C97-HD); giấy 
nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (mẫu số C95-HD) ban hành kèm 
theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC. Tất cả các chứng từ phải được lưu trữ vĩnh viễn; việc 
bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 
174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế 
toán. 

Sau khi chi trả xong, theo thời gian quy định, cơ quan Bưu điện căn cứ chứng từ gốc quy định 
để lập, ký chữ ký số chuyển qua dữ liệu điện tử gửi cơ quan BHXH hồ sơ, chứng từ quyết 
toán gồm: Danh sách chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu số 7-CBH) ban hành kèm 
theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/05/2016 quy định quản lý chi trả các chế 
độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, 
trợ cấp thất nghiệp (mẫu số C74a-HD); bảng thanh toán các chế độ BHXH một lần (mẫu số 
C74b-HD) ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC. 

Cơ quan Bưu điện chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác giữa bản điện tử hồ sơ 
quyết toán danh sách chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu số 7-CBH), bảng thanh toán 
lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp (mẫu số C74a-HD), bảng thanh 
toán các chế độ BHXH 01 lần (mẫu số C74b-HD) gửi cơ quan BHXH với chứng từ gốc lưu 
tại cơ quan Bưu điện; cung cấp các hồ sơ, chứng từ lưu trữ theo quy định khi có yêu cầu của 
cơ quan BHXH và cơ quan có thẩm quyền. 



Cơ quan BHXH (Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc BHXH tỉnh hoặc tổ kế toán - chi trả và 
giám định BHYT thuộc BHXH huyện, gọi chung là bộ phận kế hoạch - tài chính) căn cứ hồ 
sơ do cơ quan Bưu điện lập, ký chữ ký số chuyển qua dữ liệu điện tử để đối chiếu số người, số 
tiền chưa trả giữa danh sách chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu số 7-CBH) với bảng 
thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp (mẫu số C74a-HD); 
bảng thanh toán các chế độ BHXH một lần (mẫu số C74b-HD). Trường hợp số liệu khớp 
đúng, thực hiện xác nhận trên mẫu số C74a,b-HD, chuyển mẫu số 7-CBH cho phòng Chế 
độ BHXH trên Hệ thống phần mềm. Trường hợp số liệu có chênh lệch, thực hiện chuyển trả 
và phối hợp với cơ quan Bưu điện rà soát, đối chiếu lại số liệu. Phòng Chế 
độ BHXH (BHXH tỉnh) căn cứ mẫu số 7-CBH trên Hệ thống phần mềm để lập chỉ tiêu số tiền 
chưa lĩnh tại danh sách chi trả tháng sau. 

Hằng năm, cơ quan Bưu điện và cơ quan BHXH (Bộ phận kế hoạch  -tài chính) thực hiện đối 
chiếu ký xác nhận số tiền đã nhận, số tiền đã chi, số đã tạm ứng nhưng chưa chi đến hết ngày 
31/12 tại Mục B-Tình hình kinh phí trên mẫu số C74a,b-HD. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo bưu điện các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thực hiện lưu trữ chứng từ gốc theo quy định về lưu trữ chứng từ 
kế toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của chứng từ; chuẩn bị đầy đủ cơ 
sở vật chất, nhân lực để đảm bảo việc bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định; 
triển khai kết nối dữ liệu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp giữa cơ quan 
Bưu điện với cơ quan BHXH; sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật trong việc lập, 
chuyển, tiếp nhận mẫu biểu, danh sách chi trả, hồ sơ thanh quyết toán qua dữ liệu điện tử, 
đảm bảo đúng thời gian, quy trình lập danh sách, chi trả và thanh quyết toán. 

Giám đốc BHXH các tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chức năng, BHXH huyện thực hiện 
nghiêm túc các nội dung, quy trình quy định tại Công văn này; bổ sung hợp đồng dịch vụ 
quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện 
với bưu điện tỉnh trách nhiệm của các bên trong việc lưu trữ chứng từ, danh sách chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan bưu điện theo hướng dẫn tại Công văn 
này. Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai sử dụng chữ ký số trong lập, chuyển danh sách 
chi trả, các mẫu biểu giữa BHXH các cấp, giữa cơ quan Bưu điện với cơ quan BHXH qua dữ 
liệu điện tử, đảm bảo tính pháp lý về giao dịch điện tử; phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam triển khai kết nối dữ liệu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp giữa 
cơ quan Bưu điện với cơ quan BHXH. 



 

Nguồn: Người Việt Bốn phương (VTV4) 

Ngày đăng: 13/03/2019 
Mục: Tin tức     

https://vtv.vn/video/nguoi-viet-bon-phuong-14-3-2019-356336.htm 

Bàn giao xe cho bưu chính Lào 

 



 

Nguồn: MIC   

Ngày đăng: 15/03/2019 
Mục: Tin tức  

Việt Nam - Campuchia ký 3 thỏa thuận hợp tác về ICT, bưu chính - viễn thông 

 Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Việt Nam và Campuchia ký kết 3 văn kiện 
hợp tác quan trọng về bưu chính-viễn thông, an toàn thông tin và chữ ký số. Đây là kết 
quả của cuộc hội đàm diễn ra sáng 14/3 giữa Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông 
Campuchia Tram Iv Tek và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh 
Hùng. 

 

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Bưu chính và 
Viễn thông Campuchia Tram Iev Tek trao văn kiện hợp tác sau khi ký kết. Ảnh: Nhóm P/v 

TTXVN tại Campuchia 

  

Trong khuôn khổ chuyến thăm song phương Campuchia từ ngày 13-16/3, Bộ trưởng Thông 
tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có cuộc chia sẻ rộng rãi với người đồng cấp Tram 
Iv Tek về một loạt các định hướng phát triển của ngành ICT Việt Nam.  

  

Cụ thể, Việt Nam tập trung phát triển mạng lưới logistic để thúc đẩy thương mại điện tử; phát 
triển hạ tầng viễn thông làm nền tảng cho hạ tầng kinh tế số, thử nghiệm mạng di động 5G; 
phát triển chính phủ điện tử, thành phố thông minh; giám sát chặt chẽ không gian mạng, đảm 
bảo an toàn mạng cho các cơ quan chính phủ và các hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia; phát 
triển hệ sinh thái số Việt Nam, thúc đẩy Cách mạng 4.0. 

  

Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Campuchia Tram Iv Tek cho biết, để phục vụ Chiến lược Tứ 
giác phát triển, Chính phủ Campuchia chủ trương thúc đẩy kết nối Internet tốc độ cao, triển 
khai chính phủ điện tử từ trung ương tới cơ sở, mở dịch vụ bưu chính xuống tận xã và phát 
triển các dịch vụ mới. 

 
Trong thời gian qua, Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia đã đưa ra một số nghị định văn 
bản quan trọng về quản lý ICT giai đoạn 5 năm. Bộ trưởng Tram Iv Tek mong muốn Việt 



Nam giúp đỡ, phát triển các dịch vụ trong ngành Bưu chính Campuchia, cũng như hỗ trợ xây 
dựng hạ tầng chống tấn công mạng ở quy mô quốc gia.  

  

Tại cuộc hội đàm, đại diện hai Bộ và các đơn vị, doanh nghiệp đã ký Kế hoạch hợp tác giữa 
Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia; Bản hợp tác giữa Cục 
An toàn Thông tin (Việt Nam) và Tổng cục ICT (Campuchia); Bản hợp tác về chữ ký số giữa 
Tập đoàn Bkav và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia. 

  

Cụ thể về nội dung hợp tác, bằng các cuộc hội thảo hoặc cử chuyên gia hỗ trợ, phía Việt Nam 
sẽ thúc đẩy hợp tác bưu chính thông qua việc mở bưu cục ở các cửa khẩu nhằm phát triển 
dịch vụ chuyển phát vùng biên, chuyển phát EMS, dịch vụ tài chính bưu chính… 

  

Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán việc phân chia sử dụng tần số cho các hệ thống thông tin di động 
băng rộng thế hệ mới; nghiên cứu triển khai chuyển mạng giữ số; số hóa truyền hình.  

  

Việt Nam sẽ giúp Campuchia xây dựng Trung tâm Giám sát an ninh không gian mạng (bao 
gồm cả phần cứng và phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân viên vận hành khai thác). 

  

Về đào tạo nguồn nhân lực, Việt Nam cung cấp 3 học bổng toàn phần cho sinh viên 
Campuchia tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo chương trình đào 
tạo về ICT 100% bằng tiếng Anh. Khóa học dự kiến tuyển sinh trong tháng 6/2019.  

  

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia tiếp tục 
ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, VNPT, 
FPT, VNPost… đầu tư và kinh doanh tại Campuchia, đặc biệt là tham gia các dự án ứng dụng 
công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước và Chính phủ Campuchia, các dự án chính 
phủ điện tử, đô thị thông minh…/. 

 


