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Gần 1.900 thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 
ích 

UBND tỉnh cho biết, tính đến tháng 3-2019, toàn tỉnh có 19/19 sở, ban, ngành và 15/15 
huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp 
nhận hồ sơ... 

... và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với gần 1.900 thủ tục hành chính . 

 

Người dân đến giao dịch tại Bưu điện văn hóa xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột). (Ảnh minh 
họa) 

Được biết, từ tháng 10-2017, Bưu điện tỉnh bắt đầu triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu chính công ích tại xã Hòa Phú và Ea 
Kao (TP. Buôn Ma Thuột). Theo đó, các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả qua hệ thống bưu chính công ích như: cấp bản sao trích lục hộ tịch; cấp phiếu lý lịch tư 
pháp; sao lục hồ sơ nhà đất; cấp giấy phép kinh doanh; cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ 
gốc; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực 
phẩm; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y... Giá cước dịch vụ được áp dụng theo 
quy định của nhà nước tại thời điểm cung cấp dịch vụ tương ứng với phạm vi địa lý và loại 
dịch vụ mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu và được niêm yết công khai tại các điểm bưu điện văn 
hóa xã. 

Trong quý I-2019, toàn tỉnh có 15.455 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả 
qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tích cực từ đầu 

Đưa chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đến người dân một cách hiệu quả, 
thiết thực thông qua đội ngũ tuyên truyền viên linh hoạt sâu sát cơ sở là cách làm hay 
mà Bưu điện tỉnh triển khai thời gian qua. 

Từ đầu tháng 3.2019 đến nay, những tuyên truyền viên của Bưu điện tỉnh đã thực hiện hàng 
chục cuộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia chính sách BHXH tự nguyện, góp phần 
thực hiện lộ trình này trên toàn tỉnh hiệu quả hơn. Buổi tuyên truyền, vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện được tổ chức tại xã Tiên Thọ (huyện Tiên Phước) thu hút khá 
đông chị em phụ nữ đến nghe. Sau khi tham khảo nội dung trên tờ rơi, bà Nguyễn Thị Thông 
hỏi thêm: “Tôi năm nay 55 tuổi có được tham gia BHXH tự nguyện không, để sau này có 
lương hưu đỡ vất vả tuổi già. Quy trình tham gia như thế nào, mức đóng ra sao, đóng bao lâu 
thì được hưởng”. Bà Thông cũng như những phụ nữ khác đã được tuyên truyền viên của Bưu 
điện tỉnh giải thích cặn kẽ những nội dung như mức đóng BHXH tự nguyện, cách thức đóng, 
thời gian đóng, thời gian sẽ được hưởng lương hưu rất cụ thể. Tại xã Tà Pơ (huyện Nam 
Giang), buổi tuyên truyền của Bưu điện tỉnh thu hút phần đông phụ nữ đến tìm hiểu thông tin. 
Với họ, tham gia BHXH tự nguyện là điều rất mới mẻ, nhiều thắc mắc được tuyên truyền viên 
giải thích cụ thể. Sau khi thông hiểu chính sách, đã có 15 người đăng ký tham gia BHXH tự 
nguyện qua kênh bưu điện. Tham gia BHXH tự nguyện với người dân vùng đồng bằng có thể 
thuận tiện hơn, nhưng với người dân miền núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn quá 
lạ lẫm. Bằng cách tuyên truyền sâu sát cơ sở, đến tận nơi, hướng dẫn từng chi tiết để người 
dân nắm rõ lợi ích khi tham gia chính sách đã 
mang lại hiệu quả tích cực. 

Theo hợp đồng được ký kết giữa BHXH tỉnh và 
Bưu điện tỉnh, lộ trình thực hiện BHXH tự nguyện 
qua kênh bưu điện được phân định rõ ràng từng 
năm, với mục tiêu đặt ra cụ thể. Năm 2019, con số 
hướng tới là 5.400 người tham gia BHXH tự 
nguyện, năm 2020 là 5.900 người và năm 2021 là 
6.400 người. Để đạt được lộ trình này, ngay từ đầu 
Bưu điện tỉnh đã ra quân đồng loạt tổ chức điểm 
tuyên truyền tại nhà văn hóa thôn, khu dân cư phổ 
biến chính sách đến người dân, giúp họ tham gia 
vào chính sách thuận lợi nhất. Đến 20.3.2019, đã 
có tổng cộng 24 điểm tuyên truyền chính sách 
BHXH tự nguyện ở 24 điểm dân cư. Tuyên truyền 
viên làm việc linh hoạt theo thời gian thuận lợi 
cho người dân. Tại tất cả các điểm, người dân đến nghe, sau khi nghe thì tham gia ngay hoặc 
đăng ký tham gia đạt từ 50% số người tham dự trở lên. Qua 24 điểm tuyên truyền thu hút 726 
người đến nghe; trong đó có 336 người tham gia vào chính sách BHXH tự nguyện. 

Ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhận định: “Bắt đầu từ năm 2018, 
BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân về chính 
sách BHXH tự nguyện. Cách làm này đã có hiệu ứng tốt, lan tỏa mạnh trong cộng đồng dân 
cư. Từ một người tham gia, họ truyền tai nhau và có thể sau này thu hút thêm nhiều người 
khác cùng tham gia. Đó là cách để người dân có lương hưu khi hết tuổi lao động, đảm bảo an 
sinh cho cuộc sống tuổi già mà không lo cậy nhờ con cháu. Bưu điện tỉnh đã vào cuộc rất tích 

Bưu điện tỉnh đặt kế hoạch thực hiện mỗi 
năm từ 216 đến 260 buổi tuyên truyền tận 
cơ sở. Tại mỗi điểm như thế, phải huy 
động được trên 50 người tham gia nghe 
chính sách, và đạt được từ 50% số người 
tham gia, đăng ký tham gia tại chỗ. Điều 
này Bưu điện tỉnh đã thực hiện được ngay 
từ những buổi tuyên truyền đầu tiên của 
năm 2019. BHXH tỉnh ở mỗi huyện, thị 
xã, thành phố có điểm tuyên truyền của 
Bưu điện tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với 
bưu điện, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của 
người dân trong quá trình tham gia 
BHXH tự nguyện. 



cực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nên hiệu quả đạt được thấy rõ ràng qua số người 
tham gia BHXH tự nguyện ngày càng tăng hơn”. 
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Quận 5 (TP.HCM): 38 chị em phụ nữ tham gia BHXH, BHYT ngay tại hội nghị tuyên 
truyền 

Chiều 22/3, tại Trụ sở UBND quận 5, BHXH quận phối hợp với Bưu điện và Hội Phụ nữ 
quận tổ chức buổi tuyên truyền, giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ 
gia đình đến đông đảo chị em phụ nữ trên địa bàn. 

Từ khoảng 14 giờ chiều, hàng trăm chị em phụ nữ làm trong nhiều ngành nghề, công việc như 
tiểu thương, buôn bán tại gia đình, may mặc… đã tập trung tại hội trường UBND quận. Tại 
đây, chị em đã được đại diện BHXH quận và Bưu điện giới thiệu, tư vấn về chính sách 
BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Đồng thời, được giải đáp kịp thời, cặn kẽ những thắc 
mắc liên quan đến chính sách này. 

 

Trao sổ BHXH và quà lưu niệm cho những chị em tham gia BHXH tự nguyện 

Nhiều chị em chia sẻ, lâu nay, họ làm công việc tại gia đình hay buôn bán ngoài chợ, nên chủ 
yếu biết về việc đóng BHXH bắt buộc để sau này hết tuổi lao động sẽ có lương hưu. Trong 
suy nghĩ của nhiều người, chỉ những ai làm “nhà nước” mới có chính sách này? Vì thế, giờ 
đây được cơ quan BHXH giới thiệu về những điểm mới của chính sách, nhiều chị em tỏ ra rất 
phấn khởi. Nhiều chị còn ghi chép cẩn thận tất cả các dữ liệu, thông tin do cơ quan BHXH và 
Bưu điện cung cấp để mang về tham khảo thêm hoặc tuyên truyền, giải thích cho người thân. 

Ông Lâm Phong- Giám đốc BHXH quận 5 cho biết, điểm mới của đợt tuyên truyền lần này, 
đó là BHXH quận đã huy động lực lượng đáp ứng việc tiếp nhận đăng ký, in và cấp thẻ 
BHYT cho chị em ngay tại hội nghị. "Những chị em nào nghe, hiểu về chính sách muốn tham 
gia luôn, thì chúng tôi sẽ đáp ứng lập tức việc khai báo, đăng ký để rà soát và cấp thẻ BHYT 
ngay. Ngoài ra, những chị em nào tham gia BHXH tự nguyện cũng sẽ được đáp ứng tương 
tự"- ông Lâm Phong tự tin cho biết; đồng thời bày tỏ kỳ vọng đợt tuyên truyền này sẽ có sự 
lan tỏa, đáp ứng mong muốn của đông đảo người dân trên địa bàn. 

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Tông Hải Âu- Phó Giám đốc BHXH quận 5 cho biết, ngay 
sau khi kết thúc hội nghị, đã có 17 chị em lập tức đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Cùng 
với đó, còn có 21 chị em khác đã tham gia BHYT hộ gia đình. Tất cả các chị em đã được 
BHXH quận tiếp nhận đăng ký và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ngay tại hội nghị. 



Được biết, đây là đợt tuyên truyền đầu tiên trong năm 2019 của BHXH quận 5. Với kết quả 
đạt được, BHXH quận sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, với nội dung phong phú và đa dạng, 
để ngày càng nhiều người dân trên địa bàn quận được tham gia vào “lưới an sinh”. 

Phạm Thọ 
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Bưu điện tỉnh Lào Cai hỗ trợ nuôi dưỡng một trẻ mồ côi 

Chiều 22/3, Bưu điện tỉnh đã tổ chức trao quyết định hỗ trợ gia đình nuôi dưỡng cháu 
Vũ Bảo An, phường Pom Hán (TP Lào Cai). Đây là trường hợp trẻ mồ côi đầu tiên là 
con em ngành bưu điện được Bưu điện tỉnh hỗ trợ nuôi dưỡng. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao quyết định hỗ trợ cho gia đình cháu Vũ Bảo An.

Cháu Vũ Bảo An sinh ngày 31/12/2014, là con gái thứ hai của chị Bùi Thị Huyền, công tác 
trong ngành bưu điện từ năm 1998. Từ vị trí công nhân trực tiếp đến chuyên viên văn phòng, 
chị Huyền luôn là cán bộ tâm huyết, tận tụy và trách nhiệm với công việc. Tháng 4/2015, trên 
đường đi làm, chị Bùi Thị Huyền không may bị tai nạn giao thông qua đời, để lại 2 con nhỏ 
cho chồng và gia đình nuôi dưỡng khi cháu Bảo An mới được vài tháng tuổi. 

Thực hiện truyền thống nghĩa tình của Bưu điện Việt Nam, với mong muốn chia sẻ khó khăn, 
vất vả cùng gia đình cháu Vũ Bảo An và bày tỏ lòng tri ân đến đồng nghiệp đã đóng góp cho 
sự phát triển của ngành bưu điện nói chung và Bưu điện tỉnh nói riêng, lãnh đạo, Công đoàn 
Bưu điện tỉnh đã quyết định dành một phần kinh phí hỗ trợ gia đình nuôi dưỡng cháu Vũ Bảo 
An, mức hỗ trợ hằng tháng bằng 50% mức lương cơ sở của Nhà nước đến khi cháu Vũ Bảo 
An đủ 18 tuổi. 
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Sóc Trăng: Nhiều người dân phấn khởi tham gia BHXH tự nguyện 

Những ngày qua, các cuộc hội nghị tuyên truyền do cơ quan BHXH và Bưu điện trên 
địa bàn tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức đã tạo ra “làn sóng” tích cực, khi hàng trăm 
người dân đã hiểu và chủ động đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị. 

Tại huyện Mỹ Xuyên, chỉ trong thời gian ngắn đã có gần 200 người đăng ký tham gia, trong 
đó đa phần tham gia ngay sau buổi tuyên truyền. Riêng hội nghị tại xã Đại Tâm (ngày 24/1), 
cơ quan BHXH mời 58 người đến dự thì có tới 50 người tham gia. Phát huy đà này, ngày 
25/1, BHXH huyện và Bưu điện tiếp tục tổ chức hội nghị tại thị trấn Mỹ Xuyên, với 61 người 
dự và đã thu hút 30 người tham gia. Còn hội nghị tại xã Tham Đôn (ngày 28/1) có 89 người 
dự, trong đó có 65 người tham gia; hội nghị tại xã Thạnh Qưới (ngày 7/3) có 76 người dự, 
trong đó có 52 người tham gia… 

 

Ông Phạm Văn Oanh- Giám đốc BHXH huyện Mỹ Xuyên cho biết, suốt hơn 2 tháng qua, 
ngoài phối hợp với Bưu điện, UBND và các đoàn thể, cán bộ BHXH còn phải nắm bắt các đối 
tượng có khả năng tham gia hoặc có nhiều tiềm năng để tuyên truyền hiệu quả. Trên cơ sở kết 
quả đạt được, trong năm 2019, BHXH huyện đề ra mục tiêu sẽ tổ chức thành công 32 hội nghị 
tuyên truyền tới người dân. 

Bà Trần Thị Bình- bán tạp hóa ở xã Tham Đôn cho biết: “Sau khi được tư vấn cặn kẽ, tôi mới 
vỡ ra được nhiều điều và tham gia ngay. Trước đây, tôi cũng có tìm hiểu nhưng chưa kỹ. Bây 
giờ thì tôi đã rõ, những người buôn bán, kinh doanh như chúng tôi cũng có thể tích lũy bằng 
cách tham gia BHXH tự nguyện để đến tuổi già có lương hưu như cán bộ”. 

Thời điểm này, tại nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhiều chương tình tư vấn, 
hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện đang diễn ra sôi nổi, thu hút hàng ngàn người dân 
tới dự. Tại huyện Long Phú, ngay sau buổi tuyên truyền đầu tiên, đã có 42 người đăng ký 
tham gia BHXH tự nguyện với tổng số tiền đóng ban đầu trên 29,1 triệu đồng. BHXH huyện 
cũng đã trực tiếp cấp 6 sổ BHXH cho những người đầu tiên tham gia và cấp lại thẻ BHYT 
cho 10 trường hợp do hỏng, mất. 

Trong khi đó, tại huyện Cù Lao Dung, cả ông Nguyễn Văn Ít- Giám đốc Bưu điện tỉnh và ông 
Lâm Thanh Thiên- Phó Giám đốc BHXH tỉnh đều trực tiếp có mặt để cùng vào cuộc tuyên 
truyền, đối thoại, giải đáp chính sách cho người dân. Vì thế, trong số 110 người dự hội nghị 
có tới 52 người đăng ký tham gia… 


