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Kết nối sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart 

 

Quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart tại Bưu điện tỉnh - Ảnh: VÕ PHÊ 

Postmart là sàn giao dịch thương mại điện tử được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
(VNPost) thiết lập từ cuối năm 2018 và được vận hành bởi Công ty Phát hành báo chí 
Trung ương. Mục tiêu là mang những đặc sản địa phương đến tận tay người dân trên 
mọi miền đất nước với đặc sản chính gốc, chất lượng cao thông qua hình thức mua sắm 
trực tuyến trên website Postmart.vn. 

  

Theo Bưu điện tỉnh, Postmart hoạt động trên nguyên tắc nhận hàng trực tiếp từ các cơ sở sản 
xuất ở tất cả các tỉnh, thành và cung cấp đến tận tay khách hàng không thông qua bất kỳ cấp 
trung gian nào. Chính vì vậy, giá thành và chất lượng sản phẩm luôn được ưu đãi và đảm bảo 
nhất khi đến tay người dùng. 

  

Ngoài ra, Postmart chỉ hợp tác với những đối tác có uy tín, đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy 
chứng nhận vệ sinh an toàn nên tất cả các sản phẩm bán trên hệ thống này đều đảm bảo đúng 
nguồn gốc, thương hiệu, hạn dùng dài, không có hàng nhái, hàng cận date hay hư hỏng. 

  

Các loại hàng hóa giới thiệu trên Postmart được sắp xếp theo các nhóm ngành hàng, gian 
hàng dễ tìm kiếm, tạo cho khách hàng có nhiều lựa chọn sản phẩm, giá cả. Truy cập 
Postmart.vn, khách hàng được tư vấn thông tin, hướng dẫn lựa chọn các hình thức thanh toán, 
vận chuyển, giao hàng và được hưởng các gói cước phí ưu đãi của VNpost. 

  

Đến thời điểm này, Postmart đã cung cấp hàng ngàn sản phẩm thuộc hàng thủ công mỹ nghệ, 
thực phẩm khô, thảo dược, bánh kẹo, các sản phẩm OCOP, đặc sản đặc trưng của các địa 
phương… cho người tiêu dùng trên cả nước. Tại Phú Yên, 4 sản phẩm đầu tiên đã được quảng 



bá trên sàn Postmart là cà phê Huy Tùng, Hương Việt Coffee, nước mắm Năm Học, tiêu Sơn 
Thành. 

  

Ông Trần Quốc Bảo, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Bưu điện tỉnh cho biết: 
Website Postmart.vn trở thành sàn giao dịch thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam, là kênh 
phân phối chủ lực, cung cấp giải pháp kết nối giữa các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh 
hàng hóa với khách hàng, phục vụ nhu cầu cộng đồng các địa phương. 

  

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh… tại địa phương đều có thể đăng ký tham 
gia bán hàng trên website Postmart.vn. Khi đăng ký bán hàng qua Postmart, các nhà cung cấp 
được miễn phí khởi tạo gian hàng và đăng ký sản phẩm, được hỗ trợ truyền thông, marketing. 
Doanh nghiệp, nhà cung cấp có thể liên hệ trực tiếp với Bưu điện tỉnh để thỏa thuận thống 
nhất các mức phí sau bán hàng… 

  

Ông Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT-TT cho biết: Kết nối sàn giao dịch thương 
mại điện tử Postmart, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có thêm kênh thông tin uy tín 
để kinh doanh, quảng bá các sản vật địa phương đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế, 
góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại với các địa phương trong và ngoài nước. 

  

Hiện Sở Công thương và Sở NN-PTNT đang rà soát, cập nhật thông tin, vận động các nhà 
cung cấp trong tỉnh tham gia hệ thống bán hàng trực tuyến của ngành Bưu điện. Sở TT-TT 
cũng như các đơn vị phối hợp sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Bưu điện tỉnh hợp tác với 
các nhà cung cấp nhằm tăng hiệu quả bán hàng, tiêu thụ hàng hóa của địa phương. 
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Rà soát, đánh giá việc phát hành và đọc báo Đảng trên địa bàn Hà Nội 

Ngày 3-5, Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội 
để khảo sát 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TƯ của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp 
chí của Đảng trên địa bàn Hà Nội.  

 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. 

 
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Hà - Trưởng đoàn công tác và Ủy viên Ban 
Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì 
hội nghị. 

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, sự 
vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống bưu điện, công tác mua và đọc báo, tạp 
chí của Đảng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thu được kết quả đáng ghi nhận.  
 
Các ấn phẩm đã trở thành kênh thông tin quan trọng, tuyên truyền đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền thành phố đến đông đảo các tầng 
lớp nhân dân. Qua đó, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, công tác chỉ đạo và 
điều hành các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô. 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, việc 
phát hành và đọc báo Đảng là một trong những giải pháp quan trọng, hiệu quả nhằm củng cố 
nền tảng tư tưởng của Đảng. Mặc dù đã đạt được những kết quả ban đầu, song các đơn vị liên 
quan vẫn cần rà soát, đánh giá sâu về hiệu quả thực hiện, tránh để việc phát hành và đọc báo 
Đảng trở nên hình thức. 

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Hà khẳng định, việc 
phát hành và đọc báo Đảng đã được thành phố Hà Nội thực hiện sáng tạo và thu được hiệu 
quả cao trong thực tế. Đây là những kinh nghiệm quý để tiếp tục triển khai công tác này trong 
thời gian tới. 
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 “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” 

 
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy Đoan Hùng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn 

cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, Tháng Công nhân năm nay 
được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò 
của tổ chức công đoàn trong công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của đoàn viên; thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập tổ chức công 
đoàn góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Nhiều hoạt động thiết thực 

Mới đầu tháng 5 nhưng ở các tổ chức công đoàn cơ sở ở các khu, cụm công nghiệp, doanh 
nghiệp đã diễn ra khá nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng Tháng Công nhân. Nhiều 
đơn vị tổ chức các hội thi văn nghệ, hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, 
thắt chặt tình đoàn kết, hướng tới thi đua lao động sản xuất trong doanh nghiệp.  
 
Đặc biệt, nội dung chính của Tháng Công nhân năm nay là mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít 
nhất 1 hoạt động hoặc 1 việc làm thiết thực chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khoẻ, 
học tập... cho đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với 
cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức những cuộc đối thoại, lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đoàn viên và người lao động; phối hợp với 
các cơ quan chuyên môn tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động 
về việc đảm bảo tiền lương, thưởng, chế độ BHYT, BHXH, BHTN; kiểm tra, quản lý, nâng 
cao chất lượng, giá trị cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn ca và an toàn vệ 
sinh lao động tại nơi làm việc của doanh nghiệp. Cùng với đó, công đoàn các cấp triển khai 
chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động năm 2019” với việc phối 
hợp với ngành Bưu điện giới thiệu, cung cấp các dịch vụ, mặt hàng tiêu dùng có chất lượng 
đảm bảo bán cho công nhân lao động với giá ưu đãi nhằm giảm chi phí sinh hoạt gia đình, 
góp phần gây quỹ hỗ trợ giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Các công đoàn cơ cở đề xuất với chủ sử dụng lao động tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người 
lao động” để ghi nhận sự tham gia đóng góp của người lao động, động viên người lao động 
gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; đàm phán thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể 



với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động; thăm hỏi tặng quà cho công nhân lao động có 
hoàn cảnh khó khăn, người không may bị tai nạn lao động; tổ chức khám sức khỏe, cải thiện 
điều kiện làm việc, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động thông qua hoạt động văn 
hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động 
tổ chức “bữa cơm Công đoàn”; phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, 
CNLĐ... 
 
Bà Lê Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh cho biết: Hưởng 
ứng “Tháng Công nhân”, hàng loạt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 
người lao động được tổ chức. Công đoàn các Khu công nghiệp trực tiếp phối hợp với Công 
đoàn Viên chức tỉnh, Bệnh viện đa khoa Medlatec tổ chức xét nghiệm máu để sàng lọc ung 
thư gan cho đoàn viên, công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; đồng 
thời rà soát, tổng hợp danh sách công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao 
động trong các đơn vị đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ… Chỉ đạo những công đoàn cơ 
sở trực thuộc một mặt duy trì những công việc thường kỳ, mặt khác tăng cường đề xuất với 
lãnh đạo công ty tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới chăm lo, đảm bảo, nâng cao đời 
sống cũng như quyền lợi cho người công nhân…”. 

Thúc đẩy phong trào thi đua 

Tháng Công nhân ngoài việc chú trọng đẩy mạnh chăm lo, nâng cao đời sống của người công 
nhân về mọi mặt, các tổ chức công đoàn các cấp phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền phát động phong trào thi đua yêu nước “lao động giỏi”, “lao động 
sáng tạo” trong đoàn viên, công nhân lao động; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều 
sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh với mục tiêu “năng suất cao hơn, phúc lợi 
tốt hơn”. Công tác tuyên truyền tập trung vào những nội dung giáo dục, khơi dậy truyền 
thống, khát vọng, đạo đức của giai cấp công nhân gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT- TƯ của 
Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, 
chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 
CNVCLĐ. Đồng thời tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người lao động, 
sử dụng lao động trong việc thực hiện Pháp luật, nhất là nội dung về Luật Lao động, Luật 
BHXH, BHYT, BHTN, Luật ATVSLĐ, các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, 
trách nhiệm của 2 bên trong quan hệ lao động; động viên người lao động thực hiện tốt trách 
nhiệm của mình, không ngừng nâng cao tay nghề, chất lượng hiệu quả công việc, thực hiện 
tốt các quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong quá trình lao động… 

Anh Hoàng Ngọc Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ 
(Lô số B9 - Khu công nghiệp Thụy Vân) chia sẻ: Để tuyên truyền đạt hiệu quả, chúng tôi đã 
cho in ấn, treo những băng zôn, khẩu hiệu tại trong khuôn viên công ty với nội dung sát thực 
với đời sống của công nhân lao động. Đồng thời tổ chức công đoàn cũng tham mưu, dự kiến 
tổ chức một số hội nghị nói chuyện, đối thoại nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho người 
lao động, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của CNLĐ…”. 

Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng những đoàn viên công đoàn 
tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động công 
đoàn; đồng thời phát động phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, 
xây dựng văn hóa nơi làm việc... Anh Bùi Cao Cường - Cán bộ kỹ thuật theo dõi dây chuyền 
axít đã có gần 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đem lại giá trị sản xuất hàng tỷ đồng cho Công ty 
cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao hồ hởi nói: “Các phong trào thi đua lao động 
sản xuất được tổ chức hàng năm và trong tháng công nhân thông qua đó để doanh nghiệp ghi 
nhận những kết quả phấn đấu, giúp chúng tôi có thêm động lực cố gắng nâng cao năng suất 
lao động, gắn bó lâu dài với đơn vị”. 



Với nhiều hoạt động được tổ chức sâu rộng từ Liên đoàn Lao động tỉnh đến các công đoàn cơ 
sở trên địa bàn trong Tháng Công nhân sẽ mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say 
học tập, lao động sản xuất cho đoàn viên công đoàn đặc biệt đoàn viên là công nhân lao động 
sản xuất trực tiếp, tạo ra nhiều của cải, vật chất góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.  



 

Nguồn: MIC     

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

Tự đặt mục tiêu khó để tạo động lực cho bản thân 

Mặc dù là tỉnh cao nguyên, nhưng sự cạnh tranh trên thị trường bưu chính tại Đắk Lắk 
lại vô cùng khốc liệt. Nếu mỗi mỗi cán bộ công nhân viên đều có sự sáng tạo trong công 
việc thì chắc chắn sẽ tạo nên những đột phá trong hoạt động của đơn vị. Anh Nguyên 
Văn Thành, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk là một trong những người luôn đam mê, sáng tạo 
trong mỗi công việc được giao. 

 

Anh Nguyên Văn Thành - người luôn đam mê, sáng tạo trong mỗi công việc được giao 

Nếu như cách đây 3 năm, việc làm báo cáo tổng hợp về doanh thu, công nợ của từng khách 
hàng trong ngày là không thể thì nay chỉ trong vài giây, với 1 cái click chuột, bất cứ nhân viên 
nghiệp vụ nào của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk cũng có thể có đầy đủ tất cả các thông tin phân tích 
về doanh thu, công nợ đến tỷ trọng dịch vụ trên từng khách hàng. Đây chỉ là một trong những 
điểm ưu việt do phần mềm “Sản lượng doanh thu 24h” do anh Nguyễn Văn Thành, chuyên 
viên phòng kĩ thuật nghiệp vụ Bưu điện tỉnh Đắk Lắk xây dựng. 

Năm 2015, trong một lần chứng kiến đồng nghiệp loay hoay tìm kiếm các dữ liệu để quản lý 
khách hàng mà vẫn không đầy đủ, anh Thành chợt nảy ra ý tưởng phải xây dựng một phần 
mềm chuyên biệt để giúp các đồng nghiệp quản lý và chăm sóc khách hàng. Dẫu biết việc xây 
dựng các phần mềm riêng về bưu chính không chỉ đơn thuần là kỹ năng viết phần mềm tốt mà 
là cả quá trình tích lũy kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ bưu chính, nghiên cứu chi tiết về 
các đặc tính bưu gửi, thông tin khách hàng… nhưng Anh tự đặt mục tiêu khó cho chính mình 
“trong 1 năm dù khó khăn đến đâu cũng phải hoàn thành”. 

  

Với vốn kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin có từ thời Đại học, cùng với sự đam mê, 
sáng tạo, bất kể lúc nào hễ hoàn thành công việc chung tại phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, anh 
Thành lại tự thu thập thông tin, vẽ mô hình, thiết kế dữ liệu thuật toán, code tính năng, code 
hệ thống… 

  



Sau gần 1 năm, anh Thành đã về đích trước thời hạn 2 tháng so với mục tiêu ban đầu. Điều 
đặc biệt, phần mềm “Sản lượng, doanh thu 24h” không chỉ có 1 tính năng như mục đích ban 
đầu là quản lý, chăm sóc khách hàng mà còn thêm 4 tính năng đặc biệt quan trọng khác để 
theo dõi thông tin khách hàng trong ngày: Quản lý được khách hàng vãng lai; thông báo hàng 
gửi còn tồn và cảnh báo các bưu gửi chưa phát trong ngày; quản lý sản lượng, doanh thu, tiền 
tồn đến từng Bưu điện - Văn hóa xã; Hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng qua Hotline đảm 
bảo trả lời thông tin khách hàng trong thời gian dưới 30s. 

  

Không dừng lại với thành công trước mắt, tiếp tục thiết lập mục tiêu lớn hơn khả năng có thể, 
năm 2018 anh Thành đã không ngừng nỗ lực, nghiên cứu để  xây dựng thành công “phần 
mềm chất lượng và mô hình quản lý chất lượng tồn”, “phần mềm tính lương công phát cho 
đội ngũ bưu tá xã, vận chuyển cấp 3” để tích hợp và hoàn thiện phần mềm “Sản lượng, doanh 
thu 24h” qua đó rút ngắn được 1/3 quy trình làm việc và nâng cao năng suất lao động gấp 2 
lần so với trước. 

Với nhiều tính năng ưu việt, các phần mềm do anh Thành xây dựng hiện đang  được áp dụng 
rộng rãi tại một số Bưu điện tỉnh, thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
trên toàn mạng lưới. 



 

Nguồn: Báo Đà Nẵng  

Ngày đăng: 04/05/2019 
Mục: Tin tức  

Tuyên truyền người dân tham gia BHXH 

Sáng 29-3 vừa qua, đến UBND phường An Hải Đông để chứng lý lịch cho con trai đúng vào 
ngày BHXH quận Sơn Trà phối hợp với Bưu điện Đà Nẵng tổ chức buổi tuyên truyền về 
BHXH tự nguyện, chị Lê Thị Hạnh tò mò ghé xem thử “BHXH tự nguyện là cái chi mà nghe 
nhiều nhưng chưa hiểu lắm”. 

Từ tò mò chuyển qua thích thú, chị quyết định nán lại vì có một câu hỏi giống trường hợp của 
chị mà lâu nay còn phân vân: “Trước đây, tôi tham gia BHXH bắt buộc, được bảo lưu thời 
gian đóng BHXH, nay do đơn vị phá sản phải nghỉ việc, nếu tham gia BHXH tự nguyện sẽ 
được cộng nối tiếp thời gian tham gia BHXH hay không”. Nghe đại diện BHXH quận Sơn 
Trà trả lời rõ ràng, cụ thể, chị Hạnh hiểu ra và dự định đến BHXH quận làm thủ tục tiếp tục 
đóng. 

Thời gian qua, nhờ tham gia các buổi tuyên truyền của các cơ quan chức năng xung quanh các 
vấn đề về BHXH, BHYT..., nhiều trường hợp được “gỡ rối”, từ chỗ băn khoăn, chưa hiểu, 
nay chuyển sang tham gia các loại hình bảo hiểm khá nhiều. Đơn cử, liên tiếp 2 ngày 22 và 
26-3, BHXH thành phố, Sở LĐ-TB&XH và Bưu điện Đà Nẵng phối hợp tổ chức buổi tuyên 
truyền về BHXH với trọng tâm là các chính sách về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT. 

Chương trình thu hút rất đông người lao động, các doanh nghiệp tham dự và đặt nhiều câu hỏi 
để cơ quan chức năng trả lời. Vài năm gần đây, ba đơn vị chủ công gồm Sở LĐ-TB&XH, 
BHXH thành phố và Bưu điện Đà Nẵng rất tích cực phối hợp với các địa phương, các khu chế 
xuất, các hội, đoàn thể tuyên truyền rộng rãi qua các kênh trực tiếp lẫn gián tiếp để mọi người 
dân, người lao động, doanh nghiệp hiểu sâu hơn về BHXH nói chung cũng như các loại bảo 
hiểm và các chế độ hiện hành. Chính nhờ việc chủ động cung cấp thông tin đến mọi đối tượng 
mà các chỉ tiêu hằng năm về BHXH của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Trước đó, vào ngày 14-2, Sở LĐ-TB&XH  phối hợp với BHXH thành phố, Cổng thông tin 
Điện tử thành phố tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề “Thực hiện chính sách pháp luật về 
lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội” và nhận được khoảng 40 câu hỏi của người lao động, 
doanh nghiệp. 

Sau khi đặt câu hỏi và được trả lời ngay tại cuộc tọa đàm, anh Trần Văn Công, công nhân 
Công ty CP Cao su Đà Nẵng hài lòng: “Tôi quan tâm đến bảo hiểm thất nghiệp và đã được trả 
lời thỏa đáng, đây là điều lâu nay tôi không hiểu nhưng không biết hỏi ở đâu”. 

Còn chị Lưu Thị Hoàng, công nhân Công ty Dệt may 29-3 thì tâm đắc với câu trả lời về các 
chế độ nghỉ thai sản, ốm đau dành cho phụ nữ... Đặc biệt, nhiều người đánh giá cao việc ông 
Văn Phú Long, Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH thành phố cung cấp địa chỉ website  
https://.baohiemxahoi.gov.vn để người lao động thực hiện kê khai hồ sơ giao dịch BHXH là 
rất tiện lợi và minh bạch. Đồng thời, ông Long khẳng định, các doanh nghiệp, người lao động 
nếu có vướng mắc có thể liên hệ với BHXH quận (nơi đăng ký BHXH) để được hỗ trợ giải 
quyết. 

Theo báo cáo của BHXH thành phố, trong năm 2018, tổng số người tham gia BHXH tự 
nguyện đạt 113,55% kế hoạch, tổng số người tham gia BHYT đạt 101,09% kế hoạch; độ bao 
phủ BHYT toàn dân đạt 95,90% - vượt các chỉ tiêu do Chính phủ giao cho thành phố. 

Trong năm 2018, thành phố đã chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 84.160 lượt người; 
giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho 245.923 
lượt người. Ngoài ra, thành phố còn giải quyết cho 1.769 người hưởng chế độ BHXH hằng 



tháng; giải quyết nghỉ chế độ một lần cho trên 13.000 người. Đây là những nỗ lực rất đáng ghi 
nhận của BHXH thành phố trong việc giải quyết các chế độ đúng quy định cho người dân một 
cách nhanh chóng, kịp thời; đồng thời, cũng chính là một kênh tuyên truyền cho người dân 
thấy được lợi ích của mình khi tham gia các loại hình bảo hiểm. 

Tuy nhiên, theo BHXH thành phố, hiện nay vẫn tồn tại nhiều vướng mắc mà nếu chỉ trông 
chờ vào công tác tuyên truyền, vận động hoặc các chương trình tọa đàm là chưa thể giải quyết 
triệt để. Đó là vấn đề nợ đọng BHXH. Riêng trong năm 2018, Đà Nẵng có đến 2.046 đơn vị 
nợ đóng từ 3 tháng BHXH trở lên với số tiền là 236 tỷ đồng, trong số này có đến trên 90 tỷ 
đồng nợ BHXH rơi vào các đơn vị “mất tích”, giải thể, hoặc tài sản không thể thu hồi... 

Điều đáng nói là trong số này có sự “góp mặt” một số đơn vị lớn vẫn dây dưa nợ tiền BHXH, 
như; Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 5 nợ trên 12 tỷ đồng; Công ty 
TNHH MTV TBO Vina, nợ 10,6 tỷ đồng; Công ty Cơ khí ô-tô thiết bị điện Đà Nẵng, nợ gần 
10 tỷ đồng, Công ty Lilama 7 nợ trên 5 tỷ đồng... 

Tham gia các loại hình bảo hiểm rõ ràng là điều rất thiết thực trong việc bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của người lao động. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền đến người lao động và 
mọi tầng lớp người dân tham gia các loại hình bảo hiểm, cần có chế tài với những đơn vị cố 
tình phớt lờ quyền lợi chính đáng này của người tham gia bảo hiểm. Nếu cần, cơ quan chức 
năng vào cuộc điều tra xử lý và xử phạt theo quy định. Có như vậy, việc tham gia BHXH mới 
thực sự phát huy hiệu quả cao, tránh tình trạng thiệt thòi đẩy về phía người lao động. 



 

Nguồn: Môi trường   

Ngày đăng: 04/05/2019 
Mục: Tin tức 

Nghệ An: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Quản lý Xuất nhập cảnh 

Thời gian qua Phòng quản lý xuất nhập cảnh  công an tỉnh Nghệ An đã có nhiều sáng 
kiến, biện pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo điều kiện cho người dân đến 
làm thủ tục xuất nhập cảnh được thuận lợi. 

Phòng quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) đã tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành kế 
hoạch, chỉ đạo các lực lượng chức năng (Phòng PC06, Công an thành phố Vinh, Công an 
phường Trường Thi) triển khai lực lượng đảm bảo ANTT, ATGT ngăn chặn hành vi lấn 
chiếm lòng lề đường mở hàng quán, giữ xe, chèo kéo công dân, gây mất ANTT, ATGT tại 
khu vực quanh trụ sở Phòng. 

Triển khai lắp đặt hệ thống đường zích zắc (có mái che di động) để công dân đến làm thủ tục 
xếp hàng theo thứ tự vào trụ sở Phòng. Công dân được cấp phát các loại tờ khai, biểu mẫu 
miễn phí và được phát số thứ tự tự động khi đến làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu, thông hành, 
đảm bảo tính trật tự , khoa học trong giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị. Lắp đặt hệ 
thống bảng điện tử hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh tại khu vực tiếp công dân của đơn vị. 

Tại nơi tiếp công dân luôn niêm yết công khai và thường xuyên cập nhật các quy trình, thủ 
tục, thời hạn giải quyết, các văn bản hướng dẫn khuyến cáo quy định về lệ phí trong lĩnh vực 
Xuất nhập cảnh, trách nhiệm của công dân, của cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, họ tên, 
chức vụ, số điện thoại đường dây nóng và bộ phận tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh 
về trật tự hành chính của Công an tỉnh để các tổ chức tiện liên hệ phản ánh. 

 

Rất đông công dân đến nộp hồ đề nghị cấp hộ chiếu và Giấy thông hành 

Phòng cũng nghiêm túc thực hiện các Nghị định, Thông tư và văn bản hướng dẫn của Nhà 
nước, Bộ công an về công tác quản lý Xuất nhập cảnh. Giải quyết nhanh chóng các giấy tờ 
XNC cho người nước ngoài và công dân Việt Nam theo quy trình, quy định của pháp luật, 
phục vụ tốt yêu cầu ngoại giao và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Tiếp tục phối hợp Bưu điện tỉnh Nghệ An hợp đồng với công dân chuyển phát nhanh hộ chiếu 
đến tận tay người nhận, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho công dân, đồng thời 
giảm số lượng người đến nhận kết quả tại trụ sở đơn vị, qua đó hạn chế ùn tắc, quá tải tại trụ 
sở. 



Đại tá Nguyễn Đình Trần, Trưởng phòng quản lý Xuất nhập cảnh, công an tỉnh Nghệ An cho 
biết: Sau Tết Nguyên đán 2019, lượng người ra nước ngoài tăng đột biến, nhưng với tinh thần 
phục vụ nhân dân, Phòng đã tập trung lực lượng để hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo 
mọi công dân đều được tiếp nhận hồ sơ trong ngày, không phải đi lại nhiều lần gây phiền hà, 
tốn kém. 

Đồng thời lãnh đạo Phòng đã chỉ đạo Chi đoàn thanh niên và Chi hội phụ nữ đơn vị bố trí làm 
việc thêm vào buổi tối để xử lý hồ sơ của công dân. Do vậy, mặc dù số lượng công dân đến 
nộp hồ sơ đông, (trung bình hàng ngày có hàng ngàn công dân đến nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ 
chiếu và đến nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào) nhưng Phòng 
vẫn đảm bảo tiếp nhận, xử lý hồ sơ một cách gọn gàng, nhanh chóng và chính xác, được nhân 
dân ghi nhận và đánh giá cao. 



 

Nguồn: Đại biểu nhân dân   

Ngày đăng: 04/05/2019 
Mục: Tin tức 

Tăng tính chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn 

Theo Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính PGS.TS. Hoàng Trần Hậu, 1 trong 
4 yêu cầu đặt ra trong phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, đó là ngành 
BHXH phải xây dựng được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. 

Dẫn mục tiêu của ngành BHXH về phát triển BHXH tự nguyện, bảo đảm 600.000 người tham 
gia tính đến hết năm 2021, hết năm 2025 đạt 1,5 triệu người tham gia, đến hết năm 2030 đạt 3 
triệu người tham gia, PGS. Hoàng Trần Hậu cho rằng, hiện đang có những cơ hội lớn từ chính 
sách để thực hiện mục tiêu. Đó chính là Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ 
Chính trị, của Chính phủ liên quan đến công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có 
nội dung phát triển BHXH tự nguyện. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có khó khăn như hệ thống mạng lưới đại lý thu hiện chưa đáp 
ứng yêu cầu phát triển, hệ thống này chưa có mô hình vận hành cụ thể, chuyên nghiệp. Nếu 
muốn phát triển BHXH tự nguyện, kể cả BHYT hộ gia đình, rất cần tách bạch đại lý khai thác 
tư vấn BHXH và đại lý thu. Riêng đại lý khai thác, nên tổ chức hai cấp gồm đại lý cá nhân 
(chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp) và tổng đại lý (doanh nghiệp, tổ chức phi doanh nghiệp). 

Theo đó, đại lý cá nhân chuyên nghiệp là những người sống được bằng nghề tư vấn BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình. Còn bán chuyên nghiệp tức những viên chức xã, phường hoặc 
cán bộ hội, đoàn thể đang làm thêm về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Riêng về tổng 
đại lý có thể kể tới Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hiện đang hợp tác với ngành BHXH 
thông qua hợp đồng. Ngành BHXH nên phát triển nhiều tổng đại lý để “đa kênh, tăng hiệu 
quả”. 

Về cấp độ tư vấn cũng cần phân loại thành tư vấn viên cấp 3 (tuyển dụng; đào tạo, huấn 
luyện; khai thác dịch vụ); tư vấn viên cấp 2 (tuyển đại lý mới; khai thác dịch vụ); tư vấn viên 
cấp 1 (khai thác, cấp sổ, thẻ). Chu trình tư vấn phải bảo đảm tính chuyên nghiệp như tìm kiếm 
đối tượng tiềm năng; tiếp cận, gặp gỡ, giới thiệu chế độ; tư vấn, hướng dẫn thủ tục; giao sổ, 
thẻ; chăm sóc đối tượng; quảng bá, tuyên truyền. Trong chu trình này, đặc biệt lưu ý hoạt 
động chăm sóc đối tượng, bởi thông qua hoạt động này sẽ phát sinh đối tượng tiềm năng nhờ 
lối quảng bá, tuyên truyền “mặt đối mặt”. Vì vậy, chăm sóc đối tượng là biểu hiện “cốt lõi” 
của sự chuyên nghiệp và là “cửa sổ” tái khởi động quy trình. 

Trong mô hình đại lý chuyên nghiệp, PGS.TS. Hoàng Trần Hậu kiến nghị, đại lý chuyên thu 
nên tinh gọn hết mức có thể bởi khối lượng và tính chất công việc đều ở mức cơ bản. Riêng 
bộ phận quản lý đại lý cần đặc biệt xem trọng, bởi bộ phận này chịu trách nhiệm xây dựng và 
phát triển mạng lưới đại lý. Theo đó, ngành BHXH cần chú trọng chuyên nghiệp hóa hệ thống 
đại lý cũng như tuyển dụng, huấn luyện cho đội ngũ tư vấn về BHXH tự nguyện để họ thực 
hiện nhiệm vụ hiệu quả. 

 

 


