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Kinh nghiệm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở thành phố Hòa 

Bình 

 

Theo kế hoạch của BHXH tỉnh giao trong năm 2019, TP Hoà Bình sẽ có 1.063 người tham 

gia BHXH tự nguyện. Tính đến hết tháng 4/2019 đã có 820 người tham gia. Thống kê của 

BHXH thành phố cho thấy, từ đầu năm đến nay đã phát triển được 145 người tham gia BHXH 

tự nguyện. Với tiến độ như vậy thì BHXH thành phố sẽ sớm hoàn thành kế hoạch được giao. 

 

Cán bộ Phòng thu (BHXH TP Hoà Bình) ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

Đồng chí Chu Văn Dũng, Giám đốc BHXH TP Hoà Bình cho biết: Năm nay được BHXH tỉnh 

giao chỉ tiêu sớm nên chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phối hợp chính 

quyền địa phương. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã mở các hội nghị tuyên truyền, vận động ở 

các xóm, tổ, xã, phường. Đối tượng hướng đến là những người có khả năng tham gia trong độ 

tuổi lao động, có thu nhập ổn định. Ngành BHXH tổ chức tập huấn sớm cho cán bộ ở các đại 

lý bưu điện xã, phường. Cùng với đó, nhân viên bưu điện ở các đại lý xã, thôn cùng các hội, 

đoàn thể đến từng nhà người dân để tư vấn trước về sự ưu việt của chính sách BHXH... Bưu 

điện tỉnh cũng luôn yêu cầu nhân viên đại lý phải giao tiếp thân thiện với người dân; cách 

truyền thông mộc mạc, dễ hiểu, kiên trì để thuyết phục người dân tham gia, không trích dẫn 

các văn bản, nghị định, thông tư… gây cho người nghe sự khó hiểu. 

Khi triển khai, BHXH thành phố báo cáo UBND thành phố chỉ đạo các ngành, xã, phường 

phối hợp. Từ đó tạo sự ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương, cũng như sự phối hợp 

của các ban, ngành liên quan. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ đại lý, cộng tác viên ở cơ sở đóng vai 

trò quan trọng, khi lực lượng này luôn gần gũi với nhân dân để tuyên truyền, thuyết phục. Sau 

khi được cơ quan BHXH thành phố tập huấn, cán bộ bưu điện xã, phường đến từng nhà vận 

động, tuyên truyền để mọi người hiểu và yên tâm tham gia BHXH tự nguyện, đối tượng 

hướng đến là những người trẻ, có hiểu biết, có thu nhập ổn định tham gia BHXH tự nguyện 

để nhận lương hưu khi về già; trường hợp không đủ điều kiện tham gia BHXH tự nguyện để 

nhận lương hưu thì vận động tham gia BHXH tự nguyện để nhận trợ cấp mai táng khi qua 

đời, giảm gánh nặng cho con, cháu. Khi đóng BHXH đủ 10 năm trở lên mà hết tuổi lao động 

(nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi) thì được đóng BHXH 1 lần cho những năm còn thiếu để đủ 20 



năm và được nhận lương hưu ngay. Do đó, nếu mới đăng ký tham gia BHXH lần đầu mà 

người lao động đã ở tuổi 50 đối với nam, 45 tuổi đối với nữ vẫn có cơ hội được hưởng lương 

hưu theo quy định này… 

Trong thời gian tới, để đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, theo ông 

Chu Văn Dũng cần thực hiện các giải pháp: Mở rộng đại lý thu để phát huy sức mạnh của 

từng hệ thống (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, ngành Y tế, MTTQ, Bưu điện, UBND xã, 

phường…); tăng cường mở rộng, kiểm tra, giám sát hoạt động của các hệ thống đại lý thu; tập 

trung đào tạo đội ngũ cộng tác viên ngoài ngành (là thành viên của các tổ chức chính trị - xã 

hội từ tỉnh đến xã như: MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên…). Triển khai 

giao chỉ tiêu cụ thể cho các đại lý thu, vận động được đối tượng tham gia mới; đa dạng hình 

thức tuyên truyền, hướng tới từng đối tượng tiềm năng. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên 

truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; niêm yết công khai tên, địa điểm, số điện thoại đại 

lý thu, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 

tham gia cho từng đại lý thu; đánh giá và khen thưởng nhằm động viên, khích lệ kịp thời. Đẩy 

mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài 

lòng của đối tượng tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT để củng cố niềm tin của 

nhân dân, coi đây là yếu tố quan trọng để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia. 

Việt Lâm 
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5 địa phương ở Nghệ An triển khai chi trả trợ cấp người có công qua hệ thống bưu điện 

5 địa phương đầu tiên của tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi người 

có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện. Hoạt động này bắt đầu thực hiện từ tháng 

7/2019. 

Sáng 27/5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội 

nghị triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện. 

Hội nghị triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi. Ảnh: Mỹ Hà. 

Đây là phương thức Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ công cho người dân qua các tổ chức 

xã hội đang được các nước áp dụng rộng rãi. Trong đó, Quảng Nam là địa phương áp dụng từ 

tháng 8/2015 và hiện nay tiếp tục được mở rộng đến 25 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có 

Nghệ An. 

Lâu nay, Nghệ An vẫn thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng cho đối 

tượng đang được thông qua Ban chi trả cấp xã. Trong khi đó, có nhiều nơi cán bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội cấp xã vừa thực hiện chức năng xác lập và thẩm định hồ sơ, vừa thực 

hiện việc chi trả trợ cấp nên không đảm bảo tính khách quan, có thể xảy ra tiêu cực. 
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Người dân đến lĩnh lương hưu và BHXH qua hệ thống bưu điện tại huyện Anh Sơn. Ảnh: tư 

liệu 

Mặt khác, Nghệ An là địa phương có địa bàn rộng, số lượng đối tượng hưởng chính sách 

người có công lớn, công tác quản lý, theo dõi sự biến động và cấp phát chế độ cho đối tượng 

rất phức tạp. Nhưng, đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội tại cơ sở 

chỉ bố trí 1 người dẫn đến hạn chế trong công tác quản lý, chi trả trợ cấp. 

Với những khó khăn này, việc thực hiện “Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách 

mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An” theo Quyết định số 897/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2019 được kỳ vọng đem lại những hiệu quả tích cực và tạo thuận lợi cho người 

dân, đảm bảo an toàn về quản lý tiền chi trả trợ cấp. 

Phương thức chi trả qua Bưu điện cũng sẽ quy định trách nhiệm bồi hoàn của cơ quan Bưu 

điện khi có thất thoát, tách bạch giữa công tác quản lý, xác lập đối tượng với công tác chi trả, 

phòng ngừa khả năng trục lợi trong quá trình chi trả và giúp người được hưởng không phải đi 

lại nhiều lần. 

Theo kế hoạch, từ 1/7/2019, việc thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với 

cách mạng qua hệ thống bưu điện sẽ được thí điểm tại 5 địa phương là thành phố Vinh, 

Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Con Cuông. Để việc triển khai có hiệu quả, tại các địa 

phương cũng sẽ cung cấp số điện thoại nóng để người dân góp ý và giải đáp thắc mắc cho 

người dân. 
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Việc chi trả được thực hiện theo Thông tư số 101/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia 

kháng chiến do ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý. 

Hiện, Nghệ An có 73.218 đối tượng người có công và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng với kinh phí bình quân 127,1 tỷ đồng/tháng. 

Năm 2019, Trung ương cũng đã bố trí cho tỉnh 1.872 tỷ đồng để chi trả các chế độ trợ cấp 1 

lần, điều dưỡng - điều trị, BHYT cho người có công và thân nhân, ưu đãi học sinh, sinh viên 

con của người có công... 

Mỹ Hà 
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Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được người dân quan tâm 

 

 
BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân xã Hòa Thành 

(huyện Đông Hòa) - Ảnh: THÁI HÀ 

Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN), người không có hợp đồng lao 

động, trong đó có người nghèo, cận nghèo sẽ được hưởng lương hưu và đảm bảo cuộc 

sống khi về già. Với những ý nghĩa nhân văn mà chính sách này mang lại, BHXH tỉnh 

đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan tăng cường công tác 

truyền thông, vận động người dân tham gia. 

  

Tập trung tuyên truyền 

  

Ngay từ những ngày đầu năm, ngành BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tập trung 

tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXHTN tại 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh bằng nhiều 

hình thức như: Tổ chức hội nghị tại thôn, xã, khu dân cư; đến từng gia đình tuyên truyền, vận 

động đối tượng tham gia; ra quân diễu hành trên đường phố… nhằm giúp nhân dân hiểu rõ 

hơn về BHXHTN - một chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. 

  

Sau khi tham dự hội nghị tuyên truyền chính sách BHXHTN tại thôn Cảnh Phước, xã Hòa 

Tân Đông, huyện Đông Hòa, bà Nguyễn Thị Tiến nói: “Khi chưa tham gia hội nghị, tôi không 

biết BHXHTN là gì vì nghĩ vợ chồng chỉ đi bán vé số thì làm sao có lương hưu. Vợ chồng tôi 

luôn lo lắng khi tuổi già đến, nếu không lao động được sẽ không biết lấy gì để sinh sống. Sau 

đó, tôi biết Nhà nước có luật mới, ai tham gia BHXH cũng được, tham gia ít cũng được và sau 

này dù ít dù nhiều thì về già vẫn có chỗ trông vào. Hiện tôi vẫn còn lao động được, các con tôi 

thì đã trưởng thành, có thể hỗ trợ được cho cha mẹ nên tôi đăng ký tham gia”. 

  

Chính sách BHXHTN theo quy định của Luật BHXH mới hiện nay đã mở ra cho người lao 

động tự do cơ hội tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội một cách dễ dàng. Trong 

đó, người tham gia BHXHTN có thể linh động mức đóng phù hợp với thu nhập của mình với 



mức đóng/tháng thấp nhất bằng 22% mức thu nhập theo chuẩn hộ nghèo của khu vực nông 

thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. 

  

Ngoài ra, Nhà nước có chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXHTN (30% đối 

với hộ nghèo; 25% hộ cận nghèo và 10% cho đối tượng khác). Khi đóng đủ 20 năm trở lên, 

người tham gia BHXHTN được hưởng chế độ hưu trí. Nếu tham gia chưa đủ 20 năm thì được 

hưởng trợ cấp BHXH một lần; thân nhân được hưởng trợ cấp tuất khi người tham gia 

BHXHTN chết và được hưởng các quyền lợi khác như: Được cấp thẻ bảo hiểm y tế; được 

điều chỉnh lương hưu theo quy định… 

  

Để thu hút người dân và lao động tham gia BHXHTN, thời gian qua, ngành BHXH đã phối 

hợp cùng các sở, ngành liên quan tổ chức đối thoại, trao đổi, tư vấn với người dân. Từ tháng 

10/2018, BHXH Phú Yên và Bưu điện tỉnh phối hợp phát triển đối tượng tham gia BHXHTN 

qua mạng lưới bưu điện bằng hình thức tổ chức hội nghị khách hàng nhằm giúp các đơn vị 

nâng chất lượng hoạt động tuyên truyền, thúc đẩy gia tăng số người tham gia BHXHTN. 

  

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội 

ngũ đại lý thu BHXH ở các xã, phường, thị trấn, hội nông dân, ngành bưu điện... qua đó, kỹ 

năng tiếp xúc, tuyên truyền, giới thiệu chính sách BHXH, thuyết phục người dân tham gia 

BHXHTN của các đại lý thu không ngừng tăng lên. 

  

Những tín hiệu vui 

  

Theo ông Trần Quang Vinh, Giám đốc BHXH tỉnh, thực hiện kế hoạch liên tịch, BHXH tỉnh 

đã phối hợp cùng Bưu điện tỉnh trong việc tiếp cận, tư vấn khách hàng, hoàn thiện slide tuyên 

truyền chương trình BHXHTN. Đơn vị cũng cử cán bộ chuyên trách tham dự các hội nghị của 

bưu điện tổ chức ở các địa phương để giải thích thêm những vấn đề người dân còn thắc mắc, 

yên tâm tham gia BHXHTN. Nhờ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, chính sách 

BHXHTN đang dần đến được với người dân. 

  

Vừa qua, BHXH huyện Tuy An phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền 

chính sách BHXHTN cho người dân tại địa bàn xã An Chấn. Phát biểu tại hội nghị, bà 

Nguyễn Thị Ẩm, Phó Chủ tịch UBND xã An Chấn nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết 

cũng như những lợi ích mà chính sách BHXHTN mang lại; đồng thời tuyên truyền, vận động 

bà con nhân dân nên cân nhắc kỹ, có phương án tiết kiệm tham gia BHXHTN để có lương 

hưu, thẻ BHYT nhằm chăm sóc sức khỏe và ổn định đời sống khi về già. Kết thúc hội nghị có 

15 người đăng ký tham gia BHXHTN. 

  

Bà Nguyễn Thị Bắc Hải, Phó Giám đốc BHXH huyện Đồng Xuân cho biết: Là một huyện 

miền núi có nhiều dân tộc cùng sinh sống, thu nhập của người dân còn thấp, giao thông đi lại 

khó khăn, trình độ dân trí chưa cao… đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển đối tượng 

tham gia BHXHTN. Thời gian qua, BHXH huyện Đồng Xuân đã thực hiện việc đổi mới công 

tác tuyên truyền về chính sách BHXHTN tới người dân, qua đó góp phần thu hút thêm nhiều 

đối tượng, có cả những người dân tộc thiểu số tham gia loại hình bảo hiểm này. 

  

Ông Phan Trường Quý, Giám đốc BHXH huyện Sơn Hòa cho hay, từ đầu năm đến nay, 

BHXH huyện Sơn Hòa đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức 6 cuộc vận động ở 4 xã, thu 

hút 269 người tham gia và có 78 người đăng ký mới. Tuy nhiên, do mới chỉ bước đầu vận 



động, người dân vẫn đang trong quá trình đóng, chưa được thụ hưởng nên nhiều người chưa 

hiểu được tầm quan trọng của chính sách này. Tất nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, ý 

thức của người dân sẽ được vun đắp dần để ai cũng tham gia BHXHTN. 

  

Theo ông Trần Quang Vinh, Giám đốc BHXH tỉnh, tính đến tháng 4/2019, toàn tỉnh có 2.733 

người tham gia BHXHTN. Con số vẫn còn rất khiêm tốn nhưng cũng là tín hiệu vui khi bước 

đầu người dân tiếp cận với chính sách này. Thời gian tới, để phát triển đối tượng BHXHTN, 

BHXH tỉnh tiếp tục chú trọng tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư, trong đó tập trung vào 

đối tượng như chủ kinh doanh cá thể, lao động tự do…; tăng cường phối hợp với các cơ quan 

truyền thông thực hiện các chuyên mục về chính sách BHXHTN; đồng thời giao chỉ tiêu phát 

triển BHXHTN cho từng đại lý thu để thu hút được nhiều người dân tham gia và thụ hưởng 

chính sách này. 

  

THÁI HÀ 



 

Nguồn: Báo Ấp Bắc           

Ngày đăng: 26/05/2019 
Mục: Xã hội  

Khai trương Thùng Quỹ nhân đạo trên hệ thống Bưu điện 

Ngày 24-5, tại Bưu điện TP. Mỹ Tho, Bưu điện tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh tổ chức Lễ khai trương Thùng Quỹ nhân đạo trên hệ thống Bưu điện nhân hưởng ứng 

Tháng Nhân đạo năm 2019. 

 

Đại diện Bưu điện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện nghi thức khai 

trương Thùng Quỹ nhân đạo. 

Đây là thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam về việc triển khai một số hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2019. Hoạt động 

nhằm trợ giúp người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, tai nạn 

thương tích, bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, qua đó góp phần thực hiện chính 

sách an sinh xã hội và giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện. 



 

Nhiều tập thể, cá nhân đóng góp vào Thùng Quỹ nhân đạo. 

Sau lễ khai trương tại Bưu điện TP. Mỹ Tho, Thùng Quỹ nhân đạo “Kết nối, chia sẻ và lan 

tỏa” sẽ khai trương tại các điểm Bưu điện huyện, thành, thị trong toàn tỉnh. 

 

P. MAI 

   



 

Nguồn: Hội Nhà Báo        

Ngày đăng: 26/05/2019 
Mục: Xã hội      

Nâng cao hiệu quả mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Đảng bộ huyện Yên Định 

Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 04-KL/TU ngày 27-3-

2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban 

Thường vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Định đã ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng, đôn 

đốc các tổ chức cơ sở đảng mua, đọc, sử dụng và bảo quản báo, tạp chí của Đảng; kiểm tra, rà soát các 

loại báo, tạp chí của Đảng còn thiếu (theo danh mục) để đặt mua, cấp phát đầy đủ đến tất cả các chi 

bộ. 

 

Nhân viên Bưu điện huyện Yên Định sắp báo trước khi lưu chuyển đến độc giả. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc 

đẩy mạnh việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về đọc, mua báo, tạp 

chí của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan 

trọng, ý nghĩa của việc đọc, mua báo, tạp chí của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc 

đọc, mua và làm theo báo Đảng. Tăng cường phối hợp với bưu điện, cấp ủy, chính quyền các 

cấp để vận động các tổ chức, cá nhân đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Bưu điện huyện thường 

xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lưu chuyển, 

chủ động hướng dẫn các xã, thị trấn quy trình, thủ tục đặt mua báo, tạp chí của Đảng và 

thường xuyên cập nhật số liệu phản ánh tình hình mua báo của các chi bộ, đảng bộ, các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho ban thường 

vụ để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. 

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng có xu hướng giảm do 

một số đơn vị cắt giảm đầu báo, số lượng. Trước tình hình đó, năm 2017, Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy đã ban hành Công văn số 40-CV/TG yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện tốt 

Chỉ thị 11 của Đảng. Đến nay việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng ở các đảng bộ, cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện có sự chuyển biến đáng kể. Hiện nay, toàn huyện có 217 đơn vị đặt mua 

báo Nhân dân; 184 đơn vị đặt mua báo Thanh Hóa, 10 đơn vị đặt mua tạp chí Cộng sản, 42 

đơn vị đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng, trong đó, nhiều đơn vị đảng bộ xã, thị trấn đặt mua 

đầy đủ các đầu báo, tạp chí của Đảng theo quy định, tiêu biểu, như: Đảng bộ thị trấn Quán 



Lào, xã Yên Lâm, Định Hưng, Định Liên... Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, năm 

2018, tuy số đơn vị đầu mối đặt báo có giảm so với năm 2017 (khối đảng bộ xã, thị trấn đặt 

mua báo Nhân dân giảm 2 đơn vị; đặt mua báo Thanh Hóa hàng ngày giảm 3 đơn vị; đặt mua 

tạp chí Xây dựng Đảng giảm 2 đơn vị...), đối với các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Huyện ủy cũng có xu hướng giảm ít nhất 1 đơn vị đặt mua báo, tạp chí của Đảng, 

nhưng số lượng đặt lại tăng: báo Nhân dân hằng ngày 250 tờ tăng thêm 36 tờ; báo Thanh Hóa 

277 tờ tăng thêm 64 tờ. Tỷ lệ chi bộ nông thôn có Báo Thanh Hóa là 147 tờ (hằng ngày)/159 

chi bộ thôn; báo Nhân dân 148 tờ (hằng ngày)/159 chi bộ thôn... 

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ thôn, khu phố sau khi nhận báo, tạp chí bàn giao cho người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và tự lưu giữ, bảo quản. Các đồng chí bí thư chi bộ 

đọc, nghiên cứu và dành thời gian đầu buổi sinh hoạt chi bộ để thông tin đến đảng viên trong 

chi bộ. Riêng đối với Đảng bộ Quân sự huyện duy trì thường xuyên 20 phút đầu giờ mỗi ngày 

để đọc báo tập thể. Một số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở lưu giữ sách báo, tạp chí ở nhà văn 

hóa thôn để cán bộ, đảng viên và nhân dân đều có thể đến đọc. Bên cạnh đó nhiều năm nay, 

huyện Yên Định đã duy trì trích kinh phí đặt báo Đảng biếu các đồng chí nguyên là cán bộ 

lãnh đạo, sĩ quan từ thượng tá trở lên nghỉ hưu tại địa bàn (400 người) nên vẫn duy trì được số 

lượng lớn người đọc và số lượng đặt mua báo Đảng. 

Ngoài báo, tạp chí in của Đảng, việc khai thác báo, tạp chí điện tử của Đảng, Nhà nước, trang 

thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị cũng được quan tâm; số người sử dụng hình thức 

đọc báo điện tử nói chung, báo, tạp chí điện tử của Đảng nói riêng trên địa bàn huyện ngày 

càng tăng. Huyện xây dựng và duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử, luôn cập nhật tin bài 

có nội dung phản ánh về công tác xây dựng Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, của địa phương chính xác, kịp thời đến đông đảo các đối tượng, tầng lớp nhân dân. Đây 

là một trong những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã 

hội để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua, đọc báo tạp chí của 

Đảng. 

 

 

  



 

Nguồn: Đài PTTH Đồng Nai 

Ngày đăng: 26/05/2019 
Mục: Tin tức    

Định Quán: Đặt thùng quỹ từ thiện nhân đạo 

Bưu điện huyện Định quán và Hội Chữ thập đỏ huyện vừa tổ chức đặt thùng quỹ từ 

thiện nhân đạo nhằm hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019. 

Hoạt động này kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bà con nhân dân trong huyện khi 

đến giao dịch tại Bưu điện chung tay quyên góp và ủng hộ giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn trong huyện. 

Tháng nhân đạo 2019 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động và triển khai trên toàn quốc 

từ ngày 1/5 đến 31/5 với chủ đề “kết nối – chia sẻ - lan tỏa”. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bưu Điện 

huyện cùng Hội Chữ thập đỏ huyện đã đặt thùng quỹ từ thiện nhận đạo đầu tiên tại Bưu điện 

huyện và phát động quyên góp. Thùng từ thiện sẽ được mở định kỳ mỗi năm 2 lần. Tại đây, 

đại diện Bưu điện huyện, Hội Chữ thập đỏ đã niêm phong thùng quỹ từ thiện và trao chìa 

khóa cho Hội Chữ thập đỏ huyện quản lý. 

Xuân Cường 

 

 



 

Nguồn: Báo Sức khỏe Đời sống           

Ngày đăng: 27/05/2019 
Mục: Xã hội  

 

Cảnh báo lừa đảo giả danh nhân viên bưu điện 

Thời gian gần đây, Báo Sức khỏe&Đời sống nhận được phản ánh của một số bạn đọc ở 

Hà Nội về việc bị các đối tượng giả làm nhân viên bưu điện đến tận cơ quan giao hàng 

nhằm mục đích lừa đảo. 

Điều đáng nói, bưu phẩm nhận được khi mở ra chỉ là những tệp giấy lộn, xốp và lọ thủy tinh. 

Trắng trợn 

Theo phản ảnh của anh Trần Trọng (trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) là cán bộ 

của một cơ quan nhà nước, sáng 23/5, có một cuộc điện thoại số lạ tự xưng là nhân viên bưu 

điện có ship một gói bưu phẩm, hiện đang đứng trước cổng cơ quan, mời anh ra nhận. Anh 

Trọng thấy ngạc nhiên không hiểu là ai gửi. Hỏi lại nhân viên bưu điện “Gói bưu phẩm là gì? 

Ai là người gửi?”, nhân viên này nói là không biết trong bưu phẩm là gì, nếu anh không có ở 

cơ quan thì cho người quen nhận giúp cho, để ký nhận bưu phẩm anh phải trả 100.000 đồng. 

Anh Trọng hỏi tại sao người nhận lại phải trả tiền. Nếu ai gửi người đó phải trả tiền cước khi 

gửi tại bưu điện chứ sao người nhận phải trả tiền? Nhân viên này nói em không biết vì thấy 

ngoài bưu phẩm ghi như vậy, anh cho người nhận giúp, nếu nhân viên giao chậm sẽ bị phạt. 

Thấy nhân viên bưu điện nói vậy, anh Trọng cũng thấy ái ngại, mặt khác, trời nắng nóng để 

nhân viên đi lại nhiều lần vất vả, hơn nữa, 100.000 đồng cũng không nhiều nên anh đành nhờ 

chị hàng nước ngay cổng cơ quan nhận giúp và gửi tiền cho nhân viên bưu điện. 

Hôm sau, khi đến cơ quan, anh Trọng ra hàng nước để lấy bưu phẩm. Ngay khi nhận, anh 

Trọng phát hiện người nhận hoàn toàn không phải là tên mình, tuy nhiên, số điện thoại ghi 

trên bưu phẩm thì đúng. Lo sợ có việc gửi nhầm, anh bấm lại số điện thoại của người gửi thì 

không liên lạc được, dù anh đã gọi rất nhiều số khác nhau. Khi mở bưu phẩm ra, đó chỉ là tệp 

giấy loại không giá trị gì. Nhiều người đều cho rằng anh đã bị lừa. 

Theo một số người ở quán nước cho biết, anh Trọng vẫn còn may mắn hơn một số người 

trong cơ quan, có nhiều người cũng bị lừa tương tự như anh bằng hình thức “nhờ người nhận 

hộ”. Cũng tại cổng cơ quan này đã chứng kiến có người bị nhân viên bưu điện gửi bưu phẩm 

đã mất 400.000 đồng, khi mở bưu phẩm ra chỉ là bọt xốp và lọ thủy tinh. Bởi do số tiền một 

vài trăm nghìn đồng là không nhiều nên mọi người thường bỏ qua. 

Chị Mạnh (chủ quán nước) cho biết thêm, tại khu dân cư nhà chị, tổ trưởng dân phố phải gửi 

dán thông báo và cảnh báo đến từng nhà về tình trạng nhân viên bưu điện giả danh lừa đảo 

bằng các hình thức gửi bưu phẩm tương tự như trên. 

Được biết, trên địa bàn Hà Nội, rất nhiều người bị các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện 

để lừa đảo. Có người bị lừa được tặng Iphone 8 nhưng khi mở ra chỉ là cục gạch, thế là mất 

toi cả triệu bạc vào tay các đối tượng lừa đảo này. 



 

Bưu phẩm giả mạo bên trong chỉ toàn là giấy loại. 

Loạn shipper 

Ngày nay, hình thức bán hàng qua mạng internet ngày càng phát triển, từ đó kéo theo nhu cầu 

vận chuyển hàng hóa ngày một tăng cao khiến nghề shipper được nhiều người lựa chọn.  Liên 

quan đến việc lừa đảo nói trên, thời gian gần đây, theo ghi nhận của các cơ quan công an, liên 

tục nhận được đơn trình báo về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Hà Nội 

có liên quan tới những người nhận vận chuyển hàng hóa nội thành. 

Điều đáng nói, nghề này ra đời được tầm vài năm trở lại đây nhưng lại không hề có cơ quan 

nào chịu trách nhiệm quản lý. Do đó, nhiều kẻ gian lợi dụng sơ hở này mà đưa ra những chiêu 

lừa gạt nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. 

Theo cơ quan công an, với mục đích lừa đảo, các đối tượng liên hệ với chủ hàng nhận hàng và 

họ phải ứng một số tiền tương ứng với số hàng mà khách phải trả. Tuy nhiên, tên và địa chỉ 

ghi trong đơn hàng thì không có thật. Các đối tượng này thường xuyên sử dụng sim rác để 

liên hệ, thông tin địa điểm giao dịch thường không cố định, có sự thay đổi liên tục. Các bị hại 

thường bị lừa số tiền không lớn nên đa số ngại, thường không trình báo mà cho qua. 

Đồng thời, khuyến cáo người dân khi phát hiện cá nhân nào có hành vi gian dối, lợi dụng tín 

nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản  cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo nhằm 

hỗ trợ, xử lý kịp thời. 

Cần đề cao cảnh giác 

Trao đổi với chị Nguyễn Thu Hương - Bưu điện Giảng Võ, được biết, nhân viên bưu điện 

phải mặc đồng phục có gắn logo, có đeo thẻ nhân viên khi tiếp xúc với khách hàng. Quy trình 

nhận bưu phẩm được thực hiện như sau: Thông báo tên người nhận, yêu cầu xuất trình giấy tờ 

tùy thân, lấy ký nhận trên phiếu phát và thu lệ phí hải quan (nếu có), đồng thời cấp biên lai 

thu tiền, cuối cùng giao gói hàng cho người nhận. 



Đối với các công ty có chức năng vận chuyển hàng hóa và chuyển phát nhanh khác cũng đòi 

hỏi phải đồng phục. Đặc biệt, đối với mặt hàng là bưu phẩm, người nhận phải tinh ý, khi 

người gửi bưu phẩm tại nơi gửi hàng, tại đây đều được thu tiền và niêm phong đóng dấu của 

bưu cục, ngày giờ nhận, ghi rõ địa chỉ nhận hàng, người nhận không phải trả phí; Không nhờ 

người khác nhận hàng giúp. Tuyệt đối không nhận hàng mà không biết người gửi là ai? 

Lâm Viên 
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Ngăn chặn vận chuyển ma túy qua đường hàng không 

  

Thành phố Hồ Chí Minh: Cảnh giác trước các thủ đoạn tập kết, vận chuyển ma túy 

Hàng không đang trở thành con đường để các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép ma túy 

với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều này khiến lực lượng hải quan gặp nhiều khó khăn trong 

kiểm soát, đấu tranh phòng, chống ma túy. 

Do sự kiểm soát nghiêm ngặt của lực lượng chức năng tại sân bay nên số lượng ma túy vận chuyển 

theo con đường hàng không, chuyển phát nhanh là không lớn như các vụ vận chuyển qua biên giới 

đường bộ, đường thủy... Tuy nhiên, với hình thức trà trộn tinh vi, việc kiểm soát, phát hiện gặp nhiều 

khó khăn.  

Theo ông Lê Dũng, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Nội, thủ đoạn 

của các đối tượng là chia nhỏ số lượng ma túy trà trộn vào hàng hóa, khai báo là thực phẩm, bánh kẹo, 

trà sâm, đồ hộp, mỹ phẩm... cất giấu trong người, vách thùng cotton, trong hành lý ký gửi theo các 

chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam. Các lô hàng này thường theo hình thức chuyển quà biếu, quà 

tặng cho người nhận có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc không có thật. Nếu không bị phát hiện thì đối 

tượng sẽ tìm cách liên lạc và cử người móc nối nhận hàng, còn khi bị phát hiện thì tìm cách từ chối 

nhận hàng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong điều tra, bắt giữ đối tượng. 

Trong khi thủ đoạn của các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi thì một số quy 

định cũng gây khó cho lực lượng hải quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát như: Khi ngành hải quan 

yêu cầu kiểm tra lô hàng, nếu không phát hiện ma túy, lực lượng kiểm tra phải chịu chi phí như bốc 

xếp, bảo quản, nếu hàng hóa bị hỏng phải đền bù... 

Ngoài ra, bên cạnh sự hỗ trợ của máy soi hành lý thì lực lượng hải quan chủ yếu dựa vào kinh nghiệm 

để kiểm tra, phát hiện. Ví dụ, việc nhét ma túy vào giữa các viên kẹo sô cô la, gói vào giữa hộp sữa, 

nhồi vào ruột bút, gắn vào sách, dán vào khe thùng cotton, nhồi vào kem đánh răng... khiến cho cán bộ 

hải quan phải thật tinh, nhiều kinh nghiệm mới có thể phát hiện ra đó là ma túy hay không.  

Qua đấu tranh, tuần tra, kiểm soát, 5 tháng đầu năm 2019, lực lượng Hải quan Hà Nội đã phát hiện 16 

vụ vi phạm, thu giữ 268,7 gam ma túy tổng hợp, 5.377 gam cần sa, 57,1 gam cocain, 0,154 gam 

katemine. Nhận định tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không của tội 

phạm ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Dương Phú Đông cho 

biết: “Thực hiện Chỉ thị 4550/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 2-8-2018 về việc tăng cường 

công tác đấu tranh phòng chống ma túy trong địa bàn hoạt động hải quan, Cục Hải quan Hà Nội xác 

định phòng, chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trong bối cảnh hoạt động 

vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn biến phức tạp, nhất là qua đường hàng không, lực lượng Hải 

quan Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thiết lập nhiều phương án để đấu 

tranh có hiệu quả”. 

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/932783/thanh-pho-ho-chi-minh-canh-giac-truoc-cac-thu-doan-tap-ket-van-chuyen-ma-tuy


Có thể nói, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy là rất khó khăn. Vì thế, bên cạnh sự nỗ lực của Cục 

Hải quan Hà Nội, các ngành chức năng, rất cần sự cảnh giác của người dân trong việc phòng, chống và 

tố giác tội phạm. Cục Hải quan Hà Nội cũng kiến nghị cần xem xét, ban hành chính sách đặc thù, hỗ 

trợ lực lượng chuyên trách, phòng chống tội phạm ma túy để công tác này đạt hiệu quả hơn. 
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