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Tỷ lệ bao phủ BHYT ở Hương Khê sụt giảm, 85 đại lý thu cùng vận động 

Đầu năm 2019, do tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nên tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở 

Hương Khê sụt giảm từ 90% (2018) xuống còn 86,5%. Trước tình hình đó, các đại lý thu 

của BHXH huyện Hương Khê đã tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ BHXH, 

BHYT. 

 

Khám sức khoẻ định kỳ là lợi ích người dân được hưởng khi tham gia BHYT (ảnh tư liệu) 

Theo thống kế, toàn huyện Hương Khê có 85 đại lý thuộc hệ thống của Hội Nông dân, Hội 

Liên hiệp phụ nữ, Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn. Năm 2019, hệ thống đại lý này 

tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện mục tiêu khôi phục tỷ lệ bao phủ BHYT 

toàn dân và bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hương Khê. 

 

Hoạt động tuyên truyền của các đại lý đã giúp người dân nâng cao nhận thức về chính sách 

BHYT (Ảnh tư liệu) 



Từ đầu năm đến nay, số người tham gia BHYT qua hệ thống đại lý thu trên địa bàn Hương 

Khê là 11.147 người, đạt 35% kế hoạch năm, tăng 2.416 so với cùng kỳ năm 2018. 

Đặc biệt, các đại lý tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao số 

người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến thời điểm hiện tại đã có thêm 142 người đăng 

ký tham gia, đạt 36% kế hoạch năm, tăng 108 người so với cùng kỳ năm 2018. 



 

Nguồn: BHXH Hà Giang              
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Tăng cường thanh toán điện tử và quản trị hệ thống an sinh xã hội 

Ngày 3/6, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội 

thảo “Tăng cường hệ thống quản trị và chi trả an sinh xã hội (ASXH): Đánh giá thực 

trạng, kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam”. 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân cho biết, một trong những quan 

điểm và định hướng cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ/TW là nâng cao 

năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp. 

 

Cụ thể: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp theo đúng 

tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt 

động của HĐQL BHXH; đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp; hoàn thiện, đẩy mạnh kết nối CSDL quốc 

gia về BHXH với các hệ thống CSDL có liên quan, nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện 

chính sách; tiếp tục hiện đại hóa quản lý BHXH, đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp 

quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện BHXH, BH thất nghiệp; kịp thời ngăn chặn tình 

trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BH thất nghiệp. 

Hiện, ngành BHXH đang chi trả cho hơn 3,1 triệu người hưởng các chế độ BHXH hàng 

tháng; hàng triệu lượt người hưởng trợ cấp BHXH một lần, mai táng phí, ốm đau, thai sản, 

nghỉ dưỡng sức. Phương thức chi trả được thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt cho người 

hưởng như: Thanh toán trực tiếp, thanh toán qua ngân hàng, qua Bưu điện. Ngành BHXH 

cũng xây dựng quy trình chi trả theo hướng đồng bộ, liên thông, gắn kết quy trình chi trả các 

chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải 

quyết, chi trả các chế độ. Tuy nhiên, số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng 

qua thẻ ATM chiếm tỉ trọng thấp. Hiện 80% tiền lương được thanh toán trực tiếp vào tài 

khoản của người thụ hưởng; gần 80% lương hưu và 100% trợ cấp xã hội được chi trả bằng 

tiền mặt. 

Theo ông Phạm Thanh Du- Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán (BHXH Việt Nam), người 

dân vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt, các hình thức thanh toán qua ngân hàng chưa phổ biến 

trên phạm vi cả nước. Đến nay, chỉ có khoảng 21% tổng số tiền thực hiện chi trả qua tài 

khoản ATM. Tỉ lệ phân bổ giữa các tỉnh, thành phố không đồng đều, chủ yếu tập trung tại các 
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thành phố lớn. Việc sử dụng thẻ gặp khó khăn đối với các đối tượng già yếu, cao tuổi, đặc biệt 

là ở vùng sâu, vùng xa, quản lý người hưởng khó khăn. “Theo Nghị quyết của Chính phủ là 

vận động, chứ chưa có quy định pháp lý nào là bắt buộc. Do vậy, việc triển khai thực hiện kế 

hoạch này trong ngành BHXH tuy rất tích cực, nhưng gặp không ít khó khăn, đặc biệt đối với 

người hưởng lương hưu. Việc này vô cùng khó khăn, tâm lý người hưởng nhiều tuổi rất muốn 

nhận tiền mặt, bởi không phải thao tác qua thẻ ATM và không phải nhớ mã pin”- ông Du nói. 

Từ thực trạng trên, BHXH Việt Nam đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông 

tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, nhằm 

phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng theo đúng kế hoạch được giao. 

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đang đẩy mạnh phối hợp với các bên liên quan, thực hiện 

các giải pháp vận động, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua các 

phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt… 

Bà Keiko Inoue- Điều phối Chương trình Phát triển Con người, Giới và Việc làm (WB) cũng 

nhận định, hệ thống ASXH của Việt Nam những năm gần đây có những cải tiến, nhưng vẫn 

còn thua kém so với các quốc gia thu nhập trung bình điển hình. Việt Nam cần nỗ lực để mở 

rộng thanh toán kỹ thuật số cho hệ thống phân phối ASXH, cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy, 

tiết kiệm chi phí và dễ tiếp cận cho những người được hưởng chế độ ASXH. Định hướng của 

Việt Nam đến năm 2020 phải phấn đấu đạt 20-30% chi ASXH qua hệ thống ngân hàng… “Để 

khắc phục bất cập về hạ tầng, ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nên cho phép các đại 

lý hoạt động theo mô hình ngân hàng, để phát triển các phương thức thanh toán điện tử. Kinh 

nghiệm từ các quốc gia tương đương cho thấy, các dịch vụ như vậy đã chứng minh hiệu quả 

trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số với chi phí thấp cho người thụ hưởng. 

Song, để thành công, cần có môi trường pháp lý thuận lợi”- bà Keiko Inoue khẳng định. 

Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Lê Quân cho biết, đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân 

hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình ASXH của Chính phủ, nhằm 

khuyến khích người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán 

không dùng tiền mặt; tăng cường quản lý, kiểm tra công tác chi trả các chế độ BHXH qua hệ 

thống Bưu điện; nâng cao việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chi trả; góp phần xây dựng Chính 

phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp nhận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt. 

Cũng theo Thứ trưởng Lê Quân, mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ đạt 20% số tiền chi trả 

ASXH được thực hiện qua ngân hàng. Đến năm 2021, tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%, thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với DN 

đạt mức ASEAN+4, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt 80%. 

Giai đoạn 2025-2030, chỉ số mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85-90%. 



 

Nguồn: Báo Quảng Ngãi        
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Nhiều quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là hình thức bảo hiểm mới có nhiều ưu việt, giúp 

những đối tượng lao động tự do, người dân khu vực nông thôn... khi tham gia sẽ giảm bớt 

khó khăn, rủi ro khi về già. Đồng thời, chính sách này cũng thể hiện sự tích cực, chủ động 

của người lao động về vấn đề tự an sinh cho bản thân. 

Lợi ích thiết thực 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia. Họ 

có quyền lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập, để hưởng các chế 

độ theo quy định. 

 

Tham gia BHXH tự nguyện sẽ giúp người dân giảm rủi ro, khó khăn 

khi về già. 

 

Chị Nguyễn Thị Hằng ở TP.Quảng Ngãi trước đây là công nhân, được nơi làm việc đóng 

BHXH. Cách đây 3 năm, do điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, chị Hằng nghỉ việc để 

mở cửa hàng tại nhà. Được nhân viên đại lý BHXH tư vấn, chị Hằng chuyển sang đóng 

BHXH tự nguyện. Ngoài ra, chị còn đóng BHXH tự nguyện cho chồng. “Tôi rất yên tâm khi 

thời gian tới đóng đủ số năm BHXH tự nguyện, vợ chồng tôi sẽ có lương hưu, góp phần đảm 

bảo cuộc sống khi không còn sức lao động”, chị Hằng chia sẻ. 

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, chỉ có một mức đóng đối với người tham gia 

BHXH tự nguyện là 22% mức thu nhập mà người tham gia đăng ký đóng. Mức thu nhập này 

do người tham gia lựa chọn, tùy thuộc vào khả năng tài chính của mình. 

Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ % trên mức 

đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Theo đó, các đối 

tượng thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 30%, hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 

10%. 



Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của từng người, 

nhưng không quá 10 năm. Ngoài ra, người hưởng lương hưu được Quỹ BHXH cấp thẻ 

BHYT, được hưởng 95% chi phí khi khám chữa bệnh. Khi qua đời, thân nhân của họ được 

nhận mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm chết và hưởng tuất một lần. 

 

Phát triển đối tượng tham gia 

Để giúp nông dân, lao động tự do trên địa bàn tỉnh nắm bắt và đăng ký tham gia BHXH tự 

nguyện, thời gian qua, BHXH tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn 

thể tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân. 

Việc đổi mới hình thức thông tin, truyền thông với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” 

để tiếp cận, chia sẻ, giải thích kịp thời những băn khoăn, thắc mắc đã giúp người dân hiểu và 

chủ động đăng ký tham gia. Đến cuối tháng 5.2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 

hơn 3.000 người, tăng 96% so với cùng kỳ. 

Tuy số người tham gia BHXH tự nguyện tăng đáng kể trong những tháng đầu năm 2019, 

nhưng so với số lượng lao động tự do hiện nay, con số này vẫn ở mức khiêm tốn. Thời gian 

đến, BHXH tỉnh tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với các nhóm đối tượng tiềm năng để tư vấn cho 

người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện... 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố cần chủ động phối hợp với ngành 

bưu điện xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện phù hợp với từng 

nhóm đối tượng, tập trung khai thác nhóm đối tượng trong độ tuổi lao động, có thu nhập ổn 

định... 



 

Nguồn: Bắc Ninh online           

Ngày đăng: 04/06/2019 
Mục: Chính trị 

Không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh tiếp tục triển khai đổi 

mới nhiều khâu, quy trình, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC) cho công dân, tổ chức. Từ đó, góp phần tích cực vào công tác cải cách 

hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ của 

tỉnh. 

 

Cán bộ trực tại Tổng đài Trung tâm HCC tỉnh tư vấn, hỗ trợ trực tuyến cho công dân, tổ chức 

các vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC. 

 Nổi bật là việc Trung tâm HCC tỉnh phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn thực hiện 

việc lập bản đồ, số hóa quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 đối với 

1.683 TTHC, trong đó: Cấp tỉnh là 1.379 TTHC của 17 sở, ban, ngành (trong đó có hơn 700 

TTHC được UBND tỉnh phê duyệt); cấp huyện là 266 TTHC và cấp xã là 78 TTHC (100% 

TTHC được UBND tỉnh phê duyệt). Mục đích, hiệu quả của việc lập bản đồ, số hóa quy trình 

giải quyết TTHC nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, hiệu suất giải 

quyết công việc của cán bộ, công chức trên cơ sở dữ liệu điện tử về TTHC; giúp kiểm soát và 

thống kê chính xác kết quả giải quyết TTHC đảm bảo minh bạch, công khai “rõ người, rõ 

việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”. Qua đây, cũng góp phần nâng cao công tác 

phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa Trung tâm HCC với các cơ quan, đơn vị, đảm bảo giải 

quyết TTHC thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức bộ phận tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ trực tuyến 

cho công dân, tổ chức trong giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh và Trung tâm HCC cấp 

huyện, từ đầu tháng 5-2019, Trung tâm HCC tỉnh phối hợp với Viễn thông Bắc Ninh triển 

khai vận hành thử nghiệm hệ thống Tổng đài (theo mô hình tổng đài của Viễn thông Bắc 

Ninh). Theo đó, khi công dân, tổ chức gọi điện thoại đến số tổng đài 0913 390 677, sẽ có cán 

bộ trực Tổng đài được trang bị hệ thống máy tính kết nối mạng internet tư vấn, hướng dẫn, 

giải đáp các vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC; những vấn đề chuyên sâu về chuyên môn 

được kết nối đến các sở, ban, ngành trả lời trực tiếp. Trường hợp với các câu hỏi không thể trả 



lời ngay, cần phải xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, hệ thống sẽ ghi nhận câu hỏi và 

phản hồi lại cho công dân, tổ chức qua địa chỉ email hoặc liên hệ trực tiếp. 

Kết quả, từ ngày 2-5 đến ngày 29-5, Tổng đài tiếp nhận, trả lời hơn 300 cuộc gọi đến của 

công dân, tổ chức (bình quân từ 10 đến 15 cuộc/ngày) về các vấn đề liên quan đến giải quyết 

TTHC. Dự kiến thời gian tới, mô hình Tổng đài sẽ được triển khai tại các Trung tâm HCC cấp 

huyện trong tỉnh. Qua đó xây dựng kênh kết nối hữu ích góp phần nâng cao chất lượng phục 

vụ, tính chuyên nghiệp của Trung tâm HCC, đồng thời tạo sự tin tưởng, hài lòng, giúp tiết 

kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện các TTHC cho công dân, tổ chức. 

Cùng với đó, thời gian qua, Trung tâm HCC tỉnh thực hiện việc xây dựng quy chế, chấm 

điểm, đánh giá đối với từng cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành được cử đến làm 

việc tại Trung tâm theo 13 tiêu chí; thường xuyên cập nhật, niêm yết đầy đủ, công khai 100% 

TTHC được áp dụng thực hiện tại Trung tâm theo đúng quy định; công khai tiến độ kết quả 

giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và trên Website của Trung tâm; phối hợp với 

Bưu điện tỉnh thực hiện việc trả kết quả đến địa chỉ theo yêu cầu của công dân, tổ chức với 

hơn 1 nghìn hồ sơ TTHC; thực hiện khảo sát qua phiếu lấy ý kiến của công dân, tổ chức nhằm 

đánh giá mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC (phát 500 phiếu, tương ứng với 500 công 

dân, tổ chức, thu về hơn 300 phiếu). Kết quả, hơn 90% công dân, tổ chức hài lòng về chất 

lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm… 

 



 

Nguồn: Thừa Thiên Huế online       

Ngày đăng: 04/06/2019 
Mục: Chính trị - Xã hội 

Phúc lợi cho đoàn viên: Phù hợp với nhu cầu mới hiệu quả 

Sau 2 năm triển khai, “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao 

động” mang lại hiệu quả thiết thực trong việc chăm lo đời sống cho hơn 46.000 đối tượng 

được thụ hưởng, nhưng vẫn còn một số hạn chế nên sức lan tỏa chưa cao. 

 
 

Các doanh nghiệp ký kết “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao 

động” năm 2019 của LĐLĐ TP. Huế 

Mang phúc lợi đến người lao động 
Trong Tháng Công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế phối hợp với 

Phòng khám Đa khoa Âu Lạc - Thanh Sơn và Phòng khám Cựu quân nhân 268 tổ chức khám 

sức khỏe, tư vấn miễn phí cho gần 200 đoàn viên công đoàn. 

Anh Lê Kim Nam, đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) phường Hương Sơ chia sẻ, đợt khám 

sức khỏe miễn phí của công đoàn giúp anh kiểm tra sức khỏe tổng quát, sớm phát hiện các 

bệnh tiềm ẩn để điều trị. Các bác sĩ cũng đưa ra các lời khuyên về chế độ dinh dưỡng, luyện 

tập thể dục thể thao, giúp anh giữ gìn sức khỏe. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Âu Lạc - Thanh Sơn cho biết, với 

mục tiêu góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đơn vị cam kết đồng 

hành cùng LĐLĐ thành phố trong chương trình phúc lợi nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng 

đoàn viên, người lao động. Đây cũng là cơ hội tốt để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu đến 

khách hàng. 

Vừa qua, LĐLĐ thành phố tiếp tục ký kết thực hiện chương trình phúc lợi với 10 doanh 

nghiệp như: Đại lý sơn Isotex Thái Hiền giảm giá 35%, Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh giảm 

giá 20%, Nhà phân phối Công ty CP Đại Nam Group giảm giá 35%... 

Đây là chương trình phúc lợi có ý nghĩa, góp phần chăm lo, cải thiện đời sống đoàn viên công 

đoàn và người lao động, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất, nâng cao uy 

tín của doanh nghiệp. 

Mở rộng toàn tỉnh, tính đến tháng 12/2018, có 12 đối tác là các doanh nghiệp, tổng công ty đã 

ký kết với Tổng LĐLĐ Việt Nam có chi nhánh tại Thừa Thiên Huế và một số đối tác có các 

thiết chế của tổ chức Công đoàn tại tỉnh gồm: hệ thống nhà khách Công đoàn, Trường trung 



cấp Công nghệ số 10, Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, Quỹ Trợ vốn công nhân lao động nghèo, 

Văn phòng Tư vấn pháp luật thực hiện các nội dung thoả thuận hợp tác cung cấp dịch vụ, sản 

phẩm ưu đãi cho người lao động. Sau 2 năm thực hiện, có 46.285 đoàn viên và người lao 

động được thụ hưởng từ chương trình, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. 

Đổi mới để hiệu quả 
Chị Lê Thị Lan Anh, người lao động tại Khu Công nghiệp Phú Bài (Hương Thủy) cho biết, 

chị chỉ mới tiếp cận với 2 hình thức ưu đãi là gói cước viễn thông MobiFone và giảm giá mua 

gas. Với các chương trình ưu đãi từ các doanh nghiệp khác, chị hầu như không chú ý đến do 

khó tiếp cận hoặc vượt quá thu nhập của gia đình. 

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, một số 

thoả thuận hợp tác như Bưu điện tỉnh, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Tổng 

Công ty đường sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế nhờ được sự chỉ đạo 

thống nhất từ phía Tổng Công ty nên các đối tác đã chủ động, tích cực triển khai chương trình 

với LĐLĐ tỉnh, đem lại một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiện hoạt động bán 

hàng với giá ưu đãi cho đoàn viên chưa tạo được sự thu hút và chưa mang lại phúc lợi rõ ràng 

cho đoàn viên công đoàn và người lao động ở những nơi thực sự có nhu cầu. Trên thực tế, chỉ 

có 1.462/46.285 đoàn viên và người lao động tham gia chương trình được thụ hưởng phúc lợi 

từ doanh nghiệp với số tiền 660 triệu đồng, số còn lại đến từ các thiết chế công đoàn. 

Về nguyên nhân hoạt động bán hàng ưu đãi chưa thực sự thu hút đoàn viên, bà Hoài Hương 

chia sẻ có nhiều lý do khác nhau như: một số đối tác có chi nhánh tại địa phương chưa chủ 

động liên hệ với các cấp công đoàn để triển khai chương trình ưu đãi giảm giá theo thỏa thuận 

hợp tác đã ký với Tổng LĐLĐ Việt Nam; tỷ lệ giảm giá, ưu đãi chưa tạo sự khác biệt, chưa 

hấp dẫn, thu hút được người lao động; nhu cầu của người lao động mua hàng và sử dụng sản 

phẩm theo mục đích cá nhân với số lượng ít, không ổn định nên khó khăn cho các đối tác khi 

cung cấp sản phẩm đối với khách hàng lẻ... Ngoài ra, việc cán bộ công đoàn trực tiếp hỗ trợ, 

làm cầu nối cho các đối tác bán hàng tại doanh nghiệp có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh của 

tổ chức công đoàn, vì một số doanh nghiệp và người lao động đã có suy nghĩ cán bộ công 

đoàn làm việc này để được hưởng hoa hồng từ đối tác. 

“Để khắc phục những tồn tại trên, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã vận động nhiều doanh nghiệp, 

tổ chức, đối tác cùng tham gia chương trình phúc lợi thiên về các hoạt động xã hội, góp phần 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động ở những nơi có nhu cầu 

cấp thiết. Nổi bật như chương trình “Điều ước đoàn viên”; hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công 

đoàn"; hỗ trợ xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên các trường học vùng sâu, vùng xa... Đây 

là hướng mở hiệu quả, thiết thực và sẽ được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới thay vì 

hoạt động bán hàng giảm giá như trước đây”, bà Hương cho biết thêm. 

 



 

Nguồn: Pháp luật TP Hồ Chí Minh       

Ngày đăng: 04/06/2019 
Mục: Tài chính - Ngân hàng 

Dễ dàng, nhanh chóng chuyển tiền quốc tế qua Internet Banking 

Từ nay, khách hàng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có thể trực 

tiếp thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế khi sử dụng Internet Banking... 

Sử dụng dịch vụ này nghĩa là khách hàng có thể chuyển tiền quốc tế mà không phải đến các 

phòng giao dịch của LienVietPostBank. Nhờ đó, giúp xóa bỏ khoảng cách địa lý giữa khách 

hàng và đơn vị kinh doanh, tiết kiệm thời gian và chi phí, chủ động chuyển tiền quốc tế mọi 

lúc, mọi nơi, đặc biệt là với các khách hàng thường xuyên giao dịch với LienVietPostBank. 

Thêm vào đó, dịch vụ này tự động thông báo sơ bộ mức phí của giao dịch cho khách hàng và 

dễ dàng theo dõi tình trạng giao dịch chuyển tiền của mình bằng cách đăng nhập vào ứng 

dụng Internet Banking của ngân hàng.   

 

Chuyển tiền quốc tế qua ứng dụng Internet Banking, xóa bỏ mọi khoảng cách 

Ngoài ra, với khách hàng doanh nghiệp, khi thực hiện giao dịch trên Internet Banking, còn 

được áp dụng mức ưu đãi giảm 30% phí và nhiều ưu đãi về tỉ giá. Đối với khách hàng cá 

nhân, ngân hàng dành mức ưu đãi cao nhất hiện nay (giảm 50%) về phí chuyển tiền 

qua Internet Banking cùng nhiều ưu đãi khác trong khuôn khổ chương trình (diễn ra cả năm 

2019) nhằm đẩy mạnh toàn diện mảng dịch vụ thanh toán quốc tế. 

Cụ thể, chương trình này áp dụng mức miễn 30%-50% phí chuyển tiền quốc tế đi và đến, áp 

dụng tỉ giá mua bán ngoại tệ cực kỳ hấp dẫn cộng thêm quà tặng ngay bằng 100.000 đồng tiền 

mặt cho khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền đi. Nội dung chuyển tiền sẽ là khách 

hàng cá nhân có nhu cầu chuyển tiền quốc tế vì các mục đích như du học, chuyển tiền định 

cư, chuyển tiền trợ cấp thân nhân... 
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Ngân hàng Bưu điện Liên Việt kỳ vọng chương trình sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh cho 

các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Ngân hàng, thu hút khách hàng mở tài khoản và giao 

dịch thanh toán ngoại tệ qua LienVietPostBank. Đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận 

với kênh chuyển tiền quốc tế hợp pháp, an toàn và hiệu quả. 

Chương trình thúc đẩy dịch vụ chuyển tiền quốc tế năm 2019 là sự tiếp nối thành công của 

mảng dịch vụ này trong năm 2018, đẩy mạnh bán lẻ theo định hướng chung của ngân hàng, 

mở rộng nền tảng công nghệ sử dụng dịch vụ. So với năm 2017, số lượng giao dịch chuyển 

tiền quốc tế của khách hàng cá nhân tại LienVietPostBank năm 2018 đã tăng lên hơn 500%, 

chứng tỏ sức hấp dẫn không hề nhỏ của chương trình và chất lượng dịch vụ đã được đông đảo 

khách hàng ghi nhận. 

Hiện LienVietPostBank là một trong các ngân hàng thương mại có hệ thống sản phẩm, dịch 

vụ thanh toán quốc tế đa dạng nhất. Bên cạnh những sản phẩm thế mạnh như chuyển tiền du 

học, chuyển sinh hoạt phí cho các cá nhân đang sinh sống và học tập ở nước ngoài, 

LienVietPostBank còn đẩy mạnh sản phẩm chuyển tiền định cư dành cho các nhà đầu tư, 

doanh nhân và bất cứ gia đình Việt Nam nào có nhu cầu. 

Với sự đầu tư bài bản về công nghệ và nhân lực, LienVietPostBank tự hào là một trong số ít 

các ngân hàng Việt Nam luôn được các đối tác quốc tế đánh giá rất cao về tỉ lệ điện chuyển 

tiền đạt chuẩn STP (điện được xử lý tự động, thông suốt). Không dừng lại ở đó, 

LienVietPostBank vẫn liên tục khai thác và mở mới nhiều tài khoản ngoại tệ, tăng số lượng 

ngoại tệ có thể thực hiện chuyển tiền đi nước ngoài lên tới 135 loại ngoại tệ khác nhau, nhằm 

đáp ứng tối đa nhu cầu chuyển tiền đa dạng của khách hàng.  
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