
 

Nguồn: Báo Hòa Bình      

Ngày đăng: 04/07/2019 
Mục: Tin tức 

Sẵn sàng cung ứng dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ 
thống bưu điện 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh vừa ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp 
ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện. Là tỉnh thứ 31 trên toàn quốc 
triển khai thí điểm mô hình chi trả này nên mọi việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hướng 
tới sự hài lòng cao nhất từ phía người thụ hưởng. 

 

Nhân viên bưu điện văn hóa xã Thống Nhất (TP HÒa Bình) hỗ trợ khách hàng thực hiện 
các dịch vụ qua hệ thống Bưu điện 

 

Theo hợp đồng ký kết, bên cung cấp dịch vụ (Bưu điện tỉnh) sẽ đảm bảo: Tổ chức các điểm 
chi trả tại các điểm Bưu cục, Bưu điện - Văn hóa xã và các điểm chi trả khác trên địa bàn xã, 
phường, thị trấn. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ thiết yếu cho công 
tác chi trả. Đảm bảo đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chi trả có đủ phẩm chất, trình độ, 
năng lực và kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Việc chi trả đúng thời gian, đúng người 
hưởng, đúng số tiền. Chủ động tổ chức chi trả một cách khoa học và hợp lý để người nhận 
tiền không phải xếp hàng chờ đợi. Có quy trình kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm thiểu nguy cơ 
mất tiền, sai sót, gian lận, thất thoát hoặc mất an toàn cho người nhận tiền tại các điểm chi trả. 
Thời gian thực hiện chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng qua hệ 
thống bưu điện được triển khai trong phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1/6/2019. 

 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Đặng Bá Lộc chia sẻ: "Nhiệm vụ chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi cho 
người có công  qua hệ thống bưu điện vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với xã hội và 
những người có công với cách mạng. Bởi vậy, ngay khi tỉnh có chủ trương triển khai chi trả 
chế độ trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng theo hình thức mới này, Bưu điện tỉnh 
đã nhanh chóng tiếp nhận và chuẩn bị tốt các điều kiện để cung ứng dịch vụ”. 

 



Hiện tại, Bưu điện tỉnh có mạng lưới rộng khắp với 27 Bưu cục và 189 điểm Bưu điện - Văn 
hóa xã (BĐ-VHX). Là doanh nghiệp được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ bưu chính công 
ích duy nhất, bởi vậy, hệ thống bưu điện từ cấp tỉnh đến cấp xã luôn có mối quan hệ mật thiết 
với chính quyền địa phương, các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội để thực hiện có hiệu quả 
việc cung cấp các dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh. Trước đó, Bưu điện tỉnh đã 
thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT… Quy trình chi trả được thực hiện 
nghiêm túc, bài bản, nhân viên bưu điện thực hiện kiểm đếm tiền, bỏ vào phong bì cho từng 
đối tượng hưởng. Phân tuyến, thời gian chi trả cố định phù hợp với đối tượng, đảm bảo quá 
trình chi trả được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin được bưu điện quan tâm hàng đầu để đối tác, cơ quan quản lý Nhà nước có thể theo 
dõi, giám sát tình hình chi trả. Việc này vừa đảm bảo sự minh bạch, vừa đảm bảo an toàn, 
hiệu quả. 

 

Có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ, Bưu điện tỉnh đã ấn định 
mục tiêu cụ thể: Đảm bảo 100% đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 
đang hưởng trợ cấp hàng tháng được chi trả đúng chế độ. Không ngừng nâng cao chất lượng 
phục vụ để ít nhất trên 90% đối tượng hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên chi trả, điểm 
chi trả, thời gian, mức phí chi trả… Những mục tiêu cụ thể này nhằm khẳng định rõ sự ưu việt 
trong phương thức chi trả qua hệ thống bưu điện là kịp thời, chính xác, đúng, đủ, minh bạch, 
an toàn và chuyên nghiệp. 



 

 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh       

Ngày đăng: 05/07/2019 
Mục: Tin tức 

Hà Tĩnh chi trả lương hưu và trợ cấp theo mức mới cho hơn 70.000 người 

Thực hiện Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 
BHXH và trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 1/7, sáng nay (5/7), BHXH Hà Tĩnh đã bắt đầu 
chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7 cho hơn 70.640 người trên địa bàn. 

 

Người dân thị trấn Thạch Hà nhận lương hưu tháng 7 tại điểm chi trả tổ dân phố 5. Ảnh: Khắc 
Mai 

Theo đó, 70.644 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn Hà Tĩnh đã 
được điều chỉnh tăng 7,19% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6/2019 và được chi 
trả ngay trong kỳ chi trả tháng 7/2019. 

Điểm chi trả đầu tiên là tổ dân phố 5 - thị trấn Thạch Hà, với hơn 7.000 người. Từ ngày 5 - 
10/7, tại 13 huyện, thị xã và thành phố sẽ tiến hành chi trả với tổng số tiền 267 tỷ đồng, tăng 
18 tỷ đồng so với tháng 6/2019. Sau ngày mùng 10, nếu người nào chưa nhận sẽ nhận lương 
tại bưu điện huyện, thị cho đến ngày 25. 

Trước đó, nhằm kịp thời hoàn chỉnh việc chi trả ngay trong tháng 7 cho 70.640 người theo 
mức mới, BHXH Hà Tĩnh đã chỉ đạo quyết liệt các phòng nghiệp vụ liên quan tập trung mọi 
điều kiện cần thiết cho việc điều chỉnh. 

Ông Trần Đình Giáp – Trưởng phòng Chế độ BHXH Hà Tĩnh cho biết: “Trong điều kiện cơ 
sở dữ liệu chưa đồng nhất do qua nhiều lần chuyển đổi, thay đổi phần mềm thì đây là kết quả 
vượt bậc. Chúng tôi đã nỗ lực kiểm tra, rà soát, đối chiếu mức hưởng trước và sau điều chỉnh 
theo đúng quy trình và tránh các sai sót”. 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh      

Ngày đăng: 05/07/2019 
Mục: Xã hội   

Đông Triều thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà 

Từ ngày 5/7, Bưu điện TX Đông Triều thí điểm phân công cán bộ bưu điện trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Mạo Khê để hướng dẫn, tuyên truyền, 
nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Nhân viên Bưu điện TX Đông Triều hướng dẫn người dân đăng ký nhận 
hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

hiện đại phường Mạo Khê. 

Theo đó, người dân không phải trực tiếp đến Trung tâm HCC thị xã nộp hồ sơ và nhận kết 
quả mà sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, kể cả hồ sơ do UBND phường Mạo Khê giải 
quyết. Đồng thời, bưu điện tiếp nhận 37 TTHC và trả kết quả tại nhà cho người dân trên địa 
bàn phường Mạo Khê. 

Sau thí điểm tại phường Mạo Khê, Bưu điện thị xã tiếp tục triển khai tại xã Hồng Thái Đông. 

Đây là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính (PAR 
INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thị xã. 



 

 

Nguồn: Truyền hình Lạng Sơn  

Ngày đăng: 05/07/2019 
Mục: Tin tức 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tăng tuyên truyền, thêm người tham gia 

Trước đây, chỉ có những người lao động làm việc có hợp đồng tại các đơn vị, doanh 
nghiệp mới được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và được hưởng lương hưu khi hết 
tuổi lao động. Thế nhưng hiện nay, bất kỳ ai trong độ tuổi lao động đều có thể lĩnh lương 
hưu khi về già nếu như họ tham gia BHXH tự nguyện. 

 
Bà Dương Thị Niệm, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn đã từng công tác tại ngành 
bưu điện và đã tham gia BHXH bắt buộc được 10 năm. Năm 2011, vì một số nguyên nhân 
nên bà đã xin nghỉ việc. Bà Niệm chia sẻ: Sau 1 năm xin nghỉ việc, tôi được cán bộ BHXH 
thành phố Lạng Sơn tuyên truyền về những ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện nên tôi 
đã tiếp tục tham gia đóng nối tiếp BHXH. Nhờ đó, hiện nay, tôi đã được lĩnh lương hưu hằng 
tháng như bao công chức nghỉ hưu khác. 

Trường hợp của bà Niệm cũng giống như nhiều trường hợp khác đã, đang được tuyên truyền 
về chính sách BHXH tự nguyện, qua đó, họ đã nhận thức rõ quyền lợi của mình và tham gia. 
Điều này cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền của các cán bộ ngành bảo hiểm, nhân 
viên các hệ thống đại lý thu trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 700 nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 
thuộc hệ thống bưu điện; UBND xã, phường, thị trấn và hội nông dân, hội phụ nữ. Thời gian 
qua, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép về 
chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến với nhân dân. Chỉ đạo các phòng chuyên môn và 
BHXH các huyện, thành phố cử cán bộ chuyên trách thực hiện tuyên truyền theo các nhóm 
đối tượng, trong đó tập trung tuyên truyền đối với những nhóm đối tượng tiềm năng. 

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, từ đầu năm 2019 đến tháng 6/2019, ngành BHXH và hệ thống 
các đại lý thu đã tổ chức được gần 150 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện 
cho trên 5.500 người tham gia. Qua tuyên truyền đã có 5.580 tham gia BHXH tự nguyện, đạt 
92,2% kế hoạch, tăng 3.746 người (304,3%) so với cùng kỳ năm 2018. 

Bà Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Xác định BHXH tự nguyện là 
một trong những chính sách quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, 
BHXH tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phối hợp với các cơ quan 
báo chí, các sở, ban, ngành tuyên truyền lồng ghép về chính sách BHXH tự nguyện trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin của ngành, trên các cổng thông tin điện tử, 
website của ngành… 

Cụ thể, BHXH tỉnh đã phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chiều 
sâu, thường xuyên phối hợp bưu điện và UBND các cấp tổ chức hội nghị tuyên truyền chính 
sách BHXH tự nguyện kết hợp phát triển người tham gia trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 
Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp tuyên truyền bằng hình ảnh, có minh họa cụ 
thể về mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi được hưởng nên người dân dễ dàng tiếp thu, 
nắm bắt những nội dung cơ bản của chính sách BHXH tự nguyện. 

Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã 
phối hợp với cơ quan BHXH, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tập trung vào các nhóm đối 
tượng tiềm năng chưa tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả, đến nay, Bưu điện tỉnh đã phát 



triển được 2.776 người tham gia BHXH tự nguyện, vượt 576 người so với chỉ tiêu được giao 
trong năm 2019. 

Ngoài hiệu quả từ tuyên truyền, truyền thông thì có thể thấy rằng, người dân tích cực tham gia 
BHXH tự nguyện hơn là do sự ưu việt của chính sách, đó là từ ngày 1/1/2018, Nhà nước có 
chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH 
hằng tháng theo chuẩn nghèo của khu vực nông thôn đã góp phần tạo điều kiện cho người dân 
tham gia nhiều hơn. Bên cạnh đó, luật cũng quy định người tham gia có thể lựa chọn phương 
thức đóng BHXH tự nguyện một cách linh hoạt, có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau 
hoặc một lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ BHXH tự nguyện. 

Hiện nay, BHXH tỉnh còn thiếu 468 người tham gia BHXH tự nguyện theo kế hoạch, chỉ tiêu 
BHXH Việt Nam giao 2019. Với những ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, sự nỗ lực 
trong công tác tuyên truyền của cán bộ ngành BHXH và nhân viên hệ thống các đại lý thu, tin 
rằng BHXH tỉnh sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch trước thời hạn quy định.  

 


