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Khoác lên mình chiếc áo mới 

Không còn hình ảnh xập xệ, đìu hiu như thời gian trước, nhất là sau khi hệ thống bưu 

chính tách khỏi viễn thông, Bưu điện văn hóa xã (BÐVHX) cũng đã có sự thay đổi, 

hướng tới mục đích cuối cùng phục vụ người dân ngày một tốt hơn.  

  

 

Dù thông báo mở cửa cả ngày, nhưng nhiều người vẫn phải ra về vì nhân viên làm việc bán thời gian 

 Đã từng có thời gian với nhiệm vụ “một vai hai gánh” (vừa là bưu điện vừa là văn hóa), 

BĐVHX thực sự là địa chỉ gắn bó với người dân vùng nông thôn. Kể từ khi chia tách, với sự 

bùng nổ của các loại hình dịch vụ thông tin, sự thích nghi chậm, hạ tầng xuống cấp và cả sự 

thiếu quan tâm của những người có trách nhiệm, BĐVHX gần như rơi vào cảnh có cũng như 

không. 

Không để ngành dịch vụ truyền thống có lịch sử lâu đời với những ngày tháng huy hoàng 

trong quá khứ bị chết yểu, đồng thời cũng vực dậy lại niềm tin của người dân, cũng như sự kỳ 

vọng sau khi tiến hành chia tách, cùng với hệ thống bưu điện cả nước, ngành Bưu điện Lâm 

Đồng cũng đã triển khai rất nhiều kế hoạch để làm mới lại hình ảnh BĐVHX. 

Với mục tiêu phát triển hệ thống BĐVHX thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời phát triển 

kinh doanh, tạo nền tảng bền vững để lồng ghép triển khai các chương trình, dự án của Nhà 

nước về nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, hiện nay 

Bưu điện Lâm Đồng đã có 115 điểm BĐVHX phủ kín tại các địa bàn trong tỉnh. 

Bà Ngô Thị Thảo - Phòng Kinh doanh, Bưu điện tỉnh cho biết: “Từ năm 2014, Bưu điện Việt 

Nam đã tập trung triển khai chiến dịch đổi mới hoạt động tại BĐVHX trên phạm vi toàn quốc. 

Giai đoạn 2014 - 2018, Bưu điện Lâm Đồng đã được đầu tư gần 5 tỷ đồng để cải tạo, sửa 

chữa, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới công tác phục vụ cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - 



xã hội cũng như kinh doanh tại địa bàn nông thôn. Hầu hết, các BĐVHX được trang bị máy 

tính, máy in kết nối internet lên tới 110 điểm”. 

Cũng theo tìm hiểu, từ chỗ chỉ đơn thuần cung cấp các dịch vụ bưu chính truyền thống, là nơi 

đọc sách báo miễn phí, sinh hoạt cộng đồng tại xã, nhưng hiện tại, BĐVHX đã hoạt động theo 

hướng mới, cung cấp đa dịch vụ tại các điểm như: Chi trả lương hưu, Bảo trợ xã hội, chuyển 

hàng thu tiền COD, chuyển phát nhanh EMS, huy động tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, bảo 

hiểm bưu điện, phân phối hàng tiêu dùng về nông thôn; cung cấp các sản phẩm văn hóa; các 

thiết bị viễn thông - truyền hình kỹ thuật số phục vụ người dân nông thôn, góp phần hoàn 

thành lộ trình số hóa của Chính phủ.  

Theo ông Vũ Xuân Việt  - Giám đốc Bưu điện tỉnh: “Hiện nay, BÐVHX còn là cánh tay nối 

dài giữa Nhân dân và các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các dịch vụ hành chính 

công”.  

Qua đó, Bưu điện Lâm Đồng đã triển khai thành công mô hình BĐVHX cung cấp dịch vụ 

hành chính công tại tất cả các điểm. Đáng chú ý, một số UBND xã đã đặt bộ phận “một cửa” 

tại BĐVHX, nhân viên BĐVHX tham gia hỗ trợ công chức tiếp nhận, kiểm đếm hồ sơ và 

thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thí điểm mô hình hướng dẫn, hỗ trợ công 

dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại BĐVHX. 

BĐVHX ngay từ khi xuất hiện đã nhận được sự ủng hộ của người dân, chính quyền địa 

phương từ việc cấp mặt bằng đến việc tạo cho các cơ chế chính sách hoạt động. Bên cạnh đó, 

dù đã được đầu tư, nâng cấp về hạ tầng, trang thiết bị, đào tạo về nhân lực... nhưng phần lớn 

các điểm BĐVHX vẫn còn nhỏ hẹp, thiếu diện tích tạo cảnh quan để thực sự là điểm đến. 

Ngoài ra, nhân viên vẫn còn hoạt động bán thời gian (ngày mở cửa một buổi); hoạt động theo 

mô hình đa dịch vụ, nhưng việc cung ứng các mặt hàng vẫn còn chưa đa dạng, chậm so với 

các loại hình mới. 

Không thể phủ nhận sự thay đổi của hệ thống BĐVHX tại Lâm Đồng, nhưng có một thực tế 

cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận, cần phải tạo ra một hình ảnh thật mới, mang tính đột phá 

để có thể lấy lại lòng tin cũng như sự kỳ vọng của người dân.  



 

Nguồn: Báo Hậu Giang       

Ngày đăng: 25/07/2019 
Mục: Xây dựng Đảng - Chính quyền 

Vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp 

Trong nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa 

phương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn yêu cầu cả hệ thống chính phải quan tâm nâng cao 

hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). 

 

Từ lúc đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Hành chính công của tỉnh, giải quyết tốt hồ sơ 

hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 

Sự quan tâm đặc biệt ấy đã thật sự tạo luồng gió mới cho công tác cải cách TTHC ở tỉnh. 

Thuận lợi, nhanh chóng 

“Chỉ cần đến bộ phận một cửa của phường và chờ đợi thời gian ngắn là có thể làm được 3 thủ 

tục cùng lúc. Phải nói là quá tiện lợi và đỡ tốn thời gian người dân đi lại”, ông Nguyễn Văn 

Luông, ở khu vực 5, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, cho biết. 

Đó là tính ưu việt của mô hình “3 trong 1” đang được thị xã Ngã Bảy triển khai rộng rãi trên 

địa bàn. Người dân khi đến bộ phận một cửa của xã, phường có thể thực hiện cùng lúc 3 thủ 

tục: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Không chỉ có mô hình này, thị xã Ngã Bảy đã và đang triển khai nhiều cách làm đột phá trong 

cải cách TTHC được người dân đánh giá cao. Nổi bật là thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết hồ sơ cho dân qua dịch vụ bưu chính công ích ở một số loại thủ tục: chứng minh nhân 

dân, hộ chiếu, hồ sơ bảo hiểm xã hội, lý lịch tư pháp, hồ sơ đất đai, thu phí phạt vi phạm về 

trật tự an toàn giao thông và chuyển phát giấy tờ tạm giữ, cấp đổi giấy phép lái xe. 

Thị ủy Ngã Bảy còn chỉ đạo cho Mặt trận và các đoàn thể hàng tuần phải cử cán bộ đến Bộ 

phận một cửa của thị xã để viết hộ hồ sơ hành chính. Những cán bộ được cử thực hiện nhiệm 

vụ này đều được tập huấn về nghiệp vụ, đảm bảo hỗ trợ tốt khi người dân yêu cầu. 

Trong khi đó, để cải thiện môi trường kinh doanh và tạo sức hút đối với doanh nghiệp, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư có nhiều cố gắng trong cải cách TTHC ở các lĩnh vực về cấp phép… 

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết, thời gian cấp giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh hiện giảm xuống chỉ còn trung bình 1,5 ngày, quy 



định là 3 ngày; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh còn 0,5 ngày; thời gian cấp chủ trương 

đầu tư giảm xuống chỉ còn trung bình 15 ngày, quy định là 32 ngày; thời gian cấp giấy chứng 

nhận đầu tư giảm xuống chỉ còn trung bình 2 ngày, quy định là 5 ngày. Đơn vị cũng đã ứng 

dụng công nghệ thông tin trong một cửa, một cửa liên thông và cấp phép qua mạng ở cấp độ 

2, 3, 4 ở lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp... 

Nâng chất công tác cải cách, cuối năm 2018, UBND tỉnh và Bưu điện Việt Nam ký kết hợp 

tác triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành 

chính qua bưu điện. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu coi đây là một sự kiện có ý nghĩa hết 

sức quan trọng, góp phần vào nỗ lực của lãnh đạo tỉnh trong xây dựng chính quyền thân thiện, 

đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Bởi thỏa thuận sẽ là tiền đề để tỉnh và Tổng 

Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa, thúc đẩy phát triển dịch 

vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn. 

Đặc biệt là Trung tâm Hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động hơn 1 năm nay cho thấy 

quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong lộ trình xây dựng một nền hành 

chính công hiện đại, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Đây cũng là một trong những khâu 

đột phá nhằm khắc phục những hạn chế liên quan đến giải quyết TTHC. Người dân và doanh 

nghiệp đến trung tâm liên hệ công việc sẽ được hướng dẫn thực hiện và giải quyết TTHC tận 

tình, nhanh chóng, thuận tiện hơn. 

Nhiều biện pháp được triển khai thực hiện góp phần rút ngắn thời gian, đảm bảo nhanh chóng, 

chính xác, hiệu quả trong giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đáng 

mừng là người dân, doanh nghiệp không còn… sợ khi đến cơ quan công quyền vì thái độ, 

cung cách phục vụ của cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa các cấp ngày một tốt hơn.  

“Cán bộ, công chức xã rất gần gũi khi tiếp xúc với dân. Nhất là công chức bộ phận một cửa đã 

ân cần tiếp nhận, hướng dẫn tận tình và giải quyết nhanh hồ sơ của bà con”, bà Nguyễn Thị 

Út, ở ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, chia sẻ. 

Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử 

Chủ trương xây dựng chính quyền điện tử đang được Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt, 

hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác cải cách để phục vụ tốt hơn người dân, doanh 

nghiệp và tỉnh có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ này. 

Gần đây, UBND thành phố Vị Thanh triển khai mô hình “Chính quyền điện tử theo hướng 

thân thiện” nhằm nâng cao chất lượng trong cung ứng dịch vụ công giải quyết TTHC, thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng chính quyền điện tử theo hướng thân thiện. 

“Trước mắt, thành phố thí điểm ở phường I và xã Vị Tân, sau đó tiếp tục nhân rộng tại các xã, 

phường còn lại. Song song với việc thực hiện kế hoạch chính quyền điện tử sẽ có đánh giá so 

sánh những việc thực hiện được, việc nào cần làm, cần hỗ trợ. Nếu đảm bảo được kế hoạch 

này thì cuối năm nay thành phố Vị Thanh sẽ thực hiện chính quyền điện tử”, ông Nguyễn Văn 

Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, cho biết. 

Trước đây, thành phố Vị Thanh thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3, chủ yếu 

các hồ sơ đăng ký kinh doanh, tư pháp. Hiện nay, thành phố tiếp tục tuyên truyền cho người 

dân thực hiện các loại hồ sơ khác để đỡ tốn kém chi phí… 

Hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đẩy 

mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, nhất là ở các cơ quan, lĩnh 

vực liên quan trực tiếp đến việc giải quyết hồ sơ hành chính. Theo đó, Cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh đã được triển khai đến tất cả các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã có kết 

nối với hệ thống tin nhắn SMS của Viễn thông Hậu Giang để thực hiện thông báo tình trạng 

tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân. 



Trên phần mềm hiện tại cập nhật 1.930 TTHC thuộc danh mục các TTHC của các đơn vị 

trong tỉnh; đã cung cấp 1.376 thủ tục mức độ 2, 365 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 107 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để phục vụ. Tính từ đầu năm nay đến ngày 19-7, tỉnh tiếp 

nhận trên hệ thống phần mềm một cửa 83.829 hồ sơ, giải quyết 80.310 hồ sơ, trong đó có 

78.414 hồ sơ đúng hạn. 

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC 

Bên cạnh kết quả đạt được, phải thừa nhận công tác cải cách TTHC của tỉnh vẫn còn nhiều 

hạn chế. 

Cụ thể là còn xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, chưa thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở; công tác phối hợp giữa 

một số cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa chặt chẽ. Việc khai thác sử dụng hệ thống thông tin, triển 

khai các phần mềm dùng chung và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn chậm, hiệu 

quả chưa cao. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại một số đơn vị chưa tốt. 

Ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp tăng cường 

công tác kiểm tra đột xuất việc chấp hành nội quy, quy chế tại các cơ quan hành chính các 

cấp; tăng cường sự công khai, minh mạch trong giải quyết các công việc cho nhà đầu tư; nâng 

cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành trong thực hiện các TTHC cho doanh nghiệp. 

Sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa, một cửa liên 

thông, dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức đánh giá hoạt động của Trung tâm Hành chính công 

tỉnh để kịp thời phát huy những mặt ưu điểm cũng như sớm khắc phục các hạn chế gặp phải… 

Trong công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu lưu ý thủ trưởng sở, ngành và địa phương cần quán triệt 

tầm quan trọng của công tác này đối với sự phát triển của địa phương, đơn vị. Thực tiễn cho 

thấy cấp ủy, chính quyền, cá nhân người đứng đầu ở đâu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 

quyết liệt, cụ thể, sâu sắc, đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, cùng 

với sự gương mẫu, trách nhiệm vì lợi ích chung thì ở đó đạt được kết quả tốt hơn. 

Sáu tháng đầu năm nay, toàn tỉnh tiếp nhận 350.314 hồ sơ hành chính, giải quyết trước 

và đúng hẹn đạt 99,98%, trễ hẹn 83 hồ sơ (tỷ lệ 0,02%). 

Hiện tỷ lệ máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh đạt 0,8; 100% 

các cơ quan hành chính nhà nước được trang bị mạng nội bộ (LAN) và kết nối internet. 

Để giám sát, theo dõi thái độ, cung cấp làm việc của cán bộ, công chức, tỉnh triển khai 

việc lắp đặt camera tại bộ phận một cửa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Đã có 

không ít trường hợp cán bộ, công chức bị nhắc nhở, xử lý khi có biểu hiện chưa đúng về 

tác phong, giờ giấc hoặc thái độ nhũng nhiễu, hạch sách khi giải quyết hồ sơ cho dân… 

  



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh           

Ngày đăng: 25/07/2019 
Mục: Xã hội 

Xóa rào cản thông tin về BHXH tự nguyện 

Lao động nông thôn, lao động tự do và nhiều đối tượng khác chưa cập nhật đầy đủ 

thông tin mà chính sách BHXH tự nguyện mang lại cho bản thân, nên số người tham gia 

chưa được như mong muốn. Việc xóa bỏ rào cản thông tin về chính sách BHXH tự 

nguyện cho đối tượng tham gia là việc làm cấp thiết. 

 

Chuyên gia Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) truyền đạt những 

kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của BHXH tỉnh và 

Bưu điện tỉnh. 

Chính thức có hiệu lực từ năm 2008, BHXH tự nguyện là một chính sách lớn của Đảng và 

Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho những người lao động tự do sẽ được hưởng lương hưu dựa 

trên nguyên tắc có đóng, có hưởng. Khác với BHXH bắt buộc, một trong những ưu điểm của 

BHXH tự nguyện là người lao động được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của bản 

thân. 

Luật BHXH năm 2014 cũng đã mở ra rất nhiều chính sách thuận lợi cho người tham gia 

BHXH tự nguyện. Khi mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu được hạ từ 22% mức lương cơ 

sở xuống còn bằng 22% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn; tức là người tham gia BHXH 

tự nguyện có thể tham gia với mức đóng ít nhất chỉ trên 150.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt, từ 

năm 2018, người tham gia còn được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí đóng BHXH tự 

nguyện hàng tháng. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện rất rộng, là người Việt Nam từ 15 

tuổi trở lên mà không tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. 

Đây là loại hình bảo hiểm có nhiều ưu việt giúp người tham gia giảm bớt khó khăn, rủi ro khi 

tuổi đã cao; bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động. Có thể nói, đây là chỗ 

dựa tin cậy cho người lao động khi về già. Mặc dù có ý nghĩa lớn trong công tác an sinh xã 

hội nhưng hiện nay số người lao động tham gia trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với tiềm 

năng. 
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Năm 2019, chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao cho Quảng Ninh phát triển 9.800 người tham gia 

bảo hiểm tự nguyện. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 5.852 người đang tham gia BHXH tự 

nguyện, đạt 60% BHXH Việt Nam giao. Có được kết quả trên, BHXH tỉnh bám sát chỉ đạo 

trên để tập trung phát triển đối tượng tham gia, nhất là đại lý, điểm thu ở cơ sở. Hiện, toàn 

tỉnh có 171 đại lý, điểm thu BHXH ở các xã, phường, thị trấn tạo thuận lợi cho người dân 

tham gia BHXH tự nguyện. 

BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp để triển khai kế hoạch, phát triển đối tượng tham gia 

BHXH tự nguyện như: Ngành bảo hiểm phối hợp giao chỉ tiêu cho ngành bưu điện phát triển 

mới đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện; nâng cao chất lượng các đại lý, điểm thu BHXH 

từ tỉnh đến cơ sở giúp người dân tiếp cận, cập nhật thông tin, thuận lợi đăng ký tham gia 

BHXH tự nguyện; tăng cường cải cách thủ tục hành chính... 

 

Cán bộ Bưu điện TX Quảng Yên phát tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn cho 

người lao động tham gia BHXH tự nguyện tại phường Cộng Hòa (TX 

Quảng Yên), tháng 3/2019. 

Qua thực tế triển khai cho thấy, đối tượng chính tham gia BHXH tự nguyện là lao động tự do, 

lao động HTX, nông dân, có việc làm không ổn định, thu nhận thấp dẫn đến khó khăn khi 

tham gia. Mức đóng 22%  so với chuẩn hộ nghèo vùng nông thôn vẫn còn cao so với thu nhập 

ở vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo. Thời gian đóng 20 năm mới được hưởng lương hưu là 

quá dài nên không thu hút đông đối tượng tham gia. Người dân chưa nhận thức đầy đủ tầm 

quan trọng mà BHXH tự nguyện mang lại cho bản thân. 

Không những thế, đội ngũ cán bộ tại đại lý thu, điểm thu BHXH, BHYT ở cơ sở còn yếu 

chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu kỹ năng chuyển tải thông tin đến người dân. Một số quy định 

mới về BHXH tự nguyện chưa đến được với người dân, dẫn đến “đói thông tin” hoặc thông 

tin không đầy đủ rõ ràng. Điều này, làm cho người dân đắn đo hoài nghi khi tham gia BHXH 

tự nguyện. 

Chính vì vậy, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch còn lại của năm 2019, BHXH tỉnh đã đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Trong 6 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh 

và Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức 121 hội nghị tuyên truyền cho 5.000 người về chính sách 

BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh. 

Chị Lương Thị Dung, 43 tuổi ở thôn Làng Đài, xã Đông Hải (huyện Tiên Yên), cho biết: 

Trước đây tôi chưa hiểu lắm về BHXH tự nguyện, nghĩ rằng chính sách này chỉ cho đối tượng 

đi làm ở cơ quan, doanh nghiệp mới được tham gia chứ chưa biết đến có loại hình BHXH tự 
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nguyện cho những người làm nông nghiệp như chúng tôi. Sau khi tôi tham gia lớp tuyên 

truyền chính sách BHXH, BHYT, được cán bộ BHXH hướng dẫn giải thích nên tôi đã chọn 

mức đóng thấp nhất 22% của chuẩn hộ nghèo (138.600 đồng/tháng) và phương thức đóng 12 

tháng. Mặc dù muộn nhưng tham gia BHXH tự nguyện sẽ tích lũy thu nhập ổn định khi hết 

tuổi lao động. 

 

Cán bộ BHXH TP Móng Cái cùng cán bộ địa phương đến từng hộ gia 

đình tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện tại thôn 4, xã Hải 

Xuân (TP Móng Cái). 

Do vậy, công tác tuyên truyền là mấu chốt tăng đối tượng tham gia, theo bà Nguyễn Thị 

Trang Nhâm, Phó Giám đốc BHXH TP Uông Bí, nhiệm vụ tuyên truyền cần sự vào cuộc rất 

lớn của chính quyền địa phương, nhất là cấp hội cơ sở, nắm bắt đúng đối tượng là lao động tự 

do, người buôn bán nhỏ, HTX... có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện. Còn khi tổ chức 

tuyên truyền không đúng đối tượng thì tham gia rất khó khăn. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho phòng 

ban nghiệp vụ, phân bổ BHXH địa phương phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; 

giúp người dân hiểu rõ tính ưu việt, quyền, lợi ích mà chính sách của BHXH nói chung và 

BHXH tự nguyện nói riêng mang lại cho người dân. Qua đó, giúp người tham gia giảm bớt 

khó khăn, rủi ro khi về già, có nguồn thu ổn định khi hết tuổi lao động, đảm bảo chính sách an 

sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, tiến tới mục tiêu BHXH toàn dân. 
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Nguồn: Dân trí 

Ngày đăng: 26/07/2019 
Mục: Kinh doanh 

Kết thúc 6 tháng đầu năm, LienVietPostBank đạt gần 59% mục tiêu lợi nhuận 2019 

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng 

đầu năm 2019 với mức tăng trưởng ấn tượng. 

 Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank ghi nhận con số ấn 

tượng 1.116 tỷ đồng, bằng 181% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 59% mục tiêu kế 

hoạch năm 2019. Có được kết quả khả quan này là do Ngân hàng đã thay đổi cơ cấu nguồn 

thu, dẫn đến tỷ trọng thu nhập từ các mảng kinh doanh chủ đạo phát huy hiệu quả rõ rệt. 

 

Thu nhập lãi thuần của LienVietPostBank tăng trưởng mạnh, đến 30/6/2019, bằng 128% so 

với cùng kỳ năm trước nhờ chú trọng cân đối, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu vào - đầu ra 

và tận dụng lợi thế mạng lưới rộng khắp trên cả nước để phát triển bán lẻ. 

Thu thuần dịch vụ, hoạt động ngoại hối cũng có những chuyển biến tích cực, cao hơn 2,5 lần 

so với cùng kỳ năm trước do LienVietPostBank đã không ngừng phát triển và đa dạng hóa các 

sản phẩm, dịch vụ mới, triển khai nhiều chương trình thúc đẩy hỗ trợ tốt nhu cầu của khách 

hàng, qua đó nâng cao tỷ trọng nguồn thu ngoài lãi trong tổng thu nhập. Dự kiến đến cuối 

năm 2019, thu thuần dịch vụ đạt mức cao nhất trong 11 năm hoạt động của ngân hàng. 

Ngoài việc sử dụng tốt và linh hoạt các hoạt động sinh lời, LienVietPostBank cũng có những 

biện pháp quản lý chi phí hoạt động đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Đây cũng là yếu tố góp 

phần vào việc tăng lợi nhuận 6 tháng đầu năm. 



 

Bên cạnh việc chú trọng thúc đẩy kinh doanh, LienVietPostBank luôn duy trì các tỷ lệ an toàn 

đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng cũng triển khai quyết liệt 

các biện pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững và hiệu quả. 

Thời gian tới, LienVietPostBank tiếp tục tập trung đẩy mạnh phân khúc bán lẻ; cung cấp các 

dịch vụ, sản phẩm ngân hàng tới các địa bàn vùng sâu vùng xa, đẩy mạnh huy động vốn và 

cho vay tiêu dùng, đặc biệt hướng tới cho vay khu vực nông thôn và các lĩnh vực ưu tiên theo 

chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trở thành “Ngân 

hàng bán lẻ - Ngân hàng của mọi người”, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống 

người dân, góp phần đẩy lùi nạn “tín dụng đen” đang hoành hành ở vùng nông thôn. 

 

Trên cơ sở phát triển ổn định vững chắc, cùng với đà tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu 

năm, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào việc hoàn thành mục 

tiêu lợi nhuận năm 2019. 



 

 



 

  

 


