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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại Bình Định 

Chiều ngày 20/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho 139 hộ gia đình nạn nhân 
chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định). 

Trong chuyến công tác tại Bình Định, chiều nay (20/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự 
lễ công bố thị xã An Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hoài 
Nhơn đạt chuẩn NTM năm 2018. 

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị 
Xuân Thu đã trao 139 suất quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Bình Định. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam 

Tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chia sẻ: 
“Chính phủ, Nhà nước luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam. 
Đồng thời, tôi cũng mong muốn các tổ chức xã hội, đơn vị doanh nghiệp, các mạnh thường 
quân cùng đồng hành với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chung tay sẻ chia, hỗ trợ giúp đỡ các 
gia đình nạn nhân da cam nhiều hơn nữa, để giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc 
sống”. 



 

Ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chia sẻ với các gia 
đình nạn nhân da cam 

Chương trình tặng quà này nằm trong kế hoạch thực hiện nhân "Tháng hành động vì nạn nhân 
chất độc da cam" 2019 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Cũng nhân dịp này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội gửi tặng quỹ Hội nạn nhân chất 
độc da cam tỉnh Bình Định 100 triệu đồng. 
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Quảng Nam chi trả lương hưu qua thẻ điện tử từ tháng 9/2019 

Là 1 trong số 10 tỉnh/thành được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam - VN Post thực hiện thí điểm việc dùng Thẻ chi trả điện tử thay cho Sổ lĩnh lương hưu, 
tỉnh Quảng Nam sẽ áp dụng hình thức mới này từ tháng 9/2019. 

BHXH tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, từ tháng 9/2019, người hưởng lương hưu trên địa bàn 
tỉnh sẽ dùng Thẻ chi trả điện tử khi đi lĩnh lương hưu. Ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Bưu 
điện tỉnh Quảng Nam, cho biết, Quảng Nam là 1 trong 10 tỉnh, thành phố được BHXH Việt 
Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chọn thực hiện thí điểm việc dùng Thẻ chi trả điện 
tử thay cho Sổ lĩnh lương hưu. 

Theo đó, người dân tiến hành nhận lương hưu tại nơi cư trú bằng Thẻ chi trả điện tử. Trong 
thời gian tới, người nhận lương hưu có thể dùng thẻ để nhận lương hưu trong phạm vi toàn 
quốc. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho người dân khi không bị giới hạn về khoảng cách, phạm vi 
hành chính như cách lĩnh lương hưu bằng sổ hưu như hiện nay. 

Loading... 

Theo BHXH Việt Nam, mỗi người hưởng lương hưu được cấp 1 Thẻ chi trả điện tử để nhận 
lương hưu, trợ cấp hằng tháng. Người dân không phải trả chi phí để làm thẻ lần đầu cũng như 
không phải trả các chi phi phí thực hiện giao dịch khi đến nơi nhận lương hưu, trợ cấp. 

Người hưởng có thể nhận tiền tại các điểm chi trả hiện như hiện nay, hoặc tại các Bưu cục 
trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 25 hằng tháng. 

 

Chi trả lương hưu qua Thẻ điện tử giúp người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. 
Ảnh minh họa 

Theo VN Post, việc dùng Thẻ điện tử chi trả lương hưu được thí điểm đầu tiên tại một số 
quận, huyện của Hà Nội và Hải Dương. Thực hiện lộ trình đã đề ra, từ tháng 4 đến tháng 
5/2019, chương trình thí điểm và mở rộng phương án ứng dụng CNTT trong chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ được triển khai tại 10 tỉnh/thành phố: Vĩnh Phúc, Đồng 
Nai, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thanh Hóa, 
Phú Yên, Đồng Tháp. 



Từ tháng 6 đến tháng 8/2019, triển khai tại 20 tỉnh/thành phố: Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, 
Bắc Kạn, Cần Thơ, Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, Long An,
Bình Định, Đắk Nông, Lào Cai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Bình, Hải Phòng, Kiên Giang, Lâm 
Đồng, Lạng Sơn. 

Từ tháng 9 đến tháng 11/2019, triển khai tại 31 tỉnh/thành gồm: Ninh Thuận, Phú Thọ, Hưng 
Yên, Trà Vinh, Bến Tre, Cao Bằng, Hà Nam, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, 
Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Yên Bái, Bạc Liêu, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, 
Điện Biên, Hậu Giang, Kon Tum, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hà Giang, 
Khánh Hòa, Sơn La, Nam Định, Vĩnh Long. 
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Nhiều điểm làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cho người dân 

 

Người dân làm hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại số 252 đường Lý Chính Thắng, 
Phường 9, Quận 3. (Nguồn: SGGP) 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, 
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP vừa thông báo các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp 
đổi, cấp lại trên địa bàn TP.  

Theo đó, khi người dân có nhu cầu cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do Sở GTVT TPHCM 
cấp; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do Sở GTVT của các tỉnh, TP khác cấp; cấp đổi giấy 
phép lái xe do ngành Công an, giấy phép lái xe do ngành Quân đội cấp liên hệ các địa chỉ sau: 
Điểm tiếp nhận hồ sơ số 51/2 đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10; điểm tiếp nhận hồ sơ 
số 8 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12; điểm tiếp nhận hồ sơ số 111 
đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; điểm tiếp nhận hồ sơ số 937 đường 
Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8. 

Còn người dân có nhu cầu cấp giấy phép lái xe quốc tế liên hệ các địa chỉ sau: Điểm tiếp nhận 
hồ sơ số 252 đường Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3 (Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy 
phép lái xe); điểm tiếp nhận hồ sơ số 937 đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8. 

Với người dân có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe do nước ngoài cấp; cấp đổi giấy phép lái 
xe do đăng ký dịch vụ công cấp độ 3; cấp đổi giấy phép lái xe do đăng ký qua tổng đài 
(028).1081, liên hệ các địa chỉ sau: Điểm tiếp nhận hồ sơ số 252 đường Lý Chính Thắng, 
Phường 9, Quận 3 (Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe). 

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP cũng cho hay, khi người dân có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe 
do Sở GTVT TP cấp và trả kết quả theo địa chỉ khi có nhu cầu liên hệ các bưu cục của Bưu 
điện TP gồm: Bưu cục số E9/37 đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình 
Chánh; bưu cục số 3 đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Bình Thạnh; bưu cục số1441 
đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Quận 7. Việc thu phí dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả theo địa chỉ do Bưu điện TP thỏa thuận với người dân, có sự giám sát của Sở GTVT 
TP. 

Về thời gian tiếp nhận hồ sơ, từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 10; buổi 
chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30. 
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Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Chiều ngày 16 tháng 8 năm 2019, UBND, Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ phường Phú Thuỷ 
phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Đây là nội dung hết sức quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Khoá XII, đó là phát triển BHXH tự nguyện, tiến tới toàn dân đều được tham gia 
BHXH. 

Về tham dự Hội nghị có ông Hoàng Văn Phúc – Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố; bà 
Nguyễn Thị Hồng Diệp – Phó giám đốc Bưu Điện thành phố Phan Thiết; Đ.c Nguyễn Hải 
Đăng – Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuỷ; đại diện Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ và trên 
50 hội viên Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, người dân chưa tham gia BHXH tự nguyện trên địa 
bàn phường Phú Thuỷ. 

Mở đầu Hội nghị ông Hoàng Văn Phúc – Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố phát biểu về 
một số vấn đề có liên quan về chế độ BHXH tự nguyện 

Bà Hồ Thanh Nhật Bảo – chuyên viên Phòng Kế hoạch - kinh doanh Bưu điện tỉnh trực tiếp 
tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện. Việc tuyên truyền tập trung Tài Chính tuổi già, 
đối tượng tham gia chính sách BHXH tự nguyện, thủ tục tham gia, mức đóng và phương thức 
đóng, quyền lợi và mức hưởng. 

 

Bà Hồ Thanh Nhật Bảo – chuyên viên Phòng Kế hoạch - kinh doanh Bưu điện tỉnh 

Được biết, thủ tục tham gia đóng BHXH tự nguyện dễ dàng, có thể mua tại cơ quan BHXH 
hoặc Đại lý cung cấp như Bưu Điện hoặc tại đại lý của UBND phường, xã; mức đóng hằng 
tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu 
nhập thấp nhất bằng mức chuẩn bộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 
đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng  (hiện nay là 29,8 
triệu đồng); có thể đóng theo nhiều phương thức như đóng hàng tháng, đóng 03 tháng một 
lần, đóng 06 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng 



không quá 5 năm một lần; đặc biệt là người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ 
tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) từ 10% - 30% tuỳ theo đối tượng và khu vực. 

Người tham gia BHXH tự nguyện nếu đóng BHXH tự nguyện đầy đủ theo đúng quy định của 
Luật BHXH 2014, người tham gia sẽ được hưởng lương hưu; đồng thời, được trợ cấp mai 
táng và trợ cấp Tuất theo quy định… 

 

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Qua buổi tuyên truyền, có 17 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia 
BHXH tự nguyện của địa phương trong năm 2019 lên là 31 người. Như vậy tính đến thời 
điểm hiện nay, UBND phường Phú Thuỷ đã đạt và vượt chỉ tiêu BHXH tự nguyện năm 2019 
với 31/28 người (đạt 110,71%). 

 


