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Nhiều huyện chuyển bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC từ UBND sang Bưu điện 

Trong thời gian qua, nhiều UBND huyện trên cả nước đã chuyển bộ phận tiếp nhận, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ UBND huyện sang Bưu điện huyện. 

Ngày 6/11 vừa qua, Bưu điện tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND huyện Châu Thành đã tổ 
chức lễ khai trương di dời bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC từ UBND 
huyện sang Bưu điện huyện Châu Thành. 

Với mô hình này, Bưu điện sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết TTHC 
đến tận địa chỉ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu, giúp giảm thời gian, chi phí của công dân, 
qua đó cũng góp phần thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm tải công việc, giảm chi phí 
đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đẩy mạnh cải cách TTHC, xã hội 
hóa các dịch vụ hành chính công. 

 

Người dân giao dịch tại bưu điện Châu Thành (Ảnh: baotayninh.vn) 

Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành 
chính, UBND huyện Ia Grai, đã giao Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực của huyện thường 
xuyên tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực. 
Đồng thời, giao Văn phòng HĐND-UBND huyện quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về 
hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. 

Trong quý II năm nay, UBND huyện qua thống nhất với Bưu điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị 
liên quan đã thí điểm bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện sang Bưu điện 
huyện. 

Ngay sau lễ bàn giao, Bưu điện huyện đã bố trí phòng làm việc với diện tích gần 100 m2, đảm 
bảo cơ sở vật chất, trang - thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC, tạo 
sự thân thiện cho tổ chức, công dân đến giao dịch; bố trí phòng làm việc để Công an huyện 
làm TTHC về cấp chứng minh nhân dân. 

Tại đây có 3 công chức của huyện và 1 viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai cùng 3 
nhân viên Bưu điện huyện được phân công tiếp nhận và trả kết quả TTHC. 



Chỉ tính từ giữa tháng 6 đến hết tháng 10/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 
gần 6.400 hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực đất đai có gần 5.250 hồ sơ, chiếm 
gần 82% tổng số hồ sơ tiếp nhận. 

Cũng ở lĩnh vực này, từ đầu năm đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã giải 
quyết 1.250 hồ sơ, chủ yếu là chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. 

Vào đầu tháng 10/2019, UBND huyện Thường Xuân và Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ 
khai trương chuyển trụ sở Bộ phận 1 cửa UBND huyện sang trụ sở Bưu điện huyện Thường 
Xuân. 

 

Bên trong trụ sở đặt bộ phận “một cửa” của UBND huyện Thường Xuân (baothanhhoa.vn) 

Phát huy thế mạnh về mạng lưới với 648 điểm phục vụ tới các xã/phường cùng gần 1.700 lao 
động được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Trong thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã chủ động 
phối hợp cùng các Sở/ Ngành như Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Giáo 
dục và Đào tạo… để triển khai về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. 

Việc chuyển bộ phận “một cửa” UBND huyện Thường Xuân sang trụ sở của bưu điện huyện 
Thường Xuân là giải pháp đột phá, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng, 
Nhà nước. Qua đó, người dân được phục vụ và hỗ trợ đầy đủ khi đến bộ phận “một cửa”; 
giảm thiểu thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí; đảm bảo lộ trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh 
giản biên chế và tăng cường sự tham gia của Bưu điện trong cung ứng dịch vụ hành chính 
công. 

Trước đó, UBND huyện Hàm Yên và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ Khai trương 
chuyển trụ sở Bộ phận 1 cửa UBND huyện sang trụ sở Bưu điện huyện Hàm Yên. 

Với 140 điểm phục vụ tới tận các xã/phường cùng gần 500 lao động được đào tạo bài bản, 
chuyên nghiệp, trong thời gian qua Bưu điện tỉnh đã chủ động phối hợp cùng với các 
sở/ngành như Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục… để triển khai 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. 

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả luôn được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn, đúng 
hẹn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho người 
dân. 

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã đề xuất đề án đặt trụ sở Trung tâm hành chính công/Bộ phận 1 
cửa các cấp tại trụ sở Bưu điện với mong muốn với sự tham gia hỗ trợ của nhân viên Bưu 
điện sẽ giúp giảm tải khối lượng công việc tại Bộ phận Một cửa, giúp công việc được thực 
hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn; giúp người dân, tổ chức giảm thời gian chờ đợi. 



Đồng thời, khi đến trụ sở Bưu điện, người dân có tâm lý thoải mái hơn so với việc phải đến 
các cơ quan công quyền. Thông qua đó, người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ 
công theo hướng văn minh, hiện đại. 
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BHXH Việt Nam: Quyết liệt mọi giải pháp hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu thu, phát triển 
đối tượng BHXH, BHYT 

Ngày 07/11/2019, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì 
Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 11/2019. Tham dự hội nghị có 
đại diện lãnh đạo một số ban nghiệp vụ thuộc BHXH Việt Nam, Bưu điện Việt Nam cùng 
63 BHXH, Bưu điện tỉnh, thành phố trong toàn quốc. 

 

Hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao về BHYT 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN tháng 10 và nhiệm 
vụ 2 tháng cuối năm 2019, đồng chí Dương Văn Hào - Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam 
cho biết, tính đến hết ngày 31/10/2019, tổng số người tham gia BHXH là 15,414 triệu người, 
tăng 181 nghìn người so với tháng 9/2019 và tăng 690 nghìn người so với tháng 12 năm 2018; 
đạt 98,9% so với kế hoạch Chính phủ giao và đạt 97,6% so với kế hoạch BHXH Việt Nam 
giao. 

Cụ thể, tính đến 31/10/2019, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,915 triệu người, 
đạt 97,5% kế hoạch giao. Tăng 146 nghìn người so với tháng 9/2019; tăng 462 nghìn người so 
với tháng 12/2018. Dự kiến số người còn phải phát triển 2 tháng cuối năm là 388 nghìn người. 

Trong đó, 05 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cao về phát triển số người tham gia là Bắc Giang 
(269,515 người đạt 105.9% kế hoạch giao); Ninh Bình (127,796 người, đạt 102.0% kế hoạch); 
Vĩnh Long (93,081 người, đạt 101.7% kế hoạch); Phú Thọ (163,870 người, đạt 100.8% kế 
hoạch); Quảng Ngãi (102,694 người, đạt 100.2% kế hoạch). Trong 10 tháng đầu năm 2019 
các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hải Dương, Thái Bình có tỷ lệ phát triển người 
tham gia cao nhất cả nước... 

Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 499.000 người, đạt 101,7% kế hoạch giao; tăng 
36.000 người so với tháng 9/2019, số người tăng 10 tháng đầu năm là 228 nghìn người. Trong 
đó, 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cao về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là: Hưng 
Yên, Sơn La, Cà Mau, Lạng Sơn, Hà Nam. Từ nay đến cuối năm số người phải phát triển theo 
chỉ tiêu phấn đấu là 101 nghìn người. 

Số người tham gia BHYT đạt 84,893 triệu người, đạt 100% kế hoạch giao. Trong đó 05 tỉnh, 
thành phố đạt vượt kế hoạch về phát triển người tham gia cao nhất là Bình Dương, Bắc Giang, 



Long An, Hà Nam, Bắc Ninh. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến 31/10 là 291.142 
tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch giao. 

Từ ngày 1/10 đến ngày 31/10, tổng số đơn vị đã ban hành Quyết định thanh tra đột xuất trên 
toàn quốc là 1.047 đơn vị; các tỉnh, thành phố ban hành nhiều Quyết định thanh tra đột xuất 
là: TP.HCM (110 đơn vị), Nghệ An (86 đơn vị), Hải Phòng (47 đơn vị), Kiên Giang (42 đơn 
vị), Thanh Hóa (40 đơn vị). 

Trong tháng 10/2019, tổng số cuộc Hội nghị trực tiếp với Bưu điện nhằm phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện được tổ chức là 1.723 cuộc với 38.135 người tham gia; nâng tổng 
số người tham gia BHXH tự nguyện đến nay là 212.593 người, đạt tỷ lệ 96,6% kế hoạch. 

Nhằm phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu theo kế hoạch được giao năm 2019, từ nay đến cuối 
năm, BHXH Việt Nam sẽ quyết liệt triển khai thực hiện Công văn số 3045/BHXH-BT, Công 
văn 3046/BHXH-BT để phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt chỉ tiêu. Đẩy mạnh công tác 
thanh tra chuyên ngành phục vụ phát triển đối tượng và giảm nợ. Tập trung thanh tra chuyên 
ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, đơn vị tham gia BHXH 
chưa đủ số lao động và các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; 
hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra đối với các đơn vị cố tình trốn đóng, nợ tiền đóng 
BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị trực tiếp với 
người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức, người lao động làm việc theo chế độ 
linh hoạt, chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác 
xã không hưởng tiền lương để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhận định, trong tháng 10-tháng 
đầu tiên của quý 4, BHXH Việt Nam tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, chính vì vậy kết 
quả về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT đã đạt được 
kết quả khả quan; một số BHXH tỉnh chỉ đạo quyết liệt nên số người tham gia tăng cao và số 
tăng so với tháng 9/2019. Đáng chú ý, một số tỉnh, thành phố lớn tập trung khai thác đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc theo dữ liệu của Thuế đã tạo ra hiệu quả khác biệt. Công tác 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng cao, nhiều địa phương đã có nhiều giải 
pháp phát triển đối tượng tham gia một cách hiệu quả như tổ chức hội nghị, tổ chức các lễ ra 
quân, tuyên truyền trực tiếp với hình thức đi từng nhà, rà từng đối tượng vì vậy kết quả tăng 
gần gấp đôi so với tháng 9 năm 2019. BHYT, tính đến thời điểm này đã hoàn thành kế hoạch, 
chỉ tiêu của Chính phủ, BHXH Việt Nam giao. Phó Tổng Giám đốc cũng lưu ý, hiện nay nợ 
BHXH, BHYT, BHTN trên tổng số thu còn cao, BHXH các tỉnh, thành phố cần phải tăng 
cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở, cần thiết xử phạt hành chính 
nhằm đảm bảo bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người lao động. 



 

Điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố 

Tại Hội nghị, BHXH các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Quảng Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Bà Rịa Vũng Tàu; Lạng Sơn... chia sẻ một số khó khăn vướng mắc, đồng thời nêu các 
giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu được giao 

Theo đó, Phó Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Đàm Thị Hoà cho biết, trên địa bàn thành phố có 
1.725.000 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 97,8% kế hoạch. Hiện, BHXH TP. Hà Nội 
tăng cường phối hợp với Bưu điện Hà Nội, BHXH các quận, huyện thực hiện quyết liệt các 
công tác như: ra quân tuyên truyền, phổ biến, chọn lọc những đối tượng để thực hiện công tác 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, BHXH 
Hà Nội đã tổ chức ký hợp đồng với Bưu điện TP. Hà Nội hỗ trợ rà soát, phát triển đối tượng, 
xây dựng kế hoạch đi xuống Bưu điện trung tâm, quận huyện để cùng phối hợp, hướng dẫn 
tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH tự nguyện. 

Phó Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Thanh cho biết, hiện nay, đối tượng 
tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn thành phố đã tăng thêm 34.000 người trong tháng 
10/2019. Đối với những đối tượng còn lại, BHXH TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thanh tra kiểm 
tra, đối chiếu thu của đơn vị sử dụng lao động; phối hợp với Bưu điện tổ chức thông báo đến 
các đơn vị chưa tham gia đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, tiếp tục tiến hành rà soát, 
thu bổ sung. Đối với tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp, hiện nay, BHXH TP. Hồ 
Chí Minh đã tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, như: tổ chức hội nghi, tuyên truyền cho 
người dân về chính sách của BHXH, BHYT và BHXH thành phố đã giao trực tiếp chỉ tiêu 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho các CCVC cơ quan BHXH tại các quận 
huyện, tổ chức thi đua nước rút để hoàn thành chỉ tiêu. Tiếp tục thực hiện đôn đốc thu, đảm 
bảo số thu, giảm nợ theo chỉ tiêu của BHXH Việt Nam giao trong 2 tháng cuối năm 2019. 

Chia sẻ về kinh nghiệm phát triển BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đạt hiệu quả tích cực, 
đại diện Bưu điện tỉnh Đồng Nai cho rằng trong thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường phối 
hợp chặt chẽ giữa hai ngành trong việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền theo đúng quy định, 
cơ quan BHXH và Bưu điện tỉnh đã tiếp tục nghiên cứu, xem xét, dựa trên các điều kiện thực 
tế tại địa phương nhằm xây dựng kế hoạch, tăng cường tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho 
người dân trực tiếp tại từng thôn, ấp. 

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hồng Thịnh chia sẻ kinh nghiệm phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện tại Lạng Sơn. Theo đó, sau khi tổ chức các hội nghị tuyên 



truyền theo quy định, BHXH đã phối hợp với Bưu điện từ tỉnh xuống đến huyện, thị xã, thành 
phố đồng loạt tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện, tổ chức tuyên truyền theo nhóm đến từng nhà, tư vấn, tuyên truyền từng người. Đặc 
biệt, BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tổ chức ký hợp đồng với Trung 
tâm Văn hóa - Thể thao của các huyện để tổ chức xe lưu động, tuyên truyền trực tiếp tại các 
đường phố, xã phường, kể cả vùng nông thôn hẻo lánh để giúp cho người dân hiểu hơn về 
chính sách, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu ghi nhận và đánh giá cao 
tinh thần cố gắng, nỗ lực, kết quả đạt được của các địa phương trong việc tổ chức triển khai 
thực hiện hiệu quả công tác thu, giảm nợ đọng và phát triển số người tham gia BHXH, BHYT 
trong 10 tháng qua. Đặc biệt, Phó Tổng Giám đốc cũng biểu dương và đề nghị khen thưởng 
một số BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu trong công tác phát triển 
đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; đơn vị tổ chức phối hợp tốt với Bưu 
điện trả kết quả giải quyết TTHC, sổ BHXH cho người lao động; đơn vị thực hiện hiệu quả 
công tác thanh tra chuyên ngành, góp phần giảm nợ đọng. 

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trong việc thực hiện công tác thu, 
Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ như: 
Ban Thu, Ban Sổ - thẻ, Trung tâm CNTT…, BHXH các tỉnh, thành phố đoàn kết, thống nhất, 
quyết liệt, chủ động phối hợp với ngành Bưu điện để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu về công tác 
thu BHXH, BHYT trong năm 2019./. 



 

Nguồn: Báo Yên Bái             

Ngày đăng: 08/11/2019 
Mục: Tin tức  

Yên Bái đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã 
hội tự nguyện 

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH TN) là một trong những chính sách 
BHXH dành cho đối tượng yếu thế, không có công việc ổn định và thường xuyên, không 
thuộc đối tượng lao động bắt buộc. Việc tham gia BHXH TN là để dành một khoản tiết 
kiệm cho về già khi hết tuổi lao động có lương hưu. 

 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên (ngoài cùng bên trái) trao sổ bảo hiểm xã hội cho 
người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người dân do chưa am hiểu nhiều về chính sách BHXH TN do 
Nhà nước và được Nhà nước bảo đảm và họ cứ lầm tưởng như những loại hình bảo hiểm nhân 
thọ thương mại khác.  

 

Công tác tuyên truyền, vận động vì thế gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ người dân tham gia và duy 
trì còn thấp so với tiềm năng. Do đó, việc đổi mới về phương thức và hình thức tiếp cận luôn 
được BHXH tỉnh tổ chức thực hiện.  

 

Xin nói đến một ví dụ điển hình trong công tác tổ chức vận động người dân tham gia của 
BHXH huyện Trấn Yên tại một hội nghị tổ chức ở xã Tân Đồng vào ngày 31/10 vừa qua. Hội 
nghị có 52 người, ngay sau khi trực tiếp được nghe lãnh đạo BHXH huyện nói về chính sách 
ưu việt của BHXH TN đã có 22 người đăng ký tham gia.  

 



Ông Trần Văn Hải - Giám đốc BHXH huyện Trấn Yên cho biết: "Thời gian qua, BHXH 
huyện đã đổi mới cách vận động tuyên truyền, như trước khi tổ chức hội nghị, đơn vị phối 
hợp với chính quyền địa phương thống kê các đối tượng lao động, các hội đoàn thể, tổ hợp 
tác, hộ gia đình… có tiềm năng. Sau đó, cử cán bộ tiếp cận vận động trước và định ngày mời 
họ tham gia hội nghị, như vậy sẽ hiệu quả hơn”.  

 

Là người đăng ký tham gia BHXH TN ngay tại hội nghị, ông Phí Văn Sơn ở thôn Đồng Đát 
đăng ký tham gia ở mức thu nhập 2 triệu đồng, ông chọn phương thức đóng 1 năm 1 lần với 
tổng số tiền gần 5,1 triệu đồng, như vậy mức lương dự kiến sau khi ông Sơn đóng đủ 20 năm 
để nghỉ hưu là hơn 1,8 triệu đồng/tháng.  

 

Cầm trên tay cuốn sổ BHXH ông Sơn vui mừng chia sẻ: "Tôi nghe đến loại hình BHXH TN 
có lợi lắm, cũng phân vân muốn tham gia nhưng còn mơ hồ và sợ bị lừa. Nhưng hôm nay 
được trực tiếp lãnh đạo BHXH huyện tư vấn tôi đã hiểu ra. Thích nhất là tham gia BHXH TN 
mình có lương hưu khi về già và có thẻ BHYT miễn phí nữa, không phải trông cậy vào con 
cái, mình chủ động được một phần kinh tế nên tôi đăng ký tham gia luôn”.  

 

Với cách làm hay, mô hình hiệu quả, đến hết ngày 31/10/2019 toàn huyện Trấn Yên đã có 
1.003 người tham gia BHXH TN, hoàn thành vượt mức kế hoạch BHXH tỉnh giao. 

 

Cũng ngay đầu tháng 11 này, hơn 50 cán bộ, nhân viên của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh ra 
quân xuống đường, đến tận gia đình các hộ buôn bán nhỏ lẻ, tiểu thương tại các chợ trên địa 
bàn thành phố Yên Bái để trực tiếp phát tờ gấp "Những điều cần biết về BHXH TN”, tư vấn, 
hướng dẫn người dân lựa chọn phương thức đóng và mức đóng tham gia BHXH TN.  

 

Tại chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái với 1 máy chiếu, mic và loa những thiết bị tưởng 
chừng như chỉ sử dụng tại các hội nghị, nay được đặt tại giữa trung tâm chợ nơi tập trung 
nhiều người dân và các tiểu thương là lao động tự do. Tại đây, cán bộ BHXH tỉnh, Bưu điện 
tỉnh sẵn sàng giải thích những thắc mắc của người dân về mức lựa chọn, mức đóng, mức 
hưởng khi đủ tuổi hưởng lương hưu khi tham gia BHXH.  

 

Chị Trần Thị Ngọc Hà đã có hơn 20 năm kinh doanh hàng tạp hóa tại chợ Yên Thịnh, thành 
phố Yên Bái, mỗi tháng chị Hà thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Trước đây, chị Hà không hiểu 
những lợi ích khi tham gia BHXH TN và thường nhầm lẫn với các loại hình bảo hiểm thương 
mại khác nên không tìm hiểu.  

 

Qua buổi tuyên truyền về BHXH TN, chị đã hiểu rõ hơn những lợi ích nhân văn mà BHXH 
đem lại và đăng ký tham gia. Chị Trần Thị Ngọc Hà cho biết: "Mình quanh năm buôn bán ở 
chợ, không có thời gian xem ti vi hay đọc báo nên những buổi tuyên truyền như thế này mình 
thấy rất hữu ích. Nếu như không có buổi tuyên truyền của BHXH tỉnh hôm nay thì có lẽ 
chẳng bao giờ mình biết đến lợi ích của BHXH TN để mà tham gia”.  

 

Riêng buổi tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại chợ phường Yên 
Thịnh đã thu hút được 10 đối tượng tham gia bảo hiểm. Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị 
tuyên truyền, BHXH tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua kênh đại lý thu.  



 

Với nỗ lực của BHXH tỉnh Yên Bái, trong 10 tháng năm 2019 toàn tỉnh đã phát triển được 
trên 4.000 người đăng ký tham gia, nâng tổng số người tham gia BHXH TN lên 6.841 người, 
đạt 90% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.  



 

Nguồn: Cuộc sống an toàn      

Ngày đăng: 09/11/2019 
Mục: Tin tức 

LĐLĐ huyện Nam Giang, Quảng Nam: Hợp tác vì phúc lợi đoàn viên và người lao động 

LĐLĐ huyện Nam Giang (Quảng Nam) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với bưu điện 
huyện thúc đẩy chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. 

Dự buổi ký kết có Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo LĐLĐ và Bưu điện huyện. Tại 
hội nghị, hai bên thống nhất, ký kết thỏa thuận hợp tác gồm các nội dung bưu điện huyện cam 
kết giảm giá cho đoàn viên Công đoàn khi mua các sản phẩm, dịch vụ, đồng hành phối hợp 
với LĐLĐ huyện trong việc tổ chức các chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho người lao động.  

LĐLĐ huyện ban hành văn bản chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền về chương trình hợp tác; tạo 
điều kiện cho Bưu điện huyện tiếp cận các CĐCS quảng bá giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến 
với đoàn viên và người lao động… 

Việc ký kết thỏa thuận có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện hoạt động vì lợi ích đoàn viên 
Công đoàn, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các đơn vị ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn, 
mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên công đoàn, người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức 
công đoàn trong xã hội. 



 

Nguồn: An ninh Hải Phòng  

Ngày đăng: 08/11/2019 
Mục: Tin tức  

Giải pháp xử lý trang thông tin giả mạo và xây dựng hệ thống mã bưu chính chi tiết 

 

Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Bùi Thanh Tùng nêu câu hỏi chất vấn tại Quốc hội 

Trong phiên chất vấn sáng 8-11 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Phó trưởng Đoàn 
ĐBQH Hải Phòng Bùi Thanh Tùng đã đặt 2 câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin & 
truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Tùng đặt vấn đề: Thứ nhất, hiện nay tình trạng lập các 
trang tin, tài khoản trên Facebook giả mạo không chỉ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
và các cơ quan chính quyền như Bộ trưởng đã trả lời đại biểu Nguyễn Quang Tuấn và Thái 
Trường Giang, mà giả mạo cả các cơ quan báo chí, giả mạo các tổ chức, doanh nghiệp, giả 
mạo các cá nhân và người nổi tiếng để phát tán những thông tin không chính xác, gây hiểu 
lầm, nhiễu loạn thông tin khá phổ biến. Xin Bộ trưởng cho biết các giải pháp của Bộ Thông 
tin Truyền thông trong việc sàng lọc, kiểm soát và chấn chỉnh tình trạng này? Bộ đã có những 
giải pháp tuyên truyền, cảnh báo cho người dân nhận biết được để tránh bị mắc lừa hoặc 
không chia sẻ, tiếp tay cho hành vi giả mạo nói trên chưa? 

Câu thứ hai, trong xu thế thương mại điện tử và kinh tế số hiện nay, việc xây dựng hệ thống 
mã bưu chính chi tiết tới địa chỉ là rất quan trọng. Xin Bộ trưởng cho biết đến khi nào thì việc 
xây dựng hệ thống mã bưu chính tới địa chỉ được hoàn thành và ứng dụng trong thực tiễn sản 
xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp? 

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội 

Trả lời câu hỏi của đại biểu Bùi Thanh Tùng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Về 
chuyện giả mạo, bây giờ không chỉ riêng lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà cá nhân cũng có, các 
cơ quan cũng có, doanh nghiệp cũng có, cá nhân người nổi tiếng cũng có. Theo Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng, việc đầu tiên cơ quan, cá nhân phát hiện thì các nền tảng mạng xã hội 
hiện nay họ cho phép mình báo cáo, có hẳn một cơ chế, khi họ xác định rằng đây đúng là giả 
mạo thì tự nền tảng xã hội họ hạ xuống. Cơ chế thứ hai, có thể mình làm không được hoặc 
mình chưa quen với cách làm đấy thì báo cáo về các cơ quan quản lý nhà nước. Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sắp tới Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng một trung 
tâm tiếp nhận gọi là Trung tâm tiếp nhận những phản ánh về thông tin xấu, sai làm đầu mối 



xử lý. Có rất nhiều vấn đề Bộ Thông tin không xử lý được, nhưng chúng tôi sẽ chịu trách 
nhiệm nhận và chuyển đến các cơ quan liên quan để cùng xử lý. Đúng là bây giờ có chuyện 
mình bị mà không biết kêu ai, kêu nhà nền tảng xã hội cũng không phải dễ. Việc đầu tiên của 
chúng ta cũng phải làm quen, cũng phải biết cách làm việc với các nền tảng xã hội đấy. Thứ 
hai là sẽ có một đầu mối chúng ta báo về đấy Bộ Thông tin và Truyền thông là đầu mối tiếp 
nhận và đúng là có phải thêm phần tuyên truyền. “Chúng tôi sẽ đề nghị một số báo, nhất là 
những báo nắm được số lượng độc giả lớn mà báo điện tử sẽ có chuyên mục để tuyên truyền 
việc này.” – Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.   

Về mã bưu chính đến địa chỉ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, đây là một việc rất 
lớn, thương mại điện tử mà muốn phát triển được thì phải giải được bài toán này. Bộ trưởng 
Hùng giải thích, tức là mình mua trên mạng là phải có người đưa đến. Hiện nay, Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam đã thu thập được 23 triệu địa chỉ, hộ gia đình và đã đưa lên trên cơ sở 
dữ liệu, đang rà soát lại, làm giàu dữ liệu, mục tiêu đến năm 2020. Tất nhiên để thận trọng nên 
nói rằng cuối năm 2020 bộ mã bưu chính đến địa chỉ này sẽ đi vào hoạt động. Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng cho biết cũng đang làm việc với đồng chí Tổng Giám đốc đẩy nhanh nó 
lên cỡ khoảng là ngày 1/6, nhưng hiện nay kế hoạch đang là hết năm 2020. “Nếu chúng ta có 
được việc này cũng là một nền tảng rất quan trọng giúp cho thương mại điện tử phát triển” – 
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định. 

Tranh luận lại với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đại biểu Bùi Thanh Tùng cảm ơn các ý 
kiến trả lời của Bộ trưởng và cho rằng những giải pháp mà Bộ trưởng nêu ra để làm sao kiểm 
soát được tên giả hoặc các trang facebook giả mạo là rất rõ. Đại biểu Tùng cũng đồng tình với 
việc Bộ trưởng nêu về giải pháp tuyên truyền, đặc biệt là giao nhiệm vụ cho một số các báo 
để có những tuyên truyền với người dân. Tuy nhiên đại biểu Bùi Thanh Tùng cũng đề nghị Bộ 
trưởng quan tâm thêm mảng thứ hai là mảng cảnh báo. Bởi vì chúng ta tuyên truyền nhưng 
không có công cụ cảnh báo để cho người dân nhận biết được đâu là trang giả mạo sẽ rất khó, 
tuyên truyền có thể là ý thức chung thôi. 

Thứ hai, Ông Tùng bày tỏ phấn khởi khi Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng công bố thông báo 
các thông tin liên quan đến việc xây dựng hệ thống mã bưu chính, chi tiết tới địa chỉ. Bởi vì 
đây là một công cụ hết sức quan trọng cho việc phát triển thương mại điện tử và nếu chúng ta 
thực hiện được việc xây dựng hệ thống này đến năm 2020 thì có thể nói là một nền tảng rất tốt 
cho nền kinh tế số sắp tới, cũng như là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội ngày hôm qua trong 
phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, liên quan đến thị trường. Đại 
biểu Bùi Thanh Túng nói thêm: “Hôm qua khi tôi chất vấn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về các 
giải pháp kiểm soát và quản lý thị trường đối với không gian thương mại điện tử thì Bộ 
trưởng chưa trả lời. Nhưng tôi đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Bộ 
Công Thương trong việc tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội những hành lang pháp lý, 
những giải pháp để đảm bảo cùng với việc xây dựng hệ thống mã bưu chính, chi tiết tới địa 
chỉ thì có giải pháp cụ thể để làm sao kiểm soát tốt hơn việc cung cấp hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng cũng như vi phạm lợi ích người tiêu dùng trên không gian thương mại 
điện tử.”. 

Đáp lời đại biểu Bùi Thanh Tùng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng  đồng tình là phải cảnh báo 
về trang giả. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin,  hiện nay cũng có thuận lợi là các nền 
tảng xã hội đưa ra một công cụ, đó là sau khi xác định được chính danh trang này của ai thì có 
Blue Tick, nhìn những trang có Blue Tick có nghĩa những trang đó là trang đã được xác thực, 
không mạo danh. “Chúng tôi hiện nay đang làm ở mức phối hợp với các bộ, ngành, đầu tiên là 
trang của các bộ, ngành, các cơ quan có Blue Tick để người dân nhìn vào cứ trang nào có tích 
đó, có nghĩa trang đó là chính danh. Đấy là cách để chúng ta có thể tăng cường chính danh” – 
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin: “Về thương mại điện tử, bây giờ là 7,8 tỷ đôla một 
năm, tăng trưởng không dưới 30%. Hiện nay chúng tôi theo dõi các công ty bưu chính là 



những công ty vận chuyển hàng hóa đến gia đình, tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều. Tốc độ 
tăng trưởng của họ cỡ xung quanh 40%, có những doanh nghiệp tăng trưởng ở mức 50%, có 
nghĩa là phát triển rất nhanh. Câu chuyện mã địa chỉ, mã bưu chính là một việc, nhưng hành 
lang pháp lý tôi không nghĩ để bảo vệ người tiêu dùng. Hôm qua Bộ trưởng Bộ Công Thương 
cũng đã nêu vấn đề này, đã trả lời Quốc hội. Sắp tới chúng tôi cùng với Bộ Công Thương, các 
bộ liên quan, kể cả chỗ anh Hưng, Ngân hàng Nhà nước để hình thành khung pháp lý cho 
thương mại điện tử, vì đất nước chúng ta, tương lai của chúng ta sẽ cơ bản trên thương mại 
điện tử. Phát triển thương mại điện tử tôt thì bà con mình ở vùng sâu vùng xa mới bán được 
nải chuối đấy, bán được cây quả đấy với giá cao, nó cũng giúp cho cả đồng bào vùng sâu, 
vùng xa nữa. 

Về thương mại điện tử có một công cụ nữa rất quan trọng là công cụ thanh toán, hiện nay 
thanh toán bằng thẻ tỷ lệ không cao, chỉ khoảng 35% người có thẻ. Bây giờ làm thế nào để 
100% người Việt Nam có thể thanh toán điện tử? Sắp tới Thủ tướng Chính phủ cho phép, hiện 
nay đã trình rồi và sẽ cho một số doanh nghiệp được phép thử thí điểm mô hình thanh toán 
mobile money, tức là dùng điện thoại di động để thanh toán điện tử, nhưng với một điều kiện 
là nhà mạng phải không có sin rác, tôi nghĩ hai việc này tự nhiên lại giải được. Nếu như được 
cung cấp mobile money là một hạnh phúc vô cùng lớn, một doanh thu, lợi ích rất lớn cho nhà 
mạng và nhà mạng sẽ phải làm mọi cách để giải được câu chuyện sim rác, cho nên đây là một 
mũi tên trúng 2 đích”. 

 


