
 

Nguồn: Báo Lào Cai   

Ngày đăng: 05/09/2019 
Mục: Khoa học và Đời sống    

Xã đầu tiên trong tỉnh chuyển bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính sang 
bưu điện văn hóa 

Ngày 5/9, Bưu điện tỉnh phối hợp với UBND huyện Bắc Hà tổ chức khai trương chuyển 
bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính UBND xã Bản Cái sang Bưu điện 
văn hóa xã. 

 

Cắt băng khai trương chuyển bộ phận một cửa UBND xã Bản Cái sang Bưu điện văn hóa xã.

Đây là xã đầu tiên trong tỉnh chuyển bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (bộ 
phận một cửa) sang bưu điện văn hóa. Khu vực làm việc của Bộ phận tiếp nhận và giải quyết 
thủ tục hành chính UBND xã Bản Cái tại Bưu điện văn hóa xã được Bưu điện tỉnh đầu tư toàn 
bộ trang thiết bị theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động và thuận tiện cho người dân, tổ 
chức đến làm thủ tục hành chính. 

Việc chuyển bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính sang bưu điện văn hóa, giúp 
UBND xã Bản Cái giảm được lao động thường trực tại bộ phận một cửa, thay vì cần 3 công 
chức như trước đây, hiện chỉ cần 1 công chức, do  nhân viên bưu điện phối hợp tiếp nhận thủ 
tục hành chính; đồng thời giúp UBND xã có thêm không gian, bố trí phòng làm việc đảm bảo 
cho công chức xã. 

Bưu điện văn hóa xã Bản Cái sẽ tiếp nhận toàn bộ thủ tục hành chính từ bộ phận một cửa và 
chuyển lên UBND huyện, sau đó sẽ trả kết quả tận tay người dân, giúp người dân giảm bớt 
chi phí, thời gian đi lại. 



UBND huyện Bắc Hà đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp với các xã trên địa bàn để rà soát, đánh 
giá cơ sở vật chất, nếu đủ điều kiện thì sẽ chuyển bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 
chính UBND cấp xã sang bưu điện văn hóa xã. 



 

Nguồn: VnMedia  

Ngày đăng: 05/09/2019 
Mục: Tin ảnh          

Hoa hậu Phương Khánh được tôn vinh trên tem bưu điện của Malaysia 

Sau đêm chung kết Miss Earth India 2019, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh đã nhanh 
chóng di chuyển sang Malaysia để tiếp tục đồng hành cùng tổ chức trong hành trình 
“Road to Miss Earth 2019”.  Tại đây, người đẹp gốc Bến Tre đã có một số hoạt động bảo 
môi trường cùng với các đại biểu và các thí sinh trong cuộc thi Miss Earth Malaysia 
2019 sẽ được diễn ra vào ngày 6/9 sắp tới.  

Là người Việt Nam đầu tiên đăng quang một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, 
Phương Khánh đã trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp của nhiều quốc gia trên thế 
giới, trong đó có cả Malaysia. Đặc biệt nhất, đất nước Malaysia còn dành cho Hoa hậu 
Phương Khánh một sự tôn vinh đặc biệt khi phát hành con tem với ảnh của cô khắp cả nước.  

 

 

Hiện chỉ còn hơn 1 tháng đến đêm chung kết Miss Earth 2019, người đẹp sẽ kết thúc nhiệm 
kỳ và trao lại vương miện. Phương Khánh đã làm rất tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của một 
đương kim Hoa hậu. Người đẹp đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ fan trên khắp thế giới. 
Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động và kêu gọi mọi người có ý thức hơn về môi 
trường, Hoa hậu Phương Khánh còn là gương mặt mà nhiều nhãn hàng chú ý đến bởi vẻ đẹp 
sang trọng cùng với đường cong quyến rũ.  

 



 

Nguồn: Hải quan Online     

Ngày đăng: 05/09/2019 
Mục: Tin tức      

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh: Cải cách hành chính, tăng cường 
ứng dụng CNBước tiến lớn của ngành BHXH 

Được đánh giá là một trong những bước tiến lớn của ngành BHXH nhằm tạo thuận lợi cho 
đơn vị, doanh nghiệp, người dân và hiện đại hóa quy trình quản lý, trong thời gian qua, 
BHXH Việt Nam đã và đang tập trung tối đa nguồn lực, triển khai đồng loạt các giải pháp 
thực hiện CCHC, tăng cường ứng dụng CNTT để cắt giảm tối đa thời gian, chi phí cho đơn vị, 
doanh nghiệp, người dân, người lao động khi thực hiện TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, 
BH thất nghiệp. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Hải quan đã có cuộc trao đổi với 
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh (ảnh). 

 Xin ông cho biết rõ hơn về những kết quả mà BHXH Việt Nam đã đạt được trong thời 
gian qua về CCHC, cắt giảm TTHC, ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý nghiệp vụ 
của Ngành nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp? 

Trong thời gian qua, công tác CCHC của BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất 
định. BHXH Việt Nam luôn xác định công tác CCHC, ứng dụng CNTT là nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu, theo đó BHXH Việt Nam đã triển khai quyết liệt công tác CCHC, quán triệt 
sâu sắc đến từng đơn vị và từng công chức, viên chức trong toàn ngành. 

Theo đánh giá, xếp hạng của các tổ chức quốc tế, môi trường kinh doanh năm 2018 của Việt 
Nam được cải thiện 13 bậc so với năm 2016, đặc biệt trong đó, chỉ số nộp thuế và BHXH tăng 
36 bậc. BHXH Việt Nam đã tạo ấn tượng khi trong 2 năm liên tiếp (2017 và 2018) giữ vững 
vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (Việt Nam 
ICT Index) dành cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công và 
năm 2018 được Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đánh giá là "một trong những đơn vị đi 
đầu trong cải cách TTHC, ứng dụng CNTT và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia BHXH”. 

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) ban hành Nghị quyết số 
28-NQ/TƯ về cải cách chính sách BHXH với nhiều điểm mới và mang tính đột phá cao, 
trong đó có nhiều yêu cầu về CCHC cũng như ứng dụng CNTT vào tổ chức, thực hiện 
chính sách BHXH. Trong thời gian tới, ngành BHXH sẽ tiếp tục triển khai thế nào để đạt 
được sự hài lòng của người dân theo tinh thần Nghị quyết số 28, thưa ông? 

Quán triệt sâu sắc các quan điểm cải cách về BHXH của Nghị quyết số 28, đặc biệt trong bối 
cảnh thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, BHXH Việt Nam xác định rõ chiến lược trọng tâm 
của ngành là tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý và CCHC, đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT vào các quy trình, nghiệp vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp để đơn vị, doanh nghiệp, người dân ngày càng được tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện 
các dịch vụ này và giảm được tối đa số thời gian thực hiện các thủ tục, giao dịch của đơn vị, 
doanh nghiệp và người dân với cơ quan BHXH. 

Theo đó, trong năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng 
tâm về công tác CCHC. 

Thứ nhất, thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm TTHC; tăng cường đẩy 
mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao dịch BHXH của các 
đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao; tiếp tục kiểm soát chặt 
chẽ việc ban hành mới các quy định về TTHC, không gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm soát TTHC, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định công bố 
công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về 



TTHC và Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện niêm 
yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân 
thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Cập nhật các TTHC mới ban hành và xoá bỏ các TTHC đã hết 
hiệu lực theo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tiếp tục được duy trì, thực 
hiện hiệu quả thông qua bộ phận “một cửa” của cơ quan BHXH; giao dịch điện tử và qua dịch 
vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về 
quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH, đảm bảo việc thực hiện 
các quy định hành chính được công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. 

Thứ hai, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống; tiếp tục triển khai Đề án “Nghiên cứu 
xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp về chính sách 
BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của ngành BHXH”; tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp bộ máy ngành BHXH theo hướng tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Thứ ba, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế trong toàn Ngành đảm bảo đúng yêu cầu, tiến 
độ theo yêu cầu của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
và đội ngũ cán bộ, viên chức trong Ngành nghiêm túc thực hiện các văn bản, quy định của 
Ngành về kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức. 

Thứ tư, thực hiện CCHC mạnh mẽ trong các công tác chi trả BHXH; đổi mới cơ chế phân bổ 
ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố; tiếp tục hoàn thiện chính 
sách về tiền lương, tiền công; đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị trực thuộc. Trong 
đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp vận động, 
khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH…; 
tiếp tục phối hợp với Bưu điện kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ 
BHXH, BH thất nghiệp; đồng thời, thí điểm phương án ứng dụng CNTT trong chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện. 

Thứ năm, BHXH Việt Nam tiếp tục hiện đại hoá hành chính thông qua việc tiếp tục tổ chức 
thực hiện hiệu quả công tác giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến; cập nhật mã số và 
đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp BHXH, dữ liệu chi trả 
BHXH, quá trình hưởng và tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH. 

Đồng thời, trên nền tảng ứng dụng CNTT những năm qua, khẩn trương hoàn thiện việc xây 
dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ: Dịch vụ SMS; 
dịch vụ thanh toán trực tuyến; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng; thiết lập Fanpage truyền 
thông trên mạng xã hội; cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên mức độ 4, phấn đấu đến 
năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên 
thông, hiện đại. 

Thứ sáu, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành 
thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra thực hiện CCHC, 
đặc biệt là kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức trong Ngành để kịp thời 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thực 
hiện tốt và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. 

Để thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc 
và BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của mình để 
thực hiện triển khai hiệu quả công tác CCHC, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giải 
quyết TTHC, tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt 
hơn. 



Xin cảm ơn ông! 

Trong 5 năm qua (từ năm 2014 đến 2018) số lượng TTHC của ngành BHXH đã được giảm 
từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục (giảm trên 75%). Nếu tính riêng trong năm 2017, đã 
giảm từ 32 thủ tục xuống còn 28 thủ tục. 

Số giờ thực hiện TTHC về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 335 giờ đã giảm mạnh xuống 
còn hơn 50 giờ và đang hướng đến giảm xuống còn 49 giờ. Đặc biệt, với việc thực hiện 
giao dịch điện tử trong tất cả các khâu từ thu, nộp đến quản lý chi trả, thì số lần thực hiện 
giao dịch điện tử của ngành đã giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm. Rút ngắn thời 
gian thực hiện của cơ quan BHXH so với quy định như: Thủ tục cấp sổ BHXH mới chỉ còn 
5 ngày (Luật BHXH năm 2014 quy định 7 ngày), thủ tục cấp thẻ BHYT mới chỉ còn 3 ngày 
(Luật BHYT quy định 7 ngày); riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp là không quá 2 
ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; việc cấp lại thẻ BHYT khi không có thay đổi 
về thông tin được thực hiện trong ngày. 

 



 

Nguồn: Báo Tin tức  

Ngày đăng: 06/09/2019 
Mục: Tin tức      

Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản ngân hàng 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng lộ trình đến năm 2020, 
phấn đấu 20% số tiền chi trả An sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện qua ngân hàng. 

 

Lãnh đạo BHXH Nghệ An hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH cho đơn vị. Ảnh: XC 

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, BHXH 
Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1764/KH-BHXH về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch 
vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Theo đó, BHXH Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng lộ trình đến năm 2020, phấn đấu 20% số 
tiền chi trả An sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương được thực hiện qua ngân hàng; đến năm 2021, phấn đấu đạt 50% số người nhận 
lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng 
tiền mặt ở khu vực đô thị. 

Để đạt mục tiêu này, BHXH Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp như: Phối hợp với các 
bộ ngành liên quan hoàn thiện cơ sở pháp lý; tuyên truyền chủ trương của Chính phủ về chi 
trả An sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng về hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh 
toán không dùng tiền mặt; xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lộ trình chuẩn hóa dữ 
liệu thông tin về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu người 
nhận chế độ với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch 
vụ thanh toán... 

Về BHXH các tỉnh, thành phố: Báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh về việc thực hiện mục tiêu 
này; xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu được BHXH Việt Nam 
giao chi tiết từng quận, huyện, thị xã trực thuộc; phối hợp với cơ quan bưu điện, ngân hàng và 
các đơn vị có liên quan trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người 
nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, 
phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng; ứng dụng công nghệ thông tin, thực 
hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan 
BHXH với ngân hàng, cơ quan bưu điện… 



BHXH Việt Nam đánh giá, số người và số tiền chi qua tài khoản cá nhân tăng hàng năm 
nhưng vẫn chiếm tỉ trọng thấp hơn rất nhiều số tiền chi bằng tiền mặt. Tỷ lệ số người, số tiền 
chi qua tài khoản cá nhân chiếm chủ yếu đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp (là những 
người hưởng đang trong độ tuổi lao động: số người 71%, số tiền 70%). Do đó, thời gian tới, 
BHXH Việt Nam xác định sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp để đanh nhanh hình thực 
thanh toán này, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

  



 

Nguồn: Kinh tế nông thôn  

Ngày đăng: 05/09/2019 
Mục: Tin tức  

Gia tăng niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng 

Thông qua các nghiệp vụ, trong đó có tuyên truyền, BHTGVN đã đóng góp vào việc duy trì 
và gia tăng niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng. 

Là một trong những công cụ hữu hiệu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN), thời gian qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức 
tín dụng (TCTD), bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. 
Thông qua các nghiệp vụ, trong đó có tuyên truyền, BHTGVN đã đóng góp vào việc duy 
trì và gia tăng niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng. 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: internet 
Hoạt động tuyên truyền trong nửa đầu năm 2019 

Năm 2019, các hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG đã được triển khai một cách mạnh 
mẽ ngay từ đầu năm. Phương tiện truyền thông chính thức của BHTGVN là website và Bản 
tin Bảo hiểm tiền gửi được cập nhật thường xuyên, đầy đủ, chính xác với nội dung bám sát 
các chủ trương, chính sách, định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và Ban lãnh đạo 
BHTGVN; kịp thời ghi nhận, theo dõi những vấn đề người gửi tiền quan tâm để tư vấn, định 
hướng. 

Thông qua hợp tác với các cơ quan báo chí và truyền thông, trong đó có các báo trong ngành 
ngân hàng, kinh tế cũng như các báo lớn, có độ phủ rộng, các thông tin cốt lõi về chính sách 
BHTG được truyền tải một cách linh hoạt, khéo léo tới đối tượng công chúng mục tiêu là 
người gửi tiền tại khu vực nông thôn, miền núi, đồng thời đảm bảo duy trì nhận thức chung 
của công chúng về chính sách. 

Phát huy những kết quả đã đạt được khi triển khai tuyên truyền chính sách trên hệ thống bưu 
điện Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2019, gần 1.500 bưu điện văn hóa xã đã dán poster và 
gần 150 bưu điện thuộc tuyến tỉnh, huyện đã đặt standee với nội dung cốt lõi về chính sách 
BHTG. 

Đặc biệt, đầu quý II năm 2019, sau quá trình soạn thảo một cách cẩn trọng, Cẩm nang BHTG 
dành cho người gửi tiền đã được Hội đồng quản trị BHTGVN phê duyệt việc ban hành và đưa 
vào sử dụng. Cẩm nang sẽ là tài liệu quan trọng nhằm làm căn cứ tuyên truyền, giải thích về 



chính sách BHTG tới công chúng; đăng tải trên các báo, tạp chí, website; xây dựng nội dung 
truyền thông trên các công cụ, các kênh truyền thông của BHTGVN và phương tiện thông tin 
đại chúng; phát cho người gửi tiền tham gia các sự kiện tuyên truyền do BHTGVN tổ chức và 
phối hợp tổ chức. 

Tại cơ sở, các Chi nhánh BHTGVN đã tích cực, chủ động thực hiện tuyên truyền chính sách 
BHTG tại Hội nghị thành viên của các QTDND. Tính đến hết tháng 5/2019, các Chi nhánh đã 
thực hiện tuyên truyền tại 44 Hội nghị thành viên và 02 sự kiện khai trương QTDND. Các sự 
kiện nhận được sự quan tâm, chú ý của hơn 7.000 đại biểu khách mời và thành viên tham dự, 
truyền tải được thông tin, làm rõ vai trò và ý nghĩa thực tiễn của chính sách BHTG đối với 
người gửi tiền. 

Các hoạt động truyền thông đã được triển khai trong 6 tháng đầu năm đã đặt nền tảng cho 
việc nâng cao nhận thức của công chúng về chính sách BHTG trong nửa cuối năm 2019 cũng 
như trong giai đoạn tiếp theo. 

Những ghi nhận từ thực tế tuyên truyền và một số đề xuất 

Từ các hoạt động truyền thông được tổ chức ở cơ sở, cũng như thông qua việc lắng nghe phản 
hồi của công chúng, BHTGVN đã ghi nhận những phản hồi của các tổ chức tham gia BHTG 
cũng như của người gửi tiền. 

Một là, để triển khai tuyên truyền chính sách một cách mạnh mẽ, hiệu quả, yêu cầu tiên quyết 
là chính sách ấy phải phù hợp với bối cảnh, điều kiện đất nước và thực tế cuộc sống. Các nội 
dung chính sách phải không ngừng được đối chiếu, cọ xát với cuộc sống, được tổng kết và rút 
kinh nghiệm ngay từ cấp cơ sở trong quá trình thực hiện. Trong các sự kiện tuyên truyền, một 
nội dung thường được các tổ chức tín dụng cũng như người gửi tiền đề cập tới chính là đề 
xuất tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm. Điều này phần nào cho thấy hạn mức hiện hành chưa 
hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của công chúng. Tại các quốc gia mà tổ chức BHTG duy trì 
được một mức độ nhận thức cao trong công chúng, hạn mức trả tiền bảo hiểm cũng thường ở 
mức tương đối cao và đảm bảo phát huy được niềm tin của người gửi tiền nhỏ.  

Hai là, việc tuyên truyền chính sách không mang tính một chiều là đưa các nội dung chính 
sách tới với công chúng, mà phải đảm bảo tương tác hai chiều, tiếp thu những phản hồi của 
các bên liên quan, từ đó tổng hợp, giải đáp hoặc đề xuất lên các cấp có thẩm quyền nhằm sớm 
có hướng xử lý đối với những bất cập, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của chính sách. Đối với 
những vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN, cần điều 
hướng các kiến nghị tới cơ quan chức năng phù hợp. 

Ba là, hiện nay, nguồn lực tài chính dành cho tuyên truyền chính sách BHTG không lớn khi 
so với chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN cũng như kì vọng của Chính phủ, NHNN đối với 
BHTGVN trong việc gìn giữ niềm tin của người gửi tiền. Trong khi đó, hệ thống ngân hàng 
luôn đứng trước rủi ro về niềm tin khi thông tin luôn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. 
Do vậy, cần từng bước nâng cao kinh phí phục vụ tuyên truyền. Đồng thời, khi hoạch định kế 
hoạch truyền thông tổng thể, cần phải có sự phối hợp một cách hài hòa giữa tuyên truyền phổ 
rộng và tuyên truyền sâu tới các nhóm đối tượng công chúng mục tiêu cụ thể. Mặt khác, nhận 
thức là một quá trình chứ không phải là một trạng thái. Để có thể nâng cao nhận thức công 
chúng, điều quan trọng mang tính nền tảng là duy trì mức độ nhận thức ấy. Đây là một nhiệm 
vụ nặng nề đối với công tác thông tin tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay. 

Bốn là, việc triển khai tuyên truyền chính sách cần thường xuyên được đánh giá, rút kinh 
nghiệm nhằm khắc phục những khó khăn còn tồn tại, phát huy điểm tích cực, để thực hiện 
thống nhất trên toàn hệ thống, từng bước nâng cao hiệu quả truyền thông. Công tác khảo sát, 
phân tích là một công đoạn không thể thiếu khi thực hiện tuyên truyền, trong đó có đánh giá 
định kỳ và đánh giá theo từng chương trình. 



Cuối cùng, để có thể tuyên truyền chính sách một cách hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các đơn vị thuộc BHTGVN cũng như giữa BHTGVN với các cơ quan quản lý nhà nước, 
đặc biệt là NHNN và Chi nhánh NHNN các tỉnh, tạo nên dòng thông tin thông suốt, chân 
thực, thống nhất về hoạt động ngân hàng. Như vậy, niềm tin của công chúng đối với hệ thống 
các TCTD sẽ càng được nâng cao, góp phần giữ an toàn hệ thống ngân hàng. 

 


