
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: CTT Hải Phòng 

Ngày đăng: 30/06/2020 
Mục: Tin tức 

Học sinh Hải Phòng đoạt 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích cuộc thi viết thư quốc tế 

UPU lần thứ 49 

Ngày 26/6, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã 

tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 (UPU 49) 

tại Việt Nam. 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 49 do Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức với đề tài: “Em 

hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”. 

 

Ban tổ chức trao tặng phần thưởng cho các em học sinh đoạt giải Nhì 

Trong lần thứ 32 được tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi viết thư quốc tế UPU 49 đã được phát 

động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020. Ban Tổ chức 

đã nhận được gần 600 nghìn bức thư dự thi của các em học sinh đến từ hơn 1.500 trường học 

trên khắp mọi miền đất nước. 

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo Quốc gia đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải 

Khuyến khích, 61 giải “Cây bút Triển vọng”, 5 giải đặc biệt dành cho học sinh khiếm thị và 9 

giải tập thể. 

Chủ nhân của bức thư đoạt giải Nhất năm nay là em Phan Hoàng Phương Nhi - Học sinh lớp 

7/2 trường THCS Duy Tân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bức thư của em đang được 

Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh gửi Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tại 

Thụy Sĩ dự thi quốc tế. 



 

Em Nguyễn Thị Minh Khuê - Học sinh lớp 9A5, Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng 

đoạt giải Nhì Cuộc thi 

Em Nguyễn Thị Minh Khuê - Học sinh lớp 9A5, Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng 

đoạt giải Nhì và được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” do 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Em Trần Trọng Nghĩa - Học sinh lớp 8C9, 

Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền đoạt giải Khuyến khích của Cuộc thi cùng phần 

thưởng 1 triệu đồng. Trường THCS Hồng Bàng vinh dự nhận Bằng khen của Ban chấp hành 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phần thưởng 1 triệu đồng do có học sinh đoạt giải. 



 



 



 

Toàn văn bức thư đoạt giải Nhì của em Minh Khuê 

Bức thư của em Minh Khuê được ban tổ chức đánh giá khá thú vị, sáng tạo và độc đáo trong 

cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, cách trình bày lôgic, hợp lý. "Chỉ cần có sự quyết tâm, 

cố gắng chúng ta sẽ vượt qua tất cả khó khăn, thách thức để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn" 

là thông điệp mạnh mẽ mà chủ nhân của bức thư đạt giải Nhì muốn nhắn gửi đến người lớn về 

thế giới chúng ta đang sống. 

 



 

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản 

Ngày đăng: 30/06/2020 
Mục: BHXH 

Ra quân hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 

Với chủ đề truyền thông là “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, Lễ ra 

quân sẽ được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trong toàn quốc trong 

thời gian một ngày (thứ Bảy, ngày 11/7), theo hình thức trực tuyến, đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả. 

 

Diễu hành, tuyên truyền về ngày BHYT Việt Nam. Ảnh: MQ  

BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch liên 

tịch số 2043/KHLT-BHXH-BĐVN về tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam- 

tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Theo đó, Lễ ra quân nhằm mục đích tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho 

toàn thể nhân dân. 

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, 

BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII về cải cách chính sách BHXH, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong toàn hệ thống chính trị-xã hội từ 

Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt, tăng cường 

vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội, quyết liệt trong thực hiện 

chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT 

toàn dân. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với đối tượng là nông dân và lao động khu 

vực phi chính thức, đặc biệt là với các đối tượng thuộc nhóm gần 10% chưa tham gia BHYT 

hộ gia đình, về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi 

ro khi không tham gia BHXH, BHYT. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức và hành động của 



người dân, giúp họ chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an 

sinh, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp 

trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. 

Với chủ đề truyền thông là “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, Lễ ra 

quân sẽ được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trong toàn quốc trong 

thời gian một ngày (thứ Bảy, ngày 11/7), theo hình thức trực tuyến, đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả. Tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động 

bằng phương tiện ô tô, xe máy, đảm bảo đúng các quy định về an toàn giao thông. Các hoạt 

động trên sẽ truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, 

sức khỏe nhân dân thông quan chính sách BHXH, BHYT”; “Cả nước chung tay thực hiện 

BHXH, BHYT toàn dân”; “Tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản 

thân và gia đình”… 

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu hai bên cần tăng cường tổ chức truyền thông trước, trong và 

sau Lễ ra quân với một số hoạt động cụ thể như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn 

với nội dung là các thông điệp tuyên truyền BHXH, BHYT và các tranh cổ động tuyên truyền. 

Địa điểm treo tại các điểm cầu trực tuyến Lễ ra quân; trụ sở của BHXH, Bưu điện các cấp, đại 

lý thu BHXH, BHYT của Bưu điện các cấp; trên các phương tiện ô tô, xe máy của mỗi đội 

tuyên truyền lưu động. Tuyên truyền về các hoạt động của Lễ ra quân, về lợi ích của chính 

sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên: Báo, Tạp chí, Cổng Thông tin điện tử, 

Fanpage của BHXH Việt Nam; Cổng/Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, thành phố; các 

cơ quan truyền thông của cơ quan Bưu điện các cấp; trên các cơ quan báo chí của Trung ương 

và địa phương, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở… 

Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn với nội dung là các thông điệp tuyên truyền 

BHXH, BHYT và các tranh cổ động tuyên truyền. Nội dung truyền thông: Truyền thông về vị 

trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; về lợi ích khi tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 

hộ gia đình. 

 

 



 

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản 

Ngày đăng: 30/06/2020 
Mục: Bảo hiểm xã hội 

Kiên Giang: Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang vừa có công văn về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 

tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hệ thống đại lý thu và báo cáo tuần năm 

2020. 

 

Ảnh minh họa 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2020, trong bối 

cảnh khó khăn chung của toàn xã hội về kinh tế, việc làm, thu nhập của người dân, người lao 

động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến việc phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT. 

Đến hết tháng 5 năm 2020, toàn tỉnh mới có 8.830 người tham gia BHXH tự nguyện, 

1.463.131 người tham gia BHYT đạt 84,63% độ bao phủ. 

Nhằm để thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong năm 2020, 

Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị Giám đốc BHXH các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh chủ 

động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và Bưu điện, nâng cao hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến các cấp, các ngành và toàn thể 

nhân dân về lợi ích, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động trong việc tham gia BHXH, 

BHYT. 

Phát huy vai trò của cơ quan BHXH, bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động 

người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả 

các hội nghị khách hàng, chú trọng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ 

gia đình đến nhóm đối tượng là lao động tại các làng nghề, nông dân, phụ nữ, xã viên hợp tác 

xã, học sinh, sinh viên... 



Tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH bắt buộc đến nhóm đối tượng là chủ sử dụng lao 

động, người lao động trong các khu công nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. 

 Phối hợp với Bưu điện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, giao chỉ 

tiêu thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các hệ thống đại lý thu trên địa bàn, chi tiết 

đến từng nhân viên đại lý thu.  

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị Giám đốc BHXH các huyện, thành phố trực 

thuộc tỉnh chỉ đạo viên chức chuyên quản đại lý thu hàng tháng gửi danh sách đến hạn phải 

đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tiếp tụac vận động đối tượng tham gia…/. 

Hải Anh 

 



 

Nguồn: Pháp luật TP.HCM 

Ngày đăng: 01/07/2020 
Mục: Thời sự 

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến trên toàn quốc từ 1-7 

Việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ được mở rộng thực 

hiện trực tuyến trên toàn quốc từ 1-7. 

Sáng 1-7, Văn phòng Chính phủ họp báo công bố bổ sung thêm năm dịch vụ công trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), trong đó việc nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ được mở rộng trên toàn quốc. 

 
Công bố thêm năm dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: ĐỨC 

MINH 

Năm dịch vụ vừa được bổ sung gồm: (1) Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; (2) 

đóng BHXH tự nguyện; (3) gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; (4) cấp mới, đổi giấy phép lái 

xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4 (làm thủ tục, nộp phí và trả kết quả trực tuyến, 

người nhận có thể đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và (5) nộp phạt xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 

Dịch vụ này cung cấp tính năng giúp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính 

dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính. 

Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy có giá trị sử dụng thay cho 

bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác. 

Đối với người dân, doanh nghiệp, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng 

DVCQG cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn với người dân, doanh nghiệp đến thực hiện chứng 

thực, giúp giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục.  

Bản sao chứng thực điện tử được ký số bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác và có thể sử dụng 

lại nhiều lần. 

Ngoài ra, việc này sẽ giúp người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn 

(dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) đối với đa số các thủ tục hành chính đã được cung cấp 

trên môi trường điện tử, loại bỏ tình trạng phải nộp bản sao chứng thực/xuất trình bản giấy để 

xác minh lại hồ sơ như hiện nay. 
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Theo số liệu thống kê của Bộ Tư pháp, trong năm 2019, số lượng bản sao chứng thực được 

thực hiện là trên 102 triệu bản, nếu sử dụng lại được 30% kết quả chứng thực, chi phí xã hội 

tiết kiệm hơn 428 tỉ đồng/năm. 

Cấp mới, đổi giấy phép lái xe mức độ 4 

Dịch vụ đổi giấy phép lái xe là dịch vụ được nâng cấp từ mức độ 3  lên mức độ 4 trên cơ sở 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ của Bộ Công an.  

Dịch vụ này thực hiện thí điểm từ 1-7-2020 tại Tổng cục Đường bộ, TP Hà Nội và tỉnh Hà 

Nam, với ba Bệnh viện ở Hà Nội (Giao thông vận tải, E và Đa khoa Hà Đông) và tám Bệnh 

viện, trung tâm y tế ở Hà Nam (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Đa khoa Nam 

Lý; các Trung tâm y tế huyện: Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, Thị xã Duy Tiên 

và Trung tâm giám định y khoa tỉnh). 

Theo tính toán, nếu đưa dịch vụ này triển khai toàn quốc mức độ 4 sẽ phục vụ trung bình 

khoảng hơn 965.000 lượt người thực hiện hàng năm, tiết kiệm khoảng 324 tỉ đồng/năm so với 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

Thời gian qua, số lượng người tra cứu để thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ tương đối lớn, khoảng hơn 16.000 lượt tra cứu, thực hiện.  

Lực lượng cảnh sát giao thông đã cung cấp gần 11.000 dữ liệu về các trường hợp vi phạm 

hành chính để phục vụ tra cứu, nộp phạt trực tuyến, tuy nhiên, số lượng thực hiện nộp phạt 

trực tuyến thành công còn thấp. 

Nguyên nhân chủ yếu do phạm vi thực hiện thí điểm còn hẹp (chỉ phạm vi xử lý của cấp 

Phòng trở lên của năm địa phương đối với xử phạt của Cảnh sát giao thông và các đơn vị 

thuộc Tổng cục đường bộ của Thanh tra giao thông). Cạnh đó, cơ sở hạ tầng của các đơn vị 

thực hiện dịch vụ còn hạn chế; tâm lý, thói quen của người dân còn e ngại khi thực hiện theo 

hình thức trực tuyến… 

Để nâng cao chất lượng phục vụ, 1-7-2020, việc nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ trực tuyến sẽ được mở rộng phạm vi thực hiện. 

Cụ thể, thực hiện trên toàn quốc đối với thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông. Đồng 

thời thực hiện trên toàn quốc đối với thẩm quyền xử phạt của chỉ huy cấp Đội trở lên thuộc 

phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương và các đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát 

giao thông. 

Đóng tiếp BHXH tự nguyện 

Với việc BHXH Việt Nam hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia dịch vụ đăng ký, điều chỉnh thông tin BHXH tự nguyện trong tháng 7, nhóm dịch vụ này 

sẽ giúp người dân hoàn toàn có thể ngồi tại nhà đăng ký tham gia và đóng BHXH tự nguyện. 

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện có gần 615.000 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Nếu thực hiện đóng BHXH trực tuyến sẽ giúp tiết kiệm khoảng hơn 209 tỉ đồng/năm. 

Quan trọng hơn, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam có khoảng 55 triệu người 

trong độ tuổi lao động, trong khi chỉ gần 16,6 triệu người tham gia BHXH (gồm cả bắt buộc 

và tự nguyện). 

Như vậy, với những tiện tích trong đăng ký tham gia và đóng BHXH tự nguyện sẽ khuyến 

khích người dân tham gia BHXH tự nguyện nhiều hơn, góp phần thực hiện mục tiêu BHXH 

toàn dân. 

Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình 
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Dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình cho phép người dân đóng tiền trực tuyến để gia 

hạn thẻ BHYT của mình hoặc người thân. Điều này giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại thực 

hiện thủ tục tại cơ quan BHXH hoặc đại lý ủy nhiệm thu. 

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện nay có hơn 17 triệu người tham gia BHYT theo hộ 

gia đình. Nếu chỉ 50% số người tham gia BHYT theo hộ gia đình thực hiện gia hạn trực 

tuyến, số tiền tiết kiệm được hàng năm khoảng gần 725 tỉ đồng/năm. 

Tiết kiệm gần 1.700 tỉ/năm 

Sau 7 tháng đưa vào vận hành, với dấu mốc là dịch vụ tích hợp số 725, số lượng dịch vụ công 

trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tăng gấp 90 lần so 

với thời điểm khai trương và 4,5 lần so với Quý I-2020 (tháng 12-2019 là tám dịch vụ và 

tháng 3-2020 là 161 dịch vụ). 

Trung bình mỗi quý thực hiện tích hợp, cung cấp khoảng hơn 350 dịch vụ công trực tuyến. 

Ước tính với việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được công bố ngày hôm nay trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia có thể giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí thực hiện của người 

dân, doanh nghiệp tối thiểu khoảng 1.686 tỉ đồng/năm. 

Dịch vụ công số 725 (dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính) là dịch vụ quan trọng, 

có vai trò thúc đẩy số hóa. 

Bản sao điện tử đã được chứng thực có giá trị thay cho bản chính sẽ giúp có thể đưa hầu hết 

các thủ tục hành chính thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên môi trường điện tử (dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4), cũng như tạo điều kiện để thực hiện các giao dịch số trong lĩnh vực dân 

sự, kinh tế. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. 

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh dịch vụ nộp phạt trực tuyến 

(PL)- Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc và liên quan thực hiện việc xây 

dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của thanh tra giao thông) trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. 

ĐỨC MINH 
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Từ hôm nay, ngồi nhà “click chuột” nộp phạt vi phạm giao thông trên toàn quốc 

Sáng nay (1/7), Văn phòng Chính phủ họp báo công bố bổ sung thêm 5 dịch vụ công trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó có dịch vụ cấp mới, đổi giấy phép lái xe do ngành giao 

thông vận tải; nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên 

toàn quốc cấp độ 4. 

 

 

Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh minh hoạ. Nguồn CTV 

Đó là, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; đóng tiếp bảo hiểm xã hội (BHXH) tự 

nguyện; gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình; cấp mới, đổi giấy phép lái xe do 

ngành Giao thông vận tải; nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ trên toàn quốc cấp độ 4 (làm thủ tục, nộp phí và trả kết quả trực tuyến, người nhận 

có thể đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

Như vậy, Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp 725 dịch vụ (339 cho người dân, 388 cho 

doanh nghiệp), trung bình mỗi quý tích hợp, cung cấp hơn 350 dịch vụ công trực tuyến. 

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm 

Dịch vụ đổi giấy phép lái xe từ mức độ 3  lên mức độ 4 trên cơ sở tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

khám sức khỏe của Bộ Y tế và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

của Bộ Công an sẽ thực hiện thí điểm từ 1/7. 

Nơi thực hiện thí điểm gồm có: Tổng cục Đường bộ, TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam, với 3 bệnh 

viện ở Hà Nội (Giao thông vận tải, E và Đa khoa Hà Đông) và 8 bệnh viện, trung tâm y tế ở 

Hà Nam (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Đa khoa Nam Lý; các trung tâm y tế 

huyện: Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, thị xã Duy Tiên và Trung tâm Giám định 

y khoa tỉnh). 

Với số liệu tính toán ngay từ giai đoạn khai trương, nếu đưa dịch vụ này triển khai toàn quốc 

mức độ 4 phục vụ trung bình khoảng hơn 965 nghìn lượt người thực hiện hàng năm, ước tính 

số tiền tiết kiệm tăng thêm so với thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 khoảng hơn 

323,9 tỷ đồng/năm. 



Dịch vụ nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trực tuyến 

cũng được thực hiện mở rộng từ hôm nay. 

Theo đó, dịch vụ này sẽ được thực hiện trên toàn quốc đối với thẩm quyền xử phạt của thanh 

tra giao thông, thẩm quyền xử phạt của chỉ huy cấp đội trở lên thuộc phòng cảnh sát giao 

thông công an các địa phương và các đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát giao thông. 

Thời gian qua, số lượng người tra cứu để thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ tương đối lớn với khoảng hơn 16 nghìn lượt tra cứu, thực hiện. 

Lực lượng cảnh sát giao thông đã cung cấp gần 11 nghìn dữ liệu về các trường hợp vi phạm 

hành chính để phục vụ tra cứu, nộp phạt trực tuyến. 

Tuy nhiên, số lượng thực hiện nộp phạt trực tuyến thành công còn thấp do nhiều nguyên nhân 

nhân như: phạm vi thực hiện thí điểm còn hẹp (chỉ phạm vi xử lý của cấp Pphòng trở lên của 

5 địa phương đối với xử phạt của cảnh sát giao thông và các đơn vị thuộc Tổng cục Đường bộ 

của Thanh tra giao thông); cơ sở hạ tầng của các đơn vị thực hiện dịch vụ còn hạn chế; tâm lý, 

thói quen của người dân còn e ngại khi thực hiện theo hình thức trực tuyến… 

Cắt giảm chi phí, thời gian đi lại của người dân 

Với dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính sẽ cung cấp tính năng giúp cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình 

thức điện tử là đúng với bản chính. 

Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy có giá trị sử dụng thay cho 

bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác. 

Đối với người dân, doanh nghiệp, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn với người dân, doanh nghiệp đến thực 

hiện chứng thực, giúp giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục. 

Bản sao chứng thực điện tử được ký số bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác và có thể sử dụng 

lại nhiều lần; hơn nữa, giúp người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn 

(dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) đối với đa số các thủ tục hành chính đã được cung cấp 

trên môi trường điện tử. 

Từ đó giúp loại bỏ tình trạng phải nộp bản sao chứng thực/xuất trình bản giấy để xác minh lại 

hồ sơ như hiện nay. 

Dịch đóng tiếp BHXH tự nguyện cho phép người dân nộp trực tuyến số tiền đóng BHXH tự 

nguyện, giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại để đóng tiền theo định kỳ. 

Với việc BHXH Việt Nam hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia dịch vụ đăng ký, điều chỉnh thông tin BHXH tự nguyện trong tháng 7, nhóm dịch vụ này 

sẽ giúp người dân hoàn toàn có thể ngồi tại nhà đăng ký tham gia và đóng BHXH tự nguyện. 

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện có 614.650 người tham gia BHXH tự nguyện. Nếu 

thực hiện đóng BHXH trực tuyến sẽ giúp tiết kiệm khoảng hơn 209,5 tỷ đồng/năm. 

Điều quan trọng hơn, Việt Nam có khoảng 55 triệu người trong độ tuổi lao động, trong khi chỉ 

gần 16,6 triệu người tham gia BHXH (gồm cả bắt buộc và tự nguyện). Như vậy, với những 

tiện tích trong đăng ký tham gia và đóng BHXH tự nguyện sẽ khuyến khích người dân tham 

gia BHXH tự nguyện nhiều hơn, góp phần thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân. 

Dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình cho phép người dân đóng tiền trực tuyến để gia 

hạn thẻ BHYT của mình hoặc người thân, giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại thực hiện thủ 

tục tại cơ quan BHXH hoặc đại lý ủy nhiệm thu. 



Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện nay có hơn 17 triệu người tham gia BHYT theo hộ 

gia đình. Nếu chỉ 50% số người tham gia BHYT theo hộ gia đình thực hiện gia hạn trực tuyến 

thì số tiền tiết kiệm được hàng năm khoảng hơn 

Hương Giang 
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Từ 1-7: Ngồi nhà nộp phạt vi phạm giao thông, chứng thực bản sao giấy tờ 

Từ nay người dân, doanh nghiệp có thể lựa chọn làm bằng dịch vụ trực tuyến tại nhà trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia. Cũng từ ngày 1-7, việc nộp phạt xử lý vi phạm giao thông trực tuyến 

cũng sẽ được áp dụng trong toàn quốc. 

 

 

Từ 1-7, người dân trong cả nước có thể nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia - Ảnh: T.HÀ 

Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đã chính thức được lên Cổng dịch vụ công quốc 

gia, trở thành dịch vụ công trực tuyến thứ 725 của cổng. 

Sáng 1-7, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Tư pháp công bố dịch vụ chứng thực bản sao điện 

tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 
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Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giúp cơ quan có thẩm quyền thực hiện chứng thực bản 

sao điện tử đúng với bản chính. Ngoài ra, dịch vụ cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn với người dân, 

doanh nghiệp khi đến thực hiện chứng thực, giúp giảm thời gian chờ đợi. 

"Bản sao điện tử được chứng thực bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác, có giá trị sử dụng thay 

cho bản chính để thực hiện trong nhiều giao dịch (trừ trường hợp pháp luật quy định khác). 

Đây là giải pháp giúp người dân, doanh nghiệp không phải nộp lại bản giấy (bản chính/bản 

chứng thực) để xác minh lại hồ sơ điện tử như hiện nay, từ đó thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối 

với đa số các thủ tục hành chính được cung cấp trên môi trường điện tử" - đại diện Bộ Tư pháp 

cho biết. 

Cũng theo thông tin được Văn phòng Chính phủ công bố tại cuộc họp báo sáng 1-7, dịch vụ cấp 

mới, đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4 sẽ thí điểm từ ngày 1-7-2020 

tại Tổng cục Đường bộ, TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam, với ba bệnh viện ở Hà Nội (Giao thông vận 

tải, E và Đa khoa Hà Đông) và 8 bệnh viện, trung tâm y tế ở Hà Nam. 

Cũng từ hôm nay, ngày 1-7-2020, dịch vụ nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ sẽ được mở rộng thực hiện trên toàn quốc. 

Việc nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với thẩm quyền 

xử phạt của Thanh tra giao thông; của các đơn vị thuộc cấp phòng trở lên của cảnh sát giao thông 

sẽ được thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian hệ thống cập nhật quyết 

định xử phạt 7 ngày. 

Sau 7 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc 

gia theo địa chỉ dichvucong.gov.vn để nhập số biên bản vi phạm hành chính; ngày, tháng, năm vi 

phạm; họ và tên sẽ tìm ra quyết định, số tiền bị xử phạt. Sau đó thực hiện các bước thanh toán 

qua ngân hàng/trung tâm thanh toán, nhận biên lai. 

Cảnh sát giao thông căn cứ vào biên lai thu tiền phạt để trả giấy tờ cho người dân qua bưu điện. 

Như vậy, người dân không phải đến các kho bạc, ngân hàng nộp tiền và đến trụ sở công an lấy 

lại giấy tờ, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại. 

Việc nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến đã được thí điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, 

Hải Phòng và Bình Thuận từ tháng 3-2020. Sau một thời gian thí điểm mang lại hiệu quả, việc 

nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến được quyết định triển khai ra quy mô toàn quốc. 

Trong quý 2-2020, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có sáu dịch vụ công mới liên quan trực tiếp 

đến người dân, bao gồm dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính vừa được công bố và 

năm dịch vụ công đã lần lượt được triển khai là cấp mới, đổi giấy phép lái xe mức độ 4; đóng 

tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện; gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; nộp tiền xử lý vi 

phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Thanh tra giao 

thông; nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền 

của cảnh sát giao thông. 

https://tuoitre.vn/nop-phat.html
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Nguồn: Báo Thanh niên 

Ngày đăng: 01/07/2020 
Mục: Đời sống 

Những điểm mới về thủ tục xuất nhập cảnh từ ngày 1.7.2020 

Từ 1.7.2020, nhiều quy định về xuất nhập cảnh có sự điều chỉnh, thay đổi, đáng chú ý là một 

số quy định thay đổi theo hướng thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính hơn trước, để tạo 

thuận lợi cho người dân. 

 

Công dân Việt Nam và du khách nước ngoài làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn 

Nhất (TP.HCM) 

Đối với công dân Việt Nam, thay đổi quan trọng nhất là các quy định về thủ tục cấp hộ chiếu 

phổ thông. Trước đây, theo quy định cũ người dân chỉ được cấp mới hộ chiếu phổ thông tại 

công an tỉnh, thành phố nơi có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn. Điều này khiến nhiều 

trường hợp rất khó khăn khi muốn làm hộ chiếu nếu không có hộ khẩu tại nơi đang ở. 

Với quy định mới, người dân đã được cấp thẻ căn cước công dân có thể liên hệ cấp lần đầu 

(cấp mới) hộ chiếu ở nơi thuận lợi, tức là bất kỳ tỉnh nào, nơi đang ở, dù có hộ khẩu thường 

trú hay tạm trú dài hạn hay không. Chẳng hạn, công dân có hộ khẩu Hà Nội, đang đi du 

lịch tại Cần Thơ, nếu có căn cước công dân thì có thể đến Phòng Quản lý XNC Công an TP. 

Cần Thơ đề nghị cấp mới hộ chiếu, đợi đến thời gian quy định để nhận hộ chiếu hoặc thông 

qua dịch vụ chuyển phát nhanh bưu điện để nhận hộ chiếu tại nhà. 
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Khi cấp hộ chiếu lần thứ hai trở đi, có thể đến bất cứ Phòng QLXNC Công an tỉnh, thành phố 

nào thuận tiện hoặc đến Cục QLXNC tại Hà Nội và TP.HCM. Thời gian cấp hộ chiếu trong 

trường hợp nộp hồ sơ tại Phòng QLXNC Công an các tỉnh, thành phố là 8 ngày làm việc, 

trường hợp nộp hồ sơ tại Cục QLXNC là 5 ngày làm việc. 

Thời hạn hộ chiếu vẫn là 10 năm nếu cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, 5 năm nếu cấp cho 

người chưa đủ 14 tuổi, 12 tháng trong trường hợp cấp theo thủ tục rút gọn. Tất cả các loại hộ 

chiếu phổ thông không được gia hạn. Khi hết thời hạn phải làm thủ tục cấp lại. 

Cũng theo quy định mới, từ 1.7.2020, sẽ áp dụng cấp hộ chiếu điện tử cho công dân từ đủ 14 

tuổi trở lên, nếu tự nguyện lựa chọn. Cùng với đó, khi xuất nhập cảnh có thể làm thủ tục tại 

các quầy có cán bộ kiểm soát trực tiếp hoặc tại các cổng kiểm soát tự động. Công dân chỉ 

được xuất cảnh nếu hộ chiếu còn thời hạn từ 6 tháng trở lên, người dưới 14 tuổi phải có người 

đại diện hợp pháp đi cùng. 

 

Công dân Việt Nam và người nước ngoài tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) 



Đối với người nước ngoài, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam sửa đổi đã quy định chi tiết hơn, đơn giản hóa nhiều thủ tục xin cấp thị thực, 

nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư nước ngoài, chuyên gia trình độ 

cao, khách du lịch… đồng thời hạn chế tình trạng người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động 

sai mục đích, cư trú bất hợp pháp, bằng việc quy định mục đích các loại thị thực, thẻ tạm trú 

chi tiết, rõ ràng hơn, thời hạn các loại thị thực, thẻ tạm trú cho từng mục đích nhập cảnh của 

người nước ngoài. 

TIN LIÊN QUAN 
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Nguồn: Báo VnExpress 

Ngày đăng: 01/07/2020 
Mục: Thời sự 

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến trên cả nước 

Từ hôm nay, người dân cả nước có thể nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia và nhận giấy tờ tại nhà. 

Sáng 1/7, Văn phòng Chính phủ công bố tích hợp thêm 6 dịch vụ cung cấp cho người dân, 

doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có nộp phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Người dân cả nước có thể truy cập vào trang web của Cổng dịch công quốc gia 

(dichvucong.gov.vn) để nộp phạt. 

 

Giao diện thanh toán tiền vi phạm giao thông tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc 

gia. 

Thời gian hệ thống cập nhật quyết định xử phạt là 7 ngày. Sau 7 ngày kể từ khi nhận quyết 

định xử phạt, người dân nhập số biên bản vi phạm hành chính; ngày, tháng, năm vi phạm; họ 

và tên sẽ tìm ra quyết định, số tiền bị xử phạt. Sau đó thực hiện các bước thanh toán qua ngân 

hàng/trung tâm thanh toán, nhận biên lai. 

Cảnh sát giao thông căn cứ vào biên lai thu tiền phạt để trả giấy tờ cho người dân qua bưu 

điện. Như vậy, người dân không phải đến các kho bạc, ngân hàng nộp tiền và đến trụ sở công 

an lấy lại giấy tờ, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại. 

Trước đó từ tháng 3/2020, việc nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến được thí điểm tại Hà 

Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận. 

Ngoài ra, từ hôm nay, người dân, doanh nghiệp có thể chứng thực bản sao điện tử (công 

chứng) từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bản chứng thực điện tử có giá trị như 

bản giấy. Sau khi được cơ quan, tổ chức chứng thực, kết quả sẽ trả về tài khoản hoặc hộp thư 

điện tử (email) cho người dân, doanh nghiệp. 

Ba dịch vụ công khác cũng được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ hôm nay gồm: 

Đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện; Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Cấp đổi 

giấy phép lái xe mức độ 4. 

Cổng dịch vụ công quốc gia khai trương tháng 12/2019, để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Cổng cung cấp 5 nhóm dịch vụ trực tuyến tại 63 tỉnh, 

https://dichvucong.gov.vn/


thành gồm: Đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế 

do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung 

áp (phục vụ doanh nghiệp). 

Ngoài ra, Cổng cung cấp 3 nhóm dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ là cấp giấy phép lái xe 

quốc tế; đăng ký khuyến mãi; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Hai tiện ích được tích 

hợp trên Cổng là thanh toán tiền điện và nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp. 



 

Nguồn: Tạp chí tài chính 

Ngày đăng: 01/07/2020 
Mục: Bảo hiểm 

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, từ thời điểm 1/7, thêm 6 dịch vụ công chuẩn 

bị được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, người dân có thể đóng bảo hiểm 

xã hội (BHXH) tự nguyện tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn 

“Kích cầu” tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

6 dịch vụ được tích hợp thêm dịp này gồm: Chứng thực bản sao từ bản chính; Đóng BHXH tự 

nguyện; Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); Cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ 4; Nộp phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của cảnh sát giao 

thông (phạm vi toàn quốc); Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông. 6 dịch vụ này chú trọng đến vấn đề thanh toán 

điện tử. 

Trước đó, để kịp thời hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do dịch Covid-19, từ ngày 12/5, 

Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, DN gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19. Từ ngày 1/7, Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp tục tích hợp thêm 6 

dịch vụ công chú trọng vào thanh toán điện tử để phục vụ người dân, DN. 

Trở thành một trong những cơ quan tham gia cung cấp dịch vụ sớm nhất trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, có thể nói, ngành BHXH đã tạo cho mình ưu thế lớn. Mức độ sẵn sàng cung 

cấp các dịch vụ công của ngành BHXH được xác lập trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 

bảo hiểm cũng như thực hiện tốt việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các 

ngành liên quan. 

Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31/5/2020, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 

14,404 triệu người. Con số này giảm 11.500 người so với tháng 4/2020, giảm 796.000 người 

so với năm 2019. Tuy nhiên, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ghi nhận xu hướng 

tăng, với 600.600 người, đạt 50% kế hoạch giao, tăng 26.000 người so với năm 2019. Trước 

đó, trong 4 tháng đầu năm, số người tham gia BHXH bắt buộc nói chung và BHXH tự nguyện 

giảm do nhiều nguyên nhân khách quan. 

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang phải triển khai hơn 12.400 đại lý thu BHXH, BHYT với 

hơn 37.300 điểm thu và hơn 52.200 nhân viên đại lý thu nhằm phục vụ người tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT. Qua tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia, các DN có thể thực hiện thủ 

tục tại tất cả các bộ, ngành, địa phương và thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài 

chính liên quan. 

Cùng với việc thúc đẩy thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, ưu điểm rất lớn của việc 

nộp hồ sơ hoặc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia là tạo 

thêm kênh giám sát việc thực hiện, bảo đảm tính minh bạch. Quá trình giải quyết được thông 

tin tới các DN, đồng thời, Văn phòng Chính phủ cũng đồng hành đôn đốc, theo dõi và chấn 

chỉnh kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết. 

Từ nay đến cuối năm 2020, ngành BHXH sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo 

hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của ngành; rà soát 

xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho 

người tham gia; triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và DN; 

mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; 

http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/kich-cau-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-314803.html


quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của 

Chính phủ.  



 

Nguồn: Báo Đồng Tháp online 

Ngày đăng: 01/07/2020 
Mục: Xã hội 

Huyện Lai Vung, nhiều người được tặng thẻ bảo hiểm y tế và khám, phát thuốc miễn 

phí 

Huyện Lai Vung vừa phối hợp với Quỹ xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt, Bảo hiểm xã hội 

(BHXH) và Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, TP.Hồ Chí Minh thực hiện chính sách an sinh 

xã hội. 

 

Tại Trường Tiểu học Tân Thành 1, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đoàn bác sĩ Bệnh viện 

Hùng Vương đã khám bệnh (phụ khoa, nội khoa tổng quát...), phát thuốc miễn phí cho 

khoảng 500 người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua sự phối hợp giữa BHXH TP.Hồ Chí 

Minh và BHXH huyện Lai Vung, Quỹ xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt đã trao tặng 2.063 

thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và khó khăn trên địa bàn huyện với kinh phí trên 200 triệu 

đồng. 

Dịp này, BHXH và Bưu điện huyện Lai Vung đã truyền thông, phổ biến các chính sách về 

bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền lợi hưởng và mục đích, ý nghĩa an sinh xã hội của các đối 

tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Thành Nam-Hữu Kiệt 

 

 


