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Giữ vững vị trí doanh nghiệp bưu chính số 1 Thủ đô 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bưu điện thành phố Hà Nội, trong nhiệm kỳ 

2015-2020, Bưu điện thành phố đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh 

doanh đã đề ra. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội đặt 

mục tiêu đưa doanh nghiệp trở thành đơn vị bưu chính có quy mô dẫn đầu thị trường 

Hà Nội và trong Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

 

Cán bộ, nhân viên Bưu điện thành phố Hà Nội tham gia chương trình hiến máu nhân đạo 

“Những giọt máu hồng” tháng 10-2019. 

Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội 

Nguyễn Hùng Sơn cho biết, Đảng ủy Bưu điện thành phố Hà Nội đã xây dựng nghị quyết, 

chương trình và lãnh đạo đơn vị đổi mới phương thức kinh doanh, phát triển dịch vụ thương 

mại điện tử, logistics… để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Bưu điện 

thành phố Hà Nội đã tham gia sâu rộng vào các chương trình cải cách hành chính, chính phủ 

điện tử, an sinh xã hội trên địa bàn và đạt được những kết quả khích lệ. Đặc biệt, Bưu điện 

thành phố Hà Nội triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các dịch vụ, như chi trả bảo 

hiểm xã hội, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công. 

Giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy Bưu điện thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 

thắng lợi cả 5 chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cụ thể, 

tổng doanh thu tăng trưởng bình quân đạt 32%/năm; tổng doanh thu tính lương tăng 

trưởng bình quân đạt 21%/năm; lợi nhuận tăng trưởng bình quân 21%/năm; nộp ngân sách 

nhà nước bình quân tăng 9%/năm; năng suất lao động bình quân tăng 29%/năm. Trong đó, 

các nhóm dịch vụ trụ cột là bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền 

thông đều tăng trưởng mạnh mẽ lần lượt là 29%, 47% và 46%. 

Về công tác xây dựng Đảng, hằng năm, số lượng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ chiếm 50% tổng số tổ chức cơ sở Đảng. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ đạt 20%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên. Trong nhiệm 

kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 215 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 7% so với mục tiêu Nghị 

quyết đã đề ra. 



Để đạt được những kết quả trên, theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội 

Nguyễn Hùng Sơn, cấp ủy các cấp phải sâu sát với công việc, đồng thời thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc, đánh giá kết quả. Cùng với đó là tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ 

đạo điều hành, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; chú trọng đề ra những giải pháp 

cụ thể, linh hoạt theo từng thời kỳ. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu: Tổng 

doanh thu, doanh thu tính lương, năng suất lao động tăng trưởng bình quân 25%/năm trở lên; 

lợi nhuận tăng trưởng bình quân 15%/năm trở lên. Các nhóm dịch vụ trụ cột tăng trưởng bình 

quân 20%-25%/năm trở lên. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% chi, đảng bộ cấp cơ 

sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi, đảng bộ yếu kém. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; không có đảng viên vi phạm các quy định của Đảng về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng, kết nạp từ 150 đảng viên mới 

trở lên. 

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội 

Nguyễn Hùng Sơn cho biết, trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bưu điện 

thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 5 nhóm giải pháp xây dựng Đảng 

và 2 nhóm giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo đó, bên cạnh thực hiện nâng cao 

năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu 

quả mạng lưới, Bưu điện thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong các lĩnh vực hoạt động. 

"Đại hội đại biểu Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 với 

chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” sẽ được tổ chức trong hai 

ngày 21 và 22-7 tới. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ 

tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy truyền thống của Bưu điện thành phố Hà 

Nội, đổi mới toàn diện về nhận thức và hành động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số 

của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam", Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện thành phố Hà 

Nội Nguyễn Hùng Sơn nói. 



 

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc online 

Ngày đăng: 12/07/2020 
Mục: Thời sự 

Ngày đầu ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam: Vĩnh Phúc vận động được 1.275 

người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

Ngay sau lễ phát động ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam (11/7), cán bộ BHXH 

tỉnh và Bưu điện tỉnh đã diễu hành qua các tuyến phố, khu dân cư tuyên truyền, vận 

động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Trong ngày đầu ra quân, toàn tỉnh 

đã vận động được được 398 người tham gia BHXH tự nguyện, 877 người tham gia 

BHYT hộ gia đình. 

 

Diễu hành tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Dương Chung 

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn tỉnh tăng gần 130 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Trước đó, 

BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thành công lễ ra quân hưởng ứng tháng vận 

động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân; đã vận động được 459 người tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện và 632 người tham gia bảo hiểm y tế. Đây là nỗ lực của ngành BHXH tỉnh và 

Bưu điện tỉnh lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Mai Anh 



 

Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản 

Ngày đăng: 12/07/2020 
Mục: Thời sự 

Ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - vận động người dân tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình 

Ngày 11/7 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp cùng với Bưu điện 

Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam - 

Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đồng 

bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc. 

 

 Quang cảnh buổi ra quân. 

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, lễ ra quân gắn với nội 

dung truyền thông về vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích tham 

gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phát triển đối tượng tham gia, từ đó truyền tải 

thông điệp “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khoẻ Nhân dân thông qua chính sách 

BHXH, BHYT”; “Tham gia BHXH, BHYT là trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân”; 

“Tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu hàng tháng và chăm sóc sức khỏe về già” 

cùng nhiều lợi ích thiết thực khác. 

Lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo 2 hình thức: trực tuyến và tuyên truyền lưu động. 

Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, 

thành phố; đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động với 708 đoàn diễu hành lưu động, tư vấn 

và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm toàn quốc, 

bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH, BHYT (với quy 

mô 01 đoàn diễu hành lưu động/1 quận, huyện, thị xã,…), đảm bảo an toàn giao thông. 

Sau 2 năm tích cực thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, đến hết năm 2019, số người tham gia 

BHXH tự nguyện tăng vượt bậc với 574 nghìn người; riêng trong năm 2019, số người tham 

gia BHXH tự nguyện tăng mới bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện của cả 11 năm 

trước cộng lại. 

Sau gần 06 năm triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi đến nay, công tác tổ chức thực hiện 

chính sách BHYT đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện tỷ lệ bao phủ BHYT ở nước ta đã đạt gần 

90% dân số; số người tham gia BHYT tăng nhanh qua các năm, bình quân mỗi năm tăng 



48%, từ năm 2015-2019 tăng hơn 15 triệu người, đến hết năm 2019 đã có 85,636 triệu người 

tham gia BHYT, trong đó diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm yếu thế. 

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây thiệt hại đến tình hình kinh tế, xã hội 

đất nước, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kết quả là: số người tham gia BHXH bắt buộc là 

14,473 triệu người, đạt 90,2% kế hoạch giao; số người tham gia BH thất nghiệp là 12,716 

triệu người, đạt 88,4% kế hoạch giao; số người tham gia BHYT là 85,521 triệu người, đạt 

97,1% kế hoạch giao và đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số. 

Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện là 670,8 nghìn người, đạt 55,9% kế hoạch 

giao, tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019. Với những kết quả đạt được có thể khẳng định, 

chính sách BHXH, BHYT thực sự trở thành những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội nước 

ta, là chính sách an sinh không thể thiếu trong đời sống của người dân, là lưới an sinh đảm 

bảo giảm đói nghèo và bảo vệ người dân khi không may gặp bất trắc, khi già cả, ốm đau... 

 

Hình ảnh về lễ ra quân hưởng ứng sự kiện tại Hà Nội.  

 

 Các đồng chí lãnh đạo lưu niệm với đoàn trước giờ ra quân hưởng ứng sự kiện ngành bảo 

hiểm. 



 

 Các hình thức tuyên truyền khác của Lễ ra quân được áp dụng gồm: treo băng rôn, khẩu 

hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động, tuyên truyền lưu động để truyển tải các thông điệp về 

chính sách BHXH, BHYT. 

 

Các phương tiện ô tô, xe máy tham gia tuyên truyền lưu động.  

 



Một thông điệp vận động người dân tham gia bảo hiểm. 

 

 Ngày 11/7 hằng năm trở thành Ngày BHYT Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong 

công cuộc thực thi và thực hiện chính sách pháp luật BHYT toàn dân theo Nghị quyết của 

Đảng 

 

 



 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội 

Ngày đăng: 12/07/2020 

Mục: Thông tin ngành Bảo hiểm xã 

hội 

Ra quân tuyên truyền về BHXH, BHYT: Lan toả từ đồng bằng đến miền biển 

Một số tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung đã đạt 

được kết quả khả quan trong ngày đầu ra quân. Đây là hoạt động phối hợp giữa ngành 

BHXH và Bưu điện các địa phương nhằm hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam. 

Ngày 12/7, bà Phạm Thị Mỹ- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang phấn khởi cho hay “kết 

quả còn hơn mong đợi”. Cụ thể, cuối ngày đầu ra quân (11/7), tỉnh đã chốt số liệu có tổng 

cộng 1.401 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và 2.311 người tham gia BHYT hộ gia 

đình. 

 

“Đặc biệt, dịp này BHXH tỉnh Tiền Giang còn nhận được hơn 84 triệu đồng từ sự ủng hộ của 

3 ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn (Vietcombank, Vietinbank và Liên Việt Post Bank). 

Toàn bộ số tiền này, chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương lựa chọn người phù hợp để trao 

tặng thẻ BHYT, nhằm chia sẻ yêu thương”- bà Mỹ chia sẻ. 

Từ Kiên Giang, ông Nguyễn Công Chánh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh cũng cho biết, trong 

ngày đầu phối hợp cùng Bưu điện ra quân, đã nhận được hiệu ứng tích cực với khoảng 1.000 

người tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện. 
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Trong khi đó, ở "xứ tôm" Bạc Liêu, theo thông tin nhanh từ Văn phòng BHXH tỉnh, qua 36 

tiếng ra quân, đã có tới 1.174 người tham gia BHYT hộ gia đình và 258 người tham gia 

BHXH tự nguyện. 

Tại TP.HCM, nơi có hơn 10 triệu dân, với rất nhiều nỗ lực, dịp này cơ quan BHXH và Bưu 

điện TP.HCM đã đặt mục tiêu vận động được 60.000 người tham gia BHYT hộ gia đình và 

3.000 người tham gia BHXH tự nguyện. "Chúng tôi và Bưu điện TP.HCM sẽ dốc sức thực 

hiện mục tiêu này"- đại diện BHXH TP.HCM chia sẻ. 

 

Còn tại Đồng Nai, theo thông tin từ Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH 

tỉnh), chỉ trong ngày đầu ra quân, đã vận động được 558 người tham gia BHXH tự nguyện và 

341 người tham gia BHYT hộ gia đình. 

Ở tỉnh miền biển Bình Thuận, ông Đặng Minh Thông- Phó Giám đốc BHXH tỉnh không giấu 

được niềm vui khi cho biết, trong ngày đầu ra quân, toàn tỉnh đã vận động được thêm 532 

người tham gia BHXH tự nguyện và 370 người tham gia BHYT hộ gia đình. 

 

Cũng là tỉnh duyên hải miền Trung, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Phú Yên đã chung sức vận 

động được thêm 1.019 người tham gia BHYT hộ gia đình và 535 người tham gia BHXH tự 

nguyện trong ngày đầu ra quân. 

Có thể thấy, để “dệt lưới an sinh” thành công, công tác truyền thông đã được các địa phương 

đặc biệt lưu tâm, coi đó là việc làm thường xuyên, liên tục theo hướng “mưa dầm thấm lâu”. 

Từ đó, giúp các cấp, các ngành và người dân tiếp cận được kịp thời những thông tin về 

BHXH, BHYT, làm thay đổi nhận thức của nhiều người đối với việc chung tay đảm bảo an 

sinh xã hội vững bền. 

http://baobaohiemxahoi.vn/media/articles/images/vanman/07.2020/4c7612e4-0568-4737-9f43-3d61693750e5.jpg
http://baobaohiemxahoi.vn/media/articles/images/vanman/07.2020/d27bd7a6-27af-40a0-8c10-06ef60a3ad76.jpg


Chính bởi vậy, kết quả thu được trong dịp ra quân lần này đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng 

của đông đảo người dân, cũng như sự đồng hành, ủng hộ của toàn hệ thống chính trị-xã hội, 

hướng đến mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau". 

Đỗ Bá 



 

Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 12/07/2020 
Mục: Thời sự 

Thêm nhiều hộ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế gia đình 

Sáng 11/7, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức 

Lễ ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam và tuyên truyền, vận động người 

dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình. 

 

Các đại biểu tham dự lễ ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam và tuyên truyền, 

vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ảnh: 

Nguyễn Nam/TTXVN 

Ông Lê Bá Toàn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa cho biết: Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Thanh Hóa đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm sẽ thu hút thêm khoảng 58.780 người tham 

gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và khoảng 131.000 người tham gia Bảo hiểm y tế sau thời gian 

dịch bệnh COVID-19. Trong ngày ra quân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh 

Thanh Hóa kỳ vọng sẽ thu hút được trên 2.500 người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự 

nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình. 

Để tiến nhanh tới Bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh 

Thanh Hóa đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để người dân hiểu một cách sâu sắc về 

bản chất tốt đẹp của chính sách Bảo hiểm xã hội trong việc ổn định đời sống, đảm bảo an sinh 

xã hội của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, hệ thống đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 

và mạng lưới cộng tác viên được mở rộng đến từng xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân 

phố, tạo thuận lợi cho người dân. 

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Thanh Hóa có trên 3,1 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế, 

đạt tỷ lệ bao phủ 87,6 % dân số, trong đó trong đó số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự 

nguyện đạt 31,5 nghìn người. Năm 2020 dự kiến số thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm 

y tế trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 8.700 tỷ đồng. 

Sau lễ ra quân, gần 200 cán bộ công nhân viên chức của 2 ngành Bưu điện và Bảo hiểm xã 

hội cùng 27 đội tuyên truyền của các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt xuống đường, ra quân 

cổ động, tuyên truyền trên các tuyến phố chính và chia nhóm nhỏ đến các khu dân cư, trung 

tâm thương mại, nhà dân để tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự 

nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình. 

* Sáng 11/7, tại Lễ ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam “Tuyên truyền vận 

động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình”, bà Đoàn 



Thị Trinh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương thông tin: Những tháng gần đây, số 

người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong tỉnh tăng nhanh. Cụ thể, ngay trong đợt ra 

quân toàn tỉnh lần thứ nhất vào ngày 23/5, đã có thêm 406 người tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện. Việc phát triển đối tượng mới tham gia bảo hiểm xã hội của Hải Dương đạt những 

con số ấn tượng: tháng 5/2020, có thêm 1.500 người tham gia và tháng 6/2020 có thêm 4.100 

người, đưa tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong toàn tỉnh Hải Dương đạt 

trên 26.100 người, tăng 6.310 người so với thời điểm tháng 12/2019. 

 

Tuyên truyền và hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ 

gia đình tại chợ An Ninh (TP Hải Dương). Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN 

Có được những kết quả này là nỗ lực của cơ quan bảo hiểm xã hội toàn tỉnh, khắc phục những 

ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể, trong những tháng đầu năm, công tác tuyên truyền 

được đẩy mạnh. Riêng trong tháng 5/2020, bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã 

phối hợp với các hội đoàn thể, cơ quan bưu điện tổ chức 53 hội nghị tuyên truyền. 

Đối với những đơn vị sử dụng lao động buộc phải cắt giảm lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội 

đã có văn bản gửi các đơn vị này phối hợp tuyên truyền đến người lao động khi chấm dứt hợp 

đồng làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì không thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần mà 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo quyền lợi. Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm 

tích cực rà soát, đánh giá hoạt động của các đại lý thu toàn tỉnh, củng cố, đào tạo, tập huấn, 

hướng dẫn truyền thông phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y 

tế hộ gia đình; mặt khác, đã ký hợp đồng đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ 

thống Viettel tỉnh. 

Ngay sau lễ ra quân và diễu hành tuyên truyền trên các tuyến phố, cán bộ và nhân viên bảo 

hiểm xã hội Hải Dương đã chia thành nhiều đoàn tư vấn tỏa đến các điểm chợ dân sinh như 

chợ Ngọc Châu, An Ninh, Tiền Tiến, Vũ Thượng, Quyết Thắng, Cẩm Thượng, chợ Hồ Máy 

Sứ, chợ Thượng Đạt, chợ Hội Đô. Người dân được phát tờ rơi và tuyên truyền về những 

quyền, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Bảo hiểm các huyện, 

thị xã, thành phố cũng đồng loạt ra quân tuyên truyền tới cơ sở. 

Tỉnh Hải Dương phấn đấu năm 2020 có trên 32.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện và 386.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, nâng tổng số người tham gia 

bảo hiểm xã hội trong toàn tỉnh đạt 40,23% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia và 

90,1% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế. 

 

 



 

Nguồn: Báo Hậu Giang online 

Ngày đăng: 13/07/2020 
Mục: Bảo hiểm xã hội 

Ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 

Cuối tuần qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đã 

tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam - Tuyên truyền, vận 

động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Lễ ra quân đã được tổ chức 

trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu 

Trung ương, ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, chủ trì lễ ra quân. 

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh ra quân tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường trên 

địa bàn thành phố Vị Thanh. 

Theo số liệu từ BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 6 năm 2020, ước tính toàn quốc đã có 

15,144 triệu người tham gia BHXH, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 

triệu người, số người tham gia BHXH tự nguyện là gần 671.000 người. Số người tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp là hơn 12,7 triệu người. Số người tham gia BHYT là trên 85,5 triệu 

người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số. Tại lễ ra quân trực tuyến, lãnh đạo BHXH Việt Nam 

cũng tiến hành đánh trống ra quân tuyên truyền lưu động. 

- Cùng với lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, BHXH tỉnh Hậu Giang đã phối hợp 

cùng Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền lưu động về BHXH tự nguyện, BHYT hộ 

gia đình. Thời gian qua, BHXH tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong 

công tác vận động BHXH, BHYT. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tính đến 

ngày 30-6, toàn tỉnh có 620.599 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 84,66% dân số của tỉnh, mỗi 

năm có hàng triệu lượt khám, chữa bệnh bằng BHYT và có 5.118 người tham gia BHXH tự 

nguyện. Đến hết năm nay, toàn tỉnh phấn đấu vận động người dân tham gia BHYT đạt 

90,21%. Kết thúc lễ ra quân, các đoàn diễu hành tư vấn và phát triển đối tượng tham gia 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng phương tiện xe ô tô, xe gắn máy có gắn các thông 

điệp tuyên truyền BHXH, BHYT cũng đã diễu hành quanh các trục đường trên địa bàn thành 

phố Vị Thanh. 

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN 



 

Nguồn: Báo VnExpress 

Ngày đăng: 13/07/2020 
Mục: Doanh nghiệp 

Mcredit hợp tác VNPost cung cấp giải pháp tài chính 

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam (VNPost) triển khai dic̣h vu ̣cho vay tiêu dùng. 

Theo thoả thuận mới ký kết, Mcredi hợp tác cùng VNPost mang đến giải pháp cho vay tiêu 

dùng thông qua hệ thống bưu điện trên toàn quốc. Việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp gia 

tăng cơ hội tiếp cận với người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi nhờ hệ thống bưu 

cục rộng khắp. Đồng thời góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen ở nhiều địa phương. 

Hiện tại, VNPost có hệ thống 13.000 điểm phục vụ trên cả nước để giới thiệu và triển khai các 

chương trình cho vay tiêu dùng. Trong khi đó, Mcredit cung cấp giải pháp tài chính minh 

bạch, với nhiều ưu đãi cho người dùng 

 

Mcredit ký kết hợp tác với VNPost– đơn vị có hệ thống 13.000 điểm phục vụ trên cả nước. 

Theo đó, người dân có nhu cầu vay tiêu dùng tại Mcredit có thể đến các điểm phục vụ của 

VNPost gần nhà để được tư vấn về các sản phẩm cho vay với thủ tục, giấy tờ đơn giản... Từ 

đó, khách hàng giải quyết được những khó khăn tài chính. 

Công ty Tài chính MB Shinsei (Mcredit) hoạt động theo mô hình công ty liên doanh với 2 cổ 

đông lớn là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng Shinsei (Nhật Bản). Mcredit 

luôn xác định con người là trọng tâm, đồng thời gắn trách nhiệm xã hội trong hoạt động kinh 

doanh, mang đến những sản phẩm tài chính phù hợp, thuận tiện cùng những trải nghiệm toàn 

diện cho người dân. 

Thiên Di 

Mcredit hiện trong top 4 công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam có mạng lưới rộng 

khắp cả nước với danh mục sản phẩm đa dạng gồm cho vay trả góp và cho vay tiền mặt. 

VNPost chuyên cung cấp dịch vụ bưu chính công ích phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã 

hội, xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính và bán lẻ hàng đầu Việt Nam. 

Hotline: 1900 63 67 69 Website: www.mcredit.com.vn Fanpage: Mcredit Vietnam 

https://mcredit.com.vn/
https://www.facebook.com/McreditVietNam/


 

Nguồn: Báo Dân Việt 

Ngày đăng: 13/07/2020 
Mục: Doanh nghiệp 

Mcredit bắt tay VNPost mang giải pháp tài chính đến gần hơn với người dân 

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam (VNPost) chính thức giới thiệu, triển khai dic̣h vu ̣ cho vay tiêu dùng thông qua maṇg 

lưới Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc. 

Trong lần hợp tác này, hai bên đã cùng đi đến thỏa thuận quan trọng, mang đến cho người 

dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi cơ hội tiếp cận gần hơn, dễ hơn với dic̣h vu ̣cho 

vay tiêu dùng. 

Công ty Tài chính MB Shinsei (Mcredit) hoạt động theo mô hình công ty liên doanh với 2 cổ 

đông lớn là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng Shinsei (Nhật Bản). Mcredit 

luôn xác định con người là trọng tâm và đề cao các giá trị đạo đức, nhân văn tốt đẹp, đồng 

thời gắn trách nhiệm xã hội trong họat động kinh doanh, mang đến những sản phẩm tài chính 

phù hợp, thuận tiện cùng những trải nghiệm toàn diện và chất lượng nhất cho người dân. 

 

Mcredit ký kết hợp tác với VNPost– đơn vị có hệ thống 13.000 điểm phục vụ trên cả nước. 

Với mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận dịch vụ cho vay tiêu dùng tới người dân ở khu vực 

nông thôn, miền núi vùng sâu vùng xa, cũng như nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân 

về các kênh cho vay lành mạnh, Mcredit ký kết hợp tác với VNPost– đơn vị có hệ thống 

13.000 điểm phục vụ trên cả nước để giới thiêụ và triển khai các chương trình cho vay tiêu 

dùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn. 

Việc hợp tác giữa Mcredit và VNPost, không chỉ là sự kết hợp lợi thế riêng vốn có của mỗi 

bên, đem lại giải pháp tối ưu hóa trong quá trình cung cấp dịch vụ tài chính tiêu dùng của 

Mcredit đến gần hơn với người dân ở khu vực nông thôn, miền núi vùng sâu vùng xa, hơn nữa 

còn góp phần đẩy lùi tín dụng đen. 

Theo đó, người dân có nhu cầu vay tiêu dùng tại Mcredit có thể đến các điểm phục vụ của 

VNPost gần nhà để được tư vấn về các sản phẩm cho vay với thủ tục, giấy tờ đơn giản… Từ 

đó, giúp khách hàng giải quyết được những khó khăn tài chính, nâng cao chất lượng sống 

cũng như hiện thực hóa những ước mơ về cuộc sống đủ đầy. 

Để tìm hiểu thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ khách hàng – 

Mcredit: 

https://danviet.mediacdn.vn/2020/7/13/mcredit--vnpost-1594618838856947555567.png


Hotline: 1900 63 67 69 - Website: www.mcredit.com.vn - Fanpage: Mcredit Vietnam 

Công ty Tài chính MB Shinsei (Mcredit) 

Là Top 4 Công ty Tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam có mạng lưới rộng khắp cả nước với 

danh mục sản phẩm đa dạng gồm 2 sản phẩm chính là cho vay trả góp và cho vay tiền mặt. 

Mcredit đã và đang mang đến những giải pháp tài chính phù hợp cho hàng triêụ khách hàng 

trên khắp đất nước Viêṭ Nam với nhiều ưu điểm vượt trội 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) 

Là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã 

hội, xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai. 

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước, VNPost đã 

khẳng định được ưu thế vượt trội của mình về năng lực phục vụ, sẵn sàng đáp ứng các yêu 

cầu của khách hàng trên mọi miền của đất nước. 

VNPost đang nỗ lực phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính chuyển 

phát, Tài chính và Bán lẻ hàng đầu Việt Nam, là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. 

 

 

 

 


