
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Cổng TTĐT Thái Bình 

Ngày đăng: 16/07/2020 
Mục: Bưu chính viễn thông 

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 5 

tháng đầu năm 2020 

 Hiện tại, Bưu điện tỉnh có 82 điểm cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (gồm 47 bưu cục và 35 điểm Bưu điện 

VHX). Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bưu điện Thành phố đặt 01 quầy phục 

vụ, thực hiện tiếp nhận yêu cầu chuyển trả kết quả giải quyết TTHC đến người dân, tổ chức. 

Theo báo cáo của Bưu điện tỉnh, tính đến tháng 5 năm 2020, tổng sản lượng hồ sơ tiếp nhận 

đạt 1.231 cái (tăng 38,21% so với cùng kỳ với doanh thu đạt gần 33 triệu đồng; tổng sản 

lượng hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC đạt 59.630 cái (tăng 50,63% so với cùng kỳ) với 

doanh thu đạt 1.130 triệu đồng; tổng sản lượng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 

TTHC đạt 457 cái, với doanh thu đạt 27 triệu đồng (tăng 59,12% so với cùng kỳ). 



 

Nguồn: Báo Yên Bái online 

Ngày đăng: 17/07/2020 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh: “Cánh tay nối dài” trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Những năm gần đây, Bưu điện tỉnh Yên Bái đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Các đại lý thu của bưu điện được ví như 

“cánh tay nối dài” của ngành BHXH trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân 

nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở 

mọi nơi, mọi lúc. 

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với BHXH tỉnh triển khai và làm tốt nhiều dịch vụ 

như: chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, cập nhật dữ liệu bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, 

tiếp nhận và chuyển trả hồ sơ, chuyển phát sổ BHXH... Đặc biệt, trong công tác phối hợp phát 

triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.  

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: "2 năm qua, Bưu điện tỉnh 

đã phối hợp với BHXH các cấp triển khai nhiều hội nghị tuyên truyền và phát triển người 

tham gia BHXH tự nguyện. Các hội nghị được tổ chức không kể ngày, tối, thứ Bảy, Chủ nhật 

hay ngày nghỉ lễ, miễn là thuận lợi cho người lao động. Ở nơi nào có người lao động tự do 

chưa tham gia BHXH đều có mặt nhân viên của chúng tôi. Tất cả các đối tượng có khả năng 

chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh đã, đang và sẽ 

được nhân viên bưu điện tiếp cận, tư vấn, giúp cho đối tượng hiểu được lợi ích để tham gia”.  

Năm 2020, Bưu điện tỉnh phấn đấu phát triển mới 6.000 đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện. Để đạt được kết quả trên, Bưu điện tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành 

trên địa bàn triển khai tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.  

Thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền tại các tổ, khu phố ở địa phương; thực hiện các 

hoạt động ra quân tuyên truyền với cờ phướn, biểu ngữ trên các tuyến đường đông dân cư để 

người dân biết chủ trương của Nhà nước về chính sách BHXH tự nguyện.  



Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc qua 

các tờ rơi được phát trực tiếp. Đặc biệt, nhân viên bưu điện đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến 

từng hộ kinh doanh, hợp tác xã, xưởng sản xuất để tuyên truyền, vận động.  

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết thêm: "Trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện, Bưu điện tỉnh chọn giải pháp chủ yếu là tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động 

ở các thôn, xóm, xã, phường. Đối tượng hướng đến là những người trong độ tuổi lao động, có 

thu nhập ổn định. Để mời được những đối tượng này đến tham dự hội nghị, chúng tôi phối 

hợp với chính quyền địa phương trong việc phát giấy mời, giấy mời phải có chữ ký của lãnh 

đạo phường, xã nhằm tạo niềm tin cho nhân dân. Sau đó, cán bộ bưu điện ở các đại lý xã, thôn 

cùng các đoàn thể ở cơ sở đến từng nhà người dân để tư vấn trước cho họ về sự ưu việt của 

chính sách BHXH tự nguyện”.  

Xác định, mỗi cán bộ, công nhân viên bưu điện là 1 tuyên truyền viên tích cực, tại các buổi 

tuyên truyền do bưu điện tổ chức, người dân có thể trực tiếp đăng ký tham gia BHXH tự 

nguyện, được cơ quan BHXH tiến hành cấp sổ tại chỗ. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo nên 

hầu hết các hội nghị tuyên truyền mà Bưu điện tỉnh tổ chức đã rất thành công và đem đến hiệu 

quả thiết thực.  

Trong quý IV/2018 và năm 2019, Bưu điện tỉnh đã phát triển được gần 6.200 người tham gia 

BHXH tự nguyện tăng mới. Đặc biệt trong 4 tháng đầu năm 2020, thời điểm khó khăn do dịch 

bệnh Covid-19 không thể tổ chức được các hội nghị tuyên truyền nhưng bằng nhiều giải pháp 

sáng tạo như livestream trên mạng xã hội, Bưu điện tỉnh đã phát triển mới được 1.108 người 

tham gia, để 6 tháng đầu năm 2020 đã phát triển lên trên 2.840 người tham gia BHXH tự 

nguyện. 

Với lợi thế có mạng lưới rộng khắp ở 150 xã, 27 bưu cục, lực lượng lao động đông, chuyên 

nghiệp, hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh chính là "cánh tay nối dài” để đưa các chủ trương, 

chính sách về BHXH và BHYT đến gần hơn với người dân. Mỗi nhân viên, đại lý của hệ 

thống bưu điện trở thành tuyên truyền viên hiệu quả trong tiếp cận và phát triển đối tượng 

tham gia BHXH tự nguyện.  

Hồng Duyên 



 

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam 

Ngày đăng: 16/07/2020 
Mục: Doanh nhân 

6 tháng đầu năm, Vietnam Post đạt doanh thu trên 12.600 tỷ đồng 

6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đạt doanh thu 

trên 12.680 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 270 tỷ đồng. 

 

Kết quả này được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam công bố Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng 

đầu năm. Đây là kết quả đạt được trong bối cảnh Vietnam Post vừa hoàn thành tốt các dịch vụ 

bưu chính công ích vừa triển khai các chương trình, đề án lớn của Chính phủ và đặc biệt là 

dịch bệnh Covid-19 tác động không nhỏ tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn 

mạng lưới. 

Các lĩnh vực trụ cột như: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông 

và dịch vụ hành chính công đều có sự tăng trưởng. Trong đó các dịch vụ thuộc lĩnh vực tài 

chính bưu chính tăng bình quân gần 20% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý dịch vụ bảo 

hiểm phi nhân thọ PTI tăng hơn 86%, dịch vụ tín dụng tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 

2019. Mặc dù trong thời gian diễn ra dịch Covid_19 việc tiếp xúc trực tiếp với người dân gặp 

nhiều hạn chế, tuy nhiên do đổi mới về phương thức tuyên truyền, vận động nên 6 tháng đầu 

năm, Vietnam Post vẫn phát triển được 140.000 người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT 

hộ gia đình.  

Nhóm dịch vụ hành chính công của Vietnam Post cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong 

thời gian diễn ra dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội trên cả nước.  6 tháng đầu năm 

2020, toàn quốc có gần 8,5 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được 

chuyển qua Bưu điện, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019. Đến nay cũng có 30 tỉnh, thành 

phố đã triển khai đặt bộ phận Một cửa tại trụ sở của Bưu điện, trong đó có 14 trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp tỉnh, 46 bộ phận Một cửa cấp huyện và 64 bộ phận Một cửa cấp xã. 

32 tỉnh, thành phố đã triển khai việc bố trí nhân viên Bưu điện hỗ trợ cán bộ, công chức tại bộ 

phận Một cửa các cấp trong việc tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.  



 

Nhân viên Bưu điện văn hóa xã hướng dẫn người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.  

Mặc dù mới tham gia triển khai việc định danh và xác thực điện tử, tuy nhiên Vietnam Post đã 

nhanh chóng xây dựng hệ thống định danh, xác thực điện tử PostID và bắt đầu triển khai miễn 

phí cho người dân. Hiện Vietnam Post đã phát triển được hơn 91.000 tài khoản PostID cho 

người dân và các tổ chức doanh nghiệp trên cả nước. Hệ thống định danh xác thực điện tử 

PostID đã được kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và những Cổng dịch vụ công Bộ ngành, địa phương có kết 

nối trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tài khoản PostID cũng có thể đăng nhập vào các hệ 

thống của Bưu điện để sử dụng các dịch vụ do Bưu điện cung cấp hoặc các hệ thống của 

những đơn vị khác có kết nối với Bưu điện (Cổng dịch vụ công quốc gia…) để sử dụng dịch 

vụ mà không cần phải khai báo, tạo tài khoản và xác thực thông tin.  

Ngoài ra, Vietnam Post còn kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để triển khai 

việc chuyển trả giấy phép lái xe cho người dân và chuyển trả giấy tờ tạm giữ cho người vi 

phạm giao thông khi nộp phạt trực tuyến trên Cổng.  

Huyền Anh 



 

Nguồn: Báo Hòa Bình điện tử 

Ngày đăng: 17/07/2020 
Mục: Xã hội 

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế tại nhà 

Chỉ cần một chiếc máy tính hay điện thoại kết nối internet người tham gia BHXH, BHYT có 

thể sử dụng 2 dịch vụ trực tuyến: "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình” và "Đóng tiếp BHXH 

tự nguyện” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, người tham gia có thể tự nộp tiền hoặc 

cấp lại thẻ tại nhà. 

Sau 8 năm làm việc tại một doanh nghiệp may mặc tư nhân, chị Nguyễn Thị Huệ, xã Trung 

Minh (TP Hòa Bình) quyết định nghỉ việc tự kinh doanh. Có chút thu nhập, chị vẫn tiếp tục 

đóng BHXH tự nguyện dành khi về già và tham gia BHYT hộ gia đình. Mỗi lần đến hạn đóng 

tiền hoặc gia hạn thẻ, chị phải đến bưu điện xã để làm thủ tục. Tuy nhiên, do đặc thù công 

việc kinh doanh nên nhiều lúc chị cũng ngại. Nghe thông tin có thể thực hiện việc làm này 

trên máy tính nên chị tự tìm hiểu và thao tác theo hướng dẫn. Chị cho biết: Ban đầu tôi nghĩ 

sẽ khó thực hiện bởi mình không thạo máy tính. Nhưng xem qua video và đọc kỹ hướng dẫn, 

tôi thấy cũng dễ dàng. Qua đây, tôi cũng truy cập và biết được nhiều thông tin về quá trình 

mình tham gia BHXH, BHYT, những quyền lợi được hưởng mà trước đây không biết.  

Đây là dịch vụ BHXH Việt Nam đã, đang triển khai tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, cho phép người dân nộp trực tuyến số tiền đóng BHXH tự nguyện của mình 

(hoặc người thân). Dịch vụ này giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại, khuyến khích người dân 

tham gia, để tiến tới mục tiêu BHXH toàn dân. Cùng với đó, 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. Người dân có thể thực hiện các dịch vụ 

công cơ bản như: cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; giải quyết hưởng BHXH 1 lần; giải quyết 

hưởng trợ cấp 1 lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước 

ngoài để định cư; giải quyết hưởng chế độ tử tuất, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 

tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định 

cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; giải quyết di chuyển đối 

với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, 

trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác; giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối 

với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, 

chấm dứt hưởng BHXH; giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-

TTg, Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg; người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền 

mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, 

thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh... 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công về BHXH, 

BHYT, BHXH Việt Nam đã thực hiện 2 motion graphic: "Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên 

Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam” và "Hướng dẫn kê khai hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công 

BHXH Việt Nam” đối với cá nhân. BHXH Việt Nam cung cấp 2 motion graphic này tại các 

link youtube sau đây: Motion graphic "Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công 

BHXH Việt Nam” https://www.youtube.com/watch?v=f3nh5RswGAk; Motion graphic 

"Hướng dẫn kê khai hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam” 

https://www.youtube.com/ watch?v=mRinPhYqQBo. 

Qua triển khai 2 dịch vụ này, ngành BHXH mong muốn mang lại tiện ích, tạo thuận lợi, tiết 

kiệm thời gian, chi phí khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, qua 

đó, khuyến khích người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình, góp 

phần hoàn thành mục tiêu BHXH và BHYT  toàn dân. 



Việt Lâm 



 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 17/07/2020 
Mục: Y tế 

Lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương vừa phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tổ chức ra 

quân nhân dịp “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham 

gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình” tại các huyện, thị, thành 

phố trên địa bàn tỉnh. 

 

 Xuất quân tuyên truyền tại BHXH TX.Bến Cát 

 Việc tổ chức “Lễ ra quân Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham 

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

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tại buổi lễ, lãnh đạo cơ quan BHXH Bưu điện tỉnh và 

các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã quán triệt ý nghĩa và mục đích của đợt ra quân lần này 

là tuyên truyền, vận động trực tiếp đến đối tượng người nông dân, lao động tự do chưa tham 

gia BHXH, BHYT; đồng thời giao chỉ tiêu tuyên truyền, vận động cho các nhóm, quyết tâm 

hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

“Để tiếp tục phát huy kết 

quả đạt được, BHXH tỉnh 

và BHXH các huyện, thị, 

thành phố sẽ tiếp tục liên 

hệ xã, phường, thị trấn 

tổ chức tư vấn trực tiếp 

về chính sách BHXH 

tự nguyện và BHYT 

hộ gia đình tại các khu 

phố, ấp và “đi từng ngõ, 

gõ cửa từng nhà” tư vấn, 

tuyên truyền tại các 

hộ gia đình với 

sự hỗ trợ của ban điều 

hành khu phố, tổ trưởng 

khu phố. Ngoài ra, BHXH 



Cũng trong dịp này, còn có lễ diễu hành bằng xe ô tô và xe gắn 

máy trên đường phố, đoàn cũng đã tuyên truyền lưu động bằng 

xe loa phát thanh về những lợi ích của việc tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình và các xe máy có gắn phướn tuyên 

truyền đi dọc các tuyến đường chính, các khu dân cư trên địa 

bàn huyện, thị, thành phố. Qua đó, đã thu hút sự quan tâm đông 

đảo của bà con nhân dân trên địa bàn. 

Tiếp theo đó, gần 200 nhóm hoặc cặp đôi đi tuyên truyền, phát 

tờ rơi, vận động trực tiếp tại các hộ dân trên địa bàn các khu 

phố, ấp trên toàn tỉnh, trong đó có lựa chọn địa bàn tiềm năng 

là các khu vực có nhiều lao động tự do, tự kinh doanh… tuyên 

truyền, vận động họ tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu và thẻ BHYT khi về già; 

tham gia BHYT hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Hai chính sách này đều 

hướng tới mục tiêu an sinh xã hội cho toàn dân, qua việc mở rộng đối tượng tham gia và nâng 

cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT ai cũng có thể có lương hưu khi hết tuổi lao động và có thẻ 

BHYT để khám chữa bệnh. 

Bà Lê Minh Lý, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết để đạt hiệu quả cao trong đợt ra quân lần này, 

giải pháp cốt lõi của tỉnh là phải phân công cán bộ viên chức bám sát địa bàn khu phố, ấp và 

có lãnh đạo phụ trách theo dõi đôn đốc theo địa bàn. Trước ngày ra quân, cán bộ viên chức là 

đầu mối đã được phân công trực tiếp liên hệ với khu phố, ấp liên hệ trước với trưởng khu phố 

để cử cán bộ trong ban điều hành khu phố, ấp và tổ trưởng các tổ dân phố cùng đi với các 

nhóm hoặc các cặp đôi tuyên truyền để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình. Vì cán bộ khu phố, ấp là người gần dân, thông thuộc địa bàn và tiếng nói 

của họ rất có ý nghĩa với người dân. 

Kết quả, rất nhiều gia đình nhiệt tình hưởng ứng tham gia cho những thành viên thuộc đối 

tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, sau đó họ còn tác động cho hàng 

xóm, con cháu mình cùng tham gia. Ngoài ra, các nhóm tuyên truyền còn tư vấn trực tiếp cho 

các tiểu thương ở các chợ truyền thống, các mặt phố nhiều người kinh doanh mua bán và các 

khu nhà trọ có nhiều lao động tự do… 

Với mục đích vận động người lao động tự do, nông dân, người nội trợ, tự kinh doanh tại nhà, 

tiểu thương và người tự tạo việc làm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT góp phần hoàn thành 

mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2020. Với giải pháp nêu 

trên, trong 2 ngày ra quân tuyên truyền, vận động đã có 1.152 người tham gia BHXH tự 

nguyện và 5.365 người tham gia BHYT hộ gia đình. 

 T.VY 

 

tỉnh và Bưu điện tỉnh 

sẽ có các giải pháp tư vấn, 

tuyên truyền tại các 

chợ truyền thống, phối hợp 

với đoàn thể tổ chức các 

hội nghị tuyên truyền”. 

(Bà Lê Minh Lý, 

Giám đốc BHXH tỉnh) 



 

Nguồn: Báo Lao động Thủ đô 

Ngày đăng: 16/07/2020 
Mục: Thời sự 

Hà Nội thí điểm thanh toán điện tử không dùng tiền mặt với hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến 

UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin để dễ dàng tiếp cận với các phương thức thanh toán điện tử hiện đại. Tuyên 

truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

tăng cường thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng hàng hóa, 

dịch vụ. 

Để thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử, 

thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ 

công, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số trên địa bàn thành phố Hà Nội, 

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị quản lý tập 

trung triển khai các  nhiệm vụ cụ thể: 

Sở Công Thương: Chủ trì xây dựng Hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng 

kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội và tổ chức triển khai thực hiện. Chủ trì, phối 

hợp với các sở, ngành và đơn vị triển khai các sự kiện về hoạt động thương mại điện tử và 

TTKDTM. Phối hợp với Bộ Công Thương, Amazon Global Selling, Google... tổ chức hội 

thảo hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận với các sàn giao dịch thương mại điện 

tử, cập nhật kiến thức số, tăng hiệu quả kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Khuyến khích 

các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua các kênh thương mại điện tử góp phần 

đạt chỉ tiêu xuất khẩu hàng hóa được giao. 

 

Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt 

Sở Thông tin và Truyền thông phải phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh 

Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị thực hiện thí điểm thanh toán điện tử không dùng tiền mặt 

đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thể thanh 

toán trực tuyến dịch vụ công; 

Phối hợp các sở, ngành tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thanh toán trực tuyến dịch 



vụ công. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi 

mới sáng tạo Hà Nội… 

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin phục vụ phát triển thương mại điện tử, xây dựng Chính quyền điện tử và 

Thành phố thông minh. 

UBND Thành phố yêu cầu Sở Du lịch có các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả và năng lực 

quản lý nhà nước về thương mại điện tử, trong đó chú trọng tạo môi trường thuận lợi và 

khuyến khích các doanh nghiệp du lịch ứng dụng thương mại điện tử; đẩy mạnh ứng dụng 

thương mại điện tử vào công tác xúc tiến du lịch, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, sản 

phẩm du lịch. 

Cùng với đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền các ứng dụng tham gia truy suất nguồn gốc, thương mại điện tử trong nông sản, 

khuyến khích các cơ sở sản xuất tiêu biểu, hệ thống phân phối uy tín tham gia các sàn giao 

dịch thương mại điện tử, sử dụng các công cụ trong thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị khuyến khích doanh nghiệp đăng ký kinh 

doanh trực tuyến, sử dụng các dịch vụ tiện ích trong công tác đăng ký doanh nghiệp, sử dụng 

Website/ứng dụng cung cấp thông tin doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

cung cấp thông tin doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử trên 

địa bàn Thành phố. Hỗ trợ các nhà đầu tư/chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng thương mại điện 

tử, công trình phục vụ hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố. 

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng và triển khai Quy tắc ứng xử văn minh, hiện đại trong giao 

dịch điện tử, mua bán hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng. 

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế, bệnh viện phối hợp với các ngân hàng thương mại 

trên địa bàn thực hiện chi tiêu công, thu viện phí,...bằng phương thức TTKDTM. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, trường học phối hợp với các 

ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh phát triển các hình thức thẻ học đường để thu 

học phí, các dịch vụ và các khoản chi tiêu công bằng phương thức TTKDTM. 

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị thuộc đối tượng quản lý phối hợp với các ngân hàng 

thương mại phát triển các loại thẻ phi vật lý, thẻ không tiếp xúc để thu phí cầu đường, mua 

xăng dầu, mua vé xe buýt, đi taxi,... 

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ 

đạo các đơn vị thu giá dịch vụ nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường phối hợp với các ngân 

hàng thương mại thu bằng phương thức TTKDTM. 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo 

hiểm y tế thông qua các phương tiện thanh toán điện tử; đẩy mạnh kết nối với Kho bạc Nhà 

nước, các ngân hàng thương mại thực hiện thu/chi trả bảo hiểm xã hội đạt cấp độ 4; chi trả trợ 

cấp xã hội, lương hưu vào tài khoản cho các đối tượng thụ hưởng. 

Cục Thuế thành phố Hà Nội: phối hợp Sở Công Thương xây dựng Hệ thống thông tin quản lý 

thanh toán tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xây dựng 

phương án báo cáo cấp thẩm quyền để triển khai trên toàn địa bàn phương thức nộp thuế điện 

tử đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 

Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện thí điểm 

thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp 

với Sở Công Thương xây dựng Hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng kinh 

doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khuyến khích các tổ chức tín dụng, tổ chức trung 

gian thanh toán phát triển các giải pháp thanh toán điện tử trong thương mại điện tử. 



Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, ngân hàng nước 

ngoài trên địa bàn đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh 

toán/chuyển tiền điện tử hiện đại, dễ sử dụng, tạo thuận lợi cho khách hàng trong thanh toán 

mua bán hàng hóa dịch vụ cũng như thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn, viện phí, cước điện 

thoại, viễn thông, truyền hình cáp, chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Tuyên truyền, 

quảng bá, giới thiệu về các phương tiện TTKDTM cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận 

thẻ và lợi ích của TTKDTM trong phát triển thương mại điện tử nhằm tăng cường sử dụng thẻ 

thanh toán, ví điện tử trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ; 

Tiếp cận và phát triển dịch vụ thẻ đối với khách hàng ở khu vực nông thôn. Tăng cường đảm 

bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong giao dịch TTKDTM; có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn 

khách hàng phòng tránh rủi ro, thủ đoạn gian lận; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát hệ 

thống máy ATM, POS, tăng cường hệ thống an toàn, bảo mật. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, 

phát triển mạnh các phương thức thanh toán điện tử như ngân hàng trực tuyến, thanh toán qua 

Internet, điện thoại di động, thẻ thanh toán không tiếp xúc và chấp nhận thanh toán không tiếp 

xúc, thanh toán không tiếp xúc trên di động, thanh toán trường gần (NFC) trên di động, thanh 

toán dựa trên nền tảng công nghệ đám mây, thanh toán số và thương mại dựa trên thiết bị điện 

tử. 

UBND quận, huyện, thị xã: Tăng cường công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin để dễ dàng tiếp cận với các phương thức thanh toán điện tử hiện đại. Tuyên truyền, 

vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại - dịch 

vụ, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tăng cường sử dụng các phương tiện TTKDTM trong mua 

sắm, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại và 

các trung gian thanh toán trên địa bàn được tiếp cận và triển khai các phương thức TTKDTM. 

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan khác như Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT Hà Nội; 

Tổng công ty Điện lực Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội tiếp tục mở 

rộng triển khai các hình thức, công cụ thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt. 

T.Vũ 

 

 


