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Hội nghị về an toàn, an ninh bưu chính và mã địa chỉ bưu chính Vpostcode 

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm 

an toàn, an ninh bưu chính và mã địa chỉ bưu chính Vpostcode. Thứ trưởng Bộ TT&TT 

Phạm Anh Tuấn đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh 

đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Công thương và một số 

doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho biết, hiện nay, thị 

trường bưu chính, chuyển phát đang ngày càng mở rộng với sự bùng nổ của thương mại điện 

tử, tốc độ phát triển thương mại điện tử sẽ ngày càng cao và còn nhiều tiềm năng phát triển 

hơn nữa. Vì vậy, số lượng doanh nghiệp chuyển phát với quy mô hoạt động, doanh thu khác 

nhau xin cấp phép tăng nhanh. Hiện thị trường có tổng số 500 doanh nghiệp bưu chính, 

chuyển phát được cấp phép. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp vận tải cũng xin cấp phép để phục 

vụ thị trường nội địa. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhận định có một số hiện tượng nhức nhối như doanh nghiệp áp 

dụng giá dịch vụ bưu chính, vận chuyển dưới giá thành để cạnh tranh dẫn đến bóp méo thị 

trường; Nhiều doanh nghiệp xin cấp phép để xe được ghi chữ “Xe bưu chính” nhưng không 

thực hiện chuyển phát mà để tránh bị kiểm tra... 

Thứ trưởng cho biết, Bộ TT&TT sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, chuyển đổi số 

thành công và tham gia vào chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế nhưng các doanh nghiệp phải 

tuân thủ các quy định pháp luật để phát triển lâu dài, bền vững làm lành mạnh thị trường. 

Vừa qua, Bộ TT&TT đang lập cơ sở dữ liệu các doanh nghiêp bưu chính, chuyển phát để có 

dữ liệu, số liệu để quản lý và định hướng doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp cũng 

không nên chạy theo xu hướng thị trường như đã từng xảy ra đối với một số lĩnh vực mà giờ 

đây nhiều đơn vị phải thoái vốn do thị trường đã sàng lọc. 

  

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, ngày 8/5/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban 

hành Chỉ thị số 28/CT-BTTTT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu 

chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, 



vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu điện. Chỉ thị yêu cầu các doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường năng 

lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, an ninh hàng hóa, bố 

trí nhân lực bảo đảm kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát 

hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm. Do vậy, các doanh 

nghiệp, đơn vị bưu chính phải phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

 

Đại diện Bộ Công an trình bày tham luận tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an đã có tham luận chia sẻ về 

công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong cung ứng dịch vụ bưu chính, những khuyến 

cáo cần thiết đối với doanh nghiệp bưu chính trong phòng ngừa ngăn chặn phương thức, thủ 

đoạn kẻ xấu thường lợi dụng để gửi vật cấm gửi qua mạng bưu chính. 

Đại diện Cục An ninh Chính trị cũng đề nghị Bộ TT&TT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị như: 

Thanh tra Bộ. Vụ Bưu chính, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố và các doanh nghiêp bưu chính 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 95/CT-BTTTT năm 2016 về việc tăng cường công tác đảm 

bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính và Chỉ thị số 28/CT-

BTTTT ngày 8/5/2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính phục 

vụ Đại hội Đảng các cấp và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và 

phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu điện. 

Thông qua công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực, Bộ TT&TT, các doanh nghiệp bưu chính 

chủ động phối hợp, trao đổi với Bộ Công an khi có thông tin liên quan đến hoạt động gửi 

hàng cấm, đặc biệt là vũ khí, công cụ phương tiện hỗ trợ để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu 

tranh tội phạm. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Ngoài ra, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tổng kiểm 

tra mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Tại hội nghị, Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an đã giới 

thiệu những điểm mới của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cách 

nhận biết ban đầu về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các vật cấm khác và tình trạng mua 

bán, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và linh kiện để lắp ráp vũ khí trên không 

gian mạng, dịch vụ bưu chính vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức thủ đoạn hoạt 

động tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn cho công tác đấu tranh của các lực lượng chức năng. 

Thời gian qua, Cục đã phát hiện, xử lý 7.270 bưu phẩm, bưu kiện phát tán qua dịch vụ bưu 



chính chứa 8.022 loại vũ khí, linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn, gỡ bỏ 102 đường 

dẫn tài khoản Facebook, 6.000 đường dẫn video YouTube, 41 trang thông tin điện tử có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Chiều cùng ngày, Bưu điện Việt Nam đã trình bày tham luận về mã địa chỉ bưu chính 

Vpostcode và những khả năng ứng dụng trong thực tế. Theo đó, Vpostcode được phát triển 

trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia nhằm cung cấp các thông tin về vị trí và mã 

của bất kì địa điểm nào trên toàn quốc. Việc xây dựng mã địa chỉ bưu chính được thực hiện 

theo nguyên tắc mã vị trí mở OLC, chia bản đồ thành các lưới nhỏ đến diện tích phù hợp (3m 

x 3m) và gán mã cho từng ô trong lưới. 

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode có nhiều chức năng thiết thực cho người dùng như 

tra cứu tạo mã, định vị, chia sẻ mã địa chỉ, tìm đường, quản lý thông tin địa điểm,… Ngoài ra 

còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng 

đồng, giúp cho việc tìm kiếm địa chỉ nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của 

người sử dụng. 

Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode cũng dễ dàng tích hợp vào các nền tảng ứng dụng khác để 

gia tăng trải nghiệm trong việc tạo và sử dụng mã địa chỉ. Các DN tích hợp mã địa chỉ bưu 

chính để tạo thành nền tảng dùng chung sẽ tối ưu hoạt động chuyển phát và logistics, nâng 

cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Cơ quan quản lý nhà nước sử dụng mã địa chỉ bưu chính hoặc tích hợp với các ứng dụng, 

phần mềm, nền tảng số để thực hiện các công tác quản lý đô thị, y tế, xã hội, dịch vụ công 

trực tuyến,… góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, xây 

dựng Chính phủ điện tử. 

Để nền tảng mã địa chỉ bưu chính đi vào cuộc sống, thu hút đông đảo sự quan tâm của các tổ 

chức, cá nhân, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật, làm giàu cơ sở dữ liệu địa chỉ. Đồng 

thời bổ sung thêm các ứng dụng mới đi kèm nhằm đem lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa 

cho người dùng, góp phần đẩy nhanh công cuộc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số 

quốc gia của Việt Nam. 

 

Đại diện 06 doanh nghiệp bưu chính kí cam kết không vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua 

đường bưu chính 

Trong khuôn khổ hội nghị, 6 doanh nghiệp bưu chính chuyển phát gồm: Tổng công ty Bưu 

điện Việt Nam (VietnamPost), Tổng Công ty Bưu chính Viettel (Viettel Post), Công ty CP 

Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS Vietnam), Công ty CP Giao hàng Tiết kiệm, Công ty CP 

Thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài (NETCO), Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 

Song Bình đã kí cam kết không nhận, chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu điện. Theo 



đó, các doanh nghiệp cam kết thực hiện những nội dung sau: Tuân thủ nghiêm các quy định 

của pháp luật về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu 

chính; Cam kết đào tạo, phổ biến, quán triệt đến người lao động trong DN các quy định của 

pháp luật về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu 

chính; Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục vật phẩm, hàng hóa không được 

gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính cho người sử dụng dịch vụ bưu chính; Tăng 

cường kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận; Từ chối, không chấp nhận, 

vận chuyển, phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính và/hoặc không tiếp tay cho các đối 

tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính để kinh doanh, sử dụng hàng lậu, hàng cấm; Đình chỉ vận 

chuyển, phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, 

vận chuyển qua mạng bưu chính và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

để xử lý theo quy định của pháp luật; Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã 

hội./. 

Thu Hương 



 

Nguồn: Sở TTTT Sóc Trăng 

Ngày đăng: 29/07/2020 
Mục: Tin tức 

An Giang, Đà Nẵng, Hà Nội sẽ thí điểm mã bưu chính Vpostcode 

Sử dụng, khai thác mã địa chỉ bưu chính Vpostcode - nền tảng Make in Vietnam - để 

phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, cho chính người dân, tổ chức, doanh nghiệp 

(DN) Việt Nam. 

Nội dung này được nhấn mạnh tại Hội nghị chuyên đề Bưu chính công tác bảo đảm an toàn, 

an ninh và mã địa chỉ bưu chính Vpostcode do Bộ TT&TT tổ chức ngày 28/7. 

 

Ông Vũ Chí Kiên: VPostcode là lời giải cho bài toán tối ưu các việc vận chuyển, giao nhận 

hàng hóa từ người gửi đến người nhận, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân, tổ 

chức 

Ông Vũ Chí Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT cho biết: Hiện nay, thế giới 

đang chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế số. Trong lĩnh vực bưu chính, dòng chảy vật lý 

luôn song hành với dòng chảy số. Do đó, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ bưu 

chính - chuyển phát để phục vụ cho thương mại điện tử (TMĐT), đáp ứng được yêu cầu mua 

sắm trực tuyến ngày càng gia tăng thì việc kết nối giữa người bán, người mua �nhanh chóng, 

thuận lợi, hiệu quả và chính xác hơn. 

Việc xác định vị trí chính xác địa chỉ, tọa độ của khách hàng trên nền tảng bản đồ số mang 

đến khả năng tìm đường là đòi hỏi tất yếu đối với các DN bưu chính nói riêng, các DN vận 

tải, logistics, TMĐT nói chung trong thời đại số. 

Nhằm thúc đẩy TMĐT phát triển, xây dựng một nền tảng chung phục vụ chuyển đổi số trong 

lĩnh vực bưu chính, ngày 7/5 tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ ra mắt nền tảng mã địa chỉ 

bưu chính Vpostcode đánh dấu việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng mã địa chỉ bưu chính, gắn 

với bản đồ số. 

Ông Vũ Chí Kiên nhấn mạnh: Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode được Bộ TT&TT giao Tổng 

công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) phát triển trên nền tảng bản đồ số mã bưu chính quốc 

gia có khả năng số hoá, định vị chính xác vị trí, địa chỉ khách hàng nhằm cung cấp thông tin 

về vị trí và mã của bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc. Đây sẽ là lời giải cho bài toán tối ưu 

các việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa từ người gửi đến người nhận của các DN bưu chính, 
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vận tải, logistics, TMĐT nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và tăng cường tính 

cạnh tranh của DN. 

Bên cạnh đó, việc số hóa địa chỉ của khách hàng, người dân sẽ mở ra nhiều khả năng ứng 

dụng trong thực tế, đặc biệt liên quan đến việc định hướng xây dựng CPĐT, cải cách TTHC 

của cả nước. 

Ông Kiên đề nghị các Sở TT&TT, DN bưu chính khai thác Vpostcode bởi "Một sản phẩm 

công nghệ thực sự trở thành nền tảng chung khi được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. 

Vpostcode chỉ thực sự tồn tại, phát triển khi người sử dụng cập nhật dữ liệu thường xuyên 

nhằm mang lại độ chính xác cao, cũng như làm giàu thêm các thông tin của cơ sở dữ liệu 

này". 

Các lợi ích của Vpostcode 

Ông Lê Quốc Anh, Tổng công ty BĐVN cho biết: Hệ thống địa chỉ bưu chính là công cụ cơ 

bản quyết định hiệu quả của các dịch vụ bưu chính, logistics: Giúp rút ngắn chỉ tiêu thời gian 

toàn trình; Cải tiến chất lượng phát, giao nhận; Giúp cung ứng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng 

mới. 

 

Ông Lê Quốc Anh: Các dữ liệu chính xác theo thời gian thực về tọa độ, thông tin thuộc tính 

về địa chỉ là yếu tố tiên quyết cho chuyển đổi số trong nhiều ngành. 

Vpostcode là mã địa chỉ phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia nhằm 

cung cấp các thông tin về mã và vị trí của bất kì địa điểm nào trên toàn quốc. 

Hiện tại, hệ thống đã xây dựng web/ứng dụng (app) tương tác gồm các chức năng: Hiển thị 

bản đồ; Xem thông tin của một vị trí trên bản đồ; Tìm kiếm mã địa chỉ; Tìm đường; Đăng 

nhập; Tạo tài khoản; Tạo mã địa chỉ cho vị trí bất kỳ; Chức năng cho người dùng cá nhân: 

Khai báo, lưu thông tin địa chỉ; Tìm kiếm thông tin địa chỉ đã lưu, tìm kiếm thông tin địa chỉ 

trong 1 nhóm; Chia sẻ thông tin…; Chức năng dẫn đường (có trên mobile app) và Hỗ trợ 

khách hàng trực tuyến, live chat, feedback. 

Đối với các nhân, nền tảng này cho phép đơn giản hóa lưu trữ địa chỉ: Mã địa chỉ dễ dàng để 

tạo, lưu trữ và chia sẻ, thuận tiện cho cuộc sống; Bảo mật thông tin cá nhân và người dân có 

thể nắm bắt, hiểu rõ và tham gia thu thập dữ liệu địa chỉ trên thực tế. 

Đối với cơ quan nhà nước, mã địa chỉ Vpostcode giúp: Quản lý được địa chỉ nhà dân (Thống 

kê, lưu trữ, cập nhật); Kết nối chính quyền với công dân, giải quyết các vấn đề về an ninh, an 

sinh xã hội, chính sách thuế…; Hỗ trợ người dân trong các dịch vụ cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ y 

tế, các dịch vụ thiết yếu, phục vụ hoạt động của các tổ chức nhân đạo… 

Đối với DN, nền tảng hỗ trợ tích cực các DN bưu chính, logistics, TMĐT: Góp phần cải thiện 

chất lượng dịch vụ; Tạo ra các cơ hội kinh doanh các dịch vụ mới trên nền các dữ liệu về địa 
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chỉ trên cơ sở ; Tối ưu hoạt động chuyển phát, giao hàng, tăng tính chính xác, giảm chuyển 

hoàn. 

 

Các lợi ích của VPostcode 

Với khả năng tích hợp các API mã địa chỉ vào cổng dịch vụ công, Vpostcode giúp người dân 

tra cứu thông tin địa chỉ từ danh sách địa chỉ đã có của Bưu điện Việt Nam, nhập mã địa chỉ 

sẽ đưa ra các thông tin về địa bàn hành chính (tỉnh, huyện, xã) được cung cấp thông qua các 

API của nền tảng Vpostcode và bản đồ số. 

Theo ông Quốc Anh, dữ liệu địa chỉ là trọng tâm của Vpostcode. Các dữ liệu chính xác theo 

thời gian thực về tọa độ, thông tin thuộc tính về địa chỉ là yếu tố tiên quyết cho chuyển đổi số 

trong nhiều ngành. 

An Giang, Đà Nẵng, Hà Nội sẽ thí điểm Vpostcode 

Theo Vụ Bưu chính, sắp tới An Giang, Đà Nẵng, Hà Nội sẽ là 3 địa phương đầu tiên trên cả 

nước sẽ thí điểm khi các địa phương này đã có đề nghị. Nhu cầu của mỗi địa phương là vô 

cùng khác nhau, đang đặt ra bài toán cho BĐVN để xây dựng đáp ứng nhu cầu của các địa 

phương. 

Để thực hiện việc này, trong thời gian tới, các Sở TT&TT có thể tham gia cung cấp địa chỉ, 

dữ liệu địa chỉ và gửi các yêu cầu đối với hệ thống. 

Ông Quốc Anh cho biết hệ thống cho phép nhập địa chỉ và hiện lên mã địa chỉ. Nếu người 

dân muốn thực hiện dịch vụ công, hệ thống có thể báo mã cho người bưu tá đến nhận hồ sơ 

dịch vụ công. Hệ thống cũng sẽ có những phản hồi nếu thông tin chưa chính xác, nhân viên 

bưu điện cũng có thể tới kiểm tra. 

Tổng công ty BĐVN cũng cho biết thêm đơn vị này đã thu thập dữ liệu địa chỉ ở Hà Nội hai 

lần, nhưng đây là việc DN chủ động thu thập. Muốn dữ liệu chính xác, việc thu thập sẽ cần sự 

góp sức, tham gia của chính quyền địa phương để khẳng định địa chỉ này chuẩn chỉ. Để quản 

lý hành chính 1 địa bàn nào đó thì cần sự xác nhận của địa phương. Với sự quan tâm của Hà 

Nội đối với mã bưu chính, BĐVN sẵn sàng đề xuất một số phương án để cùng Hà Nội triển 

khai. 
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Phiên hội nghị VPostcode đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu 

Kết luận Hội nghị, ông Vũ Chí Kiên nhấn mạnh: Mã địa chỉ bưu chính là một nội dung mới, 

thiết thực. Song hành với mã địa chỉ bưu chính có công cụ có thể liên thông với mã vị trí mở 

(OLC), có thể định chính xác vị trí của người dân trên bản đồ. Theo đó, có thể cung cấp 3 

dịch vụ lõi: vị trí, tìm đường, dẫn đường tức thời. 

Mã địa chỉ giúp cung cấp dịch vụ hành chính công, có thể liên thông các hệ thống chính phủ 

điện tử, các ứng dụng thông minh đáp ứng xây dựng thành phố thông minh giải quyết các vấn 

đề địa phương. BĐVN có thể ưu tiên cho các DN bưu chính cài đặt ứng dụng, miễn phí các 

yêu cầu để nhiều người sử dụng.  
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Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội 

Ngày đăng: 29/07/2020 
Mục: Thông tin ngành BHXH 

BHXH Việt Nam chỉ đạo công tác chi trả trong thời gian tiếp tục phòng chống dịch 

Covid-19 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, ngày 28/7 Tổng 

Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký Công văn số 2388/BHXH-TCKT 

gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về phương án chi 

trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

 

Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh 

phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 8/2020 và các tháng tiếp 

theo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và thời gian chi trả phù hợp 

với từng địa bàn có nguy cơ cao, địa bàn có nguy cơ và địa bàn có mức nguy cơ thấp. Riêng 

địa bàn có nguy cơ cao phải thực hiện giãn cách xã hội thì phải xây dựng phương án tổ chức 

chi trả tại nhà cho người hưởng. 

Hai ngành phải tuyên truyền sâu rộng cho người hưởng biết sự thay đổi về phương thức, thời 

gian, địa điểm chi trả. Khi đến điểm chi trả, nhân viên chi trả và người hưởng phải đeo khẩu 

trang, sát khuẩn. 

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các Bưu điện tỉnh, 

thành phố tích cực phối hợp với BHXH tỉnh, sớm thông báo cho người hưởng về những thay 

đổi; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm chi trả; bố trí thêm nhân viên, 

thêm bàn chi trả để tránh tập trung đông người, giảm thời gian chờ đợi... Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc phải phản ánh ngay về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải 

quyết. 

Châu Anh 
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Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản 

Ngày đăng: 29/07/2020 
Mục: Tin tức 

BHXH Việt Nam đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và BHTN qua thẻ ATM 

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành bảo hiểm xã hội 

(BHXH) đặc biệt quan tâm đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN) qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ATM) với hàng trăm nghìn 

người hưởng hằng tháng. 

Theo đó, việc chi trả này đã góp phần quan trọng trong việc gia tăng số người nhận chế độ với 

phương thức thanh toán hiện đại, thuận tiện, phù hợp với sự phát triển của xã hội. 

Đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí 

Theo BHXH Việt Nam, song song với chi bằng tiền mặt, đến nay tất cả 63 tỉnh, thành phố 

trên toàn quốc đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản thẻ ATM 

với hàng trăm nghìn người hưởng hằng tháng.Với phương thức này, hằng tháng, người hưởng 

lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký 

danh sách chi trả. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vừa qua, việc chi trả 

qua tài khoản thẻ ATM đã giúp người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, đảm bảo được an toàn 

và giãn cách xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 Khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng. 

(Ảnh minh hoạ. Ảnh: TL) 

Đối với người lao động (NLĐ) hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, 

BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp, phương thức chi trả không dùng tiền mặt còn góp phần 

hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ cho NLĐ... 

do đó, đảm bảo người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, 

an toàn, đúng thời gian quy định.Với cơ quan chi trả, việc tổ chức thực hiện phương thức này 

bảo đảm mục tiêu an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, tránh được sai sót, 

giảm bớt áp lực, thời gian trong tổ chức chi trả và các bước trung gian qua chủ sử dụng lao 

động. 



Hiện, quy trình chi trả qua tài khoản thẻ ATM được thực hiện thống nhất tại tất cả các địa 

phương theo quy định: 

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được cơ quan Bưu điện chuyển tiền vào 

tài khoản cá nhân ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận 

được danh sách chi trả từ cơ quan BHXH chuyển sang. 

- NLĐ, thân nhân NLĐ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe được cơ 

quan BHXH phối hợp với ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản, thực hiện đối chiếu 

thông tin, số hiệu tài khoản để chi trả ngay cho người hưởng. 

- NLĐ nhận trợ cấp thất nghiệp thì tháng đầu tiên được cơ quan BHXH chuyển tiền ngay khi 

nhận được danh sách chi trả; từ tháng hưởng trợ cấp thứ hai, chuyển tiền trong vòng 05 ngày 

kể từ ngày bắt đầu theo danh sách chi trả. 

Hỗ trợ người hưởng chi phí mở tài khoản cá nhân lần đầu 

Thời gian qua, ngành BHXH đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phát triển người hưởng qua 

tài khoản cá nhân tại ngân hàng để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng 

tốt hơn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện thanh 

toán qua ngân hàng, BHXH Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 

23/5/2019 về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán 

không dùng tiền mặt; Công văn số 2965/BHXH-TCKT ngày 15/8/2019 về giao chỉ tiêu phấn 

đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Kế hoạch số 1823/KH-BHXH về 

đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN không dùng tiền mặt qua hệ 

thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025, trong đó đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ 

yếu quyết tâm thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. 

Ngoài việc giao chỉ tiêu phấn đấu cho BHXH các tỉnh, BHXH Việt Nam đã tích cực đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chi 

trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó 

tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của phương thức chi trả này; yêu cầu Tổng Công ty 

Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các cấp phối hợp với cơ quan BHXH, ban hành các văn 

bản hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người hưởng hiểu rõ hơn về tiện ích của việc giao 

dịch qua thẻ ATM, từ đó tích cực đăng ký tham gia. 

Đặc biệt, để khuyến khích người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN qua tài 

khoản thẻ ATM, cơ quan BHXH hỗ trợ người hưởng chi phí mở tài khoản cá nhân lần đầu và 

chi phí chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người hưởng (nếu có). BHXH Việt Nam đã đề 

xuất với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng có cơ chế ưu đãi cho người hưởng 

lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN nhận tiền qua tài khoản cá nhân (giảm phí mở thẻ, thanh 

toán hóa đơn, rút tiền mặt, các giao dịch đều được giảm hoặc miễn phí); tăng cường lắp đặt 

mở rộng hệ thống trụ ATM, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa để NLĐ, người hưởng 

dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng, 

hiệu quả; cung cấp đủ lượng tiền; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy ATM. 

Số người nhận trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân tăng đáng kể 

Với những nỗ lực của ngành BHXH, số người nhận trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản cá 

nhân tại ngân hàng đã gia tăng đáng kể: Năm 2019, số người hưởng tại khu vực đô thị ở nước 

ta đạt 33,8%, tăng 9,76% so với năm 2018, đạt 67,6%so với mục tiêu đề ra đến năm 2021 

(theo Nghị quyết số 02/NQ-CP phải đạt 50% số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 

qua tài khoản ATM ở khu vực đô thị); số tiền chi qua tài khoản cá nhân ước đạt 34%, hoàn 

thành vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 241/QĐ-TTg (đến năm 2020 

là 20%). 

Thời gian tới, BHXH Việt Nam xác định, mục tiêu quan trọng nhất của Ngành trong việc thúc 

đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao tỷ lệ chi 



trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, các tổ 

chức đại lý của ngân hàng; đẩy mạnh việc tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp 

BHXH, BHTN không dùng tiền mặt với dịch vụ đơn giản, thuận lợi, chi phí thấp để phục vụ 

cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 

người có mức hưởng thấp. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đối với dịch vụ chi trả an sinh 

xã hội ban hành tại Quyết định số 241/QĐ-TTG và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ. 

Theo đó, để thực hiện thành công mục tiêu trên, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác 

phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan, đặc biệt làTổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Ngân 

hàng Nhà nước, tranh thủ sự ủng hộ của UBND các cấp để đẩy mạnh công tác tổ chức, thực 

hiện chi trả trợ cấp BHXH, BHTN qua hệ thống ngân hàng, phục vụ người hưởng ngày càng 

tốt hơn. 

Như vậy, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản thẻ ATM đã mang lại 

nhiều tiện ích và đang được ngành BHXH tích cực đẩy mạnh, đạt những hiệu quả tích cực, 

góp phần thiết thực đem tới sự thuận tiện, hài lòng cho người tham gia. 

Hi vọng rằng, với những giải pháp và bước đi phù hợp, ngành BHXH không chỉ đạt mục tiêu 

mở rộng phương thức chi trả hiện đại mà còn góp phần tích cực hơn nữa trong việc thực hiện 

hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai 

các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, qua đó đem lại những lợi ích thiết 

thực cho người hưởng và góp phần vào công cuộc hiện đại hoá nền kinh tế - xã hội đất nước./. 

Ngọc Yến 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 28/07/2020 
Mục: Kinh tế 

Chi trả quyền lợi bảo hiểm Lộc trường thọ bưu điện 

Sáng 28/7, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm trị giá hơn 50 triệu 

đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Định, thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện Lập 

Thạch. 

 

Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao số tiền hơn 50 triệu đồng  

cho gia đình ông Nguyễn Văn Định. Ảnh: Nguyễn Lượng 

Hướng tới mục đích đảm bảo an sinh xã hội, giúp người dân tại các vùng nông thôn có độ tuổi 

từ 50 - 70 có khoản tích lũy về tài chính, Bưu điện Việt Nam đã hợp tác cùng Dai-ichi Life 

Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm Lộc trường thọ bưu điện. 

Với mức phí được hỗ trợ lên đến 40% so với mặt bằng chung, thời hạn đóng trong vòng 10 

năm, người dân khi tham gia từ năm thứ 2 trở đi có thể được chi trả quyền lợi bảo hiểm từ 50 

- 100 triệu đồng. 

Sản phẩm được Bưu điện tỉnh ra mắt từ năm 2017, đón nhận được nhiều phản hồi tích cực, 

được đánh giá phù hợp với túi tiền của người dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Tính đến nay, đã có hơn 2.000 người sử dụng sản phẩm Lộc trường thọ bưu điện. Với những 

ưu điểm vượt trội, đội ngũ tư vấn nòng cốt là các nhân viên bưu chính xã luôn bám sát cuộc 

sống nông thôn, Bưu điện tỉnh phấn đấu mục tiêu đến cuối năm 2020 sẽ đạt khoảng 4.000 

khách hàng. 

Chu Kiều 

 

 

 

 



Nguồn: CTT Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 28/07/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh nỗ lực thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

Chiều 28/7, Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Vũ Mạnh Toàn, 

Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Bưu điện tỉnh về tình hình sản 

xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 

 

6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu Bưu điện tỉnh đạt trên 105,8 tỷ đồng, đạt 38% kế 

hoạch mục tiêu; tổng doanh thu tính lương thực hiện trên 57,1 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so 

với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực bưu chính chuyển phát tăng 126,2%, lĩnh vực tài chính bưu 

chính tăng 105,4% so với cùng kỳ. Thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về 

nhận, gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, 6 

tháng đầu năm, đơn vị đã tiếp nhâṇ, trả kết quả giải quyết 157.215 hồ sơ, tăng 182,5% so với 

cùng kỳ; tổng doanh thu đạt 2,713 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2019. 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dịch vụ 

công của đơn vị hiện đang gặp nhiều khó khăn: Thị trường bưu chính chuyển phát có sự cạnh 

tranh khốc liệt; người dân vẫn còn thói quen tự đến cơ quan nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả, 

chưa tin tưởng giao hồ sơ cho bên thứ ba trong thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ bưu 

chính công ích. Việc tuyên truyền về định danh, xác thực điện tử PostiD chưa được đẩy mạnh 

dẫn đến cán bộ, người dân chưa hiểu ý nghĩa của xác thực, định danh điện tử; việc kết nối với 

cổng dichvucong.gov.vn vẫn chưa thực hiện được với các tài khoản đã đăng ký. 

Tại buổi làm việc, Bưu điện tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các Phòng 

Văn hóa, UBND các xã tăng cường phối hợp với đơn vị tuyên truyền trên hệ thống phát 

thanh, khuyến khích người dân thực hiện nộp và nhận kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống 

bưu điện. Trung tâm Hành chính công và các sở, ngành phối hợp hướng dẫn, tập huấn nghiệp 

vụ cho nhân viên bưu điện để thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các 

điểm phục vụ của bưu điện và giới thiệu, hướng dẫn người dân giao dịch (đặc biệt là dịch vụ 

công trực tuyến) qua các điểm phục vụ của bưu điện. Sở Thông tin và Truyền thông tăng 

cường công tác thanh tra và có chế tài xử phạt các chương trình giảm giá, khuyến mại không 

đúng quy định của Luật Thương mại, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. 

Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh những tháng đầu năm, 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Mạnh Toàn đề nghị thời gian tới, đơn vị cần 

xây dựng, đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, phấn đấu 

100%  các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình được đánh số bưu chính trong năm 2020. Về 

việc thực hiện mã xác thực điện tử PostiD, mã định danh bưu chính, đơn vị cần có lộ trình cụ 

thể để đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, có giải pháp cải thiện dịch vụ công trực tuyến; đẩy 

mạnh thương mại điện tử. Liên quan đến các đề xuất của Bưu điện tỉnh, đồng chí đề nghị đơn 

vị có văn bản cụ thể, đề xuất các đơn vị phối hợp để có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả nhất. 



 

Nguồn: Sở TTTT Thái Bình 

Ngày đăng: 28/07/2020 
Mục: Tin tức 

Sản lượng, doanh thu dịch vụ bưu chính KT1 trong 5 tháng đầu năm 2020 

Bưu điện tỉnh Thái Bình là đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 cho 

các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 55/2016/QĐ- TTg ngày 

26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo báo cáo của Bưu điện tỉnh, 5 tháng đầu năm 2020 có 18 cơ quan, tổ chức sử dụng dịch 

vụ bưu chính KT1 với sản lượng đạt 5.917 cái, doanh thu gần 136 triệu đồng. 

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, để bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng dịch vụ KT1 phục vụ 

các hoạt động chính trị thì các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố phải sử dụng dịch vụ KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước theo ý kiến 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3130/UBND-VX ngày 29/6/2020.       

 


