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5.800 tỷ đồng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua Bưu điện 

Cả nước có 20 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng 
tháng qua hệ thống bưu điện. Hàng tháng, bưu điện đã tổ chức gần 3.600 điểm chi trả, bố trí 
3.242 nhân viên chi trả cho 360.000 người hưởng với số tiền lên đến 620 tỷ đồng. Tổng số 
tiền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công từ năm 2016 đến nay lên đến 5.800 tỷ đồng. 

 

Trong thời gian giãn cách xã hội do covid 19, nhân viên Bưu điện đã chuyển tiền trợ cấp ưu 
đãi người có công đến tận nhà đối tượng. 

Theo số liệu thống kê, đến tháng 11/2019, toàn quốc đã triển khai thí điểm chi trả trợ cấp ưu 
đãi người có công hàng tháng qua hệ thống Bưu điện tại 20 tỉnh, thành phố. Trong đó, 16 tỉnh 
đã thực hiện bàn giao công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện trên 
địa bàn toàn tỉnh, còn lại 04 tỉnh mới triển khai thí điểm tại địa bàn một số huyện, cụ thể: 
Quảng Ninh, Ninh Thuận, Thái Nguyên thí điểm tại 3 huyện, Nghệ An thí điểm tại 5 huyện. 
Tính từ thời điểm triển khai của mỗi tỉnh đến 30/9/2019, cơ quan Bưu điện đã triển khai chi 
trả 3.476.125 lượt đối tượng hưởng với số tiền chi trả gần 5.800 tỷ đồng. 

Đối với chi trả trợ cấp ưu đãi người có công một lần, 8/20 tỉnh đã thực hiện chi trả qua bưu 
điện bao gồm: An Giang, Đà Nẵng, Sóc Trăng, nghệ An, Đăk Nông, Hưng yên, Quảng Ninh, 
Thanh Hóa với tổng số tiền chi trả trợ cấp một lần xấp xỉ 96 tỷ đồng cho 135.384 lượt đối 
tượng hưởng. 

Theo khảo sát của Bộ LĐ-TB&XH tại 20 địa phương, tỉ lệ hài lòng của người hưởng theo 
phương thức chi trả mới đều đạt khá cao. Gần 100% người được hưởng dịch vụ tại các tỉnh 
An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng 
Nam hài lòng về thời gian chi trả. 95% - 100% người hưởng tại các tỉnh Nghệ An, Gia Lai, 
Thanh Hóa đánh giá cao về thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm của nhân viên bưu điện khi 
thực hiện chi trả tại các điểm hoặc tại nhà đối tượng. Gần 100% người thụ hưởng tại các tỉnh 
đề xuất tiếp tục thực hiện chi trả qua hệ thống bưu điện. 



Sau 3 năm thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ 
thống Bưu điện, công tác triển khai đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa 
phương thí điểm ghi nhận bởi những tiện ích trong quá trình triển khai: tách bạch công tác chi 
trả với công tác quản lý đối tượng, công tác tham mưu hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho đối 
tượng, góp phần tạo sự minh bạch trong quản lý cũng như giảm tải được áp lực cho cán bộ xã, 
phường trong điều kiện Chính phủ yêu cầu thực hiện tinh giản biên chế "đến năm 2021 giảm 
tối thiểu 10% số biên chế so với năm 2015" theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. 
Công tác phối hợp giữa hai ngành được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo dòng tiền luân 
chuyển ổn định, kịp thời, không xảy ra sai sót trong quá trình chi trả. Đội ngũ giao dịch viên, 
nhân viên bưu điện phục vụ nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm cao. Đa số người có công hài 
lòng và đánh giá cao phương thức chi trả này. 

Bà Chu Thị Lan Hương - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - cho biết, 
việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công được triển khai trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông 
tin trên nền tảng chi trả lương hưu, chi trả bảo trợ xã hội. Do được giao chi trả nhiều chế độ 
an sinh xã hội trên địa bàn, nên những người được nhận nhiều chế độ (lương hưu, ưu đãi 
người có công, trợ cấp bảo hiểm xã hội…), bưu điện sẽ tích hợp danh sách của đối tượng 
hưởng để chi trả cho các đối tượng vào cùng một thời gian, giúp họ không phải đi lại nhiều 
lần. 

Cũng theo bà Hương, việc tích hợp các hệ thống này góp phần tạo ra cơ sở dữ liệu về an sinh 
xã hội, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an 
sinh xã hội, góp phần phát triển Chính phủ điện tử. 
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Nguồn: Báo Lạng Sơn 

Ngày đăng: 20/11/2020 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh trao tặng phòng học máy tính cho Trường THPT Việt Bắc 

Sáng nay (20/11), nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bưu điện 
tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thực hiện 
chương trình trao tặng phòng học máy tính cho Trường THPT Việt Bắc, thành phố 
Lạng Sơn. 

 

Các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo Thành uỷ và nhà trường 
cùng kéo băng khánh thành phòng máy tính 

Tại chương trình, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) 
trao tặng nhà trường một phòng học tin học với đầy đủ trang thiết bị giảng dạy hiện đại và 8 
chiếc tivi có kết nối Internet. Tổng trị giá quà tặng trên 700 triệu đồng. 

Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để học sinh nhà trường tiếp cận kiến thức công nghệ thông tin 
hiện đại. Đồng thời tạo cho các em thói quen khai thác tài nguyên tri thức thông qua Internet. 



 

Các đồng chí lãnh đạo tham quan phòng máy tính do Bưu điện tỉnh và 
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tài trợ cho Trường THPT Việt Bắc 

THANH HUYỀN 

 

  



Nguồn: Báo BHXH  

Ngày đăng: 20/11/2020 
Mục: Thông tin ngành BHXH 

40 ngày cuối năm 2020: Ngành BHXH Việt Nam cần phát triển 1,7 triệu người tham gia 
BHYT 

Chiều 20/11, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phát triển đối 
tượng tham gia BHYT. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì 
Hội nghị, với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và các điểm cầu 63 
BHXH tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 

Mục tiêu không có “điểm lùi” 

Nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT 
trong giai đoạn này, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, từ nay đến cuối năm, toàn 
Ngành sẽ phải phát triển thêm trên 1,7 triệu người tham gia BHYT mới đạt được chỉ tiêu bao 
phủ 90,9% dân số. 

 

Theo số liệu tổng hợp của Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ, tính đến 15h ngày 19/11/2020, số người 
tham gia BHYT trên toàn quốc là 86,35 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 89,2% dân số tham gia 
BHYT. Mặc dù đã tăng 418,6 nghìn người so với cuối năm 2019, nhưng tỷ lệ bao phủ này 
hiện đang còn khoảng cách 1,5% so với chỉ tiêu được giao trong Quyết định 1167/QĐ-TTg 
giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
giai đoạn 2016-2020. Theo đó, kết thúc năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc phải đạt 
90,7%. 

So với kế hoạch BHXH Việt Nam giao cho BHXH các địa phương trong năm 2020 (đạt tỷ lệ 
bao phủ 90,9% đân số), số người tham gia BHYT cũng mới đạt 98,1% kế hoạch. 

Kết quả tổng hợp cho thấy, hiện có 23 tỉnh có tỷ lệ bao phủ BHYT cao hơn chỉ tiêu giao tại 
Quyết định 1167/QĐ-TTg; có 40 tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp hơn chỉ tiêu giao tại Quyết định 
1167/QĐ-TTg. Một số tỉnh có tỷ lệ thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu giao: Bạc Liêu (thấp hơn 
12,3%), Bình Thuận (thấp hơn 9,7%), Tây Ninh (thấp hơn 9,7%), Đồng Nai (thấp hơn 8,4%), 
TP.Hồ Chí Minh (thấp hơn 8%)… 



Nhắc lại quyết tâm của BHXH Việt Nam nhất định phải thực hiện được mục tiêu đã đặt ra, 
Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị lãnh đạo BHXH các địa phương nhận diện rõ 
nguyên nhân khiến số phát triển đối tượng BHYT chưa đạt, chỉ rõ từng nhóm đối tượng và 
các giải pháp phát triển đối tượng. Năm 2020 là năm khó khăn chung với nền kinh tế, tác 
động không nhỏ đến hoạt động nghiệp vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Tuy 
nhiên, mục tiêu phát triển đối tượng BHYT theo Quyết định 1167 là không có "điểm lùi" bởi 
đó là quyết tâm và nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao cho ngành BHXH. "Chúng ta còn nhiều 
dư địa để mở rộng số người tham gia BHYT, đòi hỏi BHXH các địa phương phải linh hoạt và 
sát sao hơn trong triển khai mục tiêu này", Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh. 

Cần chủ động và linh hoạt các giải pháp 

Hướng dẫn một số giải pháp thực hiện, ông Dương Văn Hào-Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ 
lưu ý điểm mới mà một số địa phương chưa thật sự quan tâm như “đưa” nhóm NLĐ vừa tạm 
dừng, chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vào tham gia BHYT 
hộ gia đình. 

Ông Hào chỉ rõ: Hiện Bộ LĐ-TB&XH đã có hướng dẫn cho nhóm đối tượng này tham gia 
BHXH tự nguyện để không gián đoạn thời gian tham gia BHXH. Tương tự, nhóm đối tượng 
này hoàn toàn có thể tham gia BHYT hộ gia đình, mà không vướng bất kỳ quy định pháp luật 
nào. Bên cạnh đó, chia sẻ thực trạng nhiều địa phương chỉ tập trung vào phát triển mới, mà 
đang “bỏ sót” nhóm đối tượng đã tham gia BHYT nhưng lại bỏ dở giữa chừng, ông Hào cho 
rằng, đây cũng là phần “dư địa” đáng kể để tăng số người tham gia vào hệ thống BHYT. 

Đặc biệt, nhấn mạnh tiềm năng lớn ở nhóm HSSV, ông Hào phân tích, theo số liệu thống kê, 
toàn quốc hiện đang có khoảng 23 triệu HSSV, nhưng hiện nay số tham gia BHYT mới có 
khoảng 21 triệu. Số chưa tham gia của nhóm HSSV, theo báo cáo của các địa phương thì tập 
trung chủ yếu ở sinh viên các trường đại học, cao đẳng năm thứ hai trở đi. Tỷ lệ tham gia 
BHYT tại các trường dạy nghề cũng rất thấp, có nơi chưa đạt được 50%. 

Để tăng nhanh số đối tượng tham gia BHYT trong 40 ngày cuối năm 2020 này, Ban Quản lý 
Thu và Sổ, thẻ chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB&XH, 
cơ sở giáo dục vận động 100% HSSV, đặc biệt HSSV các trường đại học, cao đẳng, trường 
nghề, học sinh lớp 10, sinh viên năm thứ 2 trở đi tham gia BHYT. Phối hợp với các đại lý thu 
(Bưu điện, phường xã…) tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT bằng nhiều hình thức linh hoạt như vận động trực tiếp, tổ chức hội nghị khách 
hàng… Ưu tiên tuyên truyền vận động nhóm đối tượng tiềm năng có thu nhập, người lao động 
đang bảo lưu, hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm hoãn hợp đồng lao động, HSSV đang theo học 
tại các cơ sở giáo dục, dạy nghề… 

Đồng thời, lãnh đạo BHXH các địa phương cần tổ chức phân công lãnh đạo, cán bộ tăng 
cường triển khai công tác rà soát dữ liệu từ cơ quan Thuế, dữ liệu từ cơ quan quản lý lao 
động, Kế hoạch và Đầu tư để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Phối hợp với các 
Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trích Ngân sách địa phương hoặc kêu gọi các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp mua tặng thẻ BHYT cho người dân, học sinh, sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn, nhất là tại các địa phương bị thiệt hại do mưa, lũ. Hoạt động này cũng được 
BHXH Việt Nam thực hiện, tặng thẻ BHYT cho người dân vùng lũ... 

Báo cáo tại Hội nghị, Lãnh đạo BHXH một số địa phương đang có số tăng trưởng “âm” so 
với năm 2019 cũng chia sẻ các nguyên nhân và giải pháp mở rộng đối tượng trong những 
ngày cuối năm. Thừa nhận những khó khăn chung của nền kinh tế do đại dịch Covid-19, 
nhiều địa phương cũng gặp những vướng mắc riêng như: Tỷ lệ lớn người dân “thoát nghèo”, 
không còn thuộc nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ mua thẻ BHYT nên ra khỏi hệ thống 
BHYT; hệ thống đại lý mỏng, kỹ năng tuyên truyền của nhiều nơi chưa đủ thuyết phục; một 
số cán bộ thu chưa bám sát cơ sở trường, phường, xã, thị trấn... 

Khẳng định quyết tâm của ngành Bưu điện hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, bà Chu 
Thị Lan Hương- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, tính đến hết 



tháng 10/2020, hệ thống Bưu điện đã phát triển được 43 triệu người tham gia BHYT, đạt 
82,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Theo dự kiến, bưu điện của 18 tỉnh, thành phố vượt 
kế hoạch, 23 hoàn thành và 12 khả năng không hoàn thành. Theo bà Hương, một trong các 
khó khăn của hệ thống Bưu điện là đang "lúng túng" trong việc nhận diện đối tượng nào chưa 
tham gia hộ gia đình để tiếp cận, tuyên truyền. Do đó, bà Hương đề xuất BHXH Việt Nam có 
cơ chế chia sẻ dữ liệu về người tham gia BHYT hộ gia đình giữa cơ quan BHXH và Bưu điện 
cùng cấp... 

Tiếp nhận đề nghị này, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu Trung tâm CNTT hỗ trợ 
thực hiện chia sẻ dữ liệu này để khai thác nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Bưu 
điện cùng Ban Quản ý Thu- Sổ, thẻ phối hợp hỗ trợ các tỉnh, thành phố đang khó khăn trong 
việc đạt kế hoạch. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh sự chủ động của 
BHXH các địa phương trong phát triển đối tượng. Dẫn chứng rằng “hộ khẩu hiện cũng không 
phải là rào cản để cản trở người dân tham gia BHYT”, vì vậy lãnh đạo các địa phương căn cứ 
vào thực tế của địa bàn để có các giải pháp linh hoạt, phù hợp. BHXH Việt Nam sẽ sát sao với 
tiến độ của từng địa phương, thông báo mức độ hoàn thành kế hoạch hằng ngày cho BHXH 
từng tỉnh, thành phố, và cả cấp BHXH quận, huyện để cùng quyết tâm hoàn thành kế hoạch 
giao... 

Thái An 

 

  



Nguồn: Báo Khánh Hòa 

Ngày đăng: 21/11/2020 
Mục: Văn hóa 

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 

Hơn 3 năm qua, ngành Văn hóa đã phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai nhiều 
hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 

Nỗ lực khơi dậy văn hóa đọc 

Từ nhiều tháng nay, Nhà văn hóa tổ dân phố Hà Thanh 1 (phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa) 
đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những ai yêu thích đọc sách. Trong không gian đơn sơ, 
người dân và các học sinh tìm được niềm vui qua những cuốn sách từ Tủ sách nhân ái. “Nhờ 
Tủ sách cộng đồng, chúng em được tiếp cận với những kiến thức cần thiết cho việc học tập, 
được trang bị thêm kỹ năng sống và giải trí. Khi biết có tủ sách cộng đồng này, sau giờ học, 
em và các bạn thường tới đây để đọc sách”, em Võ Thị Anh Thư - học sinh lớp 9 Trường 
THCS Chu Văn An cho biết. Theo bà Lê Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
phường Ninh Đa, nắm bắt được nhu cầu đọc sách của chị em, học sinh và người dân nên hội 
đã cố gắng vận động thành lập mô hình Tủ sách nhân ái. Tuy mới đi vào hoạt động, nhưng 
đây đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa để mọi người đến đọc sách nhằm trang bị thêm kiến 
thức, học hỏi, trao đổi. 

 

Các em học sinh đọc sách tại Nhà văn hóa tổ dân phố Hà Thanh 1. 

Để khơi dậy văn hóa đọc trong cộng đồng, ngành Văn hóa đã tổ chức nhiều hoạt động như: 
Ngày sách Việt Nam, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc; liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách; Tuần 
lễ học tập suốt đời… Ngoài ra, ngành còn tổ chức triển lãm, trưng bày, thi xếp sách nghệ 
thuật, bán sách ưu đãi, thu gom sách ủng hộ các trường học vùng sâu, vùng xa, miền núi. Bên 
cạnh đó, phát triển hệ thống thư viện từ tỉnh đến huyện và các điểm bưu điện văn hóa xã. 

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, việc phát triển văn 
hóa đọc vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Đó là, điều kiện cơ sở vật chất tại các thư viện 
chưa được quan tâm đầu tư. Bên cạnh đó, nguồn tài liệu chưa được bổ sung kịp thời, đúng 
mức nên chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của độc giả; chưa có nguồn tài liệu số; chưa có tài liệu 
dành cho người khiếm thị, khiếm thính, người dân tộc thiểu số. Mặt khác, trình độ của đội ngũ 
cán bộ về lĩnh vực thư viện còn hạn chế và chưa tương xứng với sự phát triển nhanh của 
ngành trong xu hướng công nghệ 4.0. Ngoài ra, mô hình luân chuyển sách đến  cơ sở của Thư 
viện tỉnh, thư viện huyện chỉ đáp ứng được phần rất nhỏ nhu cầu đọc của người dân... 



 Sẽ tạo sự chuyển biến 

Nhằm tạo bước chuyển biến về văn hóa đọc trong 10 năm tới, ngành Văn hóa đặt mục tiêu 
xây dựng, phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách rộng rãi trong mọi 
tầng lớp nhân dân; đặc biệt là thanh, thiếu niên, học sinh - sinh viên, người dân vùng nông 
thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Để đạt được điều đó, việc tăng cường cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, vốn tài liệu, cải thiện môi trường đọc nhằm tạo cơ hội để người dân 
tiếp cận dễ dàng với văn hóa đọc là rất cần thiết. Ngành Văn hóa sẽ cố gắng đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin vào trong hệ thống thư viện công cộng và thư 
viện cơ sở giáo dục các cấp; xây dựng Thư viện tỉnh trở thành thư viện hiện đại, thư viện số 
theo hướng tự động hóa và kết nối liên thông đến thư viện các cấp trong cả nước. Ông 
Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, để đạt được các mục tiêu đề ra, ngành Văn hóa sẽ thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp: Tăng cường vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là 
học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng và duy trì thói quen đọc 
sách. Bên cạnh đó, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng; 
hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; tăng cường giao lưu văn hóa trong lĩnh 
vực xuất bản, thư viện và các hoạt động văn hóa khác. 

Giang Đình 

 
Ngành Văn hóa đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Thư viện tỉnh, 100% thư viện 
cấp huyện và 50% thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch vụ Internet miễn phí; lượng 
độc giả là học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thư viện công 
cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học đạt 80%; có 30% người dân ở 
khu vực nông thôn, 20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được 
tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng 
đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã. Đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc, có 50% 
người dân tiếp nhận, sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc; 85% người sử dụng 
thư viện thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu, giải trí. Thông qua đó, nâng 
mức hưởng thụ bình quân sách là 5 bản/người dân; mỗi người dân trung bình đọc 4 
cuốn sách/năm; có 100% cơ sở giáo dục có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 
50% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định. 

  



Nguồn: Báo Lai Châu 

Ngày đăng: 21/11/2020 
Mục: Xã hội 

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình 

Từ năm 2017 đến nay, Bưu điện tỉnh đồng hành cùng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh nỗ 
lực phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Nhân viên Bưu 
điện tỉnh thực sự là “cánh tay nối dài” tuyên truyền cho người dân hiểu tầm quan trọng 
và quyền lợi của BHYT hộ gia đình, góp phần hướng tới BHYT toàn dân. 

 

Người dân đến mua bảo hiểm y tế hộ gia đình tại Bưu cục Giao dịch  
(Bưu điện thành phố Lai Châu). 

Đến Bưu cục Giao dịch (Bưu điện thành phố Lai Châu) một chiều giữa tháng 11, chúng tôi 
gặp nhiều người dân đến tìm hiểu để tham gia BHYT hộ gia đình. Giao dịch viên bận rộn với 
việc đón tiếp, tuyên truyền cho khách hàng hiểu lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình không 
chỉ đề phòng rủi ro bệnh tật mà được giảm mức đóng. Lời nói của chị Hoàng Thị Minh 
Nguyệt - giao dịch viên, Bưu cục Giao dịch nhẹ nhàng giúp khách hàng hiểu mức đóng 
BHYT hộ gia đình ưu đãi như: thành viên thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người 
thứ 2, thứ 3, thứ 4 mức đóng giảm dần theo số lượng thành viên tham gia lần lượt bằng 70%, 
60%, 50% và 40% so với người đầu tiên. Chị Nguyệt giải thích với mức lương cơ sở là 1,49 
triệu đồng/tháng thì mức đóng BHYT theo hộ gia đình của người thứ nhất 4,5% mức lương cơ 
sở, tức 750.600 đồng/năm; người thứ 2 đóng 563.220 đồng/năm; người thứ 3 đóng 482.760 
đồng/năm; người thứ 4 đóng 402.300 đồng/năm và người thứ 5 trở đi đóng 321.840 
đồng/năm. Đối với gia đình nhiều thành viên tham gia BHYT hộ gia đình thì chi phí mua thẻ 
càng giảm so với cá nhân đơn lẻ tham gia BHYT. Mỗi tháng, Bưu điện thành phố phát triển 
hàng trăm khách hàng tham gia BHYT hộ gia đình. 

Chị Nguyệt cho hay: “Là giao dịch viên, tôi giải thích cho khách hàng hiểu số tiền tham gia 
BHYT hàng năm có thể đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Tôi khuyến khích khách hàng 
tham gia BHYT hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, góp phần giảm gánh 
nặng tài chính khi tai nạn, bệnh hiểm nghèo điều trị dài ngày. Hàng năm, tôi luôn hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ khai thác khách hàng tham gia BHYT hộ gia đình do Bưu điện thành phố 
giao”. 

Tìm hiểu chúng tôi được biết ngày 8/10 vừa qua, anh Bùi Hữu Thọ (SN 1989) ở tổ dân phố số 
22, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) tham gia BHYT hộ gia đình (gồm 3 thành 
viên) thay cho việc tham gia BHYT đơn lẻ, một mình anh trước đây. Đầu tháng 10 vừa qua, 



anh bị đau dạ dày, mệt mỏi, chán ăn. Qua xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn đoán 
anh bị viêm loét dạ dày phải điều trị nội trú và nội soi dạ dày. Nhờ có thẻ BHYT, anh được 
quỹ BHYT chi trả 80% và chỉ thực hiện việc chi trả 20% chi phí khám, chữa bệnh. Tham gia 
BHYT hộ gia đình, anh được hưởng lợi ích kép như: mức đóng thấp; quỹ BHYT chi trả chi 
phí khám, chữa bệnh cao. Theo anh Thọ thì việc tham gia BHYT hộ gia định tại Bưu cục 
Giao dịch (Bưu điện thành phố) nhanh, chính xác. Giao dịch viên giúp anh giải quyết mọi thủ 
tục từ kê khai thông tin đến cấp phát thẻ BHYT đúng ngày tránh sự phiền hà, sách nhiễu. Khi 
thẻ BHYT của gia đình anh sắp hết hạn, giao dịch viên Bưu cục Giao dịch gọi điện thông báo 
thời gian, địa điểm nộp tiền và đổi thẻ. Anh hài lòng với việc tham gia BHYT hộ gia đình 
thông qua các bưu cục giao dịch của Bưu điện trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, phát triển khách 
hàng tham gia BHYT hộ gia đình nhằm hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân. Hàng năm, Bưu 
điện tỉnh ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình bằng nhiều 
hình thức như: diễu hành, phát tờ rơi. Đồng thời, tổ chức livestream trên trang fanpage của 
Bưu điện tỉnh; chọn địa bàn nhiều dân cư sinh sống, kinh doanh, buôn bán để tư vấn, phát tờ 
rơi. Bưu điện tỉnh lên kịch bản cụ thể, chi tiết tạo sức lan tỏa để nhấn mạnh tầm quan trọng 
của BHYT hộ gia đình là chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có 
tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. 

Nhân viên Bưu điện tỉnh thực hiện việc rà soát danh sách khách hàng để thực hiện tuyên 
truyền, tư vấn, vận động khách hàng chưa tham gia BHYT tự nguyện thì tham gia BHYT hộ 
gia đình. Bưu điện tỉnh gắn trách nhiệm của giao dịch viên với việc khuyến khích khách hàng 
hoàn tất thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình tại quầy giao dịch. Đối với khách hàng không 
đến quầy giao dịch làm thủ tục, giao dịch viên đến tận nhà hoàn tất thủ tục cấp thẻ BHYT hộ 
gia đình. Hay như, khách hàng có ý định dừng đóng tiếp BHYT hộ gia đình, giao dịch viên tư 
vấn cho khách hàng về sự thiệt thòi khi đi khám, chữa bệnh không có thẻ BHYT và quyền lợi 
khi tham gia liên tục để khách hàng hiểu rõ và đóng tiếp. Với cách trên, từ đầu năm đến nay, 
Bưu điện tỉnh phát triển mới cũng như tái tục được 9.656 khách hàng tham gia BHYT hộ gia 
đình. 

Nhắc đến việc phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, anh Hà Huy Mùi - Phó Giám 
đốc Bưu điện tỉnh cho biết: "Ngành Bưu điện tỉnh có 53 điểm giao dịch là Bưu cục Giao dịch 
(Bưu điện huyện, thành phố); đại lý thu (điểm bưu điện văn hóa các xã, phường, thị trấn) 
thuận lợi cho người dân tiếp cận và tham gia BHYT hộ gia đình. Đây là dịch vụ mới được 
Bưu điện tỉnh triển khai, giúp người dân không phải đến BHXH mới làm được thủ tục tham 
gia BHYT như trước đây. Tại các bưu cục giao dịch và đại lý thu, giao dịch viên tiếp nhận, 
hoàn tất thủ tục cấp thẻ BHYT cho khách hàng nhanh chóng, thuận lợi, góp phần tạo sự hài 
lòng cho Nhân dân". 

Thu Minh 

 


