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Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 11/12/2020 
Mục: Tin tức 

Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Tết Tân Sửu” 2021 

Chào đón năm mới 2021, ngày 12/12/2020, Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính 
“Tết Tân Sửu” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc tem. Bộ tem như một lời nhắn gửi, thúc giục 
những người con xa xứ trở về đón xuân trên quê hương. 

Tết Nguyên đán là lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất trong các lễ hội truyền thống của người 
Việt. Tết mang đậm nét văn hóa dân tộc sâu sắc và độc đáo, thể hiện sự hòa điệu giữa con 
người và thiên nhiên theo chu kỳ vận hành của vũ trụ. 

Tết đến xuân về cũng là dịp để mọi người tạm gác lại những bộn bề lo toan trong cuộc sống, 
để những người con xa quê có cơ hội về đoàn tụ, quây quần bên gia đình, người thân của 
mình và cùng nhau mong ước những điều may mắn của năm mới. Đó là truyền thống, là nét 
đẹp văn hóa mãi lưu truyền của người Việt Nam. 

Bộ tem bưu chính “Tết Tân Sửu” 2021 được phát hành với mong muốn mang hạnh phúc, 
đoàn viên, may mắn, tài lộc đến với mọi người, mọi nhà. Thông qua bộ tem Tết, như một lời 
nhắn gửi, thúc giục những người con xa xứ trở về đón xuân trên quê hương. 

Giới thiệu về bộ tem bưu chính “Tết Tân Sửu”, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post) cho biết, Tân Sửu nghĩa là Trâu Mới, nên tác giả đã lựa chọn hình ảnh chú trâu tươi vui 
để thể hiện trên bộ tem, với hy vọng năm mới sẽ tràn ngập những điều hạnh phúc, xua đi bóng 
ma đại dịch Covid-19 đã làm nhân loại điêu đứng trong năm 2020. 

Gồm 2 mẫu tem vuông khổ 37 x 37 mm và 1 blốc khuôn khổ 150 x 100 mm, bộ tem “Tết Tân 
Sửu” do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế. Giá mặt của 2 mẫu tem và 1 blốc tem lần lượt 
4.000 đồng, 15.000 đồng và 38.000 đồng. 

 

Mẫu 1 của bộ tem bưu chính "Tết Tân Sửu"

Mẫu tem 1 thể hiện hình ảnh chú Trâu địu trên lưng là những giỏ trái cây và lá dong được 
dùng để gói bánh chưng ngày Tết với gương mặt tươi vui, như đang bay trên cánh đồng hoa. 

  



 

Mẫu 2 của bộ tem bưu chính "Tết Tân Sửu"

Với mẫu 2, hình ảnh được thể hiện trên tem là trâu mẹ và trâu con trìu mến, yêu thương. Cả 2 
mẹ con trâu khoác trên mình lớp áo mai vàng. Trâu mẹ địu trên lưng đầy ắp những trái cây 
ngày Tết, Nghé con đang lon ton chạy theo với nét mặt vui tươi đón xuân. 

 

Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh, tác giả bộ tem "Tết Tân Sửu" cũng là họa sĩ đã thiết kế nhiều bộ 
tem Tết (Ảnh blốc tem "Tết Tân Sửu") 

Nền blốc tem thể hiện hoa đào, hoa mai cùng mâm ngũ quả dâng lên Đất Trời, tiên tổ với ước 
mong một năm hạnh phúc, sung túc. Đặc biệt, đuôi của trâu bố (mẫu 1) và trâu mẹ (mẫu 2) 
khi ghép lại tạo nên hình trái tim biểu tượng của hạnh phúc. 

Bộ tem bưu chính “Tết Tân Sửu” được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng từ ngày 
12/12/2020 đến ngày 30/6/2022.  

M.T 

 

 

 

 



Nguồn: Báo Bạc Liêu 

Ngày đăng: 11/12/2020 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh: Tích cực vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT 

Xác định công tác vận động, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, cùng với việc tổ chức ra quân 
tuyên truyền lưu động, Bưu điện tỉnh đã tập trung tuyên truyền theo chiều sâu gắn với 
phương châm “đi tận ngõ”. Qua đó, tạo nên phong trào thi đua trong toàn đơn vị với 
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Trong 10 tháng của năm 2020, Bưu điện tỉnh đã tổ chức 69 hội nghị tuyên truyền phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Từ đó, khai 
thác hơn 2.400 đối tượng tham gia mới, đạt 96% kế hoạch. Riêng BHYT hộ gia đình, Bưu 
điện đã khai thác được 31.438 lượt (trong đó, tham gia mới 8.896 lượt với số tiền thu gần 5 tỷ 
đồng; tái tục 22.542 lượt với số tiền thu hơn 13,4 tỷ đồng). 

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra từ công tác phối - kết hợp giữa BHXH và 
Bưu điện tỉnh trong công tác vận động, tuyên truyền là trước khi tổ chức Hội nghị phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, nhân viên Bưu điện sẽ phối hợp với UBND xã, 
phường, thị trấn đến từng hộ gia đình để tiếp cận, tư vấn, thuyết phục người dân tham gia 
BHXH tự nguyện và mời tham dự hội nghị. Với hình thức này, đại lý thu trực tiếp tiếp cận đối 
tượng tiềm năng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp; người có nhu cầu tham gia 
được tư vấn trực tiếp, được nhân viên đại lý Bưu điện giải đáp các vấn đề chưa rõ, để từ đó 
quyết định tham gia BHXH tự nguyện… 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh xuống tận khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
BHYT hộ gia đình. Ảnh: K.T 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Bưu điện tỉnh cũng còn gặp một số khó khăn, hạn chế 
như: công tác tuyên truyền ở một số nơi còn chưa thường xuyên nên số đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện mặc dù có tăng cao so với cùng kỳ năm 2019, nhưng số người tham gia 
không ổn định; nhiều người chỉ tham gia trong thời gian ngắn, đại lý phải tiếp tục vận động, 



thuyết phục để duy trì. Bên cạnh đó, chính sách về BHXH tự nguyện chưa thu hút người dân 
tham gia, dù có sự hỗ trợ của Nhà nước nhưng mức hỗ trợ còn thấp… 

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tuy còn gặp 
nhiều khó khăn, nhưng trong điều kiện nhân viên của ngành Bưu điện đa số là kiêm nhiệm 
công việc chuyên môn nhưng đã nỗ lực đạt được những kết quả trên là thành tích đáng ghi 
nhận và cần được phát huy để làm tốt hơn nữa. 

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác này và hoàn thành mục tiêu đề ra, trong khai thác, phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngành BHXH tỉnh và các địa phương cần tăng số 
lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình đảm bảo mỗi khóm, ấp có ít nhất một điểm thu; có giải pháp khuyến khích các địa 
phương vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Về khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHYT, sẽ tăng cường vận động, truyền thông đến 
người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng, sự cần thiết của BHYT trong việc chăm sóc sức 
khỏe bằng cách tổ chức các hội nghị tuyên truyền tận thôn xóm cho người dân hiểu. Tăng số 
lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới đại lý thu đảm bảo mỗi khóm, ấp có ít nhất 
một điểm thu; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát triển đối tượng tham 
gia BHYT hộ gia đình. Tập trung ra quân khai thác phát triển nhóm đối tượng BHYT hộ gia 
đình tại xã thoát nghèo, các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chú trọng công 
tác tuyên truyền, vận động đối tượng theo nhóm hộ gia đình và giao chỉ tiêu cụ thể… 

Phạm Giang 

 

 
 
  



Nguồn: Báo Công thương 

Ngày đăng: 11/12/2020 
Mục: Tài chính 

Doanh nghiệp bưu chính chung tay phòng ngừa rủi ro 

Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ngày càng nở rộ, góp phần thúc đẩy thị 
trường chuyển phát hàng hóa phát triển cả về số lượng và chất lượng, là động lực thúc 
đẩy doanh nghiệp bưu chính phát triển. Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều 
rủi ro đối với cả khách hàng và người kinh doanh. 

6 doanh nghiệp bưu chính lớn đã ký cam kết với Bộ Thông tin và Truyền thông không vận 
chuyển hàng lậu, hàng cấm vào ngày 28/7/2020, đó là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(Vietnam Post), Bưu chính Viettel (Viettel Post), Tổng công ty 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. 

 

Còn nhiều rủi ro về hàng nhái, hàng giả trong hoạt động vận chuyển hàng hóa 

Theo đó, các doanh nghiệp cam kết thực hiện và 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 doanh nghiệp 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. 

Đồng thời 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. 

Bên cạnh đó, 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. 

Đây được đánh giá là hành động kịp thời bởi theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền 
thông, năm 2018, tổng doanh thu của dịch vụ bưu chính và chuyển phát đạt khoảng 23.530 tỷ 
đồng và năm 2019 ước đạt 34.311 tỷ đồng, tăng 22,65% so với năm 2018. Tại Việt Nam, 
VNPost chiếm thị phần lớn nhất trong ngành bưu chính, tiếp theo là ViettelPost và DHL-
VNPT… 



Tại hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính do Bộ Thông tin và 
Truyền thông tổ chức tại Hà Nội mới đây, lãnh đạo Bộ này cho biết, 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”- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết. 

Sự tham gia của nhiều loại hình doanh nghiệp chuyển phát khiến của đông đảo các doanh 
nghiệp khiến cho bức tranh thị trường bưu chính ngày một sôi động, nhưng kèm theo đó là sự 
cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi từng doanh nghiệp phải nỗ lực để tồn tại và phát triển. 
Chưa kể, trên thị trường cũng có cả những doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ bưu 
chính khi chưa có giấy phép khiến cho hoạt động bưu chính trở nên khó kiểm soát hơn 

Về các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bưu chính, luật sư Nguyễn Xuân Bằng 
- Công ty Luật TNHH KTD, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho biết: hành lang pháp lý để 
“quản” hoạt động bưu chính vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện khiến doanh nghiệp bưu 
chính được phép vận chuyển hàng không thuộc danh mục “hàng cấm gửi”, những mặt hàng 
“không có hóa đơn, chứng từ” không có trong danh mục, nhưng Luật Bưu chính 2010 lại quy 
định nếu tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được hóa đơn, chứng từ thì doanh nghiệp bị 
liên đới. 

Song song với đó, còn có sự mâu thuẫn về cách hiểu các loại hàng hóa được phép tiếp nhận, 
vận chuyển giữa Luật Đầu tư 2014, Nghị định 59/2006/NĐ-CP và Nghị định 43/2009/NĐ-CP 
với Thông tư 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP; vẫn còn những quy định khác nhau, chưa 
thống nhất về hàng hóa nhập lậu giữa Nghị định 185/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 
64/2015/TTLT-BTC-BQP-BCA. 

Ngoài việc chung tay cùng giảm thiểu rủi ro, các doanh nghiệp bưu chính lớn như Viettel Post 
hay Vietnam Post… đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các rủi ro theo 3 nguyên tắc: từ chối 
chấp nhận vận chuyển đối với những mặt hàng cấm gửi theo quy định của pháp luật; đối với 
những mặt hàng không có giấy tờ hoặc có nghi ngờ về tính hợp pháp của chứng từ hóa đơn, 
hoặc có nghi ngờ là hàng cấm gửi…, doanh nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng 
thực hiện kiểm tra trước khi chấp nhận vận chuyển; khi người gửi cung cấp đầy đủ giấy tờ 
nhưng nếu doanh nghiệp phát hiện giấy tờ không đúng với thực tế hàng hóa thì cũng từ chối 
vận chuyển. 

Những nguyên tắc đề ra để phòng ngừa rủi ro rất quan trọng và cần thiết, tuy nhiên, thực tế 
cho thấy, rất khó để doanh nghiệp bưu chính xác định được nguồn gốc hàng hóa, giấy tờ 
chứng minh cho hàng hóa, nguồn gốc hàng hóa là thật. Rủi ro là vẫn có hàng lậu, hàng cấm 
lọt được lên xe chuyển phát. Liên tiếp trong thời gian qua, nhiều vụ việc vi phạm đã bị lực 
lượng chức năng phát hiện và xử lý. 

Do đó, nỗ lực của riêng doanh nghiệp là chưa đủ. Quan trọng là vẫn cần một hành lang pháp 
lý đủ mạnh để phòng ngừa rủi ro cho hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. 

Bảo Ngọc 

 

 

   



Nguồn: CTT Kon Tum 

Ngày đăng: 10/12/2020 
Mục: CCHC 

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Không phải đến trụ sở cơ quan Nhà nước hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các 
cấp nhưng vẫn có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
là một trong những lợi ích thiết thực khi đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 
(BCCI). 

 

Nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ TTHC (ảnh minh họa) 

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển 
khai và ban hành các Quyết định công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết qua dịch vụ bưu BCCI trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC. 

Đến nay, 20/20 sở, ban, ngành và 10/10 huyện, thành phố, Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội 
tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh đã ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI với Bưu điện tỉnh; đồng thời các đơn vị cũng đã thực hiện 
công khai, niêm yết danh mục TTHC thực hiện và chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả qua dịch vụ BCCI trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương; đồng thời phối 
hợp với Bưu điện tỉnh triển khai tập huấn, đào tạo cho nhân viên Bưu điện về nghiệp vụ, kỹ 
năng tiếp nhận hồ sơ TTHC. 

Các đơn vị, địa phương cũng đã phối hợp với ngành Bưu điện tích cực tổ chức truyền thông, 
tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như băng rôn, phát tờ gấp và đặt baner tuyên tuyền tại 
các điểm bưu điện văn hóa xã; phát thanh trên hệ thống loa phát thanh tại các cấp 
xã/phường/thị trấn để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng dịch vụ. 

  

Bưu điện tỉnh cũng đã thực hiện kết nối thành công hệ thống Cổng dịch công của tỉnh với hệ 
thống quanlythugom.vnpost.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI để người dân, tổ chức khi nộp hồ sơ trực 
tuyến có thể đăng ký thu gom hồ sơ tại nhà và nhận kết quả tại nhà qua hệ thống Bưu điện. 



  

Thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai dịch vụ BCCI, tính từ năm 2016 
đến 06 tháng đầu năm 2020, Bưu điện các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 295.592 hồ sơ 
giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. 

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đã tạo thuận lợi cho 
người dân (nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn), tổ chức, cá nhân mang 
lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, giúp các tổ chức, cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại, giảm 
áp lực cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành 
chính. 

Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC có thể thực hiện ngay tại địa chỉ theo yêu cầu của 
người dân, doanh nghiệp, không bị tồn lại ở các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC. Góp phần 
nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần 
thực hiện chủ trương xã hội hoá các dịch vụ công của Đảng và Nhà nước, lấy mục tiêu phục 
vụ người dân, doanh nghiệp tại cộng đồng làm ưu tiên. 

Tuy lợi ích của việc triển khai dịch vụ BCCI trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
TTHC là rất rõ nét, nhưng hiện nay tỷ lệ phát sinh hồ sơ TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn 
tỉnh vẫn chưa nhiều. 

Trong thời gian tới, nhằm triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp triển khai 
các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu 
rộng đến các tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ BCCI trên địa bàn tỉnh theo Công văn 2646/UBND-TTHCC ngày 24/7/2020 của UBND 
tỉnh Kon Tum. 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh phải tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ 
nhân viên trong việc gửi nhận hồ sơ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên 
môi trường điện tử, đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
BCCI an toàn, chính xác, đúng quy định. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng cung ứng 
dịch vụ, phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tổ chức chuyển phát và tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả dịch vụ công trực tuyến; tăng cường tiếp nhận các hồ sơ, TTHC tại cấp huyện, tạo 
điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân./.  

 

  



Nguồn: Báo Nhân Dân 

Ngày đăng: 11/12/2020 
Mục: Xã hội 

Cần chứng minh danh tính khi sử dụng VssID 

 

Sau gần một tháng công bố ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”, đã có gần 120 nghìn 
lượt tải App này. Thông tin về bảo hiểm xã hội đồng thời là thông tin cá nhân, cần độ 
bảo mật cao. Vì vậy, khi đăng ký, có thủ tục yêu cầu giấy tờ tùy thân của mỗi người để 
chứng minh danh tính. 

Gần 120 nghìn lượt tải ứng dụng VssID  

Chia sẻ tại chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề: “VssID - Bảo hiểm xã hội số: Đơn 
giản, tiện ích và bảo mật cho người dùng” do Báo Nhân Dân phối hợp Bảo hiểm xã hội 
(BHXH)Việt Nam tổ chức, ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ 
thông tin (CNTT), BHXH Việt Nam cho biết, sau gần một tháng công bố ứng dụng “VssID - 
Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động, theo thống kê, đã có gần 120 nghìn lượt tải 
ứng dụng.  

Ông Nguyễn Hoàng Phương nhấn mạnh, thông tin về BHXH số đồng thời là thông tin cá 
nhân, dữ liệu cần độ bảo mật cao, gắn liền với người dân. Vì vậy, khi đăng ký, có thủ tục yêu 
cầu giấy tờ tùy thân của mỗi người để chứng minh danh tính. 

Bên cạnh đó, khi người dân chấp nhận ký vào bản khai, đồng nghĩa với việc cam kết thỏa 
thuận cho phép hiển thị thông tin lên ứng dụng. Bởi về luật định danh, hiện chưa có hành lang 
pháp lý rõ ràng. Nhưng mọi thông tin riêng tư cá nhân đều được bảo mật tuyệt đối.  

Lý do chính là tài khoản giao dịch điện tử của người dùng với cơ quan BHXH được dùng để 
đăng nhập và sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng 
dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. 

Việc phải xác minh danh tính (xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Hộ chiếu) 
khi đăng ký tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH để bảo đảm, chỉ có bản thân người 
tham gia với có thể sử dụng thẻ BHYT của mình trên ứng dụng VssID để đi khám, chữa bệnh 
BHYT; tra cứu, quản lý các thông tin mang tính cá nhân như: Lịch sử khám chữa bệnh 
BHYT, quá trình tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thông tin hưởng các chế độ 
BHXH...; sử dụng các dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến trên ứng dụng VssID và 
Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam. 

Việc có thêm một bước chứng minh danh tính như vậy, dù gây chút phiền hà với người đăng 
ký, nhưng sẽ tăng tính bảo mật cao cho dữ liệu thông tin của người dùng. 



Sắp tới, ngành BHXH dự kiến triển khai nhiều giải pháp kế hoạch triển khai vận động sử 
dụng VssID. 

Cụ thể, ngành sẽ kết hợp với Bưu điện để đến tận nơi xác nhận thông tin bản khai, đối chiếu 
giấy thời tùy thân. Bên BHXH sẽ xác minh lại thông tin được bên Bưu điện cung cấp để thực 
hiện xác nhận quy trình. 

Hiện nay, người tham gia có thể nộp tờ khai đăng ký tài khoản giao dịch điện tử tại bất kỳ cơ 
quan BHXH nào (BHXH cấp huyện, BHXH cấp tỉnh hoặc trực tiếp tại Trung tâm Chăm sóc 
khách hàng (CSKH) của BHXH Việt Nam). 

Có bắt buộc cài đặt VssID khi tham gia bảo hiểm xã hội? 

Ông Nguyễn Hoàng Phương cho hay, hiện nay, việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID chưa 
bắt buộc đối với người tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, nếu là người đang tham gia hay 
thụ hưởng các chế độ, chính sách liên quan đến lĩnh vực này, nên cài đặt và sử dụng ứng 
dụng. 

Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ từng bước triển khai sử dụng ứng dụng VssID để thay thế 
Sổ BHXH và thẻ BHXH giấy; tích hợp dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến... 

Để bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cho người dùng, BHXH Việt Nam đang áp dụng các 
giải pháp bảo mật tiên tiến, tương tự như các app của ngân hàng. Các thông tin của người 
dùng đều được mã hóa, chỉ khi đăng nhập đúng tài khoản và mật khẩu mới có thể tra cứu 
được các thông tin này. 

Trường hợp bị mất điện thoại, nhằm bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân trên ứng 
dụng, người dùng cần phải đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam 
(https://dichvucong.bahiemxahoi.gov.vn) để thực hiện ngay việc đổi mật khẩu, hoặc liên hệ 
với cơ quan BHXH để được hỗ trợ. 

Người dùng có thể liên hệ đường dây nóng 24/7 theo số điện thoại 1900.9068, hoặc đến cơ 
quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ. 

Cước phí khi gọi đến tổng đài 1900.9068 là 1.000 đồng để trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ 
viễn thông. Cơ quan BHXH không thu phí. 

* Ứng dụng VssID cung cấp các thông tin về: Thẻ BHXH, Quá trình tham gia BHXH, 
BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, BHYT; Thông tin hưởng 
các chế độ bảo hiểm xã hội (một lần, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề 
nghiệp); Lịch sử khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tra cứu mã số BHXH... và nhiều tiện 
ích khác. 

XUÂN ANH 

 

  



Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 11/12/2020 
Mục: Xã hội 

Công an tỉnh tiếp nhận 20.800 “Móc chìa khóa về an ninh trật tự” 

Sáng 11-12, Công tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận 20.800 chiếc “Móc chìa khóa về an ninh trật 
tự” do một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tài trợ. Hưởng ứng phong trào “Đổi 
mới sáng tạo”, Chi đoàn Phòng tham mưu, Công an tỉnh đã có ý tưởng về mô hình “Móc 
chìa khóa về an ninh trật tự’. 

Theo đó, người dân sẽ được phát miễn phí những chiếc móc chìa khóa nhỏ gọn, có in logo 
của ngành Công an, có số điện thoại đường dây nóng lực lượng Công an. Khi có những vụ 
việc về an ninh trật tự, người dân có thể nhanh chóng phản ánh qua đường dây nóng cho lực 
lượng Công an. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao tượng trưng “Móc chìa khóa an ninh trật tự” cho lãnh đạo Công 
an tỉnh. 

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh đã phát tặng 2.000 móc chìa khóa cho nhân dân trên địa bàn 
phường An Tường (TP Tuyên Quang) và đã nhận được phản hồi tích cực. Ngay sau lễ tiếp 
nhận, Công an tỉnh sẽ tổ chức phân bổ số móc chìa khóa trên cho Công an các huyện, thành 
phố và các phòng thuộc Công an tỉnh để phát cho nhân dân. 

Tin, ảnh: Lý Thịnh 

 


