
  

Nguồn: Báo An ninh Thủ đô 

Ngày đăng: 28/02/2021 
Mục: Công nghệ 

Hà Nội: Dự kiến chi gộp lương hưu tháng 3 và 4 từ ngày 4-3 tới 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội đã thống nhất trình 
UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện gộp 2 kỳ chi trả 
lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và tháng 4-2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 
3-2021. 

 

Hà Nội dự kiến chi trả gộp 2 tháng lương hưu từ ngày 4/3/2021 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo tốt nhất quyền lợi người hưởng lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-
19, Bảo hiểm xã hội thành phố đã thống nhất với Bưu điện thành phố trình UBND Thành phố 
ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chi trả lương lưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong 
thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Theo đó, sẽ thực hiện gộp 2 kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và tháng 
4/2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 3/2021 tại các điểm chi trả xã, phường, thị trấn, các bưu cực 
thuộc Bưu điện Thành phố và qua tài khoản cá nhân. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 4/3/2021. 

Đối với người hưởng tại các địa điểm đang trong thời gian phong tỏa (nếu có), Bảo hiểm xã hội 
quận, huyện, Bưu điện huyện phối hợp với chính quyền địa phương chi trả lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội tại nhà của người hưởng, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Về việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong trạng thái bình thường mới, bên 
cạnh những biện pháp phòng, chống dịch đã thực hiện, Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ triển khai 
thực hiện khai báo y tế bằng QR CODE theo hướng dẫn của Bộ Y Tế, để đảm bảo việc kiểm 
soát y tế đối với khách đến làm các thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội thành phố và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, 
thị xã. 

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn gửi Hà Nội và các tỉnh, thành phố có dịch 
Covid-19 ngoài cộng đồng, yêu cầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm thất nghiệp tháng 3 và 4-2021 vào cùng một kỳ chi trả. 



Ngoài Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn yêu cầu 12 tỉnh, thành phố là: TP. HCM, Hải 
Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Điện 
Biên, Bình Dương và Hưng Yên sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp tháng 3 và 4-2021 cùng một kỳ chi trả. 

Phương thức, thời gian chi trả phù hợp với từng địa bàn. Riêng các địa bàn đang có dịch Covid-
19 ngoài cộng đồng hoặc các địa điểm bị phong tỏa, các lực lượng chức năng xây dựng phương 
án chi trả tại nhà cho người hưởng. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị chức năng tăng cường vận động, khuyến 
khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản 
cá nhân (ATM). 

Các điểm chi trả cần được phun khử khuẩn trước và trong thời gian tổ chức chi trả; trang bị đầy 
đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, không để tập trung đông người. Trong quá trình giao 
dịch, các bên cần thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - 
Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). 

 

  



Nguồn: Báo Phú Yên 

Ngày đăng: 01/03/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện Phú Yên triển khai kế hoạch kinh doanh bưu điện văn hóa xã năm 2021 

Ngày 28/2, Bưu điện Phú Yên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh bưu điện văn 
hóa xã năm 2021. 

Hiện toàn tỉnh có 79 điểm bưu điện văn hóa xã, hoạt động theo hình thức đa dịch vụ. Trong đó 
có 3 điểm bưu điện văn hóa xã hoạt động theo mô hình quản lý cấp 4. Năm 2020, doanh thu 
các bưu điện văn hóa xã đạt hơn 44 tỉ đồng, đạt 109% kế hoạch, tăng trưởng hơn 11%. Doanh 
thu bình quân đạt 46,7 triệu đồng/điểm/tháng, đóng góp gần 24% doanh thu toàn Bưu điện Phú 
Yên. Thu nhập bình quân cho người lao động đạt hơn 3 triệu đồng/người/tháng. 

Năm 2021, Bưu điện Phú Yên tiếp tục triển khai, mở rộng mô hình bưu điện văn hóa xã quản 
lý cấp 4; đầu tư sửa chữa, mở rộng các điểm bưu điện văn hóa xã vừa triển khai mô hình 
Postmart (cửa hàng tiện lợi). Cụ thể, các bưu điện văn hóa xã phấn đấu thị phần bưu chính 
chuyển phát tuyến xã đạt hơn 80%; doanh thu bình quân đạt 7,7 triệu đồng/điểm/tháng; phát 
triển hệ thống đại lý, cộng tác viên tối thiểu 5 cộng tác viên/điểm; doanh thu bình quân hàng 
tiêu dùng đạt 3,5 triệu đồng/điểm/tháng; triển khai thêm nhiều dịch vụ hành chính công như lý 
lịch tư pháp, thu thập hồ sơ đất đai, mở thêm các điểm thu hộ tiền điện... 

Nhân dịp này, Bưu điện Phú Yên khen thưởng 15 cá nhân thuộc các bưu điện văn hóa xã có 
thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020. 

XUÂN NGÔ 

 

 

  



Nguồn: Đại biểu nhân dân 

Ngày đăng: 28/02/2021 
Mục: Đời sống- Xã hội 

Phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền 

Trước tình hình đại dịch Covid-19 gây tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, BHXH Việt 
Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã phối hợp chặt chẽ và có nhiều 
sáng tạo, đổi mới tuyên truyền để tiếp cận người dân, đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

Theo đại diện Vietnam Post, công tác tuyên truyền, vận động được coi là “chìa khóa” trong 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Thời gian qua, với nhiều cách làm sáng tạo, 
đổi mới trong tuyên truyền, năm 2020, Vietnam Post đã phát triển 360.000 đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện, đạt 120% kế hoạch, chiếm 57% số lượng phát triển toàn ngành BHXH. Bên 
cạnh đó, vận động 5,6 triệu tham gia hoặc tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình, đạt 105% kế 
hoạch. 

Được biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, các địa phương thực hiện 
giãn cách xã hội, Vietnam Post đã xây dựng kịch bản, hướng dẫn các bưu điện tỉnh/thành phố 
triển khai truyền thông sáng tạo, hiệu quả cao. Đó là phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức các 
chương trình Livestream trên mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền về BHXH tự nguyện đến 
đông đảo khách hàng, người dân trên cả nước. Tính hết năm 2020, các đơn vị đã tổ chức gần 
100 buổi Livestream về BHXH tự nguyện trên mạng xã hội. Hầu hết, các Livestream đều thu 
hút đông đảo người xem với sự tương tác cao. Có những Livestream lên đến gần 700.000 lượt 
người xem, hơn 100.000 lượt tương tác. 

Các chương trình Lễ ra quân tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cũng trở thành điểm 
nhấn của 2 ngành BHXH và Bưu điện. Chỉ tính riêng “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động 
triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” tổ 
chức vào tháng 5.2020 đã phát triển được hơn 20.700 người tham gia. Kết quả, trong tháng 
5.2020 cả nước đã phát triển được 47.503 người, bằng cả 4 tháng đầu năm thực hiện. Các đợt 
ra quân được tổ chức với quy mô khác nhau, tuy nhiên đều có chung mục tiêu hướng đến nhằm 
tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân, giúp nâng cao hiểu biết về chế độ, 
chính sách của BHXH tự nguyện. 

Đối với địa bàn khó khăn như miền núi, vùng sâu, vùng xa, Vietnam Post đã phối hợp chặt chẽ 
và phát huy tối đa vai trò và tiếng nói của trưởng làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền 
về các chính sách BHXH tự nguyện. Khi được những người có uy tín này hiểu và ủng hộ, việc 
tuyên truyền, phát triển người dân tham gia thuận lợi hơn nhiều. Vào thời điểm không có dịch 
Covid-19, tại những địa bàn khó khăn này, nhiều hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện đã 
được tổ chức vào các buổi tối ngay tại các bản làng với sự tham gia của trưởng làng, trưởng 
bản, qua đó thu hút được sự quan tâm, tin tưởng và hưởng ứng của đồng bào. 

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, năm 2021, ngành và Vietnam Post sẽ tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ trong truyền thông, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 
Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức, nội dung truyền thông về BHXH, BHYT dựa trên 
nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp. 



 

Ngành bưu điện đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội

Phát huy vai trò đại lý thu 

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, sự vào cuộc của Vietnam Post trong công tác tuyên truyền, 
vận động tham gia BHXH với vai trò là một trong những đại lý thu BHXH, BHYT, đã phát huy 
hiệu quả tích cực. Theo đó, ngành Bưu điện đã thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán 
bộ, nhân viên là tuyên truyền viên về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó, giúp họ có thể 
tư vấn và giải đáp tất cả những câu hỏi, thắc mắc của người dân về chính sách BHXH tự nguyện. 
Hiện Vietnam Post có hơn 12 nghìn cán bộ, nhân viên là tuyên truyền viên. Hơn 50 nghìn người 
đã trực tiếp tham gia phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tại toàn bộ các xã, phường, 
thị trấn trên cả nước. 

Theo thống kê trên phạm vi toàn quốc, có trên 12.400 đại lý thu BHXH, BHYT với trên 37.300 
điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu, bảo đảm phục vụ người tham gia BHXH tự nguyện 
kịp thời, linh hoạt nhất. Trong đó, Vietnam Post chiếm số lượng lớn nhất; các đại lý phát triển 
bảo hiểm ngày càng mang tính chuyên nghiệp, hiện đại, được ví như “cánh tay nối dài” của 
ngành BHXH trong việc chi trả và giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng, quyền lợi 
khi tham gia BHXH, BHYT.  

Theo đại diện BHXH tỉnh Quảng Bình, thời gian qua, công tác phối hợp giữa 2 ngành BHXH 
và Bưu điện tỉnh đã phát huy được nhiều ưu điểm và mang lại những kết quả đáng khích lệ. 
Ngành Bưu điện đã hoàn thành việc trả lương hưu tại nhà cho các đối tượng rất kịp thời và an 
toàn; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính; bàn giao sổ BHXH cho người lao động 
qua hệ thống bưu điện. 

Ngay từ đầu năm 2021, BHXH tỉnh Quảng Bình và Bưu điện tỉnh đã xây dựng, triển khai kế 
hoạch cụ thể từng tháng, từng quý, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ, phấn đấu đến 
khoảng tháng 11 hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 
hộ gia đình năm 2021. Song song với đó, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện thực hiện đào tạo, 
đào tạo lại, tập huấn kiến thức cho nhân viên các đại lý thu về chế độ, chính sách BHXH, 
BHYT; kiện toàn và nâng cao chất lượng, số lượng đại lý, nhân viên các đại lý thu qua hệ thống 
bưu điện và các tổ chức khác. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng; 
hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại và mỗi tổ dân phố, thôn, bản có 1 nhân viên đại lý thu 
BHXH, BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc tham gia. 



Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 28/02/2021 
Mục: Thời sự 

Sơn La đồng loạt triển khai cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử 

Những ngày qua, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
(QLHC về TTXH) Công an tỉnh và công an 12 huyện, thành phố đang tập trung cao cho 
việc thu nhận hồ sơ cấp, trả thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn 
toàn tỉnh. 

 

Thu nhận vân tay - một trong những bước thực hiện quy trình thủ tục cấp CCCD. 

Tỉnh Sơn La được Bộ Công an cấp 26 bộ thiết bị thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (Công 
an 12 huyện, thành phố và phòng Cảnh sát QLHC về TTXH mỗi đơn vị 2 bộ). Theo kế hoạch, 
Công an các huyện, thành phố tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) cho công dân cư trú tại 
địa bàn phụ trách (thường trú và tạm trú); phòng Cảnh sát QLHC về TTXH bố trí 1 tổ cấp 
CCCD cố định tại địa chỉ số 51, đường Tô Hiệu (Thành phố) và 1 tổ cấp lưu động hỗ trợ cho 
công an cấp huyện. 

Đại úy Nguyễn Mạnh Hoàng, Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú, cấp, quản lý 
CCCD, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, cho biết: Ưu điểm của thẻ CCCD gắn chíp là có độ 
bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng. Việc sử dụng thẻ 
CCCD có gắn chíp sẽ thuận lợi hơn trong giao dịch hành chính của công dân cũng như phục vụ 
công tác quản lý Nhà nước. Khi thẻ tích hợp đầy đủ các thông tin, người dân không phải mang 
nhiều giấy tờ mà chỉ cần dùng CCCD gắn chíp là có thể thực hiện được các giao dịch. Khi 
người dân đến làm thẻ CCCD không phải mang theo các loại giấy tờ, công dân chỉ cần cung 
cấp họ tên và được đối chiếu toàn bộ thông tin cá nhân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân 
cư. 

Tuy nhiên để thuận tiện cho việc thu nhận CCCD và đối chiếu thông tin của công dân với thông 
tin khai thác trong dữ liệu quốc gia dân cư, công dân nên chủ động mang theo CMND có giá 
trị sử dụng và sổ hộ khẩu để kiểm tra đối chiếu thông tin. Nếu thông tin đầy đủ trùng khớp chúng 
tôi sẽ thực hiện các bước thu nhận vân tay, thu nhận ảnh công dân, sau đó in phiếu thông tin 
công dân để công dân kiểm tra lại và ký xác nhận. Các bước thực hiện rất thuận tiện, chỉ với 
thời gian từ 7- 10 phút, công dân đã hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử. 

Nhằm hỗ trợ người dân bớt khó khăn do dich bệnh COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông 
tư số 112, giảm 50% mức lệ phí làm mới, cấp đổi thẻ CCCD. Mức giảm này thực hiện từ 



1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức lệ phí tiếp tục tính theo quy định 
tại Điều 4 Thông tư số 59 của Bộ Tài chính. 

Để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả việc cấp CCCD, Công 
an tỉnh và Bưu điện tỉnh vừa ký kết quy chế phối hợp thực hiện dịch vụ chuyển phát CCCD gắn 
chíp điện tử qua hệ thống bưu điện. Hiện, mỗi điểm cấp CCCD trên toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh sẽ 
cử cán bộ tham gia cùng cơ quan Công an các cấp trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn người dân 
nếu có nhu cầu chuyển phát thẻ CCCD sau khi hoàn thành thủ tục cấp phát CCCD tại cơ quan 
công an, Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện chuyển phát thẻ CCCD đến tận tay cho công dân, đảm 
bảo thuận tiện, an toàn. 

Tại địa chỉ số 51 Tô Hiệu, trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh, là ngày cuối 
tuần nhưng có khá đông người dân ngồi chờ để làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp và trả thẻ CCCD. 
Vừa hoàn thành xong thủ tục hồ sơ làm thẻ CCCD, bà Lèo Thị Hềm, bản Pát, xã Chiềng Ngần 
(Thành phố), vui vẻ cho biết: Hôm nay tôi đi làm lại thẻ CCCD để tiện cho việc đi khám chữa 
bệnh, lớn tuổi nên đi làm thẻ CCCD cũng ngại lắm. Nhưng tôi thấy thủ tục làm rất nhanh, gọn, 
cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, vui vẻ, chỉ phải nộp 15.000 đồng lệ phí, hơn nữa còn có cán bộ 
bưu điện hướng dẫn tôi đăng ký chuyển phát nhanh đến tận nhà sau khi có thẻ, rất thuận tiện. 

 

Người dân đăng ký chuyển phát thẻ CCCD qua dịch vụ hành chính công của Bưu điện. 

Sau khi được trang cấp thiết bị trong tháng 1, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã triển khai 
việc thu nhận hồ sơ cho nhân dân và chuyển dữ liệu hồ sơ đạt yêu cầu về Bộ Công an để sản 
xuất thẻ. Đến nay, Phòng đã tiếp nhận hơn 2.000 thẻ CCCD đầu tiên để phát cho cán bộ, nhân 
dân trên địa bàn thành phố. 

Là công dân đầu tiên trên địa bàn Thành phố được trả thẻ CCCD, ông Vũ Đức Tiêm, Bí thư chi 
bộ tổ 5, phường Tô Hiệu phấn khởi: Tôi thấy thẻ CCCD so với chứng minh nhân dân thì được 
làm với chất liệu tốt, nhỏ gọn hơn và đặc biệt trong thẻ căn cước công dân mới này được gắn 
chip rất là tiện lợi cho nhân dân trong thực hiện giao dịch. 

Những ngày này, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính trật tự xã hội các 
huyện, thành phố cũng không quản ngày, đêm và không kể ngày nghỉ khẩn trương thu nhận hồ 
sơ, cấp thẻ CCCD cho kịp tiến độ. Trung tá Hoàng Chung, Đội trưởng Cảnh sát Quản lý hành 
chính trật tự xã hội huyện Mường La, cho hay: Toàn huyện có 15 xã, 1 thị trấn với khoảng 
60.000 người thuộc diện cấp CCCD gắn chíp điện tử. Sau khi nhận thiết bị, trước Tết đơn vị đã 
thực hiện cấp thẻ cho cán bộ, chiến sỹ trong Công an huyện và một số lãnh đạo, cán bộ công 
chức của huyện. Ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, để kịp tiến độ, cán bộ, chiến sỹ trong đội 
đang triển khai cấp CCCD cố định ở Trung tâm Hành chính công huyện Mường La. Đồng thời, 



thực hiện cấp lưu động tại các khu dân cư để đáp ứng được chỉ tiêu do Bộ Công an đề ra. Nếu 
chúng tôi thực hiện công việc hết công suất 10 tiếng/ngày/máy sẽ thu nhận hồ sơ được khoảng 
100 người. 

Thượng tá Nguyễn Thị Thảo, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh, 
thông tin: Tính đến hết ngày 27/2, toàn tỉnh thực hiện thu nhận được hơn 7.000 hồ sơ CCCD 
và cấp phát thẻ cho hơn 3.000 công dân trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành cấp xong toàn bộ 
CCCD cho những người từ đủ 14 tuổi trở lên (thường trú, hoặc tạm trú) trên địa bàn theo đúng 
lộ trình đề ra của Bộ Công an trong thời gian tới, lực lượng công an các huyện, thành phố sẽ 
tăng thời gian làm việc từ 8 tiếng lên 10 tiếng/ngày và làm thêm vào ngày thứ 7 và Chủ nhật 
trong tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân làm CCCD.  

Thẻ CCCD gắn chíp có mã QR code lưu thông tin về số CMND 9 số của công dân, có thể sử 
dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân dân, số CMND của công dân trên 
thẻ CCCD (thông tin trong mã QR code đã được Bộ Công an xác thực và bảo mật). Do vậy, đề 
nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn trong quá trình thực hiện các giao dịch hành 
chính, dân sự có thể sử dụng chức năng này, không yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận 
số CMND, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch. Việc tích 
hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, 
an toàn thông tin. Đặc biệt, chip này không có chức năng định vị, theo dõi công dân. 

Thủy Ngân 
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