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Tăng cường tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

Thực hiện Hợp đồng số 03/HĐ-BHXH-BĐ ngày 27/02/2019 của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh 
về việc tổ chức “Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện qua mạng lưới Bưu điện 
năm 2019”. Chỉ trong tháng 3/2019, BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bưu 
điện cùng cấp đồng loạt tổ chức Hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện. 

Tại huyện Tiểu Cần 

Ngày 14/3/2019, BHXH và Bưu điện huyện Tiểu Cần tổ chức tuyên truyền về chính sách 
BHXH tự nguyện cho trên 33 người dân tham dự tại hội trường Bưu điện huyện. Tại Hội 
nghị, các đại biểu được nghe triển khai mục đích, ý nghĩa cũng như quyền lợi khi tham gia 
BHXH tự nguyện như: độ tuổi tham gia, mức đóng, phương thức đóng, điều kiện và quyền lợi 
về chế độ hưu trí, tử tuất, . . . Kết quả, sau khi nghe triển khai, tất cả khách mời tham dự đều 
đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân, đặc biệt có 02 đại biểu tham dự đăng ký 
tham gia BHXH cho người thân với tổng số là 35 người, đạt 106,06% số người tham dự. 

 

Bà Đỗ Thị Hồng Thu - GĐ Bưu điện tỉnh (thứ 2 từ trái sang) và bà Nguyễn Thị Lệ - Giám đốc 
BHXH huyện Tiểu Cần (người đầu tiên bên phải) trao quà cho đại biểu tham dự 

Tại huyện Châu Thành 

Ngày 15/3/2019, BHXH huyện Châu Thành và Bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền về chính 
sách BHXH tự nguyện cho trên 50 người là nhân viên Bưu cục các xã và người dân trên địa 
bàn huyện tham dự, điểm tại hội trường Bưu điện huyện. Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đặt 
ra nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan đến độ tuổi tham gia, mức đóng, thời gian đóng và chế độ 
được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, các câu hỏi của đại biểu được lãnh đạo Bảo hiểm 
xã hội huyện giải thích và trả lời thỏa đáng. Kết quả qua cuộc tuyên truyền đã có trên 40 
người dân đăng ký tham gia tham gia BHXH tự nguyện. 



 

Cán bộ Bưu điện huyện triển khai chính sách BHXH tự nguyện tại buổi tuyên truyền 

Tại thị xã Duyên Hải 

Cũng trong ngày 15/3/2019, Bảo hiểm xã hội thị xã Duyên Hải và Bưu điện Duyên Hải tổ 
chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho hơn 30 bà con nhân dân và 
người lao động tự do trên địa bàn ấp Ba Động - xã Trường Long Hòa. 

Kết thúc Hội nghị, đã có 30 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Đây là kết quả đáng 
khích lệ trong việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về BHXH tự nguyện nói riêng, cũng 
như các chính sách của ngành BHXH nói chung, kết quả này là động lực để BHXH thị xã 
phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền trong thời gian tới trên địa bàn thị xã Duyên Hải đạt 
kết quả cao. 

 

Đại biểu tham gia Hội nghị 

     Tại huyện Cầu Kè 

     Ngày 21/3/2019, tại Bưu điện huyện, BHXH huyện Cầu Kè và Bưu điện huyện tổ chức hội 
nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện cho 34 người dân. Kết quả sau khi triển khai có 22 người 
tham gia BHXH tự nguyện. 



 

Đại biểu tham dự tại Hội nghị 

Tại huyện Duyên Hải 

Ngày 27/3/2019, BHXH huyện và Bưu điện huyện đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền 
tại UBND thị trấn Long Thành.  Hội nghị có 68 đại biểu tham dự, kết quả có 35 người đăng 
ký tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Cán bộ Bưu điện triển khai chính sách BHXH tự nguyện 

Ngoài các địa phương trên, tính trong tháng 3/2019, có 8/9 huyện, thị xã, thành phố phối hợp 
với Bưu điện cùng cấp tổ chức 09 cuộc hội nghị với hơn 445 người tham dự. Qua triển khai, 
có 321 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. 

Với cách tổ chức tuyên truyền trực tiếp này, người tham gia dễ dàng hiểu tầm quan trọng của 
việc tham gia BHXH tự nguyện ngay hôm nay để tích lũy cho ngày mai. Trong thời gian tới, 
BHXH huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Bưu điện, Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn, các Bưu cục xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người 
dân tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đưa chính sách BHXH tự nguyện đi sâu vào đời 
sống người dân./.         



 

Nguồn: Báo Lào Cai         

Ngày đăng: 29/03/2019 
Mục: Kinh tế 

Ký hợp đồng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua Bưu điện tỉnh 

Chiều 28/3, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ký hợp đồng chi trả tiền dịch vụ môi 
trường rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thôn trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai thông qua Bưu điện tỉnh. 

Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2019, việc chi trả tiền dịch 
vụ môi trường rừng cho người dân phải thực hiện qua các hình thức điện tử hóa như: Ngân 
hàng (bằng tài khoản ATM) hoặc đơn vị thanh toán có tính chuyên nghiệp. Đây là lý do để 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh ký hợp đồng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các 
chủ rừng thông qua Bưu điện tỉnh. Lý do không ký hợp đồng thanh toán qua các ngân hàng 
được lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cho rằng việc sử dụng tài khoản ATM với bà 
con vùng cao là khó khăn do các điểm rút tiền chưa phổ biến, chỉ có ở trung tâm huyện, thành 
phố. 

 

Ký kết hợp đồng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. 

Hiện có trên 17 nghìn hộ gia đình, cá nhân các huyện, thành phố đang là chủ rừng đủ điều 
kiện được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với tổng diện tích hơn 40.000 ha, tổng số tiền 
chi trả hàng năm hơn 15 tỷ đồng. Trước đây việc cho trả tiền  được thông qua hạt kiểm lâm 
các huyện, thành phố, do số lượng các hộ lớn nên tiến độ chi trả có những nơi chưa kịp thời, 
địa phương có số hộ dân hưởng lợi lớn sẽ ảnh hưởng nhất định tới hoạt động chuyên môn của 
cơ quan kiểm lâm địa phương. 

Theo hợp đồng, sau 15 ngày nhận tiền qua tài khoản, Bưu điện tỉnh phải trực tiếp thanh toán 
tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân được thụ hưởng theo danh sách Quỹ Dịch vụ môi 
trường rừng tỉnh cung cấp.   

Được biết, Lào Cai trở thành tỉnh đầu tiên trên cả nước ký hợp đồng chi trả tiền dịch vụ môi 
trường rừng thông qua hệ thống bưu điện. 

 


