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Tuổi trẻ Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức  
Lễ ra quân Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện 

 

Sáng ngày 31/3/2019, Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động "Tuổi trẻ Bưu điện Việt 
Nam tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì An sinh xã hội, vì lợi ích của 
người dân". 

Chương trình được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu của tất cả các Bưu điện tỉnh, thành phố 
tại buổi lễ ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam  nhấn 
mạnh: “Lễ ra quân của Đoàn thanh niên Bưu điện 63 tỉnh, thành phố hôm nay thể hiện tinh 
thần trách nhiệm cũng như sự phối hợp chặt chẽ của Bưu điện Việt Nam với Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam cũng như Bưu điện các tỉnh và Bảo hiểm xã hội các tỉnh. Trên tinh thần đó, yêu cầu 
Đảng ủy và Chuyên môn các Bưu điện tỉnh, thành phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn 
thanh niên có nhiều hoạt động tổ chức ra quân tiếp theo nhằm truyền thông về  BHXH tự 
nguyện cũng như các chính sách an sinh xã hội mang lại lợi ích cho người dân. Mặt khác, 
Đoàn thanh niên các đơn vị cần phối hợp sâu sát với các Tỉnh đoàn, đoàn Khối để chương 
trình tạo được sức lan tỏa rộng khắp với khí thế ngày càng cao nhằm thực hiện hiệu quả 
nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ giao phó”. 

 

Ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát động ra quân 
tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì An sinh xã hội 

Hưởng ứng Lễ ra quân, sáng 31/3, đã có hơn 70 ĐVTN của Bưu điện tỉnh Nghệ An đồng loạt 
ra quân diễu hành tuyên truyền tại các tuyến đường chính tại địa bàn trung tâm thành phố, tổ 
chức tuyên truyền và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại địa chỉ nhà dân. Trên 
tinh thần tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện với người dân, để người dân biết, hiểu 
về lợi ích của các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong công tác an sinh xã 
hội, nâng cao chất lượng sống của người dân. Trực tiếp tư vấn cho người dân, thu thập các 
thông tin liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện, từ đó phát triển đối tượng tham gia trên 
địa bàn dân cư. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp vì 
cộng đồng, là cánh tay nối dài Chính phủ và thể hiện sự cống hiến, phát huy vai trò của tuổi 



trẻ, lòng tự hào của CB – NV Bưu điện. 

Một số hình ảnh hoạt động: 

 

Đoàn viên thanh niên Bưu điện tỉnh Nghệ An hô vang khẩu hiệu thể hiện quyết tâm  
tại Lễ ra quân. 

 



 

 

 

Đã có hơn 70 ĐVTN của Bưu điện tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân diễu hành tuyên truyền tại 
các tuyến đường chính tại địa bàn trung tâm thành phố Vinh. 

 

Kết quả đã tư vấn và thu thập thông tin của hơn 630 khách hàng, trong đó có 10 khách hàng 
đăng ký tham gia. 

Văn 



 

Nguồn: Báo Ninh Bình         
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Hội thảo “Sống vui, sống khỏe cùng Dai-Ichi Life và Bưu điện Việt Nam" 

Vừa qua, Bưu điện Ninh Bình (Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam) và Bảo hiểm nhân thọ 
Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life) đã tổ chức hội thảo “Sống vui, Sống khỏe cùng Dai-ichi 
Life và Bưu điện Việt Nam” và giới thiệu sản phẩm bảo hiểm “Lộc Hưng Thịnh Bưu 
Điện”. Giáo sư, Bác sỹ Đặng Văn Dương, Nguyên Giám đốc Trung tâm giải phẫu bệnh, 
bệnh viên Bạch Mai chia sẻ cách phòng, chống bệnh ung thư và tim mạch cho hơn 100 
người tham gia. 

 

Các đại biểu dự hội thảo. 

 

Từ tháng 9/2018 đến nay, Dai-ichi Life và Bưu điện Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo 
có chủ đề như trên tại 31tỉnh, thành trong cả nước là: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - 
Huế, Ninh Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Điện Biên, Hải Phòng, Bình Định, Ninh Thuận, 
Lâm Đồng, Đồng Tháp, Long An, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Bình Thuận, Cao 
Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thái Bình, Bến Tre, Sơn La, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Phú 
Yên, Cần Thơ, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Kiên Giang với sự tham gia của hơn 
3.000 khách hàng. Theo Chương trình, hội thảo sẽ được nhân rộng trên toàn quốc trong thời 
gian tới.  

Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được thiết kế riêng cho khách 
hàng của Bưu điện Việt Nam nhằm bảo vệ toàn diện và hỗ trợ đóng 200% phí trước các rủi ro 
như: tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn cho người được bảo hiểm. Sản phẩm đảm bảo 
linh hoạt tối đa trong đóng phí, rút hoặc vay, theo khả năng tài chính, vừa mang đến sự an 
tâm, vừa san sẻ gánh nặng tài chính khi rủi ro. Khách hàng chỉ cần trả lời bốn câu hỏi về sức 
khoẻ, nghề nghiệp để tham gia. 

Theo Tổng Giám đốc Dai-ichi Life VN Trần Đình Quân, hợp tác độc quyền dài hạn với Bưu 
điện Việt Nam là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty để mọi người 
dân đều được tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tiên tiến, đặc biệt là 
người dân vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Việc giới thiệu sản phẩm Lộc Hưng Thịnh 
Bưu Điện thể hiện mong muốn của Dai-ichi Life Việt Nam và Bưu điện Việt Nam được đồng 
hành cùng khách hàng và gia đình nhằm mang đến an tâm tài chính và nâng cao chất lượng 
cuộc sống. 



Hướng đến cột mốc phục vụ 3 triệu khách hàng, thông điệp của 2019 mà Dai-ichi Life Việt 
Nam chọn là năm “Kết nối yêu thương” thông qua các chương trình và hoạt động thiết thực 
và ý nghĩa nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn và tương lai tươi sáng cho mỗi gia đình 
thay cho lời tri ân đến cộng đồng đã gửi trọn niềm tin vào thương hiệu bảo hiểm nhân thọ 
hàng đầu Nhật Bản trong suốt 12 năm qua. 



 

Nguồn: An ninh Hải Phòng         
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Sở Tài nguyên-Môi trường: Tăng cường tiếp nhận, trả kết quả TTHC  
qua dịch vụ bưu chính 

Sau khi được UBND thành phố phê duyệt và công bố danh mục thủ tục hành chính 
(TTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Tài 
nguyên-Môi trường đã phối hợp với Bưu điện thành phố thực hiện việc tiếp nhận và trả 
kết quả 14 thủ tục hành chính với mục tiêu giảm chi phí, thời gian để dần đáp ứng tiêu 
chí “Hiện đại hóa hành chính”. 

 

Tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ tiết kiệm chi phí, thời gian 
cho tổ chức, công dân 

Trên trang thông tin của Sở cũng như khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện các giao dịch, đội 
ngũ CBCC thuộc sở đã chủ động tuyên truyền để các đối tượng biết và tham gia triển khai 
việc gửi và nhận kết quả các hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục duy trì 100% thủ tục hành chính triển khai áp dụng theo 
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Sở sẽ triển khai ứng dụng phần 
mềm Văn phòng điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Từ đó, tăng cường trao đổi văn 
bản điện tử trên trục liên thông thành phố, giảm trao đổi giấy tờ trong điều hành, giải quyết 
công việc. 

Đồng thời, đôn đốc, theo dõi các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao; 
theo dõi, điều hành và kiểm soát tình trạng xử lý công việc của phòng, đơn vị, của từng cán 
bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. 

KO 



 

Nguồn: Báo Bình Dương          

Ngày đăng: 03/04/2019 
Mục: Tin tức   

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Lao động tự do, nông dân cũng sẽ có lương hưu 

 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đem lại lợi ích thiết yếu cho người dân, những 
người làm nghề tự do, nhất là khi không còn sức khỏe để làm việc sẽ được nhận lương 
hưu để an hưởng tuổi già. Song hiện nay, nhiều người dân có thu nhập khá lại chưa mặn 
mà với loại hình BHXH này. 

 Vào tận ngõ, gõ tận cửa 

Giúp người dân, lao động tự do hiểu thêm về chính sách BHXH tự nguyện, từ đó tham gia để 
được hưởng lương hưu, bảo hiểm y tế, Bưu điện (BĐ) tỉnh đã tổ chức ra quân kêu gọi mọi 
người tham gia BHXH tự nguyện. Bà Lê Thị Kim Phường, Phó Giám đốc BĐ tỉnh, cho biết 
đây là một trong các hoạt động thực hiện Kế hoạch số 1136/KH-BĐVN của Tổng Công ty BĐ 
Việt Nam về việc tổ chức lễ phát động chương trình “Tuổi trẻ BĐ Việt Nam tích cực tuyên 
truyền chính sách BHXH tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân”. Theo đó, cán 
bộ BĐ, đoàn viên thanh niên BĐ đã tổ chức diễu hành qua các tuyến đường chính trong 
TP.Thủ Dầu Một với các khẩu hiệu “BHXH tự nguyện chỗ dựa vững chắc cho người lao động 
tự do”, “BHXH tự nguyện giảm nỗi lo tài chính khi về già”… Sau đó, cán bộ BĐ, đoàn viên 
thanh niên BĐ chia thành 20 nhóm nhỏ đến tận hộ dân để tuyên truyền, phát tài liệu, thu thập 
thông tin khách hàng chưa tham gia BHXH. 

 

Bưu điện tỉnh ra quân kêu gọi mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Giữa cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 3, chúng tôi cùng tham gia với cán bộ BĐ, 
đoàn viên thanh niên BĐ đã đến tận hộ dân tuyên truyền về chính sách BHXH, nhất là BHXH 
tự nguyện. Qua quá trình tuyên truyền, chúng tôi ghi nhận nhiều người dân còn rất mơ hồ về 
việc tham gia BHXH tự nguyện. Nhiều người dân còn nhầm lẫn giữa việc đóng BHXH với 
các bảo hiểm nhân thọ khác. Chị Nguyễn Thị Hương, khu phố 14, phường Phú Cường, 
TP.Thủ Dầu Một, cho biết chị sống cùng mẹ và con gái. Con gái đang đi học, còn hai mẹ con 
chị mua bán nhỏ tại chợ Thủ Dầu Một. Thu nhập gia đình mỗi tháng khoảng 12 triệu đồng 
nhưng chị không tham gia BHXH tự nguyện. Chị Hương nói: “Tôi có biết sơ về việc tham gia 
BHXH tự nguyện do cán bộ khu phố tuyên truyền. Tham gia BHXH tự nguyện có nhiều lợi 
ích về lâu dài, nhất là khi về già hàng tháng có lương hưu sẽ bớt gánh nặng cho con cháu, 
đồng thời còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nghe tuyên truyền tôi cũng muốn tham gia, nhưng 
thời gian đóng tới 20 năm mới được hưởng chế độ nên tôi đang suy nghĩ lại”. 



Không chỉ gia đình chị Hương mà nhiều người khi được vận động tham gia BHXH tự nguyện 
đều không mấy hào hứng khi đề cập đến. Trên thực tế BHXH tự nguyện là vấn đề an sinh xã 
hội của một quốc gia, nhưng vì đây là loại bảo hiểm không bắt buộc nên nhiều người chưa 
mấy quan tâm. Khi có tiền họ đem gửi ngân hàng, cần lúc nào rút ra để sử dụng lúc ấy nên 
không mấy mặn mà tham gia BHXH tự nguyện. 

Chỗ dựa vững chắc cho tương lai 

Theo bà Lê Minh Lý, Giám đốc BHXH tỉnh, BHXH tự nguyện tham gia tối thiểu 20 năm sẽ 
được hưởng lương hưu, đây là một khoản đầu tư cho tuổi già của mình. Tính đến nay, Bình 
Dương có khoảng 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Con số này vẫn còn ít so với số 
lao động tự do, người dân chưa tham gia BHXH. Đối tượng lao động tự do thuộc những 
người có trình độ dân trí thấp, hoặc không có nhiều điều kiện tiếp xúc với các thông tin, chính 
sách về BHXH. Vì vậy, BHXH tỉnh đã phối hợp với BĐ tỉnh, các địa phương tích cực tuyên 
truyền, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền để người dân hiểu. Bên cạnh đó, tạo điều 
kiện thuận lợi để họ tham gia đóng BHXH tự nguyện. 

Cụ thể, người dân nào muốn tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu, có thể ghé đại 
lý thu ở UBND hoặc BĐ phường, xã, thị trấn để làm thủ tục. Nếu không thích đi lại, người 
dân chỉ cần điện thoại, gọi nhân viên thu BHXH tới nhà để giúp làm thủ tục tham gia BHXH. 
Về phương thức đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu có thể đóng vào quỹ hưu 
trí và tử tuất: hàng tháng; 3 tháng một lần; 6 tháng một lần; 12 tháng một lần; đóng một lần 
cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; một lần cho những năm còn thiếu đối 
với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng 
thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm 
để hưởng lương hưu. 

Mức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng 
người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự 
nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ là 700.000 đồng/tháng và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại 
thời điểm đóng. 

 Từ năm 2018, khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 
một phần tiền đóng. Người nghèo được hỗ trợ 30%, cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối 
tượng khác được hỗ trợ 10%. 

  



 

Nguồn: Tin Quy Nhơn          

Ngày đăng: 03/04/2019 
Mục: Tin tức   

Khởi đầu cho chặng đường mới 

Từ hôm nay (1.4.2019), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt 
động, mở ra một giai đoạn mới cho công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được hình thành theo quy định tại Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

Quy về một mối 

Bắt đầu từ ngày 1.4.2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (địa chỉ 127 Hai Bà 
Trưng, TP Quy Nhơn) bắt đầu tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 1.208 TTHC của 18 
sở, ban thuộc UBND tỉnh, chiếm hầu hết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp tỉnh. Cũng 
từ thời điểm này, các sở, ban có TTHC theo quy định không tiếp nhận và trả kết quả tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị và các đơn vị trực thuộc (trừ Thanh tra tỉnh, CA tỉnh 
và Ban Dân tộc tỉnh). Và như vậy, người dân, DN sẽ chỉ còn một điểm đến khi thực hiện 
TTHC cấp tỉnh. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng đến phương châm 
“Lịch sự, tận tâm, chuyên nghiệp, đúng pháp luật”. 

Đáng chú ý, Trung tâm còn có quầy thu hộ các khoản phí và lệ phí do nhân viên Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam phụ trách. Cùng với đó là các quầy dịch vụ tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh. Bưu điện tỉnh 
đã thành lập Bưu cục Hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với 3 
quầy, quy về một đầu mối trực tiếp xử lý hồ sơ TTHC thay vì phân tán ở từng sở như trước 
đây. 

Theo Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Anh Dũng, đơn vị này sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới 
quy trình cung cấp dịch vụ, đặc biệt là chuẩn hóa các công đoạn cung cấp dịch vụ hành chính 
công để vừa đáp ứng yêu cầu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong giai đoạn đầu 
đi vào hoạt động, vừa tạo sự thuận tiện, đơn giản cho người dân khi tiếp cận dịch vụ. 



Nhân viên kỹ thuật khẩn trương hoàn thiện hạ tầng cho Trung tâm. 

“Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh việc chuyên môn hóa và đào tạo đội ngũ chuyên biệt tại Trung 
tâm với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ và hỗ trợ công chức, viên chức trong việc tiếp 
nhận yêu cầu giải quyết TTHC. Đồng thời, bên cạnh tư vấn, giới thiệu dịch vụ chuyển phát 
kết quả TTHC, nhân viên Bưu điện sẽ tích cực tham gia hướng dẫn người dân khi đến thực 
hiện TTHC”, ông Dũng khẳng định.  

Lịch sự, tận tâm, chuyên nghiệp 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có 32 quầy, mỗi quầy được trang bị các thiết bị hiện 
đại, có màn hình hiển thị họ tên, ảnh chân dung người phụ trách quầy và số thứ tự người đăng 
ký thực hiện TTHC. Tại mỗi quầy còn có máy đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của người phụ trách quầy. Hệ thống tra cứu TTHC cũng đang được 
khẩn trương hoàn thành.   

Ngoài ra, Trung tâm còn có 6 nhân 
viên phục vụ, gồm văn thư, hành 
chính, hỗ trợ nghiệp vụ công nghệ 
thông tin, nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 
Bên cạnh nhân lực, nhiều yếu tố khác 
cũng được chú trọng để Trung tâm trở 
thành một địa chỉ thân thiện, gần gũi, 
như: Có lối đi dành cho người khuyết 
tật; bút để người dân ghi hồ sơ TTHC 
được bố trí lịch sự, trang nhã, không 
phải cố định để đề phòng ai đó “cầm 
nhầm” như nhiều nơi công cộng khác... 

Theo Phó Giám đốc Thường trực 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lê Quý Đôn, phương châm hoạt động của Trung 
tâm là “Lịch sự, tận tâm, chuyên nghiệp, đúng pháp luật”. “Để hướng đến phương châm ấy, 
từng công chức, viên chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ được 
giao. Đặc biệt, phải có tác phong, thái độ giao tiếp lịch sự, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy 
chế văn hóa công sở”, ông Đôn nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, các cơ quan cử công chức, viên chức đến Trung tâm cũng cần thường xuyên 
kiểm tra, cập nhật tiến độ xử lý từng hồ sơ trên phần mềm quản lý để giải quyết TTHC theo 

  

Không đùn đẩy trách nhiệm 

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, Trung tâm là đầu mối tập 
trung thực hiện tiếp nhận hồ sơ, đôn đốc, giám sát 
việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho 
tổ chức, cá nhân có liên quan. Trung tâm không 
thay mặt các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân 
trong giải quyết TTHC. Quy chế cũng nhấn mạnh 
yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ 
quan, đơn vị và cá nhân trong giải quyết TTHC. 



quy định. Từ đó, chủ động thông báo bằng văn bản đến Trung tâm về lý do chậm giải quyết 
hồ sơ TTHC kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại thời gian trả kết quả. Đồng 
thời, thông báo, cập nhật kịp thời những thay đổi của các TTHC, công khai bằng văn bản giấy 
hoặc trên các phương tiện điện tử tại Trung tâm.         

MAI LÂM 

 


