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Nộp phạt vi phạm giao thông qua bưu điện: Giảm phiền hà cho người dân 

Năm 2016, khi Bưu điện Quảng Ninh chính thức triển khai dịch vụ thu, nộp hộ tiền phạt 
và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã giúp cho việc nộp 
phạt vi phạm giao thông của người dân trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Vì vậy, hơn 3 
năm nay, dịch vụ này ngày càng được người dân biết đến và lựa chọn sử dụng. 

Trước đây, theo quy trình thông thường người vi phạm giao thông đường bộ sẽ bị lực lượng 
cảnh sát giao thông (CSGT) lập biên bản xử phạt, nếu bị tạm giữ giấy tờ thì có thêm lịch hẹn 
trả giấy tờ của cơ quan tạm giữ. Người vi phạm phải đến Kho bạc Nhà nước nộp phạt rồi 
mang biên lai nộp tiền đến trụ sở CSGT nhận lại giấy tờ xe. Điều này đã gây không ít phiền 
hà cho người dân khi mất quá nhiều thời gian và chi phí đi lại, nhất là những người dân ở tỉnh 
ngoài, người dân ở các huyện miền núi, biên giới, hải đảo. 

Để giảm phiền hà và giúp người dân được thụ hưởng những dịch vụ hành chính tốt nhất, từ 
giữa năm 2016, Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác dịch vụ thu, nộp 
hộ tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, sau 
khi nhận yêu cầu từ người vi phạm thì nhân viên bưu điện sẽ liên hệ với cơ quan công an để 
lấy thông tin về quyết định xử phạt. Khi người vi phạm nộp tiền phạt, nhân viên bưu điện sẽ 
nộp số tiền đã thu được từ người vi phạm vào kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng theo chỉ định 
của cơ quan công an trên địa bàn. 

 

 Cán bộ Bưu điện TP Uông Bí tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính 
cho người dân tại Trung tâm hành chính công TP Uông Bí. 

Trên cơ sở danh sách do bưu điện cung cấp, cơ quan công an bàn giao giấy tờ tạm giữ cho 
bưu điện để chuyển trả cho người vi phạm trong thời gian sớm nhất theo quy định. Cụ thể: Tại 
khu vực trung tâm tỉnh và các thành phố, trong vòng tối đa 2 ngày kể từ ngày nhận giấy tờ 
tạm giữ tại cơ quan công an. Đối với các địa phương còn lại trong tỉnh thì tối đa 3 ngày, với 
trường hợp chuyển liên tỉnh thì trong vòng tối đa 5 ngày. 



Cước dịch vụ thu, nộp tiền 
phạt cũng ở mức hợp lý. Như 
thu, nộp tiền phạt (không có 
chuyển phát giấy tờ tạm giữ) 
là 25.000 đồng/giao dịch; dịch 
vụ thu tiền phạt kèm theo 
chuyển phát nội tỉnh là 50.000 
đồng/giao dịch và dịch vụ thu, nộp tiền phạt kèm theo chuyển phát giấy tờ tạm giữ liên tỉnh là 
120.000 đồng/giao dịch. Đáng chú ý là để tạo điều kiện thuận lợi cho người vi phạm trong 
việc nộp tiền, ngoài nộp tiền tại các bưu cục, Bưu điện tỉnh đã bố trí bàn thu ngay trụ sở Công 
an TP Uông Bí, TP Hạ Long, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà để thu tiền phạt. 

Anh Trần Văn Hiền, trú tại tỉnh Thái Bình, cho biết: Từ khi có dịch vụ này, chúng tôi không 
phải mất thời gian chạy đôn chạy đáo đi lo thủ tục như trước đây nữa. Giờ chỉ cần nộp đủ số 
tiền phạt và cước dịch vụ là giấy tờ sẽ được bưu điện gửi phát nhanh về tận nhà, tiện đủ 
đường. 

Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân trong nộp phạt vi phạm giao thông, hiện Bưu điện tỉnh 
cũng đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đưa một loạt các dịch vụ công vào triển 
khai như: Cấp đổi và chuyển phát giấy phép lái xe, thể căn cước công dân, hộ chiếu, hộ khẩu, 
chuyển phát hồ sơ BHXH, hồ sơ lý lịch tư pháp, chi trả BHXH, bảo trợ xã hội… 

Ông Hoàng Hồ Hải, Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: Với mục tiêu chung tay cải cách hành 
chính công, đơn vị sẽ không ngừng cải tiến, đổi mới các quy trình cung cấp dịch vụ hành 
chính công qua dịch vụ bưu chính công ích theo hướng đơn giản, thuận tiện cho cơ quan quản 
lý hành chính và người dân. Qua đó, không chỉ giúp tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại 
cho người dân, mà còn giảm đáng kể tình trạng tiêu cực, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục 
hành chính. 

Hoàng Nga 

 

Thống kê từ tháng 8/2016 đến ngày 11/4/2019, Bưu điện 
tỉnh đã tiếp nhận, thu hộ tiền phạt và chuyển trả giấy tờ 
tạm giữ cho trên 124.000 trường hợp vi phạm trong lĩnh 
vực giao thông đường bộ. 
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Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại Thành phố 

Hướng về cơ sở, với cách tuyên truyền và trực tiếp trao đổi, tư vấn cho người dân, từ 
năm 2018 đến nay, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại Thành 
phố đã đạt được kết quả tích cực. Đặc biệt là tìm được phương pháp tuyên truyền hiệu 
quả, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của BHXH tự nguyện, từ đó tích cực tham gia đóng 
cho mình và người thân trong gia đình để được hưởng lương hưu lúc về già. 

 

Người dân xã Chiềng Cọ (Thành phố) đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. 

Hôm rồi, Nhà văn hóa bản Dầu, xã Chiềng Cọ rất đông người dân trên địa bàn và bản Ót 
Luông tập trung để nghe cán bộ BHXH, Bưu điện tuyên truyền về BHXH tự nguyện. Phía 
trong hội trường người ngồi chật kín, người đến sau ngồi cả ra ngoài hiên, tất cả chăm chú 
lắng nghe. Cán bộ BHXH, Bưu điện giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp với trình chiếu trên 
màn hình để mọi người tiện theo dõi. Vừa tuyên truyền, các tuyên truyền viên còn vừa trao 
đổi, trò chuyện, làm người nghe không nhàm chán và tích cực đặt các câu hỏi để được giải 
đáp về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, các thủ tục đăng ký tham gia. Qua đó, giúp 
người dân hiểu những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện và tự giác tham gia với mức 
đóng phù hợp với kinh tế gia đình để được hưởng lương hưu và được cấp thẻ BHYT miễn phí 
khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. 

Khi đã hiểu được lợi ích tham gia BHXH tự nguyện, ngay tại Hội nghị đã có 48 người xếp 
hàng đăng ký tham gia. Anh Lèo Văn Thuận, bản Dầu tham gia BHXH tự nguyện ở mức thu 
nhập 1,5 triệu đồng/tháng, đóng 6 tháng một lần với số tiền 1 triệu 980 nghìn đồng. Anh 
Thuận nhẩm tính: Mỗi năm, tôi chỉ cần bỏ ra 1-2 con lợn lấy tiền đóng BHXH tự nguyện để 
khi về già có lương hưu hằng tháng, không lo phụ thuộc hoặc trở thành gánh nặng cho con 
cháu. Còn anh Vì Văn Minh tham gia cho vợ ở mức thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng. Anh Minh 
cho hay: Vợ chồng tôi dư dả một số tiền. Được cán bộ BHXH tư vấn, tôi đóng luôn 5 năm 



một lần, giảm 1,3 triệu đồng so với đóng các đợt ngắn hạn cộng lại. Tham gia BHXH tự 
nguyện coi như của để dành, dưỡng già vậy! 

Với cách làm như vậy, trong 3 ngày ở xã Chiềng Cọ, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện Thành phố 
đã phối hợp tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện tại các bản Bôm Huất, bản Ót 
Nọi và các cụm bản, gồm: Bản Dầu và Ót Luông, bản Muôn và Chiềng Yên, bản Hùn và 
Bóng Phiêng, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia. Ngay tại các hội nghị ở các 
bản và cụm bản, đã có 100 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. 

Qua tìm hiểu được biết: Để thu hút được người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh 
đã đổi mới phương pháp tiếp cận người dân, thay đổi hình thức, cách thức tuyên truyền chính 
sách, lợi ích của BHXH tự nguyện. Từ thành công của các hội nghị thí điểm về tuyên truyền 
chính sách BHXH tự nguyện trong năm 2018, BHXH tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban 
hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên 
truyền chính sách BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện. Thực hiện chủ trương trên, BHXH 
Thành phố đã phối hợp với Bưu điện, UBND các xã, phường, ban quản lý các bản, tiểu khu, 
tổ dân phố trên địa bàn tổ chức các hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình; nêu rõ quy định đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và thủ tục tham gia 
và mức hỗ trợ đóng của Nhà nước đối với từng đối tượng; chế độ và quyền lợi được hưởng 
khi tham gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt, nhấn mạnh về tính ưu việt của chính sách không vì 
mục đích lợi nhuận mà chỉ vì mục đích bảo đảm an sinh xã hội. Để hội nghị tuyên truyền đạt 
kết quả cao, các đơn vị phối hợp chú trọng vùng có tiềm năng trước, lựa chọn đối tượng trong 
độ tuổi lao động để vận động tham gia BHXH tự nguyện. 

Chị Hà Thị Thu Hằng, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện Thành phố thông tin: Thực hiện hợp 
đồng ký kết giữa hai cơ quan Bảo hiểm xã hội và Bưu điện, từ năm 2018 đến nay, Bưu điện 
Thành phố đã phối hợp tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện tại phường Chiềng 
Lề, Chiềng An, Quyết Thắng và Chiềng Cọ, đã có 250 người tham gia. Năm nay, chúng tôi sẽ 
phối hợp tổ chức các xã, phường còn lại. Những người có nhu cầu tham gia có thể đăng ký 
ngay tại Hội nghị; có thể đến các đại lý của BHXH trên địa bàn các xã, phường gồm: Văn 
phòng UBND, Trạm Y tế, Bưu điện văn hóa xã hoặc cơ quan BHXH, Bưu điện để được 
hướng dẫn các hoàn thiện các thủ tục. 

Với sự đổi mới công tác tuyên truyền, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện ở Thành phố đã có bước đột phá, hiện tổng số người tham gia BHXH tự nguyện hiện 
nay là 802 người, chỉ riêng từ năm 2018 đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 
434 người, so với năm 2017, trong đó, quý I đã phát triển 100 đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện. Thực tế cho thấy, việc mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn 
rất khó khăn, nguyên nhân chính nhiều người chưa tham gia là do chưa được tuyên truyền đầy 
đủ, chưa nắm rõ lợi ích ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, cũng như BHYT. Đây là bài 
toán đặt ra đối với các cấp, các ngành mà ngành BHXH với vai trò cơ quan chuyên môn 
chuyên trách cùng các đơn vị liên quan cần hướng về cơ sở hơn nữa, tăng cường tuyên truyền 
để người dân hiểu và tự giác tham gia BHXH tự nguyện cũng như BHYT, góp phần đảm bảo 
công tác an sinh xã hội. 

Phạm Đức 
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“Năm dân vận chính quyền” phải thay đổi cả nhận thức và hành động 

Chiều 16-4, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội 
nghị trực tuyến sơ kết đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

 

Đại diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết kế hoạch phối hợp 
thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, UBND và ban dân vận các cấp đã phối hợp làm tốt 
công tác tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu và tự nguyện, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và góp 
phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, 
đã hoàn thành 21/22 chỉ tiêu theo nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra. Trong đó có 12 chỉ tiêu 
vượt, 9 chỉ tiêu đạt. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đã có 19 sở, 
ngành đưa 1.404/1.641 thủ tục ra Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện. Trong đó, 11 
sở, ngành đưa 100% thủ tục ra thực hiện. Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng 
12 sở, ban, ngành và 2 huyện, thị xã đã ký kết triển khai dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính cho người dân qua Bưu điện tỉnh và đã phối hợp chuyển 123.963 kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính đến người dân, các tổ chức, tăng 25,7% so năm 2017. 

Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, năm 2018, Trung tâm Phục vụhành chính công tỉnh 
nhận được 2.056 phiếu đánh giá. Trong đó có 2.032 phiếu hài lòng và rất hài lòng, 23 phiếu đánh giá 
bình thường, 1 phiếu đánh giá không hài lòng. 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 111/111 xã, 
phường, thị trấn đều thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn phiếu đánh giá 
không hài lòng, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đề nghị việc thực hiện “Năm 
dân vận chính quyền” 2019 phải thay đổi cả về nhận thức và hành động. Trong đó, đặc biệt chú 
trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong đối thoại, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tăng cường hòa giải ở cơ 
sở. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức trực giải quyết khiếu nại, tố cáo có năng lực, trình độ chuyên 



môn, tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, tăng cường thanh - kiểm tra, giám sát, nhất là trách 
nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo... 

Minh Luận 



 

Nguồn: Truyền hình Long An      

Ngày đăng: 16/04/2019 
Mục: Tin tức    

Giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai đồng loạt các giải pháp để giảm nợ BHXH và 
đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. 

Theo dõi sát sao tiến độ thu, đôn đốc hằng ngày 

Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, tính đến ngày 
31/3/2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cả nước là 79,3 nghìn tỷ đồng, đạt 
22,1% kế hoạch giao; số nợ BHXH, BHYT có xu hướng gia tăng, trong đó số nợ phải tính lãi 
chiếm 2% số phải thu. Có 5 địa phương đạt chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ quý I là: Hải Dương, 
Hòa Bình, Đồng Tháp, Hậu Giang, Lạng Sơn. Một số địa phương có tỷ lệ nợ cao so với chỉ 
tiêu phấn đấu giảm nợ quý I gồm có Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thái Bình, Đắk 
Nông. 

 

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Thạch An (Cao Bằng) tuyên truyền, vận động người dân tham 
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN 

Để hỗ trợ các địa phương tăng thu, giảm nợ, BHXH Việt Nam đang tích cực triển khai một số 
hoạt động hỗ trợ, trong đó có việc ban hành Công văn số 34/BHXH-BT về việc khai thác sử 
dụng chức năng tự động thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất trên phần mềm TST. Kết quả, 
trong 3 tháng đầu năm 2019, toàn quốc đã có 14.166 đơn vị thuộc diện thanh tra đột xuất với 
tổng số tiền nợ là 5.600 tỷ đồng. 

Thời gian tới, giải pháp thúc đẩy công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cần sự quan 
tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố và sự chủ động, tích cực của 
cán bộ thu, quản lý nợ BHXH, BHYT. 

BHXH tập trung thanh tra, kể cả thanh tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 3 
tháng trở lên theo quy định. Các đợt thanh tra phải có quyết định xử lý và gửi kết quả xử lý 
đến cơ quan chức năng (Công an, Toà án, Viện Kiểm sát, Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao 
động tỉnh…) làm căn cứ xử lý hình sự sau này. Đồng thời, giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ đến 



từng cá nhân chuyên quản; hàng tháng, hàng quý đánh giá tỷ lệ giảm nợ để xếp loại lao động 
và xét khen thưởng kịp thời; tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trong công tác giảm nợ. 

“Việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc đẩy mạnh tiến độ thu phải được quan tâm từng ngày, không 
còn là từng tháng, từng quý. Với các đơn vị, cần đôn đốc đóng đúng hàng tháng, không để nợ 
BHXH, BHYT và BH thất nghiệp sang tháng tiếp theo”, Phó Trưởng ban Thu Đinh Duy 
Hùng nhấn mạnh. 

Đẩy mạnh phát triển BHXH tự nguyện 

Hiện cả nước có 14,3 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 14,35% kế hoạch giao. Một 
số tỉnh, thành phố có số người tham gia BHXH bắt buộc tăng so với cùng kỳ 2018 như: Hà 
Nội (tăng 25.072 người); Ninh Bình (tăng 1.351 người); Vĩnh Long (tăng 932 người); Kiên 
Giang (tăng 729 người); Đồng Tháp (tăng 689 người). 

Cũng trong quý I/2019, cả nước có 306.000 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 62,3% kế 
hoạch giao; tăng 35.000 người so với cùng kỳ năm 2018. Một số tỉnh, thành phố phát triển 
nhiều đối tượng tham gia BHXH tự nguyện so với năm 2018 như: Sóc Trăng (tăng 1.247 
người), Hưng Yên (tăng 992 người), Bến Tre (tăng 622 người). 

Phó Trưởng Ban Thu Đinh Duy Hùng cho biết: Một trong những phương thức hiệu quả đang 
triển khai là khai thác dữ liệu từ cơ quan Thuế cung cấp để mở rộng người tham gia BHXH 
bắt buộc và thông qua hội nghị trực tiếp của Bưu điện để mở rộng người tham gia BHXH tự 
nguyện. Báo cáo của Bưu điện cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc đã tổ chức được 
1.780 hội nghị. 

BHXH Việt Nam đề nghị, thời gian tới, Bưu điện các tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với BHXH 
tỉnh tập trung tổ chức hội nghị tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/2019. Các tỉnh trong quý I có số hội 
nghị thấp (dưới 15% so với kế hoạch cả năm), trong quý II phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu 
đến hết Quý II tổ chức được 60% số hội nghị và phát triển 60% đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện theo kế hoạch được giao. 

Đại diện Tổng Công ty Bưu điện, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Đức cho rằng, để đạt 
mục tiêu phát triển 220.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019, Bưu điện 
Việt Nam đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Bưu điện địa phương. Theo đó, Bưu điện từ tỉnh 
xuống huyện phải lập kế hoạch cụ thể theo từng tuần, từng tháng, từng quý về số lượng hội 
nghị, số người tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đến hết quý II/2019 đạt 60% kế hoạch 
giao. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chỉ đạo, Ban Thu, Ban Sổ – Thẻ, Vụ Thanh tra – Kiểm 
tra phối hợp với Trung tâm CNTT tiến hành rà soát để cập nhật chính xác các chỉ tiêu, số liệu 
thu, phát triển đối tượng trên dữ liệu hệ thống phần mềm, từ đó phân tích nguyên nhân, đưa ra 
các giải pháp… phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành. 

BHXH các tỉnh, thành phố, hàng tháng phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế kiểm tra số doanh 
nghiệp chưa tham gia BHXH trên địa bàn. Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH phối hợp với các 
ban, ngành liên quan tổ chức làm việc, lập biên bản kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp tham gia 
BHXH, BHYT và BH thất nghiệp đầy đủ cho người lao động. 


