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5.200 người Hà Tĩnh nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ ATM 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh 
đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống thẻ ATM. Tuy 
nhiên, đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có 5.200/70.600 người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH 
hàng tháng qua thẻ ATM. 

Đến nay, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH, BHTN cho 350.000 lượt người với số tiền 1.250 tỷ đồng, chi trả trợ cấp BHXH 
một lần cho 3.000 lượt người với số tiền 70 tỷ đồng, chi bảo hiểm tự nguyện cho 6.000 lượt 
với số tiền 16 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu vẫn đang sử dụng hình thức chi trả tập trung tại nhà 
văn hoá thôn, tổ dân phố. 

 

Hiện nay, ở các vùng nông thôn Hà Tĩnh, người dân vẫn chủ yếu nhận lương hưu, trợ cấp 
BHXH bằng hình thức nhận trực tiếp tại điểm chi trả của bưu điện 

Tính đến hết tháng 5/2019, toàn tỉnh mới chỉ có 5.200/70.600 người nhận lương hưu và trợ 
cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM, đạt tỷ lệ hơn 13.5%. Nguyên nhân chủ yếu là do việc sử 
dụng thẻ ATM không mấy thuận lợi đối với đối tượng già yếu, số lượng máy ATM chưa 
nhiều và chưa được phân bố đồng đều ở các vùng nông thôn. 

Để nâng cao tỷ lệ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ ATM, BHXH tỉnh đang đẩy 
mạnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH nhận chi trả qua thẻ ATM. 
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Phấn đấu đến hết năm 2019 đạt 450.000 người tham gia BHXH tự nguyện 

Bộ LĐTB&XH vừa ban hành kế hoạch số 2276/KHBLĐTBXH về phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện năm 2019, trong đó đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 
2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 450.000 người 

Trên cơ sở thống nhất giữa Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH 2019. 
Mục tiêu của kế hoạch là tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm sau so với 
năm trước ít nhất bằng 50%. Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện 
đạt trên 450.000 người (tăng hơn 200.000 người so với năm 2018). 

 

Ảnh mình hoạ 

Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra nhiệm vụ cụ thể như tăng cường sự 
phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về BHXH (Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-
TB&XH các địa phương) với cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam, 
BHXH các địa phương) trong việc chia sẻ dữ liệu về quản lý lao động, thống kê, rà soát số lao 
động làm việc tại các DN, các hộ kinh doanh cá thể, NLĐ trong các làng nghề, lao động tự 
do… những đối tượng hiện đang có nguồn thu nhập ổn định mà không thuộc diện tham gia 
BHXH bắt buộc để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện. 

BHXH Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phát triển BHXH tự nguyện. 

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện, đa dạng 
hóa các hình thức, mở rộng về phạm vi đối tượng và phù hợp với tính chất đặc thù của từng 
nhóm đối tượng, vùng miền; trước mắt tập trung vào các đối tượng có điều kiện và khả năng 
tham gia, các đối tượng thuộc diện chính sách ưu tiên hỗ trợ tiền đóng từ NSNN. 

Tập huấn, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ 
thống đại lý thu BHXH; tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác điều hành, quản lý BHXH. 



Tổ chức đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của Nhà nước từ ngày 
1/1/2018 đối với người tham gia BHXH tự nguyện để từ đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện; nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các gói BHXH ngắn hạn linh 
hoạt đối với người tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời tiếp tục khuyến khích các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. 

Tiếp tục thực hiện cải thiện cải cách TTHC, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng 
chính sách BHXH tự nguyện để tạo thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận tham gia và thụ 
hưởng các chế độ. Thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý, sơ kết 6 tháng và tổng kết cả 
năm trong quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để kịp thời rút 
kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện. 

Bộ LĐ-TB&XH giao Vụ BHXH là đầu mối trong triển khai các hoạt động, nhiệm vụ thuộc 
trách nhiệm của Bộ. Cụ thể, chủ trì phối hợp BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam cụ thể hóa chi tiết các nội dung hoạt động để triển khai kế hoạch, trong đó xác định rõ 
các nội dung công việc và chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo từng 
tháng, quý, 6 tháng và cả năm; ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các địa phương trong việc 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về 
BHXH tự nguyện; tổ chức đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của 
nhà nước từ ngày 1/1/2018 đối với người tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức nghiên cứu, xây 
dựng và triển khai thí điểm các gói BHXH ngắn hạn linh hoạt đối với người tham gia BHXH 
tự nguyện. 

Chủ trì phối hợp với BHXH Việt Nam kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; tổ chức 
tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo định 
kỳ hang quý. Trong tháng 6/2019 sẽ tiến hành đánh giá sơ kết 6 tháng và trong tháng 12/2019 
sẽ tiến hành đánh giá tổng kết kết quả thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện 
tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện; tổ chức tập huấn, 
đào tạo kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác thu trong hệ thống đại 
lý thu BHXH; tổ chức hội nghị về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại 
TP. Hồ Chí Minh; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH 
và các cơ quan có liên quan để theo dõi, quản lý tốt đối tượng trên địa bàn địa phương; đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành, quản lý BHXH; tiếp tục đổi mới, cải cách 
TTHC, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo thuận lợi cho người tham gia BHXH 
tự nguyện; mở rộng và nâng cao chất lượng, tính hiệu quả của mạng lưới đại lý thu BHXH tự 
nguyện; có cơ chế thù lao phù hợp đối với đại lý thu có kết quả phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện chiếm tỉ trọng lớn; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức thực 
hiện và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Bộ LĐ-TB&XH. 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam trong tổ chức 
các hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu thuộc hệ thống bưu điện; tổ chức 
các hội nghị khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức các lớp tập 
huấn giảng viên, tuyên truyền viên nguồn về chính sách BHXH tự nguyện; tổ chức hội nghị 
về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại TP. Hồ Chí Minh; chỉ đạo bưu 
điện các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH và BHXH các tỉnh để theo dõi và khai 
thác tốt đối tượng trên địa bàn địa phương tham gia BHXH tự nguyện; thường xuyên theo dõi, 
đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Bộ LĐ-TB&XH 
và BHXH Việt Nam. 
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27 đảng viên người dân tộc S'tiêng ở Bù Gia Mập được cấp báo biếu 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, từ ngày 1-1-2019, đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên được 
biếu Báo Bình Phước. Theo đó, huyện Bù Gia Mập có 104 đảng viên được hưởng, trong đó 27 
người dân tộc S’tiêng. Để tờ báo đến tận tay người đọc, Báo Bình Phước đã ký kết hợp đồng với 
Bưu điện tỉnh; Bưu điện tỉnh giao bưu điện cấp huyện thực hiện. Sau 5 tháng thực hiện dù còn gặp 
khó khăn trong phát hành nhưng nhìn chung đã phát huy hiệu quả tích cực. 

 

Lãnh đạo Báo Bình Phước và Bưu điện tỉnh làm việc với Huyện ủy Bù Gia Mập về công tác 
phát hành báo, ngày 28-5-2019 

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Gia Mập Nguyễn Đình Quyền cho 
biết: Ngoài 104 đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên được cấp báo biếu, những năm qua, các cấp 
ủy trong toàn Đảng bộ huyện tiếp tục duy trì và đảm bảo số lượng đầu báo để đáp ứng nhu cầu tìm 
hiểu, nghiên cứu. Qua đó tạo văn hóa đọc sâu rộng trong toàn thể đảng viên, xem báo Đảng là hình 
thức sinh hoạt chính trị; là biện pháp tuyên truyền, vận động thiết thực, góp phần tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. 
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Cần Giuộc: Đẩy mạnh phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân 

Ngày 22.6.2019, UBND huyện Cần Giuộc phối hợp với Bưu điện huyện mở hội nghị triển 
khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. Theo đó, Bưu điện huyện sẽ hỗ trợ Trung tâm hành chính công huyện trong 
việc tiếp nhận thủ tục trích lục hộ tịch, đăng ký kinh doanh hộ cá thể, đăng ký biến động đất 
đai, đăng ký biến động, gia hạn, cấp đổi sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. 

 

 Tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngày càng thuận lợi hơn 

Người dân khi muốn thực hiện các thủ tục trên có thể đến Bưu điện huyện để được hướng 
dẫn. Sau đó, Bưu điện huyện sẽ chuyển hồ sơ đến Trung tâm hành chính công huyện giải 
quyết. Khi hồ sơ giải quyết xong, Bưu điện huyện sẽ chuyển đến cho người dân theo địa chỉ 
đã cung cấp, khắc phục tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, tránh sai sót và đi lại nhiều lần. 
Đồng thời công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết các loại thủ tục nói trên. 

Thời gian qua, việc phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa Bưu điện huyện và Trung tâm hành chính 
công huyện Cần Giuộc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng 
cao chất lượng dịch vụ hành chính, tăng sự lựa chọn của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 
thủ tục hành chính. Qua đây, không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu triển khai chính quyền 
điện tử, mà còn giúp cơ quan hành chính các cấp giảm tải công việc để tập trung cho chuyên 
môn đạt hiệu quả cao. 
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