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Đa dạng sản phẩm, dịch vụ bưu điện 

Từ chỗ chủ yếu khai thác dịch vụ chuyển phát thư, bưu phẩm, phát hành báo chí truyền 
thống, ngành Bưu điện đang phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ có tính đột phá, 
mang lại tiện ích cho xã hội. 

Triển khai bảo hiểm nhân thọ 

Bà Ung Thị Vân - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã 
xây dựng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng dịch vụ bưu chính chuyển phát, chú 
trọng các dịch vụ thu hộ, chi hộ; đại lý bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ), dịch vụ ngân 
hàng, bán lẻ; chi trả một số dịch vụ công như: lương hưu, bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội; thu 
nộp hộ tiền phạt, chuyển phát giấy tờ tạm giữ vi phạm Luật Giao thông đường bộ; chuyển 
phát chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, hồ sơ bệnh án... Với ưu thế về mạng 
lưới phát hành (Bưu điện Việt Nam hiện có 12.738 điểm giao dịch; Bưu điện Khánh Hòa có 
52 bưu cục và 89 điểm bưu điện văn hóa xã), năm 2016, Bưu điện Việt Nam đã hợp tác với 
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life triển khai 4 gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. 

  

Hướng dẫn khách hàng đăng ký tham gia bảo hiểm nhân thọ bưu điện. 

Đây là các sản phẩm kết hợp giữa dịch vụ gửi tiền tiết kiệm với bảo hiểm nhân thọ. Các gói 
sản phẩm đều có lãi suất hấp dẫn và không thấp hơn mức lãi đã cam kết; thủ tục đăng ký tham 
gia đơn giản; quy trình thẩm định đơn giản. Khách hàng sẽ được nhận 100% giá trị bảo hiểm 
theo hợp đồng khi tiếp tục đáo hạn; được hỗ trợ chi phí nằm viện 100.000 đồng/ngày; có thể 
đóng phí linh hoạt từ năm thứ 5; được rút, tạm ứng từ giá trị tài khoản bảo hiểm; được tham 
gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung. Khi xảy ra rủi ro, người tham gia được chi trả 
quyền lợi bảo hiểm trong 30 ngày… 



 
Bà Trần Thị Việt (64 tuổi, thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh) cho biết, sau khi 
được giới thiệu về gói sản phẩm Lộc Trường Thọ bưu điện, bà đã quyết định mua cho chồng 
và con với số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng/người, đóng phí 8 triệu đồng/người/năm. Bà mới 
đóng được 2 năm thì chồng bà bệnh nặng và mất. Vừa qua, bà đã được chi trả quyền lợi bảo 
hiểm 100 triệu đồng. “Mua gói bảo hiểm này vừa có lãi, vừa được bảo vệ khi có rủi ro. Vì 
vậy, nhận xong khoản thanh toán quyền lợi bảo hiểm của chồng, tôi thêm vào 100 triệu đồng 
rồi gửi tiết kiệm bưu điện và mua tiếp gói bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh bưu điện cho cháu gái 7 
tuổi. Tôi dùng chính tiền lãi tiết kiệm đóng phí 7 triệu đồng/năm trong 15 năm cho cháu, lợi 
cả đôi đường”, bà Việt nói. 

 

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bưu điện cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người 
dân. Mới đây, ông Cao Dáng (xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh) mua gói sản phẩm Lộc 
Trường Thọ bưu điện với số tiền bảo hiểm 50 triệu đồng. Ngày 20-7, tại hội thảo do Bưu điện 
tỉnh phối hợp với Công ty Dai-ichi Life tổ chức, trong 65 khách hàng tham dự, Bưu điện tỉnh 
đã chốt được 43 hợp đồng bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh bưu điện với tổng doanh số 265,5 triệu 
đồng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ái (tổ 5, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh) vừa đăng ký 
mua sản phẩm Lộc Hưng Thịnh bưu điện chia sẻ: “Bây giờ, người dân miền núi không chỉ lo 
ăn mặc mà cũng nghĩ đến sức khỏe cho gia đình và tương lai con cái”. 

Đưa đặc sản địa phương lên sàn giao dịch 

Bà Ung Thị Vân cho biết, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu của khách hàng với chất lượng phục 
vụ tốt nhất, bên cạnh cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, thời gian tới, ngành Bưu điện 
sẽ triển khai một số nội dung mới. Tháng 7, Bưu điện tỉnh phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển rừng tỉnh xây dựng phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cá nhân, hộ gia đình 
bảo vệ rừng thông qua hệ thống bưu điện trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngành cũng giới thiệu, 
cung cấp các đặc sản địa phương thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên 
sàn giao dịch thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam (Postmart). Trong đó, các sản phẩm, 
đặc sản địa phương Khánh Hòa sẽ được giới thiệu và cung cấp tới người tiêu dùng toàn quốc 
qua hệ thống bưu điện. 

Cuối tháng 6, UBND tỉnh đã đồng ý về chủ trương cho Bưu điện tỉnh phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương giới thiệu, cung cấp các sản phẩm, đặc sản địa phương Khánh Hòa thuộc 
chương trình OCOP trên Postmart. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyên 
truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia Postmart thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng của tỉnh.    

Hiện nay, Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp để triển khai quy trình, thủ tục đưa sản 
phẩm thuộc chương trình OCOP lên Postmart đúng quy định; tiếp cận các chủ sản xuất, nhà 
cung cấp sản phẩm được công nhận thuộc chương trình OCOP; xác định thông tin, dấu hiệu 
nhận biết sản phẩm đặc trưng của tỉnh đã được xây dựng và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ... Dự kiến, trong quý III, Bưu điện tỉnh sẽ giới thiệu 40 sản phẩm thuộc chương trình 
OCOP của 8 huyện trên Postmart. 

NGUYỄN THIỀU 
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Quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ người gửi tiền 

 

(ĐTCK) Tính đến hết tháng 6 năm 2019, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  đã bảo vệ tiền gửi 
của người dân tại 1.282 tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 95 Ngân hàng và 
Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã; 1.182 quỹ tín dụng nhân dân 
và 4 tổ chức tài chính vi mô.  

Triển khai tích cực chính sách Bảo hiểm tiền gửi 

Theo thông tin mới nhất từ kết quả hoạt động nửa đầu năm 2019, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 
đã triển khai các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó nhằm bảo vệ tốt quyền và lợi ích 
hợp pháp của người gửi tiền, góp phần ổn định hệ thống tài chính – ngân hàng và đời sống xã 
hội. 

Công tác cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia Bảo hiểm tiền gửi đã được Bảo hiểm tiền gửi 
Việt Nam thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng 
(TCTD), góp phần nâng cao niềm tin của công chúng đối với hệ thống các TCTD.  

Trong 6 tháng đầu năm 2019, không phát sinh việc chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức 
tham gia Bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã luôn bám sát diễn biến hoạt động 
của các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, phối hợp với Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng 
và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chủ động chuẩn bị các phương án khi phát sinh nghĩa vụ 
trả tiền bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi. 

Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần 
phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao 
năng lực tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.  

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát và kiểm tra các tổ chức 
tham gia bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phối hợp triển khai hiệu quả việc 
cung cấp thông tin với NHNN trong công tác giám sát từ xa. 6 tháng qua, Bảo hiểm tiền gửi 
Việt Nam đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 210 đơn vị tham gia bảo hiểm tiền gửi, đạt 
46% kế hoạch cả năm 2019. 

Công tác thông tin tuyên truyền đã được tích cực triển khai trên đa dạng các kênh truyền 
thông nhằm định hướng, tư vấn cho người gửi tiền những thông tin chính xác về bảo hiểm 
tiền gửi nói riêng, hoạt động tài chính – ngân hàng an toàn nói chung. 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã phối hợp thực hiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi 
trên các báo, tạp chí có lượng độc giả lớn; quảng bá hình ảnh, nội dung hoạt động về bảo 
hiểm tiền gửi trên các báo đài địa phương; thực hiện tuyên truyền thông qua mạng lưới của 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại 1.500 điểm Bưu điện văn hóa xã, tạo kênh truyền thông 
hiệu quả và tiết tiệm chi phí. 



Ngoài ra, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phối hợp với Chi nhánh NHNN các tỉnh, các tổ chức 
tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức sự kiện tuyên truyền chính 
sách bảo hiểm tiền gửi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Sơn La, Bến Tre, Bạc Liêu...thu hút được sự quan tâm của người gửi tiền trên địa 
bàn.  

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã hoàn thành biên soạn và phát hành cuốn Cẩm nang Bảo hiểm 
tiền gửi dành cho người gửi tiền. Đó là nguồn kiến thức, thông tin cơ bản, đầy đủ và chính 
thống về bảo hiểm tiền gửi và các vấn đề liên quan cần thiết đối với người gửi tiền; là một 
phương tiện giúp họ dễ dàng tiếp cận và nâng cao nhận thức về hoạt động tài chính an toàn. 

Định hướng cụ thể trong hoạt động bảo vệ người gửi tiền nửa cuối năm 2019 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã đặt ra một loạt các nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường bảo vệ 
người gửi tiền trong những tháng cuối năm 2019. 

Cụ thể, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm 
tiền gửi tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu các TCTD, thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ mới theo quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD, Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ 
thống QTDND và Đề án củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020 
định hướng đến 2030 của NHNN. 

Mặt khác, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ 
được giao thời gian tới. Trong đó, tập trung vào một số nghiệp vụ như:  

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra về tiền gửi được bảo hiểm, giám sát cảnh báo rủi ro và 
xử lý các TCTD yếu kém;  

Triển khai hiệu quả Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm; tăng cường phối 
hợp với Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng và NHNN nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi 
của người gửi tiền; 

Nâng cao hiệu quả công tác trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền thông qua việc xây dựng kế 
hoạch dự phòng chi trả, rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo chính xác, kịp thời; 

Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí Bảo hiểm tiền gửi theo quy 
định; đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển 
vốn;  

Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông đến người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa nơi nhằm nâng cao niềm tin của công chúng, hạn chế sự phát triển của tín dụng đen, 
đảm bảo an sinh xã hội. 
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Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: 
Cần sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm 

Tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích cao nhất của các sở, ngành, địa phương cũng chỉ 45%; thậm chí 5 sở, ngành 
không đăng ký dịch vụ này. 

 

Nhân viên Bưu điện thành phố Yên Bái thực hiện dịch vụ bưu chính công ích 

Việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ 
bưu chính công ích (BCCI) không chỉ giúp người dân, tổ chức giảm chi phí và thời gian giải 
quyết TTHC mà còn góp phần thúc đẩy sắp xếp, kiện toàn bộ máy và tinh giản biên chế. Vì 
vậy, từ tháng 8/2017, UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp 
tác. Theo đó, Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC của các sở 
ngành, UBND các huyện, thị, thành phố qua dịch vụ BCCI theo Quyết định số 45/2016/QĐ - 
TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, kết quả đạt đuợc rất thấp. 

Với gần 200 điểm phục vụ, từ năm 2017 đến nay, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các 
cấp, các ngành triển khai nhiều dịch vụ công như: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
TTHC tại các điểm phục vụ; bố trí bưu cục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 
và bộ phận một cửa các cấp để tham gia hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; thực 
hiện tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết chế độ BHXH cho các đơn vị sử dụng lao 
động; chuyển phát chứng minh thư, hộ chiếu; thu hộ tiền nộp phạt vi phạm cho ngành công 
an…  

Triển khai Quyết định số 45/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai dịch 
vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, UBND tỉnh đã có nhiều 
văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện, song kết quả đạt được là rất thấp. Cụ thể, tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, năm 2018, chỉ có 1.521/10.000 hồ sơ (chiếm 
16%) chi trả qua bưu điện. Trong đó, cao nhất là Sở Tư pháp đạt tỷ lệ 45%. Tỷ lệ này ở  Sở 
Giao thông - Vận tải, Sở Thông tin - Truyền thông là 28%; Sở Y tế 27%; Sở Lao động – 



Thương binh và Xã hội 24%; Sở Giáo dục và Đào tạo 15%; Sở Nông nghiệp – Phát triển nông 
thôn 15%... 

Nhiều sở, ngành không phát sinh hồ sơ trả kết quả qua bưu điện như: Sở Tài nguyên - Môi 
trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh… Một số sở, ngành có phát sinh 
hồ sơ trả kết quả qua bưu điện nhưng tỷ lệ rất thấp như: Sở Nội vụ 0,1%, Sở Công thương 
2%, Sở Tài chính 2%...  

Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 23 sở, ngành và UBND  huyện, thị, thành phố đăng ký thực 
hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ BCCI theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND 
ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh, còn lại 5 sở, ngành không đăng ký, tuy nhiên số lượng rất 
khiêm tốn. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, sản lượng trả kết quả 6 tháng là 
1.642 hồ sơ, luân chuyển hồ sơ là 100; tại các điểm bưu điện chỉ có 264 hồ sơ. Việc tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI thấp không chỉ làm hạn chế công tác 
CCHC mà ảnh hưởng đến chỉ số CCHC của tỉnh.  

Theo công bố của Bộ Nội vụ, năm 2018, tỉnh Yên Bái đạt 0/1,25 điểm về chỉ số thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Nguyên nhân của tình trạng trên, theo bà Nguyễn Thị Thanh 
Hương - Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái: "Do công tác tuyên truyền, vận động để người 
dân, tổ chức, doanh nghiệp biết đến và sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết TTHC qua dịch vụ BCCI còn hạn chế.  Đối với ngành Bưu điện, đây là dịch vụ mới lại 
không có phát sinh thường xuyên nên việc nắm bắt nghiệp vụ để tư vấn cho người dân của 
nhân viên bưu điện còn hạn chế. Ở một số xã vùng cao, Bưu điện chưa mạnh dạn cung cấp 
dịch vụ tại điểm bưu điện. Bên cạnh đó, trình độ tiếp cận công nghệ thông tin của nhân viên 
bưu điện xã còn hạn chế, cơ sở vật chất xuống cấp chưa kịp cải tạo. 

Nhưng nguyên nhân chính là do sự phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và các sở, ngành, UBND các 
huyện, thị, thành phố chưa chặt chẽ. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố chưa 
thực sự quan tâm đến chỉ tiêu này nên chưa có sự chỉ đạo quyết liệt, nhiều đơn vị xem đây là 
việc riêng của Bưu điện”. 

Với đặc thù của tỉnh miền núi, địa bàn rộng, để giúp người dân, tổ chức  giảm bớt thời gian và 
chi phí, hạn chế tiêu cực phát sinh khi thực hiện các TTHC; đồng thời, góp phần thúc đẩy sắp 
xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và tinh giản biên chế, nâng cao chỉ số CCHC, việc 
đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công và nâng tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ 
BCCI là rất cần thiết.  

Về giải pháp trong thời gian tới, theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bưu điện tỉnh 
Yên Bái, Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để 
người dân hiểu được những thuận lợi, tiện ích của việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết TTHC qua dịch vụ  BCCI để đăng ký sử dụng khi có nhu cầu.  

Cùng đó, tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên để có khả năng tiếp 
nhận hồ sơ khi người dân có nhu cầu, đặc biệt là tại các điểm bưu điện văn hóa xã. Bưu điện 
tỉnh tiếp tục cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng được yêu cầu cung cấp dịch vụ; 
tiến hành mở dịch vụ tại 100% các điểm giao dịch của bưu điện trên toàn tỉnh; bố trí đủ nhân 
viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công các 
cấp để tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; tổ chức tốt công tác 
tiếp nhận hồ sơ và thu hộ phí (nếu có) tại các địa chỉ khi người dân có yêu cầu; phối hợp với 
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 
với Cổng dịch vụ hành chính công của Bưu điện; thực hiện tốt công tác điểm tin thu gom, 
đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi… 

Cùng với những giải pháp của mình, Bưu điện tỉnh cũng đề xuất UBND tỉnh giao chỉ tiêu tỷ 
lệ TTHC sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ BCCI trong tổng số các TTHC có 
phát sinh cho các cấp, các ngành. Đồng thời, chỉ đạo, rà soát bổ sung danh mục các TTHC 
thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua BCCI; chỉ đạo các cấp, các 



ngành tích cực phối hợp thực hiện việc triển khai các giải pháp công nghệ thông tin. Bên cạnh 
đó, cho phép từng bước thí điểm việc chuyển tiếp nhận trả kết quả giải quyết TTHC từ bộ 
phận một cửa các cấp cho bưu điện… 



 

Nguồn: BHXH Tuyên Quang                

Ngày đăng: 23/07/2019 
Mục: Tin tức   

Đào tạo và cấp thẻ nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia 
đình năm 2019 

Ngày 19/7/2019, tại Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, BHXH tỉnh Tuyên Quang phối hợp với 
Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp đào tạo và cấp thẻ nhân viên đại lý thu bảo 
hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2019 

 
 

Đ/c Phạm Thái Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh - Chủ tịch Hội đồng đào tạo Đại lý thu 
BHXH tự nguyện - BHYT hộ gia đình phát biểu chỉ đạo 

         Dự và chỉ đạo lớp đào tạo có đồng chí Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Chủ 
tịch Hội đồng đào tạo nhân viên đại lý thu; đồng chí Ngụy Thu Thủy - Phó Giám đốc Bưu 
điện tỉnh. Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc BHXH tỉnh và Bưu điện 
tỉnh và 39 nhân viên đại lý thu. 

        Lớp đào tạo nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình 
năm 2019 nhằm mục đích bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền, vận 
động, thuyết phục trong quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình cho học viên tham dự lớp đào tạo. Đảm bảo nhân viên đại lý thu có đủ 
kiến thức hiểu biết chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Đồng chí Phạm Thái Sơn, Phó 
Giám đốc BHXH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đào tạo nhân viên đại lý thu đã quán triệt: Để nâng 
cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến mọi người 
dân, thực hiện tốt nhiệm vụ; nhân viên Đại lý thu dự lớp đào tạo cần nghiêm túc, tập trung 
tiếp thu các nội dung, tích cực trao đổi, thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tổ chức 
thực hiện tốt việc thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong thời gian tới. 



 

Quang cảnh lớp học 

       Lớp học diễn ra trong vòng 01 ngày, các học viên đã được giới thiệu, triển khai nội dung 
cơ bản của Luật BHXH năm 2014; Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Luật BHYT 
sửa đổi; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện; Hướng dẫn quy trình thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quản lý tài chính, các 
quy định của biểu mẫu; hướng dẫn nghiệp vụ về cấp, trả sổ BHXH, thẻ BHYT; triển khai 
những nội dung truyền thông về BHXH, BHYT và kỹ năng trong công tác tuyên truyền trực 
tiếp. 

 

Hướng dẫn nghiệp vụ 

          Các câu hỏi, ý kiến thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT của các đại lý thu BHXH tự 
nguyện, BHYT đã được đồng chí Phạm Thái Sơn, Chủ tịch Hội đồng đào tạo nhân viên đại lý 
thu và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh giải đáp cụ thể tại hội trường. 

           Hội đồng đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh Tuyên Quang đã 
tổ chức kiểm tra sát hạch nghiệp vụ về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại chỗ bằng 
hình thức thi trắc nghiệm; kết quả: 39/39 học viên đạt yêu cầu; trong đó, gần 60% bài đạt loại 
giỏi./. 



 

Nguồn: Báo Thanh Hóa                  

Ngày đăng: 23/07/2019 
Mục: Tin tức    

Những con tem sống cùng ký ức 

Ngày 27 tháng 8 năm 1946, Quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Huỳnh 
Thúc Kháng đã ký sắc lệnh cho Nha Bưu điện in và Phát hành bộ tem đầu tiên của nước 
Việt Nam độc lập. 5 mẫu tem thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do cố Họa sĩ 
Nguyễn Sáng quê Mỹ Tho, Tiền Giang vẽ khi mới 23 tuổi là bộ tem đầu tiên. 

 

Tem Cầu Hàm Rồng năm 1964. 

Thú chơi tem 

Lần đầu tiên con tem thuần chất Việt với quốc hiệu Việt Nam cùng với hình ảnh lãnh tụ Hồ 
Chí Minh - Người sáng lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được phát hành gây tiếng 
vang lớn. Cũng từ đây ngày 27 tháng 8 được coi là ngày mở đầu cho dòng tem bưu chính cách 
mạng Việt Nam. Cũng từ ấy đến nay, ngành bưu chính đã phát hành trên 1.000 bộ tem với 
gần 4.000 mẫu. Chức năng chính của tem là phương tiện thanh toán cước phí, tem còn có 
chức năng tuyên truyền đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước thông qua 
hình tượng mỹ thuật. Tem cũng là đối tượng thẩm mỹ mà người chơi tem hướng đến. 

Chơi tem ở thế giới và Việt Nam bao giờ cũng được xem là thú chơi cao cách mà tao nhã. 
Thú chơi này đã thu hút, hội tụ đủ thành phần, đủ lứa tuổi. Thú chơi tem trở nên rầm rộ vào 
những năm 1970, 1980. Thời điểm này nhiều tỉnh, thị xã, thành phố đã có hội chơi tem, câu 
lạc bộ những người chơi tem; một số tạp chí đã có hẳn góc dành cho những người chơi tem, 
trình độ sưu tập tem. Trên thế giới cũng đã mở ra nhiều cuộc triển lãm tem, ở Việt Nam đã 
mỗi ngày dày thêm các bộ sưu tập tem tầm cỡ thế giới và khu vực, chứng minh cho lòng yêu 
cái đẹp, cảm say cái đẹp hiện hữu trên mỗi con tem của người Việt Nam. 

Những giá trị văn hóa và chiều sâu văn hóa lịch sử của mỗi con tem đã cuốn hút, chinh phục, 
kích thích trí tò mò, lòng ham hiểu biết khám phá của biết bao người. Vẻ lấp lánh của màu 
sắc, lúc rực rỡ hào hoa, khi thâm trầm lắng đọng, những đường nét khi mạnh mẽ, lúc khoan 
thai cùng thế giới huyền diệu muôn màu của con tem dường như có lực hút diệu kỳ của thế 
giới vô hình để người chơi không thể rời, càng khó để dứt bỏ. Thế giới sâu xa, rộng lớn của 
tem đã làm nên niềm say mê thánh thiện và hữu ích. 

Những con tem tôn vinh vẻ đẹp Thanh Hóa 

Những con tem được các họa sĩ dày công và tâm huyết vẽ nên, có sức khái quát cao, hàm súc 
mà giàu ý nghĩa đã góp phần mạnh mẽ trong truyền thông tôn lên khắng định sức sống Việt, 



vẻ đẹp Việt. Mỗi con tem chính là một tác phẩm nghệ thuật nhỏ bé, mà quí giá đáng được 
thưởng thức, được lưu giữ và trân quí. 

Những con tem Việt Nam hết sức phong phú đa dạng và hấp dẫn. Thế giới tem cũng là thế 
giới thu nhỏ của hoạt động chính trị, kinh tế văn hóa xã hội của con người. Tem Việt Nam 
được phát hành xưa nay cũng hướng tới nhiều chủ đề, nhiều thể tài như: Vẻ đẹp của thiên 
nhiên ba miền Bắc Trung Nam, vẻ cổ kính thâm nghiêm độc đáo và sắc sảo của Di tích kiến 
trúc, điêu kắc cổ qua các triều đại: Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, vẻ đẹp của di tích danh 
lam thắng cảnh và những công trình kỳ vĩ tài hoa do con người sáng tạo nên. Địa danh Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế là nơi có nhiều sự kiện, hình ảnh được đưa vào và tôn 
vinh nhiều hơn cả. Thanh Hóa cũng có niềm vinh dự ấy tuy số lượng được đưa vào tem không 
nhiều, nhưng hết sức điển hình và tiêu biểu cho một vùng quê giàu truyền thống lịch sử yêu 
nước anh hùng và cách mạng. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những con tem quý giá này: 

Tem Khởi nghĩa Bà Triệu được phát hành ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Họa sĩ Lê Trí 
Dũng và Nguyễn Du có khuôn khổ 33x26R, 13 được in ốp sét nhiều màu, ghi mệnh giá 
1.000đ. Bà Triệu (226- 248) được nhân dân và sử sách gọi Bà bằng nhiều tên khác nhau như 
Triệu Ẩu, Triệu Thị Trinh, Triệu Trinh Nương, Lệ Hải Bà Vương. Bà là em gái Triệu Quốc 
Đạt, vị Huyện lệnh có thế lực và uy tín ở vùng Quân Yên (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 
ngày nay). 

 

Con tem thể hiện hình ảnh Bà Triệu oai phong lẫm liệt trong tư thế anh hùng vưng gươm 
trừng trị kẻ thù xâm lược. Họa sĩ Lê Trí Dũng và Nguyễn Du đã tôn trọng hình ảnh của Bà 
trong truyền thuyết để tạo dựng hình ảnh Bà Triệu uy nghi cưỡi voi trắng một ngà xung trận 
và lũ giặc Lục Dận khiếp đảm, suy sụp trước sự dũng mãnh của Bà và nghĩa quân. Một vinh 
dự nữa là con tem này được phát hành lần đầu tiên ngay tại Thanh Hóa, quê hương của Bà 

Tem Đức vua Lê Thánh Tông, vị minh quân bậc nhất trong lịch sử Việt Nam thời trung đại, 
vị vua có nhiều đóng góp lớn lao cho đất nước ở nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, văn hóa, 
luật pháp. Tên tuổi gắn liền bộ Quốc triều hình luật (tức luật Hồng Đức). Được đánh giá là bộ 
luật hình thành văn cổ nhất Việt Nam còn được giữ lại hoàn chỉnh cho đến ngày nay. Ông còn 
là chủ soái của Hội Tao đàn với nhị thập bát tú những nhà văn hóa, nhà thơ có tiếng đương 
thời. 



 

Học giả Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử lược đã viết “Thánh Tông là một ông vua thông 
minh, thờ mẹ rất có hiếu, ở với bề toi đĩa lấy lòng thành. Ngài trị vì được 38 năm, sửa sang 
được nhiều việc chính trị, mở mang sự học hành, chỉnh đốn các việc vũ bị, đánh dẹp nước 
Chiêm, nước Lào, mở thêm bờ cõi, khiến cho nước Nam… bấy giờ được văn minh thêm ra và 
lại lừng lẫy một phương, kể từ xưa đến nay chưa bao giừo cường thịnh như vậy.” 

Đức vua Lê Thánh Tông húy là Tư Thành, sinh năm 1442 quê ở Lam Sơn, huyện Lôi Dương 
(nay là xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). 

Tem thể hiện chân dung đức vua trang nghiêm, thần thái tuệ minh, uy vũ tráng liệt và thuyết 
phục nhân thế bằng bộ Luật Hồng Đức thể hiện làm nền thêm tôn vinh. 

Tem Kỷ niệm 600 năm sinh Lê Lợi (1385-1985). Lê Lợi (1385-1435), Anh hùng giải phóng 
dân tộc, lãnh tụ của khởi nghĩa Lam Sơn, người sáng lập triều đại nhà Hậu Lê được triều đình 
suy tôn miếu hiệu Lê Thái Tổ. Ông sinh năm 1385 trong một gia đình hào trưởng uy tín giàu 
có ở xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân. 

 



Mẫu tem trình bày sơ đồ trận Chi Lăng- Xương Giang, chiến dịch đánh tan một trong hai đạo 
quân cứu viện của giặc do Liễu Thăng chỉ huy, đòn quyết định buộc Vương Thông phải đầu 
hàng. Đây cũng là trận đánh hay trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. 

Tem Kỷ niệm 150 năm sinh Trần Xuân Soạn (1849-1999) do Họa sĩ H. Liệu vẽ. Trần Xuân 
Sơạn sinh năm 1849, quê Thọ Hạc, huyện Đông Sơn (nay là phường Đông Thọ, thành phố 
Thanh Hóa) là Đề đốc dưới thời nhà Nguyễn, lãnh tụ phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa. 

 

Con tem tái hiện thành công chân dụng vị lãnh tụ can đảm kiên trung, mưu lược, bức chân 
dung còn được tôn lên bởi hình ảnh anh hùng quật khởi của khởi nghĩa Ba Đình. 

Tem Cầu Hàm Rồng năm 1964. Đây là cây cầu lịch sử thể hiện tài năng và sáng tạo của 
người thợ cầu Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta đã thành công khi xây dựng được trụ cầu bằng 
cốt thép xi măng giữa lòng sông Mã. Con tem thể hiện vẻ đẹp hoành tráng của cây cầu thép 
oai hùng bắc qua sông Mã. 

 

Tem Lão quân Hoằng Trường thể hiện hình ảnh các cụ Bạch đầu quân Hoằng Hóa tập trung 
cao độ tinh thần và ý chí bên súng 12 ly 7 quật ngã thần sấm, con ma Mỹ, tiêu biểu cho Người 
cao tuổi Việt Nam “tuổi cao trí càng cao”. 



 

Con tem thể hiện biểu tượng anh hùng trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, kết tinh của tinh 
thần trí tuệ, sức mạnh Việt Nam dám đánh Mỹ và thắng Mỹ. 

Tem Đập Bái Thượng. Đây là con tem khá đặc biệt về thể tài kinh tế, được in thành 3 mẫu 
với 3 mệnh giá khác nhau. 

 

Đập Bái Thượng là một công trình thủy lợi mang tầm vóc thế kỷ, do người Pháp xây dựng từ 
năm 1925, qua nhiều lần được Chính phủ Việt Nam thực hiện nâng cấp đến nay vẫn phát huy 
công năng to lớn phục vụ tưới tiêu và thoát lũ. 

Trong hàng vạn con tem đã phát hành, qua tìm hiểu nghiên cứu, chúng tôi mới bước đầu bắt 
gặp 7 con tem về Thanh Hóa. Việc tìm hiểu và khám phá vẻ đẹp cùng những ý nghĩa sâu sa 
mà con tem thể hiện dường như đã nói lên niềm tự hào của chúng ta về vùng quê anh hùng mà 
tươi đẹp, nhân lên trong chúng ta những hiểu biết, nhận thức về vai trò vị trí tầm vóc con 
người, quê hương xứ Thanh trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 



 

Nguồn: Tin tức Huế     

Ngày đăng: 23/07/2019 
Mục: Tin tức  

Giao lưu trực tuyến: “Đảm bảo cho mọi người dân đều có lương hưu” 

Tính tới 30/6/2019, chỉ có hơn 5.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm gần 
72% kế hoạch đề ra. Điều này chứng tỏ ít người lao động thực sự quan tâm và tham gia loại 
hình bảo hiểm này. Nếu thực trạng này kéo dài sẽ tạo gánh nặng lớn cho các chính sách an 
sinh xã hội, bởi hàng trăm nghìn người lao động đến tuổi về hưu mà không có lương hưu. 

Báo Thừa Thiên Huế Online tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đảm bảo cho mọi người 
dân đều có lương hưu” từ 7h30 – 9h30 sáng thứ ba 23/7/2019. 

 

Quang cảnh buổi giao lưu. 

Tham gia chương trình gồm có các khách mời:  Ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động 
TB&XH;  Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Ông Phạm Hồng Hải, 
Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh; Chị Phạm Thị Thanh Sơn, Chủ tịch Hội LHPN phường Thủy 
Lương (TX. Hương Thủy); Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy,  người tham gia BHXHTN. 

Thưa ông, chính sách BHXH tự nguyện đã được triển khai thực hiện hơn 10 năm, tuy nhiên 
đến nay còn nhiều người dân vẫn chưa thực sự hiểu, chưa thực sự tin tưởng vào giá trị của 
BHXH tự nguyện. Vậy ông có thể cho biết BHXH tự nguyện là gì? Khi tham gia BHXH tự 
nguyện thì người dân được hưởng quyền lợi như thế nào? 

Trần Thiện Tư – tutran 

Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh 

Dù được triển khai từ rất sớm, nhưng do điều kiện KT – XH chưa đảm bảo, và đến năm 1996, 
Luật BHXH chính thức được Quốc hội thông qua. Loại hình BHXH tự nguyện là loại hình hết 
sức mới, dành cho các đối tượng không bắt buộc tham gia BHXH. 

Thế nhưng khi có chính sách BHXH tự nguyện, một số cơ quan tổ chức, người dân chưa hiểu 
đầy đủ. Từ chỗ chưa hiểu nên chưa tin tưởng trong quá trình tiếp cận các chính sách. Vì thế, 
việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn. 

Từ năm 2018, khi trung ương ban hành nghị quyết 28 về cải cách BHXH, việc tuyên truyền 
nâng cao nhận thức được quan tâm đặc biệt. Ngành BHXH và toàn hệ thống chính trị đặc biệt 
quan tâm, có giải pháp tuyên truyền, giải thích, làm cho người dân, nhóm đối tượng không 
tham gia BHXH nhận thức đầy đủ. 



 

Đến thời điểm này, việc tổ chức tuyên truyền sẽ dần dần lan tỏa, tin tưởng, và trong tương lai 
sẽ tham gia nhiều hơn. Hai năm trở lại đây trên toàn tỉnh có khoảng 5.000 người tham gia 
hình thức BHXH tự nguyện. 

Người dân tham gia BHXH tự nguyện, được hưởng hai chế độ: hưu trí và tuất. Có thể đăng ký 
với các mức đóng khác nhau. 

Mức đóng thấp nhất bằng bằng 22% mức chuẩn nghèo nông thôn (700.000 đồng), 22% của 20 
lần mức lương cơ sở (29.800.000 đồng). Nhà nước hỗ trợ 30% đối tượng nghèo, 25% cận 
nghèo, 10% với đối tượng khác trên mức lương chuẩn nghèo trong vòng 10 năm. 

 Mức đóng tối thiểu đối với người tham gia BHXH tự nguyện là bao nhiêu? Điều kiện để một 
người tham gia BHXH tự nguyện nhận được hưu trí là như thế nào? 

Hồ Thị Xuân Lan – xuanlan1982 

Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh 

Về mức đóng tối thiểu tối đã trao đổi. Đó là bằng 22% x 700.000 đồng. 

Hiện nay có nhiều phương thức đóng: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng; riêng 2 năm, 3 
năm, 5 năm… sẽ được chiết khấu, giảm phần chi phí đóng. Hoặc đóng cho những năm đang 
còn thiếu do chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu nhưng không 
quá 10 năm. 



 

Cán bộ BHXH tỉnh giải quyết tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thắc mắc của người dân tại BHXH 
tỉnh. 

Tổng thời gian, tối thiểu 20 năm sẽ được giải quyết chế độ hưu trí. Điều kiện để nhận chế độ 
hưu trí, nếu đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ. Trong đó, bao gồm cả thời gian đóng BHXH 
tự nguyện hoặc bao gồm thêm BHXH bắt buộc. 

Trong quá trình tham gia, người lao động có nhu cầu không đóng tiếp sẽ được trợ cấp một 
lần. Ngoài ra, có các trường hợp thanh toán ngay: bệnh hiểm nghèo, định cư nước ngoài… 

Khi hưởng chế độ hưu trí, sẽ bao gồm lương hưu và BHYT. Qúa trình hưởng, mức tiền lương 
cơ sở tăng thì lương hưu sẽ tăng theo. Khi mất hưởng thêm tiền tuất và mai táng kèm theo. 

Tình hình lao động tự do ở Thừa Thiên Huế hiện nay như thế nào và việc phối hợp tuyên 
truyền tham gia BHTN ở đơn vị tiến hành ra sao? 

Hồ Hữu Thiên – thienho 

Ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động TB&XH 

Hiện toàn tỉnh có 583 ngàn có việc làm và hợp đồng lao động; trong đó, làm việc trong các 
doanh nghiệp khoảng 95 ngàn lao động, trong cac cơ quan Nhà nước khoảng 50 ngàn người 
và 428 ngàn lao động phi kết cấu, không đóng bảo hiểm xã hội. 

Hiện nay, theo quy định, lao động đủ 18 tuổi trở khi làm việc tại các doanh nghiệp từ 1 tháng 
trở lên đều phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Có thể nói, quy mô doanh nghiệp ở Huế rất nhỏ nên việc chấp hành các quy định Nhà nước 
nói chung và bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện vẫn chưa tốt. 

Vì thế, thơi gian qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên 
quan tuyên truyền cho người lao động các chính sách; trong đó, có bảo hiểm bắt buộc và tự 
nguyện. Đồng thời tham mưu nhiều văn quyết định, văn bản để tăng cương tuyên truyền các 
chính sách, bảo hiểm để phát triển nhanh; trong đó, bảo hiểm xã hội và y tế là hai trụ cốt quan 
trọng. 

Hiện, số lượng lao động phi kết cấu vẫn còn rất nhiều, điều này thể hiện kinh tế chủ yếu phụ 
thuộc vào cá thể là chủ yếu, người lao động làm việc trong môi trường không ổn định. 

Do đó, những giải pháp được đưa ra là công tác tuyên truyền các chính sách của bảo hiểm xã 
hội, làm cho người dân biết lợi ích của bảo hiểm tự nguyện. 

Hiện nay, bảo hiểm xã hội tự nguyện có hai chính sách lương hưu và tự túc. Hiện, để đóng 
bảo hiểm xã hội có lương hưu phải mất 20 năm, nhiều người chưa giải quyết được nhu cầu 
của cuộc sống trước mắt nên không đủ thu nhập để đóng bảo hiểm. Do đó, xây dựng chính 
sách bảo hiểm linh hoạt, đa dạng là giải pháp cần được đặt ra. 



Vì sao chị tham gia BHTN, những thành viên trong gia đình chị thì sao? 

Phạm Bảo Đạt – datbao 

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, người tham gia BHXHTN 

Ngoại trừ hai cháu nhỏ, các thành viên trong gia đình tôi đều đã đóng bảo hiểm bắt buộc. Đây 
là một loại hình bảo hiểm rất tốt. Tuy nhiên, sau khi chuyển việc và ra ngoài làm, tôi quay lại 
bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi rất yên tâm với loại hình bảo hiểm này. 

Trước đây, khoản bảo hiểm tôi đóng rơi vào khoảng hơn 1 triệu đồng/ tháng. Việc đóng hàng 
tháng này rất bất tiện vì dễ quên, các nhân viên bưu điện phải thường xuyên nhắc nhở. Sau 
này, nhờ sự hướng dẫn của nhân viên bưu điên, tôi chuyển sang đóng theo từng quý, hoặc 
từng năm. Hình thức này thuận tiện hơn, giúp tôi giải quyết các bất tiện trước đó. 

Nhận thức của chị về lợi ích khi tham gia BHXHTN? Chị nhận thấy việc tuyên truyền có đến 
được đúng đối tượng và phát huy hiệu quả thực sự? 

Lê Phạm Bảo Hóa – lebaohoa134 

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, người tham gia BHXHTN 

Nếu chúng ta quảng bá rộng rãi, tất cả người lao động chắc chắn sẽ mua bảo hiểm tự nguyện. 
Trên cương vị là người đi trước, tôi cũng đã giới thiệu cho bạn bè, đồng nghiệp. Là người 
tham gia nhiều loại hình bảo hiểm… song tôi cho rằng bảo hiểm xã hội vẫn là loại hình bảo 
hiểm an tâm hơn. Do đó, nếu việc quảng bá rộng rãi được triển khai, nhiều khả năng người 
lao động sẽ mua. 

Nhận xét như thế nào về việc triển khai mô hình phối hợp giữa Bưu điện và BHXH? 

Lê Thị Thu Hằng – hangle345 

Ông Phạm Hồng Hải, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh 

 

Ông Phạm Hồng Hải, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh. 

Nói đến “lương hưu”, người dân đầu tiên sẽ nghĩ đến BHXH – cơ quan quản lý BHXH của 
Nhà nước, và tiếp đến sẽ nghĩ đến Bưu điện vì Bưu điện đã thực hiện việc chi trả lương hưu 
từ năm 2013, nên người dân cũng nhìn nhận Bưu điện như một cơ quan phối hợp triển khai 
các chính sách liên quan đến việc chi trả BHXH. Do vậy triển khai triển khai mô hình phối 
hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Bưu điện là rất hợp lý. 



Bưu điện có mạng điểm 172 điểm phục vụ/152 xã phường và có mạng lưới nhân viên hoạt 
động đến thôn xã; lực lượng nhân viên có 603 người và trên 300 cộng tác viên, tuyên truyền 
viên lực lượng này luôn cơ động và hiểu biết địa bàn, đến từng hộ dân. 

Bưu điện thường tổ chức các hội nghị tuyên truyền vào ban đêm, ngày thứ bảy, chủ nhật để 
tạo điều kiện cho người dân là lao động tự do có điều kiện tham gia hội nghị. Giao qua kênh 
bưu điện, BHXH có thời gian hơn để thực hiện công tác quản lý, giám sát và hỗ trợ. 

Bưu điện là một kênh truyên truyền về BHXH được nhà nước giao nhiệm vụ. Ngoài việc ra 
quân tuyên truyền cổ động, tuyên truyền qua hợp tác xã, các kênh kinh tế phi kết cấu, thì có 
một lực lượng lớn người dân lao động tự do khó tiếp cận hơn. Trong thời gian gần đây, Bưu 
điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra mắt kênh tuyên truyền qua mạng xã hội. Đây được coi là một 
phương thức rất phù hợp vì có thể tiếp cận được các đối tượng là người lao động tự do, nhất là 
người trẻ, thông qua các hình thức hỏi đáp – tư vấn trực tiếp, được phản hồi nhanh chóng… 
Do đó, hiệu quả mang lại khá cao. 

Có ý kiến cho rằng hưu trí bị thị thiệt thòi qua những đợt tăng lương. Ý kiến của ông về vấn 
đề này ra sao? 

Lê Văn Cường – cuongle 

Ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động TB&XH 

Ý kiến này hoàn toàn không đúng. Hiện mức hưởng lương hưu vẫn ở mức cao nhất theo quy 
định. 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 
28/6/2019 hướng dẫn mức điều chỉnh lương kể từ 1/7/2019. Theo đó, mức tăng lương hưu 
tăng 7,19% so với mức cao hưu trước đó. Mức tăng này bằng với mức tăng lương của các cán 
bộ làm việc trong các cơ quan Nhà nước. 

Ông Nguyễn Xuân Tiếu: Ý kiến của dư luận trên là không có cơ sở. Bởi mức tăng lương hưu 
bằng với mức tăng của cán bộ, công nhân viên Nhà nước. Quay ngược lại thời gian ở những 
lần điều chỉnh tăng lương trước, mức tăng lương hưu cũng bằng mức tăng của cán bộ, công 
nhân viên nhà nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


