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BHXH Việt Nam: Đôn đốc việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp 

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 về việc Ban hành Quy định 
quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; căn cứ 
ý kiến của các địa phương tại Hội nghị Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHTN, 
BHXH Việt Nam ra Công văn số 3799/BHXH-TCKT ngày 10/10/2019 đôn đốc việc thực 
hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp. 

Theo đó, đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, liên 
thông với cơ quan BHXH để thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất 
nghiệp (TCTN); chỉ đạo Bưu điện các tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện quy trình 
chi trả theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Công văn số 1314/BHXH-
TCKT ngày 23/04/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các 
chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện; báo cáo kết quả thực 
hiện về BHXH Việt Nam trước ngày 31/10/2019. Trước ngày 25/10/2019, chuyển Danh mục 
điểm chi trả chi tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cho BHXH Việt 
Nam theo đúng quy định tại Điểm 7.4 Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 166/QĐ-BHXH và 
Khoản 1 Điều 4 Hợp đồng dịch vụ số 86/2019/BHXHVN-TCTBĐVN ngày 01/6/2019 giữa 
BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về quản lý người hưởng và chi trả các 
chế độ BHXH, TCTN qua hệ thống bưu điện. Đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 
63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Đồng thời, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh thực hiện đăng tải 
công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Bưu điện tỉnh; 
thường xuyên phối hợp với BHXH các cấp, thông báo kịp thời thay đổi về lịch chi trả, địa 
điểm chi trả cho cơ quan BHXH, người hưởng, các đơn vị liên quan, đồng thời cập nhật trên 
Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh; rà soát tất cả các điểm chi trả trên 
địa bàn tỉnh, đặc biệt những điểm chi trả cần cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch năm 2019, thực 
hiện di chuyển các điểm chi trả tại tầng cao, gây khó khăn cho người hưởng, điểm chi trả phải 
đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo Hợp đồng đã ký giữa cơ quan Bưu điện 
và cơ quan BHXH; nâng cao công tác an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển, chi trả tại 
điểm chi trả theo quy định. 

Về phía BHXH tỉnh, BHXH Việt Nam yêu cầu đôn đốc cơ quan Bưu điện tổng hợp Danh 
mục điểm chi trả thời điểm hiện tại để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của 
BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh; báo cáo Danh mục điểm chi trả về Trung tâm Truyền thông 
trước ngày 30/10/2019 để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam; định 
kỳ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả của cơ quan Bưu điện tại các điểm chi trả, kịp 
thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến đánh giá của người hưởng. 
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Hơn 200 cán bộ các Sở, ngành, địa phương tập huấn công tác tiếp nhận, trả kết quả giải 
quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

Sáng 16/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức Hội nghị 
tập huấn, hướng dẫn việc tếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố cho hơn 200 đại biểu là cán bộ đến từ các 
Sở, ngành, quận, huyện thành phố. 

 

Các cán bộ tham gia tập huấn được thông tin, giới thiệu về quy trình cung cấp dịch vụ, cơ chế 
giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính công ích. 

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho cán bộ phụ trách bộ phận “Một cửa” tại các đơn vị và địa 
phương hiểu rõ quy trình, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết TTHC; giới thiệu quy trình cung cấp dịch vụ, cơ chế giám sát chất lượng 
dịch vụ bưu chính công ích. Góp phần triển khai hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 
ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố. 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị tập huấn, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cho 
biết, thực hiện Nghị quyết 45 của Thủ tướng Chính phủ, trong vòng 3 năm qua 14 quận, 
huyện (trừ Huyện đảo Bạch Long Vỹ) và 17 Sở, ngành của thành phố đã tổ chức ký kết hợp 
tác với Bưu điện thành phố; có 9 đơn vị tổ chức hướng dẫn, tập huấn về quy trình, nghiệp vụ 
tiếp nhận, trả kết quả. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã hoàn thành việc kết nối Hệ thống một 
cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố với mạng thông tin của Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam (VNPost)... 

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đã đạt được, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
– Nguyễn Quang Huy cũng cho rằng công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ bưu chính công ích hiện vẫn còn ở mức độ khiêm tốn. Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ. Mặt khác, 
phải chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, 



hạn chế tối đa các sai sót về chất lượng, khiếu nại phát sinh từ các tổ chức, công dân khi sử 
dụng dịch vụ bưu chính công ích của bưu điện. 

Trâm Bầu 
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Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang nhận giải thưởng doanh nhân tiêu biểu  
năm 2019 

Sáng 10/10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh, trao tặng danh 
hiệu và giải thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ III, năm 2019 nhằm tôn 
vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh trong 3 năm 2017 - 2019. 

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các 
Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và gần 400 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, 
doanh nhân tiêu biểu trong toàn tỉnh. 

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang là một trong 8 doanh nhân 
của tỉnh vinh dự đón nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu năm 2019”. Giải thưởng nhằm 
tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân có những đóng góp vào sự phát triển chung 
của tỉnh. Theo đó, Tuyên Quang hiện có hơn có 1.651 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 
là 17.008,5 tỷ đồng. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 
27.736,8 tỷ đồng; đóng góp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 3.024,2 tỷ đồng; đóng góp 
vào GRDP của tỉnh năm 2018 là 14,01%; giải quyết việc làm cho 45.947 lao động với thu 
nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng… 

 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu năm 2019” 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Trần Ngọc Thực khẳng định: 
“Ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ 
động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, 
nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng thời, 
tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Đồng chí đề nghị, các 
doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân cùng với tập trung sản xuất kinh doanh phải tuân thủ việc 
chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động; nâng cao trình độ 
cho đội ngũ lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động xã hội 
từ thiện; phát huy mạnh mẽ vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. 



  

Cũng trong dịp tháng doanh nhân, ngày 08/10/2019, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang cũng được 
vinh dự đón nhận Danh hiệu và nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019” do 
Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang trao tặng. 

Giải thưởng này là nguồn động lực, động viên khuyến khích người lao động trong toàn Bưu 
điện tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam giao năm 2019. 

MINH HẢI 

 


