
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Infonet 

Ngày đăng: 24/10/2019 
Mục: Kinh doanh  

Lần đầu tiên Việt Nam đạt Chứng chỉ quản lý chất lượng Vàng của UPU 

Bưu điện Việt Nam vừa được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) trao Chứng chỉ quản lý 

chất lượng cấp độ Vàng. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp bưu chính của Việt Nam 

đạt cấp độ Vàng, cấp độ đánh giá cao nhất về hệ thống quản lý chất lượng của UPU. 

Chứng chỉ quản lý chất lượng của UPU có 3 cấp độ: Vàng, Bạc, Đồng. Tiêu chí để đánh giá 

chất lượng của UPU dựa trên nhiều yếu tố tương đương với các tiêu chuẩn của hệ thống quản 

lý chất lượng ISO 9000 như: việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng; công tác quản lý chất 

lượng, quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực trình độ của đội ngũ nhân 

viên,dịch vụ bưu kiện quốc tế, mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan hàng không, an ninh, hải 

quan... 

Để đạt được chứng chỉ quản lý chất lượng, bưu chính các nước phải đáp ứng đầy đủ 200 tiêu 

chí  do UPU đưa ra. Các chuyên gia hàng đầu của UPU sẽ tới làm việc trực tiếp và thẩm định 

thực tế tại bưu chính các nước đăng ký nhận chứng chỉ chất lượng. 

UPU đánh giá cao những kết quả và nỗ lực cũng như cam kết của Bưu điện Việt Nam trong 

việc đảm bảo chất lượng, năng lực trình độ của đội ngũ nhân viên đặc biệt là công tác ứng 

dụng CNTT trong quản trị và nâng cao chất lượng. 



 

Tổng Giám đốc UPU Bishar A. Hussein trao Chứng chỉ quản lý chất lượng Vàng cho đại diện 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Tại buổi Lễ trao chứng chỉ quản lý chất lượng vàng, Tổng Giám đốc UPU Bishar A. Hussein 

cho biết, để nhận được chứng chỉ này, các doanh nghiệp phải trải qua sự đánh giá chặt chẽ, 

khắt khe của các chuyên gia hàng đầu về bưu chính trên thế giới. Doanh nghiệp đạt chứng chỉ 

Vàng là những doanh nghiệp xuất sắc nhất trong việc quản lý chất lượng bưu chính. 

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định vị thế, uy tín của Bưu chính Việt 

Nam nói chung và Bưu điện Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế mà còn mở thêm nhiều 

cơ hội để Việt Nam tham gia tranh cử vào Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC) của UPU, 

nhằm tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động của Liên minh bưu chính thế giới. 

Hội đồng POC là tổ chức chịu trách nhiệm chính về các vấn đề nghiên cứu, phổ biến kỹ thuật, 

khai thác và kinh tế liên quan đến nghiệp vụ bưu chính. Đồng thời xem xét sửa đổi, ban hành 

các thể lệ khai thác bưu chính quốc tế. 

 

  



 

Nguồn: Dân trí 

Ngày đăng: 25/10/2019 
Mục: Việc làm 

Đa dạng hóa các phương thức thu bảo hiểm xã hội 

Bằng việc ủy thác thu BHXH, BHYT sẽ giúp ngành BHXH Việt Nam tin gọn bộ máy, 
nâng cao hiệu quả chính sách, đổi mới hơn trong cách làm việc. Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam đang dự thảo Đề án ủy thác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đa dạng hóa 
các phương thức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để phục vụ người tham gia ngày 
càng tốt hơn cũng như mở rộng đối tượng tham gia. 

Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
ngành bảo hiểm xã hội. 

 

Với mục tiêu tăng trưởng bền vững số người tham gia, số thu các quỹ và đảm bảo quyền lợi 
của người tham gia, ngành Bảo hiểm xã hội đã chủ động xây dựng các văn bản quản lý, quyết 
liệt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các 
cấp, các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, khai thác đối tượng tham gia và đôn đốc thu, nộp 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Tuy nhiên, những kết quả đạt được, công tác thu còn có một số vấn đề cần phải khắc phục. 
Đặc biệt, trong bối cảnh ngành bảo hiểm xã hội đang tích cực đổi mới, cải cách hành chính, 
tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thực hiện chính 
sách… thì việc nghiên cứu, triển khai "Đề án ủy thác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế" là 
hết sức cần thiết và cấp bách. 

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc ủy thác thu phải được hiểu đúng là ủy thác một phần 
hoạt động thu trong cả quá trình thực hiện công tác thu, chứ không phải là cả quá trình thực 
hiện. Về cơ bản, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn là đầu mối thực hiện và có trách nhiệm thực 
hiện công tác thu và quản lý thu, giải quyết các chế độ, đảm bảo mọi quyền lợi của các đối 
tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật. 

Theo dự thảo, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức thí điểm ủy thác cho đơn vị nhận ủy thác, 
chỉ định Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện trong 3 năm, từ 2020 - 2022 và triển khai 
toàn diện từ năm 2023. 



 

Nguồn: Tạp chí TT&TT 

Ngày đăng: 25/10/2019 
Mục: Dịch vụ 

Đáp ứng 200 tiêu chí, Bưu điện Việt Nam nhận Chứng chỉ  
quản lý chất lượng Vàng quốc tế 

Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp bưu chính của Việt Nam đạt cấp độ Vàng - cấp độ 
đánh giá cao nhất về hệ thống quản lý chất lượng của UPU. 

Bưu điện Việt Nam vừa được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) trao Chứng chỉ quản lý 
chất lượng cấp độ Vàng. 

Chứng chỉ quản lý chất lượng của UPU có 3 cấp độ: Vàng, Bạc, Đồng. Tiêu chí để đánh giá 
chất lượng của UPU dựa trên nhiều yếu tố tương đương với các tiêu chuẩn của hệ thống quản 
lý chất lượng ISO 9000 như: việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng; công tác quản lý chất 
lượng, quy trình sản xuất, ứng dụng CNTT, năng lực trình độ của đội ngũ nhân viên,dịch vụ 
bưu kiện quốc tế, mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan hàng không, an ninh, hải quan... 

Để đạt được chứng chỉ quản lý chất lượng, bưu chính các nước phải đáp ứng đầy đủ 200 tiêu 
chí do UPU đưa ra. Các chuyên gia hàng đầu của UPU sẽ tới làm việc trực tiếp và thẩm định 
thực tế tại bưu chính các nước đăng ký nhận chứng chỉ chất lượng. 

UPU đánh giá cao những kết quả và nỗ lực cũng như cam kết của Bưu điện Việt Nam trong 
việc đảm bảo chất lượng, năng lực trình độ của đội ngũ nhân viên, đặc biệt là công tác ứng 
dụng CNTT trong quản trị và nâng cao chất lượng. 

 

Tại buổi Lễ trao chứng chỉ quản lý chất lượng vàng, Tổng giám đốc UPU Bishar A. Hussein 
cho biết để nhận được chứng chỉ này, các doanh nghiệp phải trải qua sự đánh giá chặt chẽ, 
khắt khe của các chuyên gia hàng đầu về bưu chính trên thế giới. Doanh nghiệp đạt chứng chỉ 
vàng là những doanh nghiệp xuất sắc nhất trong việc quản lý chất lượng bưu chính. 

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định vị thế, uy tín của Bưu chính Việt 
Nam nói chung và Bưu điện Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế mà còn mở thêm nhiều 
cơ hội để Việt Nam tham gia tranh cử vào Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC) của UPU, 
nhằm tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động của UPU. 



Hội đồng POC là tổ chức chịu trách nhiệm chính về các vấn đề nghiên cứu, phổ biến kỹ thuật, 
khai thác và kinh tế liên quan đến nghiệp vụ bưu chính. Đồng thời xem xét sửa đổi, ban hành 
các thể lệ khai thác bưu chính quốc tế. 

Hoàng Linh 



 

Nguồn: Báo Tài nguyên Môi trường     

Ngày đăng: 23/10/2019 
Mục: Thời sự  

Sở TN&MT TP.HCM: Trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích 

Từ ngày 10/9/2018, Sở TN&MT TP.HCM sẽ chính tổ chức trả kết quả giải quyết hồ sơ 
qua dịch vụ bưu chính công ích cho thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 
và thủ tục cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. 

 

Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa tại Sở TN&MT TP.HCM 

Sở TN&MT TP.HCM vừa có thông báo rộng rãi đến các cơ quan, ban ngành, tổ chức, cá nhân 
có liên quan được biết để thuận tiện trong việc sử dụng dịch vụ khi liên hệ giải quyết thủ tục 
hành chính tại Sở TN&MT. Theo đó, các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả tại Sở TN&MT TP.HCM (63 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM) sẽ được hướng dẫn cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 
công ích tại địa chỉ theo yêu cầu và thực hiện thanh toán chi phí cho đơn vị cung cấp (Bưu 
điện) khi sử dụng dịch vụ này. 

Theo lãnh đạo Sở TN&MT, triển khai Kế hoạch số 1452/KH-UBND ngày 22/3/2017 của 
UBND TP.HCM về thực hiện Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích, Sở TN&MT sẽ từng bước tổ chức trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích cho các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trước 
mắt, từ ngày 10/9, Sở TN&MT TP.HCM tổ chức trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu 
chính công ích cho thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và thủ tục cấp lại sổ 
đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. 

Được biết, trong thời gian qua, Sở TN&MT TP.HCM đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính: triển khai thí điểm dịch vụ công trực 
tuyến; tiến hành xây dựng mới Hệ thống Một cửa điện tử nhằm thay thế Hệ thống Một cửa 
điện tử đang sử dụng hiện nay cho 100 thủ tục hành chính, kết nối Hệ thống Một cửa điện tử 
mới xây dựng với Hệ thống Một cửa điện tử của Thành phố. Sở TN&MT cũng đang xây dựng 
Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đối với các 
thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Cơ quan Sở TN&MT thay thế TCVN 
9001: 2008 đang ứng dụng. 

 



 

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam       

Ngày đăng: 25/10/2019 
Mục: Nhịp sống 

Để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần giải pháp “kích cầu” 

Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tăng trong năm 2019 đến nay đã 
bằng gần 1/3 con số phát triển được trong vòng 10 năm qua. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu 
bao phủ BHXH tự nguyện theo Nghị quyết 28-NQ/TW thì vẫn còn khó khăn, đòi hỏi 
phải có thêm giải pháp “kích cầu”. 

 

Nhân viên đại lý thu Bưu điện văn hóa xã Yên Hưng (Sông Mã) tuyên truyền chính sách 
BHXH tự nguyện cho người dân 

“Đến từng nhà, gặp từng người” 

2008 là năm đầu tiên áp dụng chính sách BHXH tự nguyện, cả nước chỉ có 6.000 người tham 
gia. Đến năm 2018, với sự hỗ trợ của Nhà nước từ 10% đến 30% mức đóng tuỳ từng đối 
tượng, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh lên 320.000 người.  

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong 3 quý đầu năm 2019, cả nước tiếp tục có thêm 
192.326 người tham gia, nâng tổng số người tham gia chính sách này là 463.105 người. Đáng 
chú ý, nhiều địa phương đã vượt chỉ tiêu về tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 như: Sơn 
La, Hưng Yên, Cà Mau, Hà Nam, Điện Biên. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, để đạt được kết quả đột phá 
này, BHXH Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó tổ chức hàng ngàn hội 
nghị tuyên truyền tại các địa phương, tập huấn công tác tuyên truyền BHXH cho cán bộ 
BHXH các cấp… Đặc biệt, BHXH các cấp đã cùng các đại lý tích cực tuyên truyền, vận động 
với phương châm “đến từng nhà, gặp từng người” để mở rộng phát triển đối tượng. 

Bằng sự tận tâm, nhiệt huyết ấy, anh Đỗ Trọng Toàn - nhân viên Bưu điện văn hoá xã Phú 
Cường (huyện Ba Vì, Hà Nội) - không chỉ tư vấn giúp người dân hiểu rõ về chính sách 
BHXH tự nguyện mà còn thường xuyên đến tận nhà người dân thu tiền đóng để duy trì số đối 
tượng tham gia.  

Anh Toàn cho biết, người dân xã Phú Cường chủ yếu sống bằng nghề nông nên trước đây, 
việc để người dân hiểu và tham gia BHXH tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng những 
năm gần đây, do được tuyên truyền thường xuyên và đầy đủ hơn nên người dân ở xã đăng ký 



tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh so với trước. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2019, số người 
tham gia BHXH tự nguyện của xã đã tăng hơn 30 người so với năm 2018 trong khi cả năm 
2018 số lượng này chỉ tăng được 3-4 người, tức tăng hơn 10 lần. Hiện cả xã đã có khoảng 70 
người tham gia BHXH tự nguyện. 

Làm đại lý thu BHXH tại điểm bưu điện văn hóa xã Võ Ninh (Quảng Ninh), bà Lê Thị Bích 
Quy thường xuyên gần gũi với người dân và tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình. Khi người dân đến nhận bưu phẩm, đóng tiền điện hàng tháng..., bà Quy 
đều tranh thủ giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện để họ biết. Vào những lúc rảnh rỗi, 
bà Quy còn đi đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về quyền và lợi 
ích khi tham gia BHXH tự nguyện.  

“Lúc đầu, nhiều người chưa quan tâm lắm vì cứ nghĩ loại hình bảo hiểm này cũng như các 
kiểu bảo hiểm nhân thọ khác. Nhưng khi nghe đây là chính sách an sinh có sự hỗ trợ của Nhà 
nước, tham gia để về già hưởng lương hưu như những người đi làm có đóng BHXH, họ lại rất 
quan tâm. Nhờ hiểu được mà không ít người đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện” - bà Quy 
chia sẻ. 

Vẫn cần giải pháp “kích cầu”  

Mặc dù đã đạt được kết quả tích cực trong thời gian qua, tuy nhiên, hết quý III năm 2019, số 
người tham gia BHXH tự nguyện của cả nước chiếm khoảng 0,9% so với lực lượng lao động 
trong độ tuổi. Ông Trần Hải Nam - Phó Vụ trưởng BHXH (Bộ LĐ-TB&XH) - cho rằng, với 
kết quả này, việc phấn đấu có 1% lực lượng lao động tham gia BHXH tự nguyện vào năm 
2021 theo Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra hoàn toàn có thể đạt được, nhưng để đạt mục tiêu 
2,5% vào năm 2025 lại là một nhiệm vụ khó khăn. 

Ông Nam lý giải, thực tế cho thấy, mặc dù chính sách BHXH tự nguyện rất có lợi cho người 
tham gia nhưng công tác triển khai vẫn gặp phải một số bất cập. Nhóm đối tượng này thường 
có công việc không ổn định nên việc trích từ nguồn thu nhập để tham gia BHXH là rất khó 
khăn. Trong khi đó, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện còn thấp, chưa tạo được động lực 
khuyến khích người tham gia; việc nắm bắt, tiếp cận các đối tượng tiềm năng để thông tin về 
chính sách, vận động họ còn chưa đầy đủ. 

 “Chưa kể, để được hưởng lương hưu, ngoài điều kiện về tuổi đời, người tham gia cần có tối 
thiểu 20 năm đóng BHXH - đây chính là rào cản để người dân chưa thật sự sẵn sàng tham gia 
chính sách BHXH tự nguyện”, ông Nam nhấn mạnh. 

Theo đó, để tăng tính hấp dẫn của chính sách này, ông Nam cho rằng, thời gian tới, cần tiếp 
tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và giao chỉ tiêu phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tới các địa phương… Đồng thời, thúc đẩy chuyển dịch lao động từ 
khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức tạo công việc, thu nhập ổn định giúp người 
dân có điều kiện tham gia BHXH. Cuối cùng, cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, 
pháp luật theo hướng giảm dần điều kiện thời gian đóng góp hưởng lương hưu từ 20 năm 
xuống 15 năm và tiến tới còn 10 năm để mở rộng cơ hội tiếp cận lương hưu. 

M.Anh 
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Bộ GTVT: Sẽ bổ sung 8 quy định đối với ô tô kinh doanh vận tải 

Trong Báo cáo gửi lên Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ bổ 
sung một số quy định để đảm bảo công bằng giữa xe taxi truyền thống và xe ứng dụng hợp 
đồng điện tử. 

 

Bổ sung quy định cho phép taxi được quyền lựa chọn có hộp đèn với chữ “TAXI” gắn cố định 
trên nóc xe hoặc niêm yết dán cố định cụm từ “XE TAXI” trên kính. Ảnh minh hoạ. 

Theo đó, có 8 quy định bổ sung được nêu tại báo cáo. Thứ nhất, xe sử dụng hợp đồng vận 
chuyển hành khách điện tử phải báo cáo thông tin về hợp đồng trước khi vận chuyển; phải có 
thiết bị để truy cập vào nội dung của hợp đồng và truy cập để xem danh sách hành khách; giao 
diện của người thuê vận tải phải hiện diện thương mại của đơn vị kinh doanh vận tải và các 
phương tiện kinh doanh thuộc đơn vị để người thuê vận tải thực hiện lựa chọn, đàm phán về 
hành trình, thời gian và giá trị hợp đồng. 

Quy định trong thời gian 1 tháng, ô tô kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, ô tô sử dụng 
hợp đồng vận chuyển hành khách dưới 9 chỗ phải có thời gian hoạt động tại địa phương nơi 
cấp phù hiệu tối thiểu 70% tổng thời gian hoạt động trong tháng; xác định thời gian hoạt động 
được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. 

Bên cạnh đó, chỉ doanh nghiệp, hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải hành khách bằng xe 
hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách sử dụng hợp đồng vận chuyển điện 
tử phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông. 

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách sử dụng hợp đồng vận chuyển điện tử có sức chứa dưới 9 
chỗ (kể cả người lái) có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất). Quy định 
này nhằm đảm bảo cân bằng với điều kiện về niên hạn so với xe taxi. 

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng niêm yết (dán cố định) cụm từ "XE HỢP 
ĐỒNG" trên kính phía trước và kính phía sau xe theo quy định; kích thước tối thiểu của cụm 
từ "XE HỢP ĐỒNG" là 06 x 20 cm; cụm từ "XE HỢP ĐỒNG" phải được làm bằng vật liệu 
phản quang". 



Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho lái 
xe thuộc đơn vị theo quy định. 

Cuối cùng, dự thảo mới sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 36 của dự 
thảo nghị định quy định việc chuyển tiếp về cấp và sử dụng phù hiệu đối với ô tô kinh doanh 
vận tải nhằm đảm bảo quyền chủ động để đơn vị kinh doanh vận tải lựa chọn loại hình kinh 
doanh cho phù hợp với khả năng, nhu cầu của đơn vị mình, đồng thời khi lựa chọn loại hình 
nào thì phải thực hiện theo quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh của loại hình đó, 
tránh trường hợp lách quy định mà trong thực tiễn thời gian qua đã xảy ra. 

Phan Trang 

  

 

 


