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Yên Bái phát triển BHXH tự nguyện qua hệ thống bưu điện 
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TP.Hồ Chí Minh: Tập huấn giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích 

Sáng 13.11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thi hành án dân sự Thành phố (THADS) 
Hồ Chí Minh phối hợp với Bưu điện Thành phố tổ chức hội nghị tập huân tiếp nhận hồ 
sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu chính công ích. Ông 
Nguyễn Văn Hòa, Phó cục trưởng Cục THADS thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. 

Về phía Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh có ông: Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Giám đốc bưu 
điện thành phố và hơn 100 đại biểu tham dự gồm: Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục 
THADS thành phố; đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS; công chức làm tại bộ phận một cửa, 
tiếp công dân của Cục và các Chi cục THADS toàn thành phố; cán bộ đầu mối làm tại các 
bưu cục Thành phố, quận, huyện thuộc TP.HCM. 

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện văn bản chỉ đạo số 3855/TCTHADS-NV3 ngày 
16/10/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc triển khai thực hiện Thỏa 
thuận hợp tác giữa Tổng cục THADS và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu chính công ích. Trên tinh 
thần Thỏa thuận hợp tác số 82/TTHT-CTHADS-BĐTP ngày 12/12/2018 giữa Cục Thi hành 
án dân sự thành phố Hồ Chí Minh và Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo đó, nội dung thỏa thuận hợp tác được 2 đơn vị ký kết gồm: tiếp nhận hồ sơ giải quyết 
TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức 
THADS; nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS 
chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 
giữa các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS với tổ chức, doanh nghiệp, người dân và 
ngược lại; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân kiểm soát tốt hơn tình 
hình tiếp nhận, giải quyết TTHC và hợp tác thực hiện một số dịch vụ bưu chính khác… 

 

  



Thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS Thành phố và Bưu điện Thành phố sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho đương sự là người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công ích, tiết kiệm 
thời gian, chi phí, công sức trong quá trình THADS, góp phần thực hiện cải cách TTHC, nâng 
cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp đến giải quyết TTHC 

Mục tiêu của việc hợp tác là bảo đảm phát huy hiệu quả, tận dụng mạng lưới bưu chính công 
cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh; tăng cường cung cấp thông tin về sản phẩn, 
dịch vụ của hệ thống Bưu điện quốc gia tới các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS trong 
việc sử dụng các dịch vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam… 

  Nhằm nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Cục Thi hành án dân sự thành phố 
Hồ Chí Minh phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ chuyên môn 
cho các cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các 
cơ quan thi hành án dân sự và các Bưu điện trên toàn thành phố. 

 

  

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Nguyễn Văn Hòa cảm ơn 
sự phối hợp giữa hai đơn vị Cục THADS và Bưu điện thành phố, việc triển khai theo thỏa 
thuận hợp tác đã được ký kết từ tháng 9 năm 2018 và đi vào hoạt động, bước đầu đã có khả 
quan nhưng để giúp đội ngũ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) qua bưu chính công ích, tuyên truyền sâu rộng tới bên cần hỗ trợ qua bưu chính. Cục 
THADS thành phố đã tập huấn chuyên sâu, tọa đàm để cán bộ trực tiếp làm công việc này có 
thể hiểu cặn kẽ, hướng dẫn người dân có yêu cầu THA được chính xác đạt hiệu quả. 

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS và Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh nhằm 
bảo đảm phát huy hiệu quả, tận dụng mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu 
cầu sử dụng dịch vụ của tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng an ninh; thực hiện cải cách TTHC, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chỉ 
số hài lòng của người dân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp đến giải quyết TTHC; phát huy tối đa thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp hỗ trợ 
nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi 
bên, góp phần mang lại lợi ích chung của toàn xã hội./.  
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332 nghìn tem, phong bì bưu chính quảng bá du lịch 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai chương trình 
truyền thông phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Tuyên Quang thông qua tem bưu chính 
và phong bì phổ thông. 

 
Hình ảnh các phong bì phổ thông được in và phát hành nhằm quảng bá du lịch xứ Tuyên. 

Theo đó, Sở đã phối hợp in 32 nghìn tem bưu chính với các chủ đề, hình ảnh logo du lịch 
Tuyên Quang; 300 nghìn phong bì với slogan “Tuyên Quang nơi vẻ đẹp hội tụ”, kèm các hình 
ảnh cây đa Tân Trào, Lễ hội Thành Tuyên, du lịch Na Hang - Lâm Bình. Tất cả các nhãn tem, 
phong bì được quảng bá bằng cách phân phối cho 9 bưu điện thuộc các tỉnh, thành phố trong 
nước. 



 

Nguồn: Báo Cà Mau       
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Nhọc nhằn trong công tác uỷ nhiệm thu thuế 

Với mục tiêu công khai, minh bạch trong việc thu, nộp thuế, đồng thời giảm sự tiếp xúc 
giữa công chức thuế với người nộp thuế (NNT), tránh được tiêu cực nảy sinh, hơn 1 năm 
qua, công tác uỷ nhiệm thu thuế (UNTT) qua Bưu điện tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. 

“Được triển khai thí điểm từ đầu tháng 7/2018, đến nay công tác UNTT cơ bản đảm bảo theo 
lộ trình và các bước thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Cục thuế và UBND tỉnh 
Cà Mau. "Một bộ phận nhân viên uỷ nhiệm thu trực tiếp thu thuế nhiệt tình, có tinh thần trách 
nhiệm, giao tiếp ứng xử được NNT đồng tình. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa như mong đợi”, 
Trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh, Cục Thuế tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Vương chia sẻ. 

Tín hiệu tích cực bước đầu 

 

Bưu điện tỉnh mở rộng dịch vụ, tăng cường lực lượng xuống các địa bàn để 
công tác uỷ nhiệm thu thuế từng bước đạt hiệu quả. 

Theo báo cáo thống kê ngành thuế, từ khi UNTT đến cuối năm 2018, toàn tỉnh thu được gần 
36,5 tỷ đồng, chiếm 10,08% trên tổng số tiền thuế thu được (cá nhân kinh doanh nộp trực tiếp 
qua ngân hàng trên 18,5 tỷ đồng, nhân viên UNTT và công chức thuế cùng đi thu được trên 
14 tỷ đồng, nhân viên UNTT tự đi thu gần 3,7 tỷ đồng). Riêng 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh 
thu được gần 70 tỷ đồng, chiếm 55,32% tổng số tiền thuế thu được (cá nhân kinh doanh nộp 
trực tiếp qua ngân hàng trên 31 tỷ đồng, tổ chức được UNTT thu hơn 38 tỷ đồng). 

Nhìn chung, mặc dù công tác UNTT có nhiều tiến triển, song vẫn còn rất nhiều nhọc nhằn 
trong quá trình thu. Trong đó, ngoài yếu tố nhân viên làm công tác UNTT qua bưu điện thay 
đổi thường xuyên, việc am hiểu chính sách, pháp luật về thuế cũng như quy trình quản lý thu 
vẫn chưa nắm bắt kịp thời. Đội ngũ này đến nay về khả năng tiếp cận hộ kinh doanh trên địa 
bàn cũng chưa thật sự hiệu quả, quản lý thu còn thụ động. Chẳng hạn như nhân viên được 
giao nhiệm vụ thu thuế ra biên lai thu còn sai sót về nội dung trên biên lai, không ghi đầy đủ 
các chỉ tiêu theo quy định, số tiền ra biên lai thu ít hơn số tiền nợ của các kỳ thuế phát sinh, 
thu thuế phát sinh mà không thu nợ... 



 Ngoài ra, theo đánh giá của ngành thuế, nhân viên UNTT kiêm nhiệm nhiều việc, không tập 
trung cho công tác đôn đốc thu, cũng như nắm bắt kịp thời tình hình biến động của hộ kinh 
doanh, để ngành thuế đưa vào lập bộ quản lý thuế đúng quy định. Hơn nữa, chỉ một người 
UNTT nhưng phải đảm nhiệm công tác thu tại 2 xã, địa điểm kinh doanh của từng hộ lại cách 
xa nhau, dẫn đến công tác thu thuế không kịp thời để tồn đọng qua tháng sau, không thu hồi 
nợ thuế được. Từ đó, chỉ tiêu thu thuế không đạt theo chỉ đạo từng tháng, quý, để nợ thuế tăng 
cao. Cụ thể 1 năm thực hiện vừa qua, số thu nhân viên UNTT trực tiếp thu chiếm tỷ lệ thấp, 
14,23% trên tổng số thu. Phần còn lại cán bộ thuế phải trực tiếp đi cùng mới thu được. 

Vẫn còn nhiều nhọc nhằn 

Một nguyên nhân khách quan phải kể đến chính là, thời gian qua ngành thuế đã vận động hộ 
kinh doanh ở những nơi có địa điểm giao dịch của ngân hàng và kho bạc nộp trực tiếp qua các 
địa điểm giao dịch, qua ngân hàng và tỷ lệ hộ nộp tiền thuế đạt trên 99%. Nhưng kể từ khi ký 
hợp đồng UNTT qua bưu điện thì nhân viên UNTT trực tiếp thu tiền thuế từ hộ kinh doanh 
làm cho hộ kinh doanh ỷ lại, chây ỳ trong việc nộp tiền thuế, ảnh hưởng đến công tác thu của 
đơn vị. 

Ngoài ra, ứng dụng tin học liên thông giữa cơ quan thuế và bưu điện trong công tác quản lý 
thuế đối với hộ kinh doanh đến nay chưa hoàn chỉnh, dẫn đến truyền tự động dữ liệu nợ và 
thuế phát sinh sang đơn vị được UNTT không được. Đồng thời, vẫn chưa hoàn chỉnh phần 
mềm in biên lai thu tiền thuế, tiền phạt để sử dụng theo cam kết. 

Về mặt chủ quan, theo đánh giá ngành thuế, nhìn chung tình hình nợ đọng thuế có tăng sau 
khi triển khai dịch vụ UNTT, hiệu quả đôn đốc thu nợ chưa cao, chưa phân loại nợ rõ ràng, 
thông báo nợ thuế đến người nộp thuế chưa được kịp thời. Mặt khác, nhân viên bưu điện chưa 
nắm rõ các khoản tiền nợ thuế nên việc giải thích còn gặp khó khăn trong quá trình thu. 

Ngoài ra, một số địa bàn đi lại khó khăn, số thu thấp, mức tiền chi trả thù lao (%) trên số thu 
được theo lập bộ không đủ chi phí cho công tác thu, do đó, nhân viên UNTT ít hoạt động dẫn 
đến công tác thu ngân sách, nhất là thời điểm cuối quý chưa đạt hiệu quả. 

Ông Vương đề nghị: Số thu thuế thu được của tổ chức UNTT bưu điện 9 tháng đầu năm đạt 
55,32% nhưng nợ có chiều hướng tăng nếu cơ quan thuế không vào cuộc xử lý. Do đó, Cục 
Thuế tỉnh đề nghị bưu điện phải bố trí ít nhất 1 nhân viên làm công tác UNTT theo hướng 
chuyên trách quản lý thuế tại địa bàn có số thu lớn, số hộ kinh doanh đông (từ 150 hộ trở lên). 
Sử dụng công chức thuế nghỉ hưu làm chuyên trách tại địa bàn thu (bưu điện huyện, thành 
phố) để hướng dẫn nghiệp vụ, chính sách thuế cho nhân viên bưu điện được UNTT. Đồng 
thời, đối với những địa bàn thu có trụ sở ngân hàng (hay phòng giao dịch) đóng trên địa bàn, 
thì cá nhân kinh doanh phải đi nộp thuế trực tiếp qua ngân hàng, không thực hiện UNTT./. 



 

Nguồn: Báo Thanh tra       

Ngày đăng: 13/11/2019 
Mục: Xã hội  

Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hơn 100% so với đầu năm 2019 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trong tháng 10, số người tham gia BHXH 
không ngừng được mở rộng. Đến nay, tổng số người tham gia BHXH là 15,414 triệu 
người, trong đó BHXH tự nguyện đã tăng gấp đôi so với tháng 9/2019, đạt 101,7% kế 
hoạch giao. 

 

Nhiều BHXH tỉnh, TP đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt 
buộc, BHXH tự nguyện. Ảnh minh hoạ 

Kết quả nổi bật 

Cho biết rõ hơn, ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) thông tin, tính 
đến 31/10, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,919 triệu người, tăng 146 nghìn 
người so với tháng 9/2019, đạt 97,5 kế hoạch giao; tổng số người tham gia BHXH tự nguyện 
là 499 nghìn người, tăng 36 nghìn người, gấp đôi so với tháng 9/2019, đạt 101,7% kế giao. 

Số người tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) là 84,893 triệu người, đạt 100% kế hoạch giao. 
Tổng số thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp là 291.142 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch giao. 

Ngoài ra, từ ngày 1- 31/10, toàn ngành đã ban hành quyết định thanh tra đột xuất đối với 
1.047 đơn vị; phối hợp với Bưu điện tổ chức được 1.723 hội nghị phát triển đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện. 

Theo đó, đã vận động được tổng số 38.135 người tham gia, nâng tổng số người tham gia 
BHXH tự nguyện từ đầu năm đến nay lên 212.593 người, đạt tỉ lệ 96,6% kế hoạch. 

Nhiều tỉnh, TP vượt chỉ tiêu 

Đáng chú y ́, có nhiều BHXH tỉnh, TP đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 
gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện. 

Theo BHXH Việt Nam, đây là kết quả nổi bật, nhất là việc tăng gấp đôi số người tham gia 
BHXH tự nguyện so với tháng 9/2019. Có được kết quả này cũng là do có sự chỉ đạo quyết 
liệt của lãnh đạo BHXH Việt Nam, sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn ngành BHXH và Bưu điện. 

Điển hình được tuyên dương về triển khai thực hiện mở rộng người tham gia BHXH tự 
nguyện là BHXH tỉnh Lạng Sơn, nhờ việc có 1.100 người đăng ký tham gia chỉ trong 1 tuần. 



Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hồng Thịnh nhấn mạnh, BHXH tỉnh đã tổ chức 
“ra quân” đồng thời từ cấp tỉnh đến cấp huyện để tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự 
nguyện đến người dân trên địa bàn, bên cạnh đó, phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp tục tổ chức 
tuyên truyền theo nhóm… 

Hà Nội là địa phương được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cao 
nhất cả nước. 

Để thực hiện chỉ tiêu, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội Đàm Thị Hòa cho hay, trong tháng 
10/2019, BHXH TP đã tăng cường phối hợp với Bưu điện Hà Nội và chỉ đạo BHXH các 
quận, huyện thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, như: Ra quân tuyên truyền, phổ 
biến, chọn lọc đối tượng để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng hàng tuần. 

Cùng với đó, BHXH TP Hà Nội đã ký hợp đồng với Bưu điện Hà Nội về hỗ trợ rà soát, phát 
triển đối tượng, xây dựng kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện tới các Bưu điện Trung tâm và Bưu điện quận, huyện. 

Đề xuất khen thưởng các địa phương hoàn thành suất sắc 

Đánh giá về kết quả này, Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho hay, việc 
tăng gấp đôi số người tham gia BHXH tự nguyện so với tháng 9/2019 là do có sự chỉ đạo 
quyết liệt của lãnh đạo BHXH Việt Nam, sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn ngành BHXH và 
Bưu điện. 

Ngoài ra, theo thống kê của BHXH Việt Nam, cả nước có 5 tỉnh, TP đạt tỷ lệ cao về phát triển 
số người tham gia. 

Đó là các tỉnh: Bắc Giang (269,515 người đạt 105.9% kế hoạch giao); Ninh Bình (127,796 
người, đạt 102.0% kế hoạch); Vĩnh Long (93,081 người, đạt 101.7% kế hoạch); Phú Thọ 
(163,870 người, đạt 100.8% kế hoạch); Quảng Ngãi (102,694 người, đạt 100.2% kế hoạch). 

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2019 các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hải 
Dương, Thái Bình là những tỉnh có tỷ lệ phát triển người tham gia cao nhất cả nước. 

Nhằm phát huy thành tích đạt được, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra của năm 2019, la ̃nh 
đạo BHXH Việt nam đề nghị toàn ngành tăng cường phối hợp với Bưu điện tổ chức Hội nghị 
tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp với người dân, người 
lao động trong khu vực phi chính thức, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, chủ hộ 
kinh doanh cá thể, người quan lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng 
tiền lương; 

Cùng với đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương có 
giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; tiếp tục ứng dụng 
công nghệ thông tin trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ; đề xuất khen thưởng đối với 
những địa phương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu. 


