
 

Nguồn: Sở TTTT Tuyên Quang    

Ngày đăng: 14/11/2019 
Mục: Tin tức  

Hơn 32.000 nhãn tem, 300.000 phong bì bưu chính quảng bá du lịch Tuyên Quang 

Với mục tiêu quảng bá văn hóa và du lịch tỉnh Tuyên Quang trên toàn quốc và ra Thế giới, 
Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (gọi tắt là Công ty 
Tem) đề xuất với UBND tỉnh Tuyên Quang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên 
Quang giải pháp truyền thông, quảng bá mới để hình ảnh, thông điệp về Văn hóa, Du lịch của 
Tỉnh đi cùng con Tem Bưu chính và phong bì phổ thông trên hệ thống điểm Bưu điện Việt 
Nam đến hàng triệu người dân trong nước và quốc tế. 

 

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

Theo đó, đơn vị đã phối hợp in 32.000 nhãn tem, 300.000 phong bì phân phối cho 9 bưu điện 
thuộc các tỉnh, thành phố trong nước. Hình ảnh phong bì phổ thông, gồm 03 mẫu theo chủ đề: 
Hình ảnh cây đa Tân Trào; Lễ hội Thành Tuyên; Khu du lịch Na Hang - Lâm Bình. Hình ảnh 
nhãn tem truyền thông, gồm 2 phần riêng biệt: Hình ảnh mẫu tem bưu chính đã phát hành và 
hình ảnh Logo Du lịch của tỉnh Tuyên Quang. 

P.V 

 



 

Nguồn: Báo Tây Ninh               

Ngày đăng: 14/11/2019 
Mục: Tin tức  

Cấp thủ tục kinh doanh vận tải qua bưu điện 

Từ ngày 1.12.2019, Sở GTVT sẽ tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực vận tải của các doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh ô tô trên địa bàn tỉnh qua hệ thống bưu điện. 

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn 
tỉnh, từ tháng 10.2019, Sở GTVT Tây Ninh đã chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 
tập huấn cho nhân viên bưu điện về việc tiếp nhận và trả kết quả đối với thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực vận tải (thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô; thủ tục cấp lại giấy 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; thủ tục cấp các loại phù hiệu xe ô tô và thủ tục cấp lại các 
loại phù hiệu xe ô tô). 

 

Từ ngày 1.12 người dân có thể nộp và nhận kết quả hồ sơ thuộc lĩnh vực vận tải qua hệ 
thống bưu điện- Ảnh minh họa 

Theo đó, từ ngày 1.12.2019, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh xe ô tô có thể trực 
tiếp liên hệ với bưu điện các huyện để nộp hồ sơ và nhận kết quả mà không cần phải đến 
Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Thời gian qua, Sở GTVT tỉnh đã chú trọng đến công tác cải cách hành chính trong việc giải 
quyết các hồ sơ liên quan. Tính từ ngày 1.1 đến ngày 30.10.2019, Sở GTVT đã giải quyết 
17.522 hồ sơ hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành đúng thời hạn quy định. 

Sắp tới, để tạo thuận tiện hơn cho người dân, Sở GTVT sẽ thực hiện việc cấp giấy phép lái xe 
trong ngày cho người dân có nhu cầu xin cấp giấy phép lái xe quốc tế. 

Thế Nhân 

 



 

Nguồn: Báo Tin tức     

Ngày đăng: 15/11/2019 
Mục: Xã hội  

Chủ động thực hiện công tác thu BHXH, BHYT 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện về công tác thu 
bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong 
những tháng cuối năm. 

Sát sao công tác thu và phát triển đối tượng 

Ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, tính đến hết tháng 10, cả 
nước có hơn 15 triệu người tham gia BHXH, đạt 98,8% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Có 5 
tỉnh đạt tỉ lệ tham gia BHXH bắt buộc cao gồm: Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Long, Phú Thọ, 
Quảng Ngãi và 5 tỉnh có tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện cao gồm: Hưng Yên, Sơn La, Cà 
Mau, Lạng Sơn, Hà Nam. Tổng số thu BHXH, BHYT tính đến 31/10 là 291.142 tỉ đồng, đạt 
81% kế hoạch. 

 

Tuyên truyền BHXH tự nguyện tại huyện Nam Đàn (Nghệ An). 

Cũng theo Ban Thu, trong tháng 10, toàn ngành BHXH đã ban hành quyết định thanh tra đột 
xuất đối với 1.047 đơn vị. Trong đó, những tỉnh, thành phố ban hành nhiều quyết định thanh 
tra đột xuất như: TP Hồ Chí Minh (110 đơn vị), Nghệ An (86 đơn vị), Hải Phòng (47 đơn vị), 
Kiên Giang (42 đơn vị), Thanh Hóa (40 đơn vị)... Trong tháng 10/2019, 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. 

Bước vào những tháng cuối năm, việc triển khai công tác thu, giảm nợ đọng và phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT đang được BHXH các địa phương quyết liệt thực hiện. Để tiếp 
tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu 
các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố phải sát sao hơn nữa với công việc; đồng 
thời có những tham mưu, đề xuất kịp thời với lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương có 
giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

BHXH tỉnh Lạng Sơn là một trong những đơn vị được khen thưởng đột xuất về công tác phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, với 1.100 người đăng ký tham gia BHXH tự 
nguyện chỉ trong 1 tuần. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hồng Thịnh chia sẻ, 



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 và phối hợp với Bưu điện tỉnh 
tiếp tục tổ chức tuyên truyền theo nhóm. 

Bà Đàm Thị Hòa- Phó Giám đốc BHXH Hà Nội cho biết, BHXH Thành phố sẽ 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 những đối tượng “đặc 
biệt” để thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; ký hợp đồng với 
Bưu điện Hà Nội về hỗ trợ rà soát, phát triển đối tượng, xây dựng kế hoạch đi xuống các Bưu 
điện Trung tâm và Bưu điện quận, huyện để cùng phối hợp, hướng dẫn tuyên truyền phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Ông Nguyễn Quốc Thanh- Phó Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn thành phố đã tăng thêm 34.000 người trong 
tháng 10/2019. Đơn vị sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra, đối chiếu thu với doanh nghiệp; phối 
hợp với Bưu điện tổ chức thông báo đến các đơn vị chưa tham gia đóng BHXH bắt buộc cho 
NLĐ và tiếp tục rà soát để thu bổ sung. Về việc tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, 
BHXH TP Hồ Chí MinhM đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân tại các Ban quản lý chợ, khu 
phố; đồng thời giao trực tiếp chỉ tiêu cho từng cán bộ viên chức... 

Tháo gỡ khó khăn, ứng dụng công nghệ thông tin 

Ông Chu Quang Hào- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, Bưu điện 
Việt Nam đang gấp rút hoàn thành toàn bộ phần mềm quản lý về vấn đề đại lý thu, thực hiện 
toàn bộ nội dung liên quan đến nhiệm vụ được BHXH Việt Nam giao. Riêng về việc có tới 15 
tỉnh, thành phố chưa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
có nguyên nhân chủ quan là do năng lực của Bưu điện tỉnh còn hạn chế, chưa thực sự quyết 
liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

"Bưu điện Việt Nam đã tiến hành rà soát, chỉ đạo cụ thể tới các đơn vị cấp huyện, cấp phòng 
để đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Từ đó, quyết tâm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công việc được BHXH Việt Nam giao cho ngành Bưu điện..."- ông Hào 
khẳng định. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành 
phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp: Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, đột 
xuất, tập trung vào các đơn vị chưa tham gia BHXH, tham gia chưa đủ số lao động và các đơn 
vị có hành vi vi phạm phát luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tăng cường phối hợp với 
Bưu điện tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN 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 quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã 
không hưởng tiền lương; kịp thời tham mưu, đề xuất kịp thời 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; tiếp 
tục đề xuất khen thưởng đối với những địa phương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu. 

  



 

Nguồn: Báo Sơn La       

Ngày đăng: 13/11/2019 
Mục: Xã hội  

Sơ kết công tác chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua bưu 
điện trên địa bàn tỉnh 

Ngày 14/11, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 
công tác chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua bưu điện trên địa 
bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Tài Chính, Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Lao động, Thương binh xã 
hội các huyện, thành phố. 

 
Hội nghị sơ kết công tác chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua 

bưu điện trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2019. 
Thực hiện công tác chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua bưu điện 
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với 
Bưu điện tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua hệ thống bưu điện đến các cấp quản 
lý, các đối tượng hưởng. Phòng lao động - thương binh và xã hội, bưu điện các huyện, thành 
phố phối hợp tốt, kịp thời thông báo những vấn đề phát sinh trong công tác chi trả, quản lý đối 
tượng. Nhân viên chi trả tại địa bàn thường xuyên phối hợp với cán bộ làm công tác văn hóa - 
xã hội cấp xã trong quản lý đối tượng hưởng trợ cấp, đảm bảo chi trả đúng đối tượng, đúng 
chế độ được hưởng theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 311 điểm chi trả với 235 nhân viên 
tham gia chi trả trợ cấp xã hội; mỗi tháng chi trả bình quân trên 10 tỷ đồng cho trên 29 ngàn 
đối tượng bảo trợ xã hội; tỷ lệ chi trả bình quân hằng tháng trong toàn tỉnh đạt 99% trở lên, 
góp phần nâng cao chất lượng phục vụ các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước... 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy biểu dương ngành Lao động, Thương binh 
và xã hội và Bưu điện tỉnh trong việc phối hợp chi trả bảo trợ xã hội cho các đối tượng. Đồng 
chí yêu cầu trong thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và xã hội tiếp tục phối hợp với 
Bưu điện tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 



thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua hệ thống Bưu điện cho người dân, nhất là đối 
tượng hưởng trợ cấp. Bưu điện tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm chi trả; 
chú trọng đào tạo, tập huấn kỹ năng giao tiếp, quy trình quản lý nguồn tiền chi trả cho nhân 
viên giao dịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống để công tác chi trả, 
quản lý nguồn tiền, thanh quyết toán được thực hiện kịp thời, đúng quy định... 

Thủy Ngân 

 


