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Mục: Tin tức  

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế 

Ngày 15/11, tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp 
cùng BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo về công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, 
pháp luật BHXH, BHYT khu vực trung du và miền núi phía Bắc. 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của 
Trung ương 7 về Cải cách chính sách BHXH, tính đến ngày 31/10/2019, tổng số người tham 
gia BHXH bắt buộc là 14,915 triệu người, đạt 97,5% kế hoạch giao, tăng 462 nghìn người so 
với tháng 12/2018. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 499 nghìn người, đạt 101,7% kế 
hoạch (tăng 36 nghìn người so với tháng 9/2019), đã có hơn 84,893 triệu người tham gia 
BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ trên 89,6%). Đáng chú ý sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết 28, 
trên phạm vi cả nước đã có gần nửa triệu người tham gia BHXH tự nguyện - nhiều hơn 02 lần 
so với kết quả 10 năm trước. 

Có được kết quả trên, theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, là sự cố 
gắng rất lớn trong đó công tác tuyên truyền với vai trò định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của 
Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với hệ thống Tuyên giáo các cấp cũng như sự đồng hành 
của cả hệ thống chính trị có vai trò quan trọng. 

Cụ thể, đã tổ chức 180 hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với sự tham 
gia của gần 40.000 lượt người. Theo tổng hợp từ BHXH các địa phương, đã có hàng ngàn 
cuộc hội nghị triển khai học tập, tìm hiểu về các nội dung quan trọng của Nghị quyết đã được 
cấp ủy các cấp và các Đoàn thể chính trị phối hợp tổ chức theo các nhóm đối tượng tại cơ sở, 
đã có 19.300 hội nghị tư vấn đối thoại, tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã 
được tổ chức, với sự tham gia của gần 1,3 triệu lượt người. Đáng chú ý nhất, trong 9 tháng 
đầu năm 2019, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, tổ chức 
được trên 11.000 cuộc hội nghị tư vấn về BHXH tự nguyện và đã thu hút được sự hưởng ứng, 
tham gia của hàng chục vạn người lao động. Tính riêng các chương trình phối hợp với các cơ 
quan báo chí trung ương, đã có trên 7.000 tin, bài, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục … có 
nội dung  phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết 28 NQ/TW đã được đăng tải trên sóng phát 
thanh - truyền hình và trên hàng ngàn số báo. 

Tuy nhiên để đạt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 
với tổ chức thực hiện BHXH, BHYT mạnh mẽ hơn nữa, trong đó, công tác tuyên truyền phải 
đi tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Chính vì vậy Hội thảo là dịp để các 
cấp, các ngành xác định rõ hơn trách nhiệm trong tuyên truyền BHXH, BHYT đã được nêu 
trong các nghị quyết của Đảng; xây dựng định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới, chia 
sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hướng tới 
mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, góp phần thực hiện BHXH, BHYT toàn 
dân. 
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Nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được ký hợp đồng 

Đây là quy định  mới tại Thông tư 11/2019/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền 
thông mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT quy định về hoạt 
động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã. 

 

Ảnh minh họa 

 
Theo quy định tại Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT thì: “Nhân viên làm việc tại điểm Bưu 
điện - Văn hóa xã được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài 
sản theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã 
và các chế độ thù lao khác (nếu có).” 

Với nội dung này, Thông tư 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung như sau: “Nhân viên làm 
việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác 
theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 
phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.” 

Bên cạnh đó, Thông tư 11 cũng bổ sung quy định về “Cung ứng các dịch vụ bưu chính” 
(Khoản 1 Điều 5). Cụ thể, theo quy định hiện hành tại Thông tư 17: Các điểm Bưu điện - Văn 
hóa xã phải đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ bưu chính sau: a) Dịch vụ thư cơ bản có khối 
lượng đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ; b) Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước. 

Với nội dung này, Thông tư 11 nêu rõ: “Các điểm Bưu điện - Văn hóa xã cung ứng các dịch 
vụ bưu chính sau: a) Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg 
và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; b) Dịch vụ 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; c) 
Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.” 

Như vậy, Thông tư 11 bổ sung thêm nội dung: Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 



Thông tư 11 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020. 
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Bưu điện ông già Noel ở Đức 

Thị trấn nhỏ Himmelpfort, ở miền Đông nước Đức đã nhộn nhịp hẳn lên với sự xuất 
hiện của một vị khách đặc biệt, mở đầu cho mùa lễ Giáng sinh năm nay. Đó là ông già 
Noel trong bộ trang phục màu đỏ quen thuộc. Ông đến để mở hòm thư Giáng sinh năm 
nay. 

 

 


