
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: CTT Đồng Tháp     

Ngày đăng: 19/11/2019 
Mục: Tin tức  

Thí điểm chuyển giao dịch vụ hành chính công giai đoạn 3 (mở rộng) 

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh thực 
hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 3 (mở 
rộng). 

Theo đó, Bộ phận Một cửa thành phố Sa Đéc và huyện Lấp Vò tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc tất cả lĩnh vực đang được tiếp 
nhận tại Bộ phận Một cửa của huyện, thành phố (trừ các lĩnh vực thực hiện theo quy định của 
ngành dọc đóng tại địa phương được đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện). Sở Tư 
pháp có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về chứng thực chữ ký trong 
các văn bản, giấy tờ, chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định. 

Tại Bộ phận Một cửa huyện Lai Vung tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đất đai, giao 
dịch đảm bảo. 

Tại Bộ phận Một cửa huyện Châu Thành tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đăng ký 
kinh doanh, cấp phép xây dựng. 

Tại Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao dịch đảm 
bảo. 

Số lượng nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết được bố trí dựa trên thực tế công việc tại từng Bộ phận Một cửa các huyện, 
thành phố, theo hướng hiệu quả và tiết kiệm lao động. 



 

Nguồn: Báo BHXH     

Ngày đăng: 19/11/2019 
Mục: Tin tức  

Kỳ vọng mỗi ngày tăng hơn 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện 

Đó là mục tiêu được Bưu điện TP.HCM đặt ra cho mạng lưới Bưu cục nhân dịp cao điểm ra 
quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện trong tháng 11, bắt đầu từ hôm nay (19/11) đến 
hết ngày 25/11, với sự phối hợp của BHXH TP.HCM và BHXH các quận, huyện. 

Theo bà Nguyễn Thị Thu Vân- Giám đốc Bưu điện TP.HCM, chương trình ra quân tuyên 
truyền chính sách BHXH tự nguyện được triển khai đồng loạt tại 8 Bưu điện trung tâm, 3 Bưu 
điện huyện và 4 Trung tâm phát. 

 

Giám đốc BHXH quận 9 động viên các nhân viên Bưu điện Thủ Đức trước giờ ra quân 

Chương trình không chỉ truyền thông hình ảnh BHXH và Bưu điện TP.HCM trong công tác 
xây dựng hệ thống an sinh xã hội, mà còn góp phần hoàn thành mục tiêu được UBND 
TP.HCM giao về phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019. 

Ngay trong ngày ra quân, với sự phối hợp của BHXH TP.HCM và BHXH các quận, huyện, 
toàn hệ thống Bưu điện TP.HCM phải phát triển 1.165 người tham gia mới BHXH tự nguyện. 
Tính ra, theo mục tiêu này, mỗi Bưu cục phải phát triển mới 5 người tham gia BHXH tự 
nguyện. Đến hết ngày 25/11, Bưu điện trung tâm Sài Gòn sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp số 
liệu và báo cáo kết quả tuần ra quân. 

Được biết, Bưu điện TP.HCM cũng dành ra 8 triệu đồng để trao 4 giải thưởng cho các đơn vị 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày ra quân cũng như trong cả tuần thực hiện chương 
trình. Qua đó, khuyến khích toàn thể nhân viên Bưu điện cùng tham gia công tác thông tin, 
tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện. 

Trước đó, từ đầu năm 2019, UBND TP.HCM đã giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT đến 
từng quận, huyện. Trong đó, toàn địa bàn phải phát triển mới 20.218 người tham gia BHXH 
tự nguyện. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 9/2019, toàn thành phố mới có 12.941 người đăng 
ký tham gia. 

Đỗ Bá 

 

 



Nguồn: Báo Thanh Hóa                

Ngày đăng: 19/11/2019 
Mục: Xã hội  

Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: Cần nâng cao nhận thức 
cho người dân 

Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt 
là QĐ 45) về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua 
dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), mặc dù có nhiều tiện ích nhưng số lượng tổ chức, cá 
nhân sử dụng dịch vụ này chưa nhiều. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh làm thủ tục chuyển trả hồ sơ cho công dân. 

Để thực hiện QĐ 45, UBND tỉnh đã ban hành danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện 
tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh; niêm yết công khai danh mục này 
trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị 
xã, thành phố rà soát các TTHC thuộc phạm vi giải quyết để tham mưu cho UBND tỉnh sửa 
đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, 
bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI. Công 
khai địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để tổ 
chức, cá nhân liên lạc sau khi gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC. Để tạo thuận lợi 
nhất cho người dân và doanh nghiệp, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí quầy giao dịch để 
nhân viên bưu điện thực hiện việc nhận và gửi kết quả giải quyết TTHC. 

Trong quá trình thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan 
kiểm tra, làm việc với các đơn vị, UBND các huyện trong triển khai, thực hiện. Tổ chức bồi 
dưỡng, tập huấn cho nhân viên bưu điện về quy trình nghiệp vụ liên quan. Mở rộng thêm 100 
điểm cung cấp dịch vụ BCCI, nâng tổng số điểm phục vụ bưu chính có cung cấp dịch vụ tiếp 
nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả TTHC qua đường BCCI lên 471 điểm. Để các tổ chức, công 
dân biết về dịch vụ BCCI, các địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Sở Thông 
tin và Truyền thông in trên 1.000 cuốn cẩm nang giới thiệu, hướng dẫn. 

Từ khi QĐ 45 được thực hiện, người dân chỉ cần đến điểm bưu điện gần nhất để thực hiện yêu 
cầu. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân cũng sẽ không phát sinh 
tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu; giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc cho cán bộ, 
công chức. Dù có nhiều tiện ích nhưng sau 3 năm thực hiện, số lượng hồ sơ tiếp nhận và 
chuyển trả qua dịch vụ BCCI không nhiều. Tại huyện Nga Sơn, khi QĐ số 45 được thực hiện, 
bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện đã bố trí quầy giao dịch để nhân viên 



bưu điện thực hiện tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC. Tuy nhiên, do các tổ 
chức, cá nhân không có nhu cầu nên khoảng 2 tháng nay, nhân viên bưu điện đã không còn có 
mặt ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện, chỉ để lại số điện thoại, nếu công 
dân có nhu cầu gửi thì sẽ đến để thực hiện. Qua tìm hiểu được biết, do giao thông đi lại thuận 
lợi, khoảng cách đến trung tâm huyện lại không quá xa nên hầu hết công dân muốn đến tận 
nơi làm và nhận kết quả để không bị thất lạc. Đối với một số TTHC có yêu cầu phức tạp về 
mặt hồ sơ, người dân muốn đến cơ quan giải quyết để được hướng dẫn cụ thể. Ngoài ra, có 
một bộ phận người dân chưa biết đến dịch vụ này. Tại huyện Thiệu Hóa, dịch vụ này được 
triển khai đến các xã, thị trấn nhưng bình quân mỗi tháng cũng chỉ có khoảng 10 hồ sơ nộp 
qua dịch vụ BCCI và có khoảng hơn 100 hồ sơ chuyển trả từ bộ phận “một cửa” UBND 
huyện về nhà cho công dân. 

Để việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đạt hiệu quả cao, góp phần 
tích cực trong cải cách TTHC, các cơ quan, đơn vị, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về lợi ích mà người dân, doanh nghiệp nhận được 
khi giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Thường xuyên rà soát, bổ sung danh mục các TTHC 
được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ này; bảo đảm việc giải quyết hồ sơ đúng hẹn, tạo 
niềm tin cho tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, cần nâng cao hơn nữa nghiệp vụ của đội ngũ 
nhân viên bưu chính, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và 
doanh nghiệp. 

Bài và ảnh: Minh Khôi 

 

 



 

Nguồn: Đài tiếng nói TP.HCM      

Ngày đăng: 20/11/2019 
Mục: Tin tức  

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, vì an sinh xã hội, vì lợi ích của 
người dân 

Sáng 19/11, Bảo hiểm Xã hội Thành phố phối hợp với Bưu điện TPHCM tổ chức Lễ ra 
quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, vì an sinh xã hội, vì lợi ích của 
người dân. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ ra quân, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã 
hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Bảo hiểm xã hội tự được người dân trên địa bàn cũng 
như là cán bộ, công nhân viên rất quan tâm. Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp với Bưu 
điện tuyên truyền, vận động tất cả mọi người nắm bắt thêm thông tin về bảo hiểm xã hội tự 
nguyện, mức đóng, phương thức đóng cũng như là chế độ được hưởng khi về già”. 

Đối với Bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động được lựa chọn nhiều phương thức đóng 
khác nhau như đóng hàng tháng; hoặc đóng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần; hoặc một lần 
cho nhiều năm về sau, tối đa 5 năm với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng; hoặc  một lần 
cho những năm còn thiếu, tối đa 10 năm với mức cao hơn mức đóng hàng tháng so với quy 
định. 

Sau khi đóng đủ số năm theo quy định, người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ như: 
hưu trí, chế độ tử tuất và một số quyền lợi khác.  

 

Đại biểu tham gia lễ ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, vì an sinh xã 
hội, vì lợi ích của người dân. 

Về cách thức đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng khá đơn giản. Ông Nguyễn Hoàng 
Sơn, chuyên viên phòng Kinh doanh bưu điện Trung tâm Sài Gòn thông tin: “Điều khác biệt 
với bảo hiểm xã hội bắt buộc đó là bảo hiểm xã hội bắt buộc dành cho những người đi làm ở 
cơ quan nhà nước hoặc là một cơ quan nào đó mua bảo hiểm cho họ, còn bảo hiểm xã hội tự 
nguyện này dành cho đối tượng buôn bán nhỏ lẻ, không làm ở cơ quan, họ có thể mua bảo 
hiểm xã hội tự nguyện này để họ có lương hưu sau 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. 

Cách thức đăng ký bảo hiểm xã hội rất đơn giản, nếu người dân chưa từng tham gia bảo hiểm 
xã hội bắt buộc thì chỉ cần đủ 15 tuổi trở lên là mình có thể ra bưu điện hoặc ra bảo hiểm xã 
hội đăng ký. Chỉ khai vào tờ khai gọi là TK01, điền đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và 
đặc biệt là số chứng minh như vậy là bộ hồ sơ đã hoàn tất". 

 



 

 



 

Nguồn: An Ninh Thủ Đô       

Ngày đăng: 19/11/2019 
Mục: Chính trị - Xã hội 

Trả lương hưu và trợ cấp xã hội qua tài khoản cá nhân 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu, đến 
năm 2021, 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử 
tuất… qua hệ thống ngân hàng, không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.  

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo kết quả triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Trong đó, Bảo hiểm xã hội cho biết, theo Quyết định số 241/QĐ-TTg, Chính phủ đặt mục 
tiêu, đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị 
xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng; 

Đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng 
phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. 

Để khuyến khích người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội qua 
tài khoản thẻ ATM, cơ quan bảo hiểm xã hội đã hỗ trợ người hưởng chi phí mở tài 3 khoản cá 
nhân lần đầu và chi phí chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người hưởng (nếu có). 

Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí 
trung ương và địa phương thực hiện tuyên truyền về chủ trương của Chính phủ về chi trả 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên đài 
phát thanh, truyền hình, các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức về chủ trương, chính sách, các chỉ đạo của Trung ương về chi trả không dùng tiền mặt. 

Kết quả, đến hết năm 2018, số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất 
nghiệp qua tài khoản cá nhân tại địa bàn các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc đạt 24,04%, 
ước thực hiện đến năm 2019 đạt 28,47%.  

Để nâng cao số lượng người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân 
hàng, thời gian tới Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, giao chỉ tiêu bảo 
hiểm xã hội các tỉnh vận động, khuyến khích phát triển số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo 



hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực 
đô thị cho BHXH từng tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao tại Nghị quyết 02/NQ-CP. 

Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan bưu điện, ngân 
hàng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển 
người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ.  

 



 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng 

Ngày đăng: 20/11/2019 
Mục: Tin tức  

Trao kinh phí hỗ trợ 131 địa chỉ nhân đạo tại huyện Hòa Vang 

Chiều 19-11, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ 
chức trao kinh phí hỗ trợ địa chỉ nhân đạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
tại huyện Hòa Vang. 

Theo đó, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và 65 đơn vị đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã ủng 
hộ gần 260 triệu cho 131 hộ dân tại 10 xã thuộc huyện Hòa Vang. 

Ngoài ra, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng, Bưu điện Đà Nẵng đã hỗ trợ gần 64 triệu đồng 
cho 24 địa chỉ nhân đạo tại xã Hòa Châu và xã Hòa Ninh. Bên cạnh đó, cùng với sự vận động 
của các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Hòa Vang, năm 2019, ước tính sẽ có 400 địa chỉ nhân 
đạo được trợ giúp với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng. 

 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Nguyễn Thị Kim Hoa trao kinh phí hỗ trợ 

cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hòa Vang. 

Chương trình nằm trong khuôn khổ cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa 
chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, nhằm trợ giúp kịp thời 
và thiết thực các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, 
phát huy vai trò trách nhiệm và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức trợ cấp 
hằng tháng, tặng học bổng học tập, xây mới và sửa chữa nhà, vận động sản xuất kinh doanh, 
tạo việc làm, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh... 

THỦY THANH 

 

 


