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Hết năm nay, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi 
trên toàn quốc 

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bảo hiểm xã hội hiện đã được kết nối với hệ thống thông tin 
quản lý hộ tịch qua nền tảng NGSP phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
(BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi tại 13 tỉnh, thành phố. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, để làm Chính phủ điện tử hướng tới 
Chính phủ số, nền kinh tế số, một trong những việc quan trọng nhất là xây dựng các cơ sở dữ 
liệu tạo nền tảng. 

Hôm nay, ngày 21/11/2019, tại Hà Nội, Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) 
Việt Nam phối hợp tổ chức lễ khai trương cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành BHXH và kết 
nối cơ sở dữ liệu này với hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Hệ thống kết nối, liên thông 
các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp 
thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. 

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn; Thứ trưởng, Giám đốc 
BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; Phó Cục trưởng Cục CNTT - Bộ Tư pháp Nguyễn Tiến 
Dũng và Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) Chu Quang Hào. 

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, để làm Chính phủ 
điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, một trong những việc quan trọng nhất là xây 
dựng các CSDL tạo nền tảng. 

“Việc xây dựng cơ sở dữ liệu, nhìn thì tưởng dễ nhưng thực tế rất khó. Cái khó đầu tiên là cần 
phải làm một cơ sở dữ liệu cực kỳ chính xác, theo đúng các trường thông tin. Nhưng quan 
trọng nhất là cơ sở dữ liệu này phải luôn “sống”, luôn phải được cập nhật; còn nếu không chỉ 
trong một thời gian ngắn, 3 - 5 tháng sau, toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ bị lạc hậu, không 
còn chính xác. Nếu không còn chính xác, sau này khi các cơ quan thực hiện xác thực, làm ID 



cho công dân sẽ không ổn và như vậy chúng ta không thể xây dựng được Chính phủ điện tử”, 
Thứ trưởng nói. 

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH vừa được chính thức khai trương đã được Thủ tướng 
Chính phủ xác định là 1 trong 6 CSDL quốc gia cần ưu tiên triển khai để tạo nền tảng cho 
phát triển Chính phủ điện tử, cùng với 5 CSDL quốc gia khác là CSDL quốc gia về dân cư, 
CSDL đất đai quốc gia, CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CSDL quốc gia thống kê 
tổng hợp về dân số và CSDL quốc gia về tài chính. 

Theo BHXH Việt Nam, trong 3 năm qua, ngành BHXH đã triển khai tạo lập, bổ sung và hoàn 
thiện cơ sở dữ liệu kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu quản lý của ngành và chia sẻ, kết nối 
giữa các bộ, ngành liên quan như thuế, y tế, hải quan, tài chính, lao động thương binh và xã 
hội... Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của BHXH ngoài đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và phục 
vụ người dân, doanh nghiệp còn phục vụ cho việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm. 

Cụ thể, theo thống kê, CSDL quốc gia về bảo hiểm gồm có: dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã 
được cấp mã số trong hệ thống CSDL hộ gia đình tham gia BHYT là hơn 97,4 triệu nhân 
khẩu; CSDL người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp do BHXH Việt Nam đang 
quản lý biến động của 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 488.000 người tham gia 
BHXH tự nguyện, 13,11 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 85,24 triệu người tham 
gia BHYT; 

CSDL người hưởng hàng tháng, quản lý thông tin người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 
hàng tháng với 3,6 triệu người hưởng được quản lý trong CSDL của BHXH Việt Nam trong 
đó gồm hưu trí, tử tuất, bệnh nghề nghiệp...; CSDL khám chữa bệnh BHYT với trung bình 
mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám chữa bệnh. 

“Những cơ sở dữ liệu trên đã giúp ngành BHXH cải cách được thủ tục hành chính, nâng 
cao chất lượng phục vụ, góp phần giúp ngành đạt và vượt nhiều mục tiêu của Quốc hội, Chính 
phủ đề ra”, đại diện BHXH Việt Nam nhấn mạnh. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn; Thứ trưởng, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
Nguyễn Thị Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
Bảo hiểm, kết nối với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch qua NGSP. 



Đáng chú ý, để khai thác CSDL chuyên ngành bảo hiểm xã hội, trong năm 2019, Bộ TT&TT 
đã chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, chia sẻ 
thông tin qua NGSP để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ BHYT 
cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch 05 ngày 15/5/2015 của liên bộ: Tư 
pháp, Công an, Y tế. 

Sau 1 tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Hải 
Dương, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Nam..., đã có 15.000 trường hợp trẻ em được 
liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. Dự kiến, đến hết năm 2019, sẽ liên thông dịch vụ 
đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi ở tất cả các địa phương trên phạm vi 
cả nước. 

Việc kết nối hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (phạm vi đến cấp phường/xã) với 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH (phạm vi đến cấp quận/huyện) được đánh giá là một bước 
tiến lớn trong công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương so 
với năm 2018. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trên cả nước hàng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ 
khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang BHXH để cấp thẻ BHYT, 
chiếm hơn 1% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp. 

Cũng trong phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhận định, việc 
BHXH Việt Nam khai trương CSDL chuyên ngành bảo hiểm, đồng thời tiên phong cùng Bộ 
Tư pháp, Bộ Y tế triển khai kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu, liên thông để thực hiện khai sinh, 
cấp thể BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ giúp giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân, 
tiết kiệm chi phí cho cả cơ quan quản ý nhà nước và người dân. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ rõ, vướng mắc nhất hiện nay cũng là vấn đề đang được Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm là các cơ quan, đơn vị đã có dữ liệu nhưng “khư 
khư giữ”, phục vụ cho việc của mình. Thực trạng này có 2 lý do, một là bản thân tính sở hữu 
của mỗi ngành cao quá; nhưng lý do thứ hai không kém phần quan trọng là vấn đề an ninh, 
bảo mật dữ liệu, do chưa có khung pháp lý cho việc chia sẻ dữ liệu nên nhiều cơ quan, đơn vị 
không dám chia sẻ dữ liệu. 

Theo Thứ trưởng, để tạo hành lang pháp lý cho các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ 
liệu, Bộ TT&TT đang tích cực xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ 
liệu. Bên cạnh đó, một việc nữa cũng đang được Bộ TT&TT tập trung là đứng ra làm cầu nối 
cho các bộ, ngành, địa phương muốn kết nối, chia sẻ dữ liệu qua hệ thống NGSP. 

Vân Anh 



 

Nguồn: Báo Tin tức 
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Liên thông dữ liệu khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em 

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được kết nối thí điểm với hệ 
thống thông tin quản lý hộ tịch qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở 
Trung ương và địa phương (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
(BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi tại 13 tỉnh, thành phố và sẽ được nhân rộng trong thời gian tới. 

 

Lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, BHXH, Vnpost chính thức khai trương kết nối cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành BHXH với hệ thống quản lý hộ tịch để cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. 

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Tư pháp, BHXH Việt 
Nam phối hợp tổ chức lễ khai trương cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành BHXH và kết nối 
cơ sở dữ liệu này với hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Hệ thống kết nối, liên thông các 
hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ 
BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. 

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho biết: Để làm Chính phủ 
điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, một trong những việc quan trọng nhất là xây 
dựng các CSDL tạo nền tảng. Muốn CSDL này phải luôn “sống”, luôn phải được cập nhật; 
còn nếu không chỉ trong một thời gian ngắn, 3 - 5 tháng sau, toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ 
bị lạc hậu, không còn chính xác.. 

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH vừa được chính thức khai trương đã được Thủ tướng 
Chính phủ xác định là 1 trong 6 CSDL quốc gia cần ưu tiên triển khai để tạo nền tảng cho 
phát triển Chính phủ điện tử, cùng với 5 CSDL quốc gia khác là CSDL quốc gia về dân cư, 
CSDL đất đai quốc gia, CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CSDL quốc gia thống kê 
tổng hợp về dân số và CSDL quốc gia về tài chính. 

Theo BHXH Việt Nam, trong 3 năm qua, ngành BHXH đã triển khai tạo lập, bổ sung và hoàn 
thiện cơ sở dữ liệu kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu quản lý của ngành và chia sẻ, kết nối 
giữa các bộ, ngành liên quan như thuế, y tế, hải quan, tài chính, lao động thương binh và xã 
hội... Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của BHXH ngoài đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và phục 
vụ người dân, doanh nghiệp còn phục vụ cho việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm. 



Cụ thể, theo thống kê, CSDL quốc gia về bảo hiểm gồm có: dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã 
được cấp mã số trong hệ thống CSDL hộ gia đình tham gia BHYT là hơn 97,4 triệu nhân 
khẩu; CSDL người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp do BHXH Việt Nam đang 
quản lý biến động của 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 488.000 người tham gia 
BHXH tự nguyện, 13,11 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 85,24 triệu người tham 
gia BHYT; 

CSDL người hưởng hàng tháng, quản lý thông tin người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 
hàng tháng với 3,6 triệu người hưởng được quản lý trong CSDL của BHXH Việt Nam trong 
đó gồm hưu trí, tử tuất, bệnh nghề nghiệp...; CSDL khám chữa bệnh BHYT với trung bình 
mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám chữa bệnh. Những cơ sở dữ liệu trên đã giúp ngành 
BHXH cải cách được thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần giúp ngành 
đạt và vượt nhiều mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ đề ra. 

Đáng chú ý, để khai thác CSDL chuyên ngành bảo hiểm xã hội, trong năm 2019, Bộ TT&TT 
đã chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, chia sẻ 
thông tin qua NGSP để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ BHYT 
cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch 05 ngày 15/5/2015 của liên bộ: Tư 
pháp, Công an, Y tế. 

Sau 1 tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Hải 
Dương, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Nam..., đã có 15.000 trường hợp trẻ em được 
liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. Dự kiến, đến hết năm 2019, sẽ liên thông dịch vụ 
đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi ở tất cả các địa phương trên phạm vi 
cả nước. 

Việc kết nối hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (phạm vi đến cấp phường/xã) với 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH (phạm vi đến cấp quận/huyện) được đánh giá là một bước 
tiến lớn trong công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương so 
với năm 2018. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trên cả nước hàng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ 
khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang BHXH để cấp thẻ BHYT, 
chiếm hơn 1% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp. 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhận định, việc BHXH Việt Nam khai trương CSDL 
chuyên ngành và tiên phong cùng Bộ Tư pháp, Bộ Y tế triển khai kết nối, chia sẻ cơ sở dữ 
liệu, liên thông để thực hiện khai sinh, cấp thể BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ giúp giảm tối 
đa thủ tục hành chính cho người dân, tiết kiệm chi phí cho cả cơ quan quản lý nhà nước và 
người dân. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ rõ, vướng mắc nhất hiện nay cũng là vấn đề đang được Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm là các cơ quan, đơn vị đã có dữ liệu nhưng “khư 
khư giữ”, phục vụ cho việc của mình. 

Thực trạng này có 2 lý do, một là tính sở hữu của mỗi ngành cao quá và thứ hai là do vấn đề 
an ninh, bảo mật dữ liệu. Vì chưa có khung pháp lý về chia sẻ dữ liệu nên nhiều cơ quan, đơn 
vị không dám chia sẻ dữ liệu. Để tạo hành lang pháp lý cho các bộ, ngành, địa phương kết 
nối, chia sẻ dữ liệu, Bộ TT&TT đang tích cực xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối 
và chia sẻ dữ liệu. Bộ TT&TT cũng sẽ đứng ra làm cầu nối cho các bộ, ngành, địa phương 
muốn kết nối, chia sẻ dữ liệu qua hệ thống NGSP. 



 

Nguồn: Báo Dân sinh   

Ngày đăng: 20/11/2019 
Mục: Tin tức  

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện: Tạo sự hài lòng với các đối tượng 
hưởng chế độ 

Sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 91/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 
phê duyệt Phương án tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống 
Bưu điện trên địa bàn tỉnh bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt 
chủ trương, chính sách 'đền ơn đáp nghĩa' của Đảng, Nhà nước đối với người có công (NCC) 
với cách mạng. 

Chi trả chính xác, kịp thời, hiệu quả 

Từ tháng 4/2017 huyện Chợ Đồn cùng với Ba Bể và Na Rì là ba huyện đầu tiên trong tỉnh 
Bắc Kạn thi điểm chỉ trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng qua hệ thống Bưu điện. Vào ngày 
15 hàng tháng tại trung tâm bưu điện các xã lại trở nên tấp nập hơn hẳn ngày thường, bởi đây 
là ngày cố định thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng NCC trên địa bàn. 

Chúng tôi có mặt tại trụ sở bưu điện xã Đông Viên (Chợ Đồn, Bắc Kạn) vào 6 giờ 30 phút 
sáng, thời điểm mà tất cả các cơ quan hành chính chưa mở cửa thì tại đây đã có những tiếng 
cười nói râm ran, tiếng xe máy từ xa vọng về, xen lẫn đó là hình ảnh những cụ ông, cụ bà 
chống gậy từ các thôn làng trong xã đổ về. Họ là những đối tượng NCC đến nhận trợ cấp ưu 
đãi hàng tháng. 

 

Bưu điện xã Đông Viên từ 2 năm nay trở thành nơi chi trả trợ cấp ưu đãi người có công  
trên địa bàn xã 

Chị Vũ Thị Thực, cán bộ bưu điện xã Đông Viên cho biết, ngày chi trả trợ cấp ưu đãi NCC là 
ngày làm việc đặc biệt của của chị và các cán bộ nhân viên tại bưu điện xã. Các chị có mặt từ 
trước 6 giờ sáng để dọn dẹp trụ sở và chuẩn bị cho công tác chi trả. Theo chị Thực, trên địa 
bàn xã hiện có 36 đối tượng NCC được nhận tri trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Việc chi trả 
được thực hiện theo 2 hình thức: Một là các đối tượng NCC nhận tại trụ sở bưu điện xã; hai là 
với những trường hợp đặc biệt do tuổi cao, sức khỏe yếu nhân viên bưu điện sẽ thực hiện việc 
chi trả tại gia đình. 

Có mặt tại trụ sở Bưu điện xã từ khá sớm, ông Nguyễn Phúc Chấp, thôn Nà Vằn, xã Đông 
Viên (Chợ Đồn, Bắc Kạn) cho biết: " Từ ngày thực hiện chi trả qua bưu điện, với lịch chi trả 



cố định ngày 15 giúp chúng tôi chủ động hơn trong công việc gia đình, nếu không sắp xếp đi 
lấy được thì có ủy quyền cho các con đi lấy thay. Hơn nữa, môi trường làm việc tại Bưu Điện 
rất yên tĩnh, chỉ có các người đến nhận trợ cấp ưu đãi nên không còn cảnh chật chội xếp hàng 
làm thủ tục như tại ủy ban xã như trước đây, các thủ tục được thực hiện nhanh chóng". 

 

Các đối tượng nhận trợ cấp ưu đãi NCC cho biết, họ rất hài lòng với cách thức chi trả qua 
trợ cấp qua Bưu điện 

Ông Đồng Phúc Tương và vợ là bà Lâm Thị Mây, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 
Kạn cả 2 vợ chồng đều cựu chiến binh, nhiễm chất độc da cam bảy tỏ sự hài lòng với công tác 
thực hiện chi trả ưu đãi NCC trên địa bàn: "Chi trả ở xã hay bưu điện thì các bác vẫn được 
nhận trợ cấp ưu đãi thường xuyên và đầy đủ. Tuy nhiên, trước đây việc chi trả ở ủy ban xã có 
một số khó khăn như: Các bộ xã thường kiêm nghiệm nhiều công việc, khi đến ngày cấp phát 
lại bận họp hành, tập huấn nên có thể lại hẹn sang ngày khác. Từ khi chuyển qua bưu điện đã 
có hẹn ngày cố định, dù là ngày nghỉ các cán bộ tại đây vẫn thực hiện việc cấp phát, rất đầy 
đủ và thuận lợi. Theo tôi đánh giá về cử chỉ tác phong của các bộ nhân viên tại đây cũng rất 
tốt, cung cấp phản hồi kịp thời những thắc mắc của người dân", ông Tương chia sẻ. 

Ngày 15 hàng tháng đối với chị Hoàng Thị Phấn, cán bộ bưu điện xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn lại có phần đặc biệt hơn thường ngày. Có mặt tại bưu điện xã từ lúc 5 giờ 
30phút sáng, làm các thủ tục thanh toán, sau đó chiếc xe máy của chị Phấn lại tiếp tục lăn 
bánh đến thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Hôm nay chị lại tiếp tục thực hiện chi 
trả trợ cấp ưu đãi NCC cho cụ bà Nguyễn Thị Lang 90 tuổi, do sức khỏe yếu thuộc diện chi 
trả tại nhà. 

Còn đối với cụ bà Nguyễn Thị Lang, từ ngày được nhận trợ cấp ưu đãi tại nhà, bà đã bớt đi 
gánh nặng phải nhờ người thân đưa đến Ủy ban xã làm thủ tục nhận trợ cấp, khi mà tuổi đã 
cao, sức đã yếu việc đi lại khó khăn. 2 năm qua, bất kể trời nắng hay mưa chị Phấn vẫn đều 
đặn thực hiện công tác chi trả trợ cấp ưu đãi NCC cho các đối tượng ở xa, không có khả năng 
nhận trợ cấp tại trụ sở. Với chị công việc này không còn chỉ làm trách nhiệm mà thực sự là 
một niềm vui, bởi sự mong đợi, cái tay bắt mặt mừng của những cụ ông, cụ bà khi nhìn thấy 
các cán bộ đến tri trả trợ cấp. 



 

Chi trả trợ cấp tại nhà cho đối tượng nhận trợ cấp ưu đãi NCC 

Phối hợp giải quyết tốt chế độ cho người có công 

Theo ông Dương Bằng Giang, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Kạn, phương thức chi 
trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống Bưu điện phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, 
pháp luật của nhà nước và quá trình cải cách thể chế, bộ máy quản lý, tăng cường dịch vụ sự 
nghiệp công giảm áp lực công việc cho công chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Việc chi trả qua hệ thống bưu điện sẽ góp phần đảm bảo an toàn về quản lý tiền chi trả trợ 
cấp, giảm thất thoát từ việc tách bạch giữa công tác quản lý, xác lập đối tượng với công tác 
chi trả, phòng ngừa khả năng trục lợi trong quá trình chi trả; 

Việc triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng qua hệ thống bưu điện cơ bản đã 
tuân thủ theo hợp đồng nguyên tắc giữa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với Bưu điện 
tỉnh và hợp đồng chi trả giữa Phòng lao động - Thương binh và Xã hội với Bưu điện các 
huyện, thành phố. 

Hại đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên đã làm thay đổi nhận thức của 
người hưởng chế độ và người dân về chủ trương chi trả trợ cấp cho NCC. 

Địa điểm chi trả được thực hiện tại các điển Bưu điện, nhà văn hóa xã, nên linh hoạt về thời 
gian, địa điểm nhận trợ cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người được thụ hưởng và công tác chi 
trả. Ngành bưu điện đã bố trí đảm bảo về con người, cơ sở vật chất và thực hiện đúng chế độ, 
thời gian chi trả hàng tháng cho đối tượng cán bộ nhân viên thực hiện có phẩm chất đạo đức 
tốt. 

“Với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành Lao động - Thương binh & Xã hội và Bưu điện nên 
việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công qua hệ thống Bưu điện đảm bảo theo đúng 
phương án được phê duyệt, tuân thủ hợp đồng được ký kết giữa hai đơn vị. Việc chi trả chế 
độ đảm bảo được kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, phương pháp chi trả hợp lý, thuận 
lợi, người hưởng hài lòng với phương thức chi trả mới”. - Ông Trần Cao Hoài, Giám đốc Bưu 
điện tỉnh Bắc Kạn khẳng định. 



 

Sau hơn 2 năm thực hiện chi trả (từ tháng 4/2017 đến 9/2019), Bưu điện tỉnh Bắc Kạn thực 
hiện chi trả cho 87.579 lượt người hưởng trợ cấp ưu đãi NCC với tổng số tiền chi trả cho đối 
tượng 163.287.169.690 đồng, tỷ lệ chi trả đạt 100%. 

Khảo sát mức độ hài lòng của các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng, với 
tổng số phiếu khảo sát là 2.258 phiếu. Qua tổng hợp kết quả của Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội có 93% số phiếu khảo sát người hưởng đánh giá thái độ phục vụ, tinh thần trách 
nhiệm tốt và rất tốt của các nhân viên Bưu điện chi trả và 91% số phiếu người hưởng đề xuất 
tiếp tục thực hiện phương thức chi trả qua Bưu điện trong thời gian tới. 

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn có những hạn chế trong quá trình thực hiện chi trả như: 
Nhân viên chi trả có lúc còn lúng túng chế độ chính sách, chưa nắm được đối tượng, chưa 
thực hiện đầy đủ thủ tục ủy quyền tại một số địa bàn chi trả; 

Thời hạn của Giấy ủy quyền ngắn (03 tháng) gây khó khăn cho người hưởng trong việc làm 
giấy ủy quyền cho người khác lĩnh thay. Chưa có hướng dẫn thủ tục ủy quyền đối với người 
có công ốm đau, bệnh tật không còn khả năng lập giấy ủy quyền, khiến cho công tác lập hồ sơ 
thanh quyết toán gặp khó khăn. 

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng qua hệ thống 
Bưu điện, trong thời gian tới tỉnh Bắc Kạn đưa ra những ra các giải pháp: 

Tăng cường phối hợp giữa Sở Lao động Thương binh và xã hội và Bưu điện tỉnh trong việc 
tập huấn nghiệp vụ công tác chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng, nhằm phục vụ tốt nhất 
cho người hưởng; 

Nâng cao chất lượng mạng lưới các điểm chi trả, sử dụng hiệu quả lao động hiện có phục vụ 
công tác chi trả; 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi 
NCC nhằm nâng cao chất lượng công tác chi trả và khẳng định tính ưu việt của mô hình chi 
trả qua Bưu điện. 

 



 

Nguồn: Tạp chí Bảo hiểm xã hội       

Ngày đăng: 20/11/2019 
Mục: Tin tức  

BHXH tỉnh Yên Bái: Đa dạng các biện pháp truyền thông phát triển đối tượng BHXH, 
BHYT 

Thời gian qua, công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT càng 
được BHXH tỉnh Yên Bái chú trọng thực hiện. 

 

(ảnh minh họa) 

BHXH tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai thực hiện chuyên mục tuyên truyền chính sách 
BHXH, BHYT trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng thông tin điện tử 
tỉnh, đảm bảo nội dung, thời lượng theo hợp đồng đã ký kết. Đồng thời thường xuyên đăng tải 
các tài liệu, văn bản liên quan đến chế độ chính sách của Ngành lên website của BHXH tỉnh. 

BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về việc thực hiện Đề án đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 
Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng về chính sách BHXH, BHYT”. 
Chỉ đạo BHXH cấp huyện duy trì và tăng cường phối hợp với các ngành liên quan của địa 
phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. 

BHXH tỉnh đã ký hợp đồng rà soát, điều tra, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, 
BHTN với Bưu điện tỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 3045/BHXH-BT đồng thời tổ chức 
tập huấn nghiệp vụ về công tác này cho viên chức cơ quan BHXH và nhân viên của Bưu điện. 
Tính đến 31/10/2019, đã phối hợp với Bưu điện tỉnh mở 233 hội nghị phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện, với 11.845 người tham dự và có 3.135 người đăng ký tham gia. 

Ngoài ra, BHXH tỉnh quán triệt cán bộ CCVC trong cơ quan vận động đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện; trong 10 tháng đầu năm, cán bộ CCVC cơ quan đã vận động được 638 
người tham gia. 

Bằng việc đa dạng các phương thức truyền thông và phát triển đối tượng, tính đến hết tháng 
10/2019, BHXH tỉnh Yên Bái đã vận động được 6.841 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 
289 người so với tháng trước, tăng 4.449 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 109,3% kế 
hoạch thu BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHXH bắt buộc là 53.412 người, tăng 
717 người so với tháng trước và tăng 442 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 97,2% kế 
hoạch; số người tham gia BHTN là 44.032 người, tăng 1.838 người so với tháng trước, tăng 



1.917 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,9% kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 
796.963 người, tăng 353 người so với tháng trước, tăng 13.553 người so với cùng kỳ năm 
trước, đạt 101,3% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT 96,8%./. 



 

Nguồn: Đài phát thanh - truyền hình Lâm Đồng 

Ngày đăng: 21/11/2019 
Mục: Tin tức  

Sơ kết triển khai Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ hành chính công  
cho Bưu điện tỉnh 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị sơ kết tình hình triển khai Quyết 
định số 644 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm 
vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

 Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.  

 

Việc triển khai thực hiện Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho 
bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan hành chính nhà 
nước trong việc tinh giản biên chế, giảm tải công việc, giảm chi đầu tư cơ sở vật chất và khai 
thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do nhà nước đầu tư. Qua 6 tháng triển khai, về Bộ 
phận một cửa của các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã đã nhiệt tình cung cấp các văn 
bản liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Về phía nhân 
viên ngành Bưu điện, đến nay đã chủ động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính thành thạo khoảng 88% trên tổng số TTHC của các đơn vị được chọn thí điểm. Đối với 
10 lĩnh vực cấp tỉnh, đã có trên 720 hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm của Bưu điện, có trên 
4.300 hồ sơ do nhân viên bưu điện trực tiếp đảm nhận. Trong 6 tháng triển khai, bưu điện đã 
chuyển phát an toàn 100% hồ sơ đến người dân, tổ chức đúng thời gian quy định, chưa để xảy 
ra sai sót. 

Bên cạnh những kết quả trên, do mới tiếp nhận công việc, nhân viên Bưu điện chưa có kinh 
nghiệm trong công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Còn 12% 
số TTHC chưa được tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định do các thủ tục này phức tạp, đòi 
hỏi phải có trình độ chuyên môn mới tiếp nhận được. Ngoài ra một số phần mềm được liên 
kết trực tiếp với các Bộ ngành TW về tiếp nhận TTHC phải do công chức trực tiếp giải quyết 
chưa thể chuyển giao cho nhân viên Bưu điện;  Phần lớn người dân chưa hiểu và chưa sử 
dụng dịch vụ Bưu chính công ích…. 

Tại hội nghị, đa số các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện đề nghị chuyển giao cho bưu 
điện thực hiện việc tiếp nhận  và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, 
đồng thời có thể mở rộng đối với những TTHC mà nhân viên bưu điện đảm nhận được; tiếp 
tục thực hiện công tác tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về mục đích ý nghĩa của Đề án. Đối 



với những TTHC phức tạp, cần tạo điều kiện để nhân viên bưu điện có thể nắm vững các quy 
định liên quan để có thể hướng dẫn tổ chức cá nhân hoàn thiện nội dung cơ bản của hồ sơ…  

Phát biểu kết luận, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên đề nghị các sở ngành, địa phương rà 
soát lại các thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi tiếp tục chuyển giao cho Bưu điện tỉnh. 
Riêng với ngành Bưu điện cần củng cố, kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất, quy trình, hỗ trợ chi 
phí khấu hao trụ sở cơ quan, trang thiết bị tại Bộ phận   một cửa của UBND các huyện. Đồng 
thời PCTUBND tỉnh cũng đề nghị đối  với những lĩnh vực TTHC đã được chọn thí điểm, đến 
ngày 1/1/2020 sẽ chính thức bàn giao cho Bưu điện tỉnh, còn với những TTHC mới bắt đầu 
thực hiện thì sẽ có thêm3 tháng triển khai./.  

Thảo Trang 



 

Nguồn: Báo Vietnamnet 

Ngày đăng: 21/11/2019 
Mục: Thông tin – Truyền thông 

Phải xoá bỏ suy nghĩ “cát cứ” dữ liệu để xây dựng chính phủ điện tử 

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, một trong những vướng mắc lớn nhất 
trong việc xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam là các đơn vị có dữ liệu nhưng lại 
giữ khư khư, chỉ phục vụ riêng cho công việc của mình.  

Sáng 21/11, tại Hà Nội Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã 
phối hợp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành bảo hiểm xã hội kết nối 
với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch qua Hệ thống NGSP phục vụ liên thông 
khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Trong đó, NGSP là Hệ thống kết nối, liên thông 
các hệ thống ở Trung ương và địa phương.  

Hoạt động này nhằm thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
Danh mục CSDL quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. 
Trong đó, CSDL quốc gia về Bảo hiểm được xác định là 1 trong 6 CSDL quan trọng tạo nền 
tảng cho phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam.  

 

Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành bảo hiểm xã hội kết nối với hệ thống 
thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 

6 tuổi. Ảnh: Trọng Đạt 

Bên cạnh CSDL về Bảo hiểm, 5 CSDL nền tảng còn lại là CSDL quốc gia về Dân cư, CSDL 
Đất đai quốc gia, CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, CSDL quốc gia về Thống kê 
tổng hợp về Dân số và CSDL quốc gia về Tài chính.  

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, cùng với sự phối hợp của Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam (VNPost), tính đến nay đã có 97,4 triệu dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực được cấp mã số 
trong hệ thống CSDL Hộ gia đình tham gia BHYT.  



Về CSDL của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hiện có tổng cộng 14,9 triệu 
người tham gia BHXH bắt buộc, 488.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 13,11 triệu người 
tham gia BHXH thất nghiệp và 85,24 triệu người tham gia BHYT.  

Ở thời điểm hiện tại, có khoảng 3,6 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng 
tháng trong CSDL của BHXH Việt Nam. Những người này bao gồm các trường hợp hưu trí, 
tử tuất hay có bệnh nghề nghiệp,... Đối với CSDL khám chữa bệnh BHYT, trung bình hiện có 
khoảng 170 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm.  

Những CSDL trên đã giúp ngành BHXH cải cách được thủ tục hành chính, nâng cao chất 
lượng phục vụ, góp phần giúp ngành đạt và vượt nhiều mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ đề 
ra.  

 

Khởi động quả cầu khai trương CSDL chuyên ngành bảo hiểm xã hội kết nối với hệ thống 
thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 

6 tuổi. Ảnh: Trọng Đạt 

Chia sẻ tại Lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho rằng, để tạo ra chính 
phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, một trong những việc quan trọng nhất hiện 
nay là phải xây dựng được các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng. 

Theo Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, việc xây dựng CSDL nhìn thì tưởng dễ nhưng thực tế lại 
rất khó khăn. “Cái khó đầu tiên là cần phải tạo ra một CSDL chính xác, theo đúng các trường 
thông tin. Quan trọng nhất là CSDL này phải luôn luôn được “sống”, luôn được cập nhật, nếu 
không chỉ một thời gian ngắn sau đó toàn bộ hệ thống sẽ bị lạc hậu, không còn chính xác.”, 
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chia sẻ.  

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh về việc nếu CSDL không còn chính xác, sẽ không thể xác thực 
và làm ID điện tử cho các công dân. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng chính phủ 
điện tử tại Việt Nam.  



Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Trọng Đạt 

Theo Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, một trong những vướng mắc lớn nhất trong việc xây dựng 
chính phủ điện tử tại Việt Nam là các đơn vị có dữ liệu nhưng lại giữ khư khư, chỉ phục vụ 
riêng cho công việc của mình.  

Thực trạng này có 2 lý do, một là bản thân tính sở hữu của mỗi ngành còn quá cao. Lý do thứ 
2 đến từ vấn đề an ninh, bảo mật dữ liệu. Do không có cơ chế, không có quy định, chưa có 
khung pháp lý cho việc chia sẻ dữ liệu nên nhiều đơn vị không dám chia sẻ. 

Bộ TT&TT đang tập trung làm cầu nối cho các bộ, ngành, địa phương muốn kết nối, chia sẻ 
dữ liệu qua hệ thống NGSP. Về việc tạo hành lang pháp lý cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, 
Bộ TT&TT đang rất trăn trở, quyết tâm để sớm cho ra đời Nghị định về quản lý, kết nối, chia 
sẻ dữ liệu số.  

Theo kế hoạch, dự kiến trong tháng 12/2019 , Bộ TT&TT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xét ban hành Nghị định này. Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn hy vọng, sau khi Nghị định về quản 
lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số được ban hành, sẽ không còn tình trạng các ngành khư khư giữ 
cơ sở dữ liệu của mình, xóa bỏ suy nghĩ “cát cứ” dữ liệu của các cơ quan, đơn vị. 

Trọng Đạt 



 

Nguồn: Báo Lao động 

Ngày đăng: 21/11/2019 
Mục: Công đoàn 

QUẢNG NGÃI: 6.513 người tham gia BHXH tự nguyện 

Trong năm 2019, BHXH tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều biện pháp phát triển mở 
rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.  

Chú trọng đào tạo và cấp thẻ nhân viên đại lý thu tại các địa phương để mở rộng mạng lưới 
cộng tác viên tuyên truyền BHXH, BHYT. Hiện toàn tỉnh có 114 đại lý thu với 497 điểm thu 
và 639 nhân viên đại lý thu)... 

Từ đầu năm, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tổ chức các cuộc hội nghị khách hàng và 
ra quân tuyên truyền BHXH tự nguyện trên phạm vi toàn tỉnh để phát triển mới đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến hết tháng 10.2019, cơ quan BHXH đã phối hợp với Bưu 
điện đã tổ chức 198 hội nghị khách hàng và đã có 4.555 người tham gia BHXH tự nguyện… 

Tính đến ngày 31.10, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Quảng Ngãi là 
6.513 người đạt 100,04%.  

H.T 

 

 


