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Nguồn: Hà Nội Mới 

Ngày đăng: 09/12/2019 
Mục: Tin tức 

Cung cấp định danh xác thực điện tử đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia 

Từ ngày 9-12, tích hợp 8 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Ông Nguyễn Quốc Vinh, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam vừa cho biết, tổng công ty đã hoàn thiện việc xây dựng hệ thống định danh xác 
thực (PostID) để triển khai tại các điểm giao dịch của bưu điện. 

Đây là hình thức xác thực điện tử tài khoản cho cá nhân, tổ chức do tổng công ty triển khai 
giúp người dân đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (chính 
thức vận hành từ hôm nay, 9-12). 

Để định danh xác thực điện tử, các cá nhân, tổ chức có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch 
của bưu điện để đăng ký tài khoản hoặc tự thực hiện đăng ký trên hệ thống PostID tại địa 
chỉ http://postid.vnpost.vn. Khi thực hiện định danh, xác thực điện tử qua bưu điện, cá nhân, 
tổ chức phải cung cấp giấy tờ theo quy định để kiểm tra đối chiếu và thông tin sẽ được cập 
nhật trên hệ thống định danh, xác thực điện tử của tổng công ty (PostID). 

Các cá nhân, tổ chức sẽ được cấp một tài khoản PostID, có thể đăng nhập vào các hệ thống 
của bưu điện (My VNPost và các hệ thống sẽ triển khai) để sử dụng các dịch vụ do bưu điện 
cung cấp. 

Ngoài ra, có thể sử dụng tài khoản PostID này đăng nhập hệ thống của các đơn vị khác có kết 
nối với bưu điện (Cổng dịch vụ công quốc gia…) để sử dụng dịch vụ mà không cần phải khai 
báo, tạo tài khoản và xác thực thông tin. 

 



 

Nguồn: CTT Đảng bộ tỉnh Quảng trị 

Ngày đăng: 09/12/2019 
Mục: Công nghệ số 

Thí điểm chi trả lương hưu qua thẻ điện tử 

Thực hiện công văn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc triển khai mở rộng chi trả 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua thẻ chi trả, từ tháng 12/2019, Bưu điện tỉnh 
thực hiện thí điểm chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả Emoney tại 16 điểm chi 
trả của các xã, phường, thị trấn thuộc 9/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

 

Hình thức chi trả lương và trợ cấp BHXH tập trung được duy trì song song với việc chi trả 
qua thẻ điện tử 

Thẻ chi trả lương hưu do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành. Mỗi người hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được cấp miễn phí 1 thẻ. Thẻ được sử dụng để định danh người 
hưởng (hoặc người được ủy quyền) nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm giao dịch của 
bưu điện, thay thế phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho đối tượng thụ hưởng. 

Toàn bộ thông tin, dữ liệu chi trả và lịch sử giao dịch của người hưởng được lưu giữ trên hệ 
thống quản lí phần mềm của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Thẻ chi trả không phải là thẻ 
ATM. 

Song song với việc thí điểm phương thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ, phương 
thức chi trả hằng tháng vẫn tiếp tục được duy trì để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc nhận 
tiền lương của người hưởng. Bưu điện vẫn tổ chức các điểm chi trả tập trung, hằng tháng 
người hưởng có thể lựa chọn phương án lĩnh phù hợp và thuận tiện với bản thân. 

T.T 

 



 

Nguồn: Công nghiệp tiêu dùng 

Ngày đăng: 10/12/2019 
Mục: Thị trường 

Online Friday 2019: Trên 3 triệu đơn hàng giao dịch thành công 

Ban Tổ chức Online Friday 2019 ước tính, số lượng đơn hàng toàn thị trường đạt trên 3 triệu 
đơn hàng, tăng 67% so với năm 2018. 

 

Người tiêu dùng trải nghiệm công nghệ và mua sắm bằng QR Code. 

Sau 1 ngày kích hoạt Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019, tính đến thời điểm 24h00 
ngày 6/12, các phản hồi của người tiêu dùng, của các doanh nghiệp, chương trình Online 
Friday 2019 đã thu được những kết quả tích cực. 

Thông tin mới nhất từ Ban tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019 cho biết, 
trong “24h vàng” mua sắm, đã có 95.000 sản phẩm chính hãng tham gia chương trình 720 
doanh nghiệp mới đăng ký tham gia chương trình, nâng tổng số doanh nghiệp tham gia 
chương trình trên 3.840 doanh nghiệp và website bán lẻ. 

Theo thống kê đơn hàng từ 50 doanh nghiệp tham gia chương trình, số lượng đơn hàng ước 
tính trên 1,1 triệu đơn hàng giao dịch thành công trong 24h ngày 6/12. Ban Tổ chức ước tính, 
số lượng đơn hàng toàn thị trường đạt trên 3 triệu đơn hàng, tăng 67% so với năm 2018. Các 
doanh nghiệp hài lòng với công tác tổ chức về hiệu quả bán hàng, hiệu quả cộng hưởng truyền 
thông và quảng bá hình ảnh. 

Cũng trong 24h mua sắm trực tuyến, đã có 11,9 triệu lượt tương tác trên toàn hệ thống; 
35.000 lượt tải app; 1,6 triệu lượt quét QR tham gia các chương trình trúng thưởng và 3.992 
voucher đặt mua thành công qua hệ thống mua sắm trực tuyến. Các ngành hàng được quan 
tâm, bán chạy nhất là công nghệ, mỹ phẩm làm đẹp, sức khoẻ ẩm thực. 

Trước đó, vào tối 5/12, đồng thời tại 3 đầu điểm Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM, Ngày Mua 
sắm trực tuyến Online Friday 2019 đã được kích hoạt với hơn 50.000 sản phẩm chính hãng 
đến từ 1.000 thương hiệu với mức giảm lên tới 70%. 

Đại diện Ban tổ chức cũng khẳng định, hơn 50.000 sản phẩm chính hãng đăng ký tham gia 
Online Friday 2019 đã được Ban tổ chức kiểm soát về nguồn gốc hàng hóa, đến từ các sàn 
TMĐT lớn và thương hiệu Việt uy tín cùng các nhà phân phối hàng chính hãng… Hàng hóa 
được tung ra dịp này gồm các ngành hàng nhu yếu phẩm phục vụ Tết, đồ gia dụng, công 
nghệ, mỹ phẩm, thời trang chính hãng, vé máy bay, sách và văn phòng phẩm... 



Với điểm nhấn nổi bật của Online Friday 2019 là sự kiện BigOff - trải nghiệm Công nghệ số 
và TMĐT, gần 1 triệu người tiêu dùng đã có cơ hội tận tay tận mắt trải nghiệm công nghệ và 
mua sắm bằng QR Code trong thời gian từ ngày 6 - 8/12 tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà 
Nẵng và TP HCM. Đồng thời, người tiêu dùng toàn quốc có thể trải nghiệm công nghệ mua 
sắm cùng Online Friday trên nhiều kênh như truyền hình và môi trường online. 

Theo Ban Tổ chức, góp phần làm nên thành công của một sự kiện thương mại điện tử tầm cỡ 
quốc gia như Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday, chương trình năm nay còn có các đơn 
vị đồng hành về hạ tầng thanh toán, chuyển phát, xác thực nguồn gốc sản phẩm và hệ thống 
so sánh giá như Vietnam Post hỗ trợ lên đến 100% chi phí chuyển phát. 

Cùng đó, hệ thống Icheck xác thực nguồn gốc xuất xứ và minh bạch hóa thông tin sản phẩm 
giúp người tiêu dùng yên tâm mua hàng. Không thể thiếu là sự đồng hành của hệ thống so 
sánh giá websosanh.vn để đảm bảo không có việc giảm giá ảo trong chương trình. 

Theo công bố của Ban tổ chức chương trình, năm 2019 sẽ là năm mở đầu cho hoạt động 
thường xuyên của Bộ Công Thương đem đến cho khách hàng, người tiêu dùng trên toàn quốc 
những chương trình chỉ có hàng chính hãng "every friday" sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 6/12 trên 
hệ thống website www.onlinefriday.vn và app Online Friday (iOS và Android)./. 

Theo VOV 

 



 

Nguồn: ictnews 

Ngày đăng: 09/12/2019 
Mục: Chính phủ điện tử 

Đăng ký miễn phí tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bưu điện 

Người dân có thể tới các điểm Bưu điện để đăng ký miễn phí tài khoản Cổng Dịch vụ 
công quốc gia. Hiện việc xây dựng hệ thống định danh xác thực PostID để triển khai tại 
các điểm giao dịch của Bưu điện đã được hoàn thiện. 

Tại Việt Nam, hiện nay, các cá nhân, tổ chức đang sở hữu rất nhiều mã số như: mã số bảo 
hiểm y tế, mã số bảo hiểm xã hội, mã số thuế, mã số doanh nghiệp, mã số người gửi tiền ngân 
hàng, SIM di động… Trên một số cổng dịch vụ công hiện nay, việc xác định, định danh phần 
lớn được thực hiện thông qua tài khoản và mật khẩu, chưa đủ đảm bảo định danh xác thực khi 
tham gia giao dịch. 

Chính phủ yêu cầu cần tìm các biện pháp sử dụng các mã số nêu trên để xác thực định danh 
công dân. 

Đặc biệt là với Cổng dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào vận hành từ ngày 9/12, để đăng 
nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng này, các cá nhân, tổ chức phải có tài khoản đã được 
xác thực bởi các đơn vị có uy tín. 

 

Các cá nhân, tổ chức không phải trả cước, phí khi thực hiện định danh, xác thực điện tử trên 
hệ thống PostID của Bưu điện. 

Với mạng lưới rộng, cung cấp đa dịch vụ, số lượng khách hàng lớn, đa dạng, Bưu điện Việt 
Nam được giao tham gia định danh, xác thực miễn phí cho người dân trên toàn quốc. Các cá 
nhân, tổ chức khi thực hiện định danh, xác thực điện tử qua Bưu điện sẽ phải cung cấp các 
giấy tờ theo quy định để kiểm tra đối chiếu và thông tin sẽ được cập nhật trên hệ thống định 
danh, xác thực điện tử PostID. 

Các cá nhân, tổ chức sẽ được cấp 1 tài khoản PostID, có thể đăng nhập vào các hệ thống của 
Bưu điện (My VNPost và các hệ thống sẽ triển khai) để sử dụng các dịch vụ do Bưu điện 
cung cấp. Ngoài ra, có thể sử dụng tài khoản PostID này đăng nhập hệ thống của các đơn vị 



khác có kết nối với Bưu điện (như Cổng Dịch vụ công quốc gia,…) để sử dụng dịch vụ mà 
không cần phải khai báo, tạo tài khoản và xác thực thông tin. 

Tại hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu trên cả nước về việc triển khai định danh, xác thực 
điện tử do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức mới đây, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào khẳng định việc triển khai dịch vụ định danh, xác thực 
điện tử nhằm đáp ứng được xu thế phát triển mạnh của giao dịch điện tử trong thời gian tới. 
Đây là dịch vụ mới nên giám đốc các Bưu điện tỉnh phải vào cuộc, điều hành, chỉ đạo triển 
khai một cách quyết liệt, bài bản nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. 

Tổng công ty sẽ có những buổi đào tạo chuyên sâu cho các chuyên viên, nhân viên tại các 
Bưu điện tỉnh. Bởi việc định danh, xác thực điện tử không chỉ góp phần tiết kiệm rất nhiều 
cho công dân, chính phủ và doanh nghiệp, giúp giảm chi phí giao dịch, tăng cường tính hiệu 
quả và thúc đẩy sự sáng tạo đổi mới trong tiến trình cung cấp dịch vụ công. 

Các cá nhân, tổ chức không phải trả cước, phí khi thực hiện định danh, xác thực điện tử trên 
hệ thống PostID. Khi thực hiện các thủ tục hành chính điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia, cá nhân, tổ chức có thể đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát kết quả tại nhà qua Bưu 
điện và chỉ phải trả cước, phí đối với việc sử dụng các dịch vụ khác theo quy định. 

Để định danh xác thực các cá nhân, tổ chức có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch của bưu 
điện để đăng ký tài khoản hoặc tự thực hiện đăng ký trên hệ thống PostID tại địa 
chỉ http://postid.vnpost.vn. 



 

Nguồn: Báo Tin tức       

Ngày đăng: 10/12/2019 
Mục: Sự kiện 

Sơn La đẩy nhanh chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ điện tử 

Từ tháng 12/2019, Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La ứng dụng công nghệ thông 
tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, 
hướng tới sự hài lòng của người dân.  

 

Cấp phát thẻ chi trả điện tử thay thế cho phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp xã hội cho người 
hưởng.  

Theo đó, hàng tháng, ngành Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La phối hợp thực hiện chi 
trả cho 31.051 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với tổng số tiền trên 120 tỷ 
đồng. 
 
Bà Đỗ Thị Thành, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Sơn La cho biết, việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ chi trả điện tử được triển khai, 
thực hiện theo lộ trình do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng với Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam xây dựng. 

Tại tỉnh Sơn La, tháng 11/2019, cơ quan bưu điện đã tiến hành lấy thông tin, cấp phát thẻ chi 
trả điện tử thay thế cho phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp xã hội cho người hưởng trên địa bàn. 
Các điểm chi trả có số lượng cấp phát thẻ trên 80% thực hiện chi trả lương, trợ cấp xã hội qua 
thẻ chi trả điện tử ngay trong tháng 12/2019. 



 

Nhân viên bưu điện lấy thông tin, cấp phát thẻ chi trả điện tử thay thế cho phiếu lĩnh lương 
hưu, trợ cấp xã hội cho người hưởng. 

Bà Nguyễn Thị Thọ, trú tại tổ 4, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La chia sẻ, tháng 12/2019 là 
kỳ lương đầu tiên bà nhận qua thẻ chi trả điện tử. Bà nhận thấy đây là hình thức chi trả rất văn 
minh, tiện lợi, phù hợp với xu hướng công nghệ thông tin. Với thẻ chi trả điện tử được tích 
hợp ảnh, mỗi lần đi nhận lương, bà không phải mang theo chứng minh thư nhân dân hay giấy 
tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu. Thẻ lại được cơ quan bưu điện cấp phát, sử dụng miễn phí và 
có thời hạn 5 năm, không mất thời gian đi thay mỗi năm như phiếu lĩnh trước đây. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ chi trả điện 
tử tạo điều kiện cho người hưởng có thể rút lương hưu, trợ cấp xã hội tại tất cả các điểm chi 
trả của bưu điện, không phụ thuộc vào nơi đăng ký danh sách nhận ban đầu. Hoặc có thể rút 
vào bất kỳ thời điểm nào thích hợp, không phụ thuộc vào ngày chi trả lương hay linh động 
chọn nhận hết, nhận từng phần và khoản tiền còn vẫn nằm trong tài khoản thẻ. 

 

Nhân viên bưu điện tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ 
cấp xã hội qua thẻ chi trả điện tử cho người hưởng.  



Theo bà Phạm Thanh Hải, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, 
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ chi trả điện 
tử nhằm hiện đại hóa công tác chi trả, giảm thủ tục hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận 
lợi hơn cho người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp xã hội. Đặc biệt, các khoản chế độ, trợ cấp 
được tích hợp trên cùng một thẻ giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc quản lý, không 
phải đi nhận tiền nhiều lần tại nhiều điểm chi trả khác nhau. 

Ông Phùng Thế Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Sơn La cho biết, với thẻ chi trả điện tử, người 
hưởng có thể quản lý, theo dõi số tiền và thông tin giao dịch thông qua các công cụ như 
website, điện thoại di động và các điểm chi trả. Ngành Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ 
có thêm công cụ quản lý người hưởng một cách hợp lý, hiệu quả, bảo đảm chính xác và tránh 
thiếu sót, gây trục quỹ bảo hiểm xã hội. Thời gian tới, ngành Bưu điện sẽ đề xuất với Bảo 
hiểm xã hội tỉnh tăng cường nhân lực tham gia kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các điểm chi trả có 
số người hưởng trên 100 người nhằm bảo đảm tiến độ và nâng cao hiệu quả chi trả lương hưu, 
trợ cấp xã hội qua thẻ chi trả điện tử. 

 

Nhân viên bưu điện tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ 
cấp xã hội qua thẻ chi trả điện tử cho người hưởng.  

Cùng với đó, ngành Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh vẫn tiếp tục phối hợp duy trì song song 
các điểm chi trả tập trung để bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp 
xã hội của người hưởng. Cùng với đó, hai ngành tăng cường tuyên truyền ứng dụng công 
nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ chi trả điện tử, phấn 
đấu đến tháng 1/2020 sẽ triển khai, thực hiện đồng loạt tại các điểm chi trả trong toàn tỉnh. 



 

Nguồn: Nhân dân          

Ngày đăng: 09/12/2019 
Mục: BHXH và cuộc sống 

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt kế hoạch năm 2019 

Chỉ trong 11 tháng, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đạt 533 nghìn 
người, đạt 113% kế hoạch của năm 2019. 

 

Ảnh minh họa: Thủy Nguyên. 

Đây là thông tin từ Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 12 của Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam diễn ra ngày 9-12 tại Hà Nội. 

BHXH Việt Nam cho biết, đến hết tháng 11 năm nay, cả nước có khoảng 15,065 triệu người 
tham gia BHXH bắt buộc, đạt 99,6% so với kế hoạch giao. 

Riêng lĩnh vực BHXH tự nguyện thu hút 533 nghìn người tham gia, đạt 113% kế hoạch giao. 
Bên cạnh đó, khoảng 13,2 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Con số tham 
gia bảo hiểm y tế (BHYT) cán mốc 85,29 triệu người, đạt 100,15% kế hoạch giao. 

Toàn ngành đã thu BHXH, BHYT, BHTN 322.316 tỷ đồng (đạt 89,6% kế hoạch giao). Trong 
đó, thu BHXH 218.687 tỷ đồng, thu BH thất nghiệp 15.522 tỷ đồng, thu BHYT 87.576 tỷ 
đồng. 

Tổng số nợ BHXH phải tính lãi (từ một tháng trở lên) khoảng 7.286 tỷ đồng, bằng 2,03% so 
với kế hoạch thu được giao năm 2019. 

Trong 11 tháng của năm, ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC), triển khai giao dịch điện tử đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc tổ chức 
bộ phận “Một cửa” tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện đã được duy trì nghiêm túc; vận hành có 
hiệu quả hệ thống “Một cửa điện tử” tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy 
trình TTHC từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả. Tăng cường ứng dụng 
CNTT qua điều chỉnh, nâng cấp hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ… 

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã phối hợp Bộ Thông tin và truyền thông chính thức khai trương 
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Trục dữ 
liệu quốc gia phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới sáu tuổi… 



Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng - Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, trong 
tháng 12, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố cần chung 
sức, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Mục tiêu của toàn 
ngành là phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ như: phát triển 
đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Lĩnh vực CNTT cần tập trung 
hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, giải quyết các vướng mắc liên quan trong năm 2019. 
Cùng với đó là rà soát, xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp 
mã số BHXH… 


