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Chi trả lương hưu qua thẻ điện tử từ ngày 5.10 

Bưu điện tỉnh sẽ bắt đầu chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ điện tử từ ngày 
5.10, tại tất cả 44 điểm chi trả của Bưu điện ở TP Quy Nhơn. 

Nhân viên Bưu điện tỉnh cấp phát thẻ điện tử cho người hưởng lương hưu 
và trợ cấp BHXH tại một bưu cục ở TP Quy Nhơn. 

Trong 3 tháng đầu triển khai thí điểm, mỗi người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH khi đến 
các bưu cục lĩnh tiền vẫn phải mang theo thẻ, sổ lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH, chứng 
minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu và trợ cấp BHXH. Sau 3 tháng, người 
được hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH chỉ cần mang theo thẻ điện tử đến các bưu cục để 
nhận tiền. 

Cho đến nay, đã có 8.918 thẻ điện tử được cấp phát cho các đối tượng hưởng lương hưu và trợ 
cấp BHXH trong toàn thành phố, đạt 97%. 

Cũng trong tháng 10, Bưu điện tỉnh dự kiến tiếp tục triển khai cấp phát thẻ tại các huyện Tuy 
Phước, Hoài Nhơn, Tây Sơn và TX An Nhơn. 
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Hải Dương: Tập huấn quy trình khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

BHXH tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn quy trình khai 
thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT và chuyển tiền, hồ sơ tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT tự đóng của các đại lý thu khác qua hệ thống Bưu điện. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về Công văn số 3045/BHXH-BT và Công 
văn số 3046/BHXH-BT. Theo đó, hàng năm, BHXH tỉnh căn cứ vào dữ liệu của Tổng cục 
Thuế trên phần mềm TST, rà soát với dữ liệu đang quản lý thu để xác định đơn vị chưa tham 
gia BHXH, BHYT cho NLĐ. Thực hiện in, ký, đóng dấu (Mẫu D04e-TS) kèm theo danh sách 
đơn vị chưa đóng BHXH, BHYT chuyển Bưu điện tỉnh; nhận danh sách những đơn vị còn 
hoạt động có lao động để chuyển Bưu điện tỉnh gửi lần 2; danh sách những đơn vị không còn 
hoạt động hoặc không có trên địa bàn từ Bưu điện tỉnh (có xác nhận của UBND xã, phường, 
thị trấn), để sau 5 ngày gửi thông báo lần 2 mà đơn vị không đăng ký tham gia, sẽ phối hợp 
với Bưu điện tỉnh thành lập Tổ công tác làm việc trực tiếp với đơn vị để rà soát, đôn đốc đơn 
vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT theo quy định. 

 

Bưu điện tỉnh sẽ tiếp nhận thông báo (Mẫu D04e-TS), danh sách đơn vị chưa tham gia 
BHXH, BHYT từ BHXH tỉnh, cập nhật địa chỉ để gửi đơn vị. Rà soát, xác minh tình hình 
hoạt động của đơn vị; lập danh sách những đơn vị còn hoạt động có số lao động; danh sách 
những đơn vị không còn hoạt động và đơn vị không có trên địa bàn phải có xác nhận của 
UBND xã, phường, thị trấn chuyển BHXH tỉnh. Sau 15 ngày nhận thông báo đối với đơn vị 
đã gửi lần 1 nhưng chưa tham gia thì tiếp tục gửi lần 2. Nếu sau 5 ngày gửi thông báo lần 2 
mà đơn vị cố tình không tham gia, thì phối hợp với BHXH tỉnh thành lập Tổ công tác làm 
việc trực tiếp với đơn vị, lập biên bản yêu cầu phải thực hiện đóng nộp đầy đủ cho NLĐ theo 
quy định... 

Đặc biệt, việc chuyển tiền, hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của các đại lý 
thu khác có sự thay đổi rõ rệt. Theo đó, điểm thu Bưu điện cấp xã có nhiệm vụ tiếp nhận danh 
sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 
(Mẫu D05-TS) từ các đại lý thu khác, thực hiện tra cứu danh sách người tham gia với cơ sở 
dữ liệu trên phần mềm hộ gia đình hoặc trên TST (nếu có) của cơ quan BHXH để xác định 
đối tượng tái tục, đối tượng tham gia lần đầu để làm cơ sở tính thù lao trả cho các đại lý thu. 



Sau đó, chuyển danh sách, tiền thu từ các đại lý về Bưu điện cấp huyện trước 12 giờ ngày liền 
kề; tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại do mất, hỏng, sửa đổi thông tin cá nhân từ các đại lý thu 
chuyển cho Bưu điện huyện; chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đối chiếu biên lai thu tiền, 
nhận thù lao, danh sách đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng từ Bưu điện 
huyện để thực hiện chi trả thù lao cho các đại lý thu; nhận thẻ BHYT, sổ BHXH từ Bưu điện 
huyện chuyển trả các đại lý thu... 

Bưu điện cấp huyện có nhiệm vụ tiếp nhận tiền đóng BHXH, BHYT, danh sách người chỉ 
tham gia BHYT, danh sách người tham gia BHXH tự nguyện từ các điểm thu Bưu điện cấp 
xã. Trên cơ sở đó, xác định mã số BHXH để ghi vào các mẫu trên phần mềm TST, lập danh 
sách (tách riêng từng loại đại lý thu); kiểm tra xác định số người tăng mới, tái tục và giảm trừ 
thành viên hộ gia đình; đối chiếu khớp đúng giữa danh sách tham gia với số tiền đã thu từ 
điểm thu Bưu điện cấp xã; chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, dữ liệu điện tử (kèm Mẫu D03-
TS, Mẫu D05-TS) cho BHXH cấp huyện (thời gian thực hiện trong ngày); tiếp nhận hồ sơ cấp 
mất, hỏng, sửa đổi thông tin cá nhân từ các điểm Bưu điện cấp xã; tiếp nhận sổ BHXH, thẻ 
BHYT từ BHXH cấp huyện chuyển về cho các điểm thu Bưu điện cấp xã... 

Hiện nay, BHXH tỉnh Hải Dương đang ký hợp đồng đại lý thu với với 7 đầu mối đơn vị là các 
tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế... với tổng số 541 đại lý thu, 1.015 
điểm thu và 1.442 nhân viên đại lý thu. Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các 
sở, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm thực hiện 
tốt nhiệm vụ được giao. 

Hồng Nhung 
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Thị xã Bỉm Sơn triển khai thực hiện chi trả chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt 

Trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn hiện có hơn 6.800 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH với 
số tiền gần 370 tỷ đồng mỗi năm. Đây là con số tương đối lớn nên khi thực hiện chi trả bằng 
tiền mặt sẽ mất nhiều thời gian, chi phí, và không đảm bảo an toàn. Để nâng cao chất lượng 
phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tốt hơn, trong thời gian tới, thị xã 
Bỉm Sơn sẽ thực hiện việc chi trả tiền BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền 
mặt. 

 

Chi trả chế độ BHXH qua tài khoản Ngân hàng cá nhân (Ảnh minh họa). 

Nhằm thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt, thị xã Bỉm Sơn đặt mục tiêu xây dựng lộ trình trong năm 2019 có 45% người 
hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thường xuyên hàng tháng và 22% người hưởng chế độ trợ 
cấp một lần nhận chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đến năm 2020 có 
58% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thường xuyên hàng tháng và 30% người 
hưởng chế độ trợ cấp một lần nhận chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 
Tiến tới năm 2021, toàn thị xã có 68% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thường 
xuyên và 50% người hưởng chế độ trợ cấp một lần nhận chế độ qua phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt. 

Để thực hiện những mục tiêu đó, Chủ tịch UBND thị xã đã yêu cầu chủ tịch UBND các 
phường, xã, các đoàn thể, ban liên lạc hưu trí đặc biệt là Hội người cao tuổi thị xã tuyên 
truyền đến các hội viên, thành viên và nhân dân biết và chấp hành chủ trương của Chính phủ 
về nhận chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Bưu điện thị xã Bỉm Sơn tạo 
điều kiện cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp cận các điểm chi trả hướng dẫn làm thủ 
tục nhận chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho người hưởng chế độ. 
Cùng với đó, BHXH thị xã hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp với Ngân hàng TMCP Á Châu tạo 
điều kiện cho người hưởng chế độ làm thủ tục nhận chế độ qua phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt; phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn tuyên truyền chủ trương của 



Chính phủ và mục tiêu phấn đấu của thị xã tới người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH để 
người hưởng chế độ hiểu và hưởng ứng tham gia 

Sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là chủ trương lớn của Chính phủ và là 
một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
tích cực hưởng ứng chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần giúp thị xã sớm 
hoàn thành được mục tiêu đề ra. 

Hà Nghĩa 
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Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) các cấp trên địa bàn thị xã Long 
Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng giải 
quyết thủ tục hành chính. 

 

Sắp tới, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính ở Bộ phận một cửa của thị 
xã sẽ được thực hiện tại trụ sở Bưu điện thị xã Long Mỹ. 

Thay đổi cung cách, thái độ ứng xử 

Đầu năm đến nay, Bộ phận một cửa phường Bình Thạnh tiếp tục tổ chức thực hiện mô hình 
“Cảm thông và chia sẻ” trong giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, tư 
pháp, hộ tịch, thương binh - xã hội cho dân. Yếu tố quan trọng để tạo nên hiệu quả thiết thực 
của mô hình này chính là ở tinh thần, thái độ phục vụ tận tình đối với những trường hợp già 
yếu, bệnh tật, mất khả năng đi lại. 

Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh Phạm Hoài Linh cho biết: “Để triển khai, thực hiện mô 
hình này, chúng tôi yêu cầu cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống tận nhà giải quyết hồ sơ hành 
chính cho các cá nhân không thể đến được bộ phận một cửa. Từ sự thấu hiểu, cảm thông mà 
thời gian qua, mô hình đã chia sẻ, hỗ trợ kịp thời nhiều đối tượng tàn tật, lớn tuổi, di chuyển 
khó khăn trên địa bàn”. 

Bên cạnh triển khai có hiệu quả mô hình “Cảm thông và chia sẻ”, lãnh đạo phường Bình 
Thạnh còn thường xuyên kiểm tra, giám sát tác phong giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ, 
công chức ở bộ phận một cửa đối với Nhân dân khi đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính. 
Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, giúp nâng cao ý thức giao tiếp lịch sự, tôn trọng, nhã 
nhặn, tránh gây phiền hà, xúc phạm dân. 

Anh Phan Văn Quy, ở khu vực Bình An, phường Bình Thạnh, nói: “Tôi có vài lần đến Bộ 
phận một cửa của phường để liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính thông thường như làm giấy 
khai sinh, chứng thực giấy tờ. Đáng nói là mỗi lần đến đây, tôi đều được cán bộ hướng dẫn 
thực hiện nhiệt tình, xử lý nhanh chóng theo thẩm quyền”. 



Theo Phòng Nội vụ thị xã, bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn luôn tuân thủ việc niêm yết 
công khai đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục, thời gian, lệ phí giải quyết hồ sơ hành 
chính. Ngoài ra còn bố trí thùng thư và cung cấp số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ, công 
chức, viên chức để kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về 
quy định thủ tục hành chính. 

Bà Nguyễn Thị Diễm, Phó phòng Nội vụ thị xã, khẳng định từ đầu năm đến nay, đơn vị chưa 
nhận bất kỳ kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến các quy định về thủ tục 
hành chính, hành vi hành chính. Chỉ tính riêng quý III năm nay, bộ phận một cửa 2 cấp của thị 
xã đã tiếp nhận 9.263 hồ sơ, qua đó trả đúng kết quả 9.218 hồ sơ, còn lại 45 hồ sơ đang giải 
quyết, không có hồ sơ trễ hẹn. 

Đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính công 

Hiện bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở thị xã đã bố trí đầy đủ công chức theo từng lĩnh 
vực chuyên môn để phục vụ và được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên. Đặc biệt bộ phận một 
cửa các cấp đều có hệ thống camera giám sát, đây là nỗ lực lớn của địa phương trong công tác 
quản lý, giám sát tinh thần, thái độ phục vụ cán bộ, công chức trong giải quyết hồ sơ hành 
chính cho tổ chức, cá nhân. 

Cũng theo Phòng Nội vụ thị xã, tất cả 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã và 9 
đơn vị cấp xã đã thực hiện có hiệu quả việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản. Cụ thể, cấp 
thị xã có hơn 12.985 văn bản đến và hơn 12.412 văn bản đi; có hơn 80% văn bản đi của 
Thường trực UBND thị xã, các cơ quan chuyên môn thị xã và thường trực UBND cấp xã 
được phát hành ký số theo quy định. 

Đến thời điểm này, 100% thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa thị xã và 90% trong tổng số 
thủ tục hành chính của bộ phận một cửa cấp xã đã nhập vào phần mềm một cửa điện tử tỉnh; 
100% thủ tục hành chính trên địa bàn được thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 1, mức độ 2 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có 33 thủ tục hành chính. 

Trong khi đó, bộ phận một cửa thị xã và của 9 đơn vị xã, phường đang tiếp tục đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông theo hướng hiện đại. Qua đây, quá trình giải quyết hồ sơ hành chính sẽ được nhanh 
chóng, chính xác, kịp thời, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân. 

Bà Nguyễn Thị Diễm thông tin sắp tới, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành 
chính ở Bộ phận một cửa của thị xã sẽ được thực hiện tại trụ sở bưu điện cùng cấp. Việc 
chuyển giao này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải 
quyết hồ sơ hành chính; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức thông qua việc sử dụng 
dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến. 

Đó cũng là một trong những giải pháp được kỳ vọng sẽ giúp thị xã giảm áp lực đầu tư trang 
thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin để hiện thực hóa mô hình giải quyết thủ tục hành chính 
mới theo hướng thân thiện, hiệu quả với nhiều tiện ích, lợi ích thiết thực cho người dân, tổ 
chức. Đồng thời sớm triển khai xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử… 

 


