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Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện: Ghi nhận tại Cao Lộc 

Qua hơn 6 năm thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng 
tháng qua hệ thống bưu điện, BHXH huyện Cao Lộc đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện 
Cao Lộc, Bưu điện Đồng Đăng nhằm thực hiện chi trả cho đối tượng kịp thời, an toàn, 
đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng trên địa bàn. 

Huyện Cao Lộc có địa bàn tương đối rộng gồm 23 xã, thị trấn, trong đó có 6 xã đặc biệt khó 
khăn, 5 xã biên giới. Trình độ dân trí còn hạn chế, dân cư sống không tập trung, đời sống 
nhân dân còn nhiều khó khăn… đã phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức, thực hiện 
chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có công tác chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH. 

 

Nhân viên Bưu điện Cao Lộc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2 hệ thống bưu điện (Bưu điện Cao Lộc và Bưu điện Đồng 
Đăng), mạng lưới chi trả được phân thành 22 điểm (trong đó: Bưu điện Cao Lộc quản lý 16 
điểm, Bưu điện Đồng Đăng quản lý 6 điểm). Do những khó khăn thực tế tại cơ sở nên cùng 
với các địa phương trong tỉnh, những năm qua, nhiều điểm chi trả tại huyện Cao Lộc cũng còn 
một số bất cập nhất định về cơ sở vật chất. Qua công tác kiểm tra, đánh giá của BHXH tỉnh, 
BHXH huyện Cao Lộc cho thấy: ngoài 2 điểm chi trả đạt yêu cầu về cơ sở vật chất (Bưu điện 
Cao Lộc và Bưu điện Đồng Đăng), còn lại các điểm chi trả tại các xã có không gian chật hẹp, 
hạn chế về chỗ ngồi. Trong quá trình chi trả, do kiêm nhiệm nên còn có tình trạng nhân viên 
chi trả tại một số điểm vẫn thực hiện nhận phát bưu phẩm, bán hàng tạp hóa; một số điểm 
chưa có dụng cụ đựng tiền chuyên dụng, còn có điểm chi trả tại nhà dân… 

Khắc phục những tồn tại trên, Bưu điện Cao Lộc và Bưu điện Đồng Đăng đã tập trung đưa ra 
các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các hạn chế trên. Bà Lê Trang, Giám đốc Bưu điện Cao 
Lộc cho biết: Về cơ sở vật chất một số điểm chi trả ở các xã, chúng tôi đã báo cáo Bưu điện 
tỉnh để xin nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Trong khi 



chờ đợi, chúng tôi đã chủ động khắc phục nhằm đảm bảo không gian chi trả đáp ứng yêu cầu. 
Đối với nhân sự thực hiện công tác này, tại điểm chi trả Bưu điện Cao Lộc, chúng tôi bố trí 4 
nhân viên, các điểm chi trả ở cấp xã bố trí 2 nhân viên, không bố trí kiêm nhiệm công việc mà 
để các nhân viên làm chuyên trách nhằm tập trung hoàn thành công tác thu – chi chế độ chính 
sách bảo hiểm đảm bảo yêu cầu. Hiện nay, các điểm chi trả đều được cấp phát hòm đựng tiền, 
không còn điểm chi trả tại nhà dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối nguồn tiền chi trả cho người 
hưởng trên địa bàn. 

Với những cố gắng của 2 đơn vị bưu điện và BHXH, trung bình hằng tháng, qua hệ thống bưu 
điện, Cao Lộc chi trả khoảng 9 tỷ đồng cho gần 2.100 đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp 
xã hội trên địa bàn. Trong đó có trên 1.900 người hưởng lương hưu với tổng số tiền chi trả 
hằng tháng trên 7,5 tỷ đồng. 

Ông Triệu Văn Giang, cán bộ hưởng lương hưu tại điểm chi trả Bưu điện Đồng Đăng cho 
biết: Giờ đi lĩnh hưu được nhanh lắm, cán bộ bưu điện đã thực hiện việc đếm, chia tách tiền 
theo từng đối tượng hưởng nên chúng tôi nhận chỉ việc đếm lại, đảm bảo không thiếu một 
đồng kể cả tiền lẻ. Lĩnh nhanh, đảm bảo an toàn nữa nên cán bộ hưu trí nào cũng thấy phấn 
khởi, mong đến ngày lĩnh lương. 

Việc khắc phục tồn tại một cách kịp thời như vậy là do có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn 
vị bưu điện và BHXH huyện. Chính vì vậy, trong các kỳ chi trả, BHXH huyện thường xuyên 
phân công cán bộ giám sát, hỗ trợ nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bưu điện trong 
thực hiện việc chi trả cũng như phối hợp trong công tác quản lý người hưởng, xác nhận hồ sơ 
giải quyết chế độ cho đối tượng. 

Bà Phạm Thị Thanh Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Cao Lộc cho biết: Trên cơ 
sở những kết quả đạt được trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu 
điện, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Cao Lộc, bưu điện Đồng 
Đăng thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác chi trả chế độ, chính sách BHXH. Đồng thời 
thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chi trả lương hưu và trợ cấp tại các điểm chi trả trên 
địa bàn theo kế hoạch đề ra. Cùng với công tác chi trả, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với bưu 
điện trong tuyên truyền, tư vấn về chính sách BHXH, BHYT, qua đó khai thác thêm nhiều đối 
tượng tự nguyện tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trong năm 
mới. 

THANH HUYỀN 

 

 



 

Nguồn: Lao động 

Ngày đăng: 06/02/2020 
Mục: Công đoàn 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện 

 

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ giúp người dân bớt gánh nặng khi về già.  
Ảnh minh hoạ: H.A 

Vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung và nhất là BHXH tự 
nguyện chỉ là bước đầu. Duy trì sự tham gia bền bỉ, liên tục trong nhiều năm và để 
người đó có lương hưu mới thực sự thành công, bền vững và đạt được mục tiêu về số 
người được hưởng lương hưu theo Nghị quyết 28-NQ/TW. Do đó, toàn ngành BHXH 
cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện. 

Trên 15,7 triệu người tham gia BHXH 

Theo BHXH Việt Nam, ước tính đến hết ngày 31.12.2019, số người tham gia BHXH là trên 
15,7 triệu người, tăng 993.000 người (6,7%) so với năm 2018; đạt tỉ lệ khoảng 32,2% so với 
lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là trên 15,18 
triệu người, tăng 718.000 người (05%) so với năm 2018. Số người tham gia BHXH tự nguyện 
là trên 13,34 triệu người, tăng 679.000 người (5,4%) so với năm 2018; đạt tỉ lệ khoảng 27,3% 
so với lực lượng lao động trong độ tuổi. 

Số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, hiện có 85,6 triệu 
người tham gia, tăng thêm hơn 2 triệu người (2,5%) so với năm 2018; đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 
90%, vượt chỉ tiêu về độ bao phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
0,9%. 

Đặc biệt, số tham gia BHXH tự nguyện tăng gần gấp đôi so với năm trước, đạt khoảng 
551.000 người, bằng 117,2% so với kế hoạch Chính phủ giao, tăng 275.000 người (99,3%) so 
với năm 2018. Bước qua năm thứ hai thực hiện quy định hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện là 
một thuận lợi. Dù vậy, cần nhấn mạnh đây là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực trong công tác 
truyền thông, vận động trong năm 2019, được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Phương 
pháp truyền thông đa dạng, đẩy mạnh theo hướng tiếp cận trực tiếp đến người dân nhiều hơn, 
hiệu quả được thấy rõ qua số tăng trưởng tham gia BHXH tự nguyện cho đến nay.  

Đạt được kết quả trên do ngay từ đầu năm 2019, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp với người dân, người lao động trong 



khu vực phi chính thức, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, chủ hộ kinh doanh cá 
thể, người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương để 
tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện; qua đó, giúp nhiều người dân hiểu đầy đủ 
hơn về chính sách BHXH tự nguyện. 

Tập trung phát triển BHXH tự nguyện 

Ông Dương Văn Hào - Trưởng ban Thu BHXH Việt Nam - cho rằng, những kết quả và hàng 
loạt công việc được thực hiện trong năm 2019 trong lĩnh vực thu, phát triển mở rộng diện bao 
phủ BHXH, BHYT là tiền đề quan trọng cho năm 2020 và đạt các mục tiêu phát triển đến 
năm 2021 theo yêu cầu của Nghị quyết 28-NQ/TW. Tỉ lệ bao phủ BHXH đã đạt khoảng 
32,2% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHTN đạt khoảng 27,3% lực lượng lao 
động là một nền tảng để năm 2020 tiếp tục tăng trưởng, hướng tới đạt mục tiêu trong giai 
đoạn đầu tiên. 

Theo ông Hào,  để đảm bảo duy trì sự tham gia BHXH nói chung và nhất là BHXH tự 
nguyện, liên tục đòi hỏi sự chủ động hơn nữa từ phía cơ quan BHXH và đội ngũ đại lý thu tại 
cơ sở. Vận động người dân tham gia chỉ là bước đầu, duy trì sự tham gia bền bỉ, liên tục trong 
nhiều năm và để người đó có lương hưu mới thực sự thành công, bền vững và đạt được mục 
tiêu về số người được hưởng lương hưu theo Nghị quyết 28-NQ/ TW. 

Để đạt được các mục tiêu năm 2020, cần phát huy triệt để các bài học kinh nghiệm đã có 
trong năm 2019, phát huy vai trò tham mưu, sự chủ động từ phía cơ quan BHXH, phối hợp 
chặt chẽ với các sở, ngành ở địa phương; tiếp tục rà soát dữ liệu từ cơ quan thuế cung cấp, 
tăng số tham gia BHXH bắt buộc; đẩy mạnh truyền thông vận động BHXH tự nguyện ngay từ 
cơ sở, triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp 
tuyên truyền BHXH… 

HÀ NGUYÊN 

  



 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội 

Ngày đăng: 05/02/2020 
Mục: Tin tức 

Phối hợp hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện 

Hết năm 2019, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh An Giang hoàn thành đạt 136,93% (vượt 
36,39%) chỉ tiêu kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm được BHXH 
Việt Nam giao và đạt 127,8% (vượt 27,8%) kế hoạch của tỉnh giao. 

 

Đạt kết quả đó, năm 2019, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã chủ động, tích cực tăng cường các 
giải pháp trong công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thực hiện cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của toàn thể viên chức, lao động hai 
đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa 
bàn. 

Ngay từ đầu năm 2019, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền 
trực tiếp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với chỉ tiêu phát triển tăng 
mới 4.200 người trong năm 2019. 

Kết quả, tính đến 31/12/2019, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức được 244 Hội nghị (vượt 24 hội 
nghị so với Kế hoạch đề ra); tổng số người tham dự hơn 15.000 người; tăng mới được 5.751 
người tham gia BHXH tự nguyện. 

Với kết quả đạt được cho thấy công tác phối hợp tổ chức hội nghị giữa hai đơn vị với chính 
quyền địa phương khá chặt chẽ, thể hiện quyết tâm trong công tác phát triển đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện trong năm 2019; hệ thống Đại lý thu Bưu điện đã có những đóng góp 
quan trọng trong công tác này. 

Vì vậy, năm 2020, hai đơn vị xác định, tiếp tục phát huy những mặt được và có những giải 
pháp để duy trì những người đã tham gia đến hạn đóng tiếp tục, phát triển bền vững người 
tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang./.  

Huyền Linh 

 



 

Nguồn: Tiền Phong  

Ngày đăng: 05/02/2020 
Mục: Kinh tế 

Bộ TT&TT cấm chuyển phát khẩu trang, Hải quan vẫn cho xuất khẩu, vì sao? 

Trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính tạm dừng 
việc chấp nhận, gửi chuyển phát ra nước ngoài các mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát 
trùng, găng tay y tế từ ngày 1/2, mới đây Tổng cục Hải quan lại cho biết, mặt hàng khẩu 
trang y tế xuất khẩu không phải xin giấy phép. 

 

Một vụ mua bán khẩu trang không có hóa đơn chứng từ bị Công an Hà Nội và Quản lý thị 
trường bắt giữ mới đây 

Trước đó, Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có 2 công hàm gửi Tổng cục Hải 
quan hỏi về việc xuất khẩu khẩu trang y tế có phải xin giấy phép cơ quan chức năng hay 
không? 

Về việc này, ngày 4/2, Tổng cục Hải quan đã có công văn phúc đáp do Tổng cục phó Mai 
Xuân Thành ký. 

Tổng cục Hải quan cho hay, theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, mặt hàng khẩu 
trang y tế khi xuất khẩu không phải xin giấy phép của cơ quan chức năng. 

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Đại sứ quán thông báo tới đơn vị xuất khẩu làm thủ tục 
xuất khẩu với cơ quan Hải quan tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan bình 
thường. 



 

Công văn phúc đáp của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu khẩu trang 

Đáng chú ý, trước đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) Nguyễn Mạnh 
Hùng ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTTTT về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. 

Trong chỉ thị có yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính tạm dừng việc chấp nhận, vận chuyển 
gửi chuyển phát ra nước ngoài các mặt hàng là trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh 
Viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra, cụ thể: khẩu trang y tế, nước sát trùng, 
găng tay y tế kể từ ngày 1/2/2020. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã dừng vận chuyển các sản phẩm trên ra nước ngoài 
để tránh hiện tượng các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng dịch bệnh do virus Corona gây ra thu 
gom hàng hóa chuyển ra nước ngoài bán kiếm lời. 

Chiều 5/2, khi được hỏi về có hay không sự chồng chéo trong chỉ đạo giữa Bộ TT&TT với 
quy định của Hải quan về xuất nhập khẩu khẩu trang và các thiết bị y tế, Tổng cục phó Tổng 
cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng nói: "Không có". 

Theo ông Tưởng, Bộ TT&TT ra chỉ thị nhằm ngăn chặn các đối tượng đầu cơ, trục lợi, buôn 
lậu khẩu trang y tế ra nước ngoài giữa lúc dịch bệnh đang căng thẳng, khẩu trang trong nước 
lại khan hiếm. 

Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu khẩu trang chính ngạch, qua các 
cửa khẩu theo đúng quy định thì hàng hóa vẫn được thông quan bình thường, không bị cấm. 

Theo thống kê, từ ngày 1/1 đến 3/2, các đơn vị hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan 
Lạng Sơn đã làm thủ tục hải quan cho 15 bộ tờ khai với số lượng 3.970.000 chiếc, trị giá 
92.137 USD được các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu cho các lô hàng hóa là khẩu trang y tế 
của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. 



Từ ngày 30/1 đến 3/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) đã tiếp 
nhận và làm thủ tục cho 9 tờ khai cho hàng xuất khẩu. 

Trong đó, có một xe hàng do Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn và Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
tặng quà cho tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc gồm 265.000 chiếc khẩu trang, 504 chai cồn sát 
trùng, 800 bộ quần áo y tế dùng 1 lần, 9.000 đôi găng tay và 720 bánh xà phòng diệt khuẩn 
với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng theo Công văn 56/SNgV-LS ngày 3/2/2020 của Sở Ngoại vụ 
Lạng Sơn. 

TUẤN NGUYỄN 

 



 

Nguồn: Báo Long An 

Ngày đăng: 05/02/2020 
Mục: Tin tức 

Khuyến nghị ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích 
để phòng dịch bệnh 

Việc tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích góp phần 
cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được đồng bộ và hiệu quả. 

 

Việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp chỗ đông người góp phần cho công tác phòng, chống dịch 
bệnh trên địa bàn tỉnh được hiệu quả 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An - Huỳnh Cao Chánh mới ký văn 
bản khuyến nghị ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra diễn biến phức tạp, để hạn chế các 
hoạt động tập trung đông người, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị 
phối hợp thông báo, khuyến nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành 
chính ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa 
chỉ https://dichvucong.longan.gov.vn hoặc gửi hồ sơ, nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích với đường dây nóng hỗ trợ 0918 606 969. 

Sở này cũng đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện, bộ phận một cửa cấp 
xã tăng cường hướng dẫn, khuyến nghị tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 
dịch vụ bưu chính công ích. 

Qua đó góp phần cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được đồng bộ và hiệu 
quả./. 

Tấn Lộc 

 

 


