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Nguồn: Báo Hà Tĩnh 

Ngày đăng: 05/08/2020 
Mục: Chính quyền 

Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên tại trụ sở Bưu điện huyện 
trong tháng 8 

Mô hình Trung tâm Hành chính công Cẩm Xuyên đặt tại trụ sở Bưu điện huyện thuộc 
“Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh” do UBND tỉnh triển khai. 

Chiều 5/8, Ban chỉ đạo đề án chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện dịch vụ 
bưu chính công ích (BCCI) tổ chức họp đánh giá hoạt động sau khi chuyển địa điểm Trung 
tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên sang Bưu điện huyện. 

Sau 1 tháng chuyển địa điểm làm việc về Bưu điện huyện, các hoạt động của Trung tâm Hành 
chính công huyện bắt đầu đi vào ổn định; công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cá nhân, tổ 
chức được khách hàng hài lòng. 

 

Sau 1 tháng chuyển địa điểm, Trung tâm Hành chính công huyện nhận được nhiều đánh giá 
tích cực của khách hàng 

Tổng hồ sơ tiếp nhận là 470, trong đó, đã giải quyết 344 hồ sơ, đang giải quyết 113 hồ sơ, 
đang chờ bổ sung 5 hồ sơ và 8 hồ sơ được trả về do không đủ điều kiện giải quyết. 

Hiện nay, Bưu điện huyện đã bố trí 2 nhân viên thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên các lĩnh vực 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Hoàng Anh: Bưu điện cần hoàn thiện một số 
trang thiết bị nhằm tạo điều kiện cho Trung tâm hoạt động hiệu quả như: hệ thống xếp hàng 
tự động, camera giám sát... 

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn xảy ra vướng mắc, chủ yếu liên quan đến thiếu một số 
thiết bị, cơ sở vật chất, kinh phí chi thường xuyên… 

Đặc biệt, liên quan đến cơ chế hoạt động, đến nay, chưa có văn bản nào quy định nên gây khó 
khăn trong quá trình thí điểm thực hiện. 



 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Long Giang góp ý về các hạng mục về cơ sở vật chất, hạ 
tầng tại Trung tâm Hành chính công huyện 

Tại buổi làm việc, các thành viên ban chỉ đạo đã đánh giá, góp ý một số vấn đề như: Bưu điện 
tỉnh cần bố trí không gian, quầy giao dịch hợp lý; bố trí nhân lực; đầu tư thêm các trang thiết 
bị quan trọng như: hệ thống xếp hàng tự động, camera giám sát… Huyện Cẩm Xuyên cần tính 
toán các phương án tài chính để đề xuất cơ chế nhằm vận hành Trung tâm Hành chính công 
đúng quy định. 

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bùi Đắc Thế đề nghị tổ giúp 
việc hoàn thiện các bước, phát huy trách nhiệm của các bên để sớm khai trương Trung tâm 
Hành chính công huyện Cẩm Xuyên trong tháng 8/2020. 

Liên quan đến cơ chế đầu tư, tài chính sẽ chờ văn bản hưởng dẫn của tỉnh. Riêng cơ chế hoạt 
động, về bản chất không thay đổi, chỉ thực hiện “đổi vai” chuyển giao một số nhiệm vụ hành 
chính công thực hiện qua bưu chính công ích. 

Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Hành chính công huyện và Bưu điện Cẩm 
Xuyên trong quá trình thực hiện nhằm phát huy hiệu quả thí điểm đầu tiên của tỉnh về chuyển 
giao nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích. 



 

Nguồn: Đảng bộ TPHCM 

Ngày đăng: 06/08/2020 
Mục: Tin tức 

TPHCM chi trả lương hưu qua bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 

 

Nhân viên Bưu điện TPHCM tới tận nhà người chi trả lương hưu cho người về hưu ở quận 1, 
TPHCM. Nguồn: Báo SGGP 

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP, 
Bưu điện TP, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn về việc tiếp tục thực hiện chi trả lương 
hưu qua bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, UBND TP chấp thuận chủ trương, giao Bưu điện TP chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm 
xã hội TP và UBND các cấp tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bắt đầu từ kỳ 
chi trả tháng 8/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo phương án đề xuất của 
Bảo hiểm xã hội TP. 

Cùng với đó, giao UBND quận, huyện chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn phối hợp với Bưu 
điện TP kịp thời thông tin cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH về việc thay đổi 
hình thức, thời gian và địa điểm chi trả; đồng thời tuyên truyền vận động nhận lương hưu qua 
tài khoản cá nhân. 

Theo báo cáo phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bắt đầu từ kỳ chi trả tháng 8/2020 
qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn TP như sau: Chi lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài 
khoản ATM, Bưu điện TP chuyển tiền vào tài khoản người hưởng. 

Về chi lương hưu và trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt, Bưu điện TP thực hiện chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH tại nhà đối với người hưởng thuộc diện sau: Người hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên (không thu phí). Người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó 
khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại 
các cơ sở bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú (không thu 
phí). Người hưởng đề nghị với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà (có thu phí). 

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Bưu điện TP 
phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 để 
có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng phù hợp điều kiện cụ thể của địa bàn. 

Đối với người hưởng còn lại, Bưu điện TP tổ chức các điểm chi trả tại mỗi phường, xã, ít nhất 
1 điểm chi (hiện nay đa số điểm chi là trụ sở UBND phường, xã). Bưu điện TP phối hợp với 



UBND phường, xã thông báo người hưởng đến điểm chi nhận tiền theo từng khung giờ phù 
hợp, không để tụ tập quá 30 người, mỗi người cách nhau 2m theo chỉ đạo của UBND TP. 

Về thời gian chi trả hình thức tiền mặt, từ ngày 3 đến 10 hàng tháng kể cả thứ 7 tổ chức chi trả 
tại tất cả các điểm chi trả (trừ ngày nghỉ lễ, Tết). Từ ngày 11 đến hết ngày 25 của tháng tiếp 
tục chi trả tại các điểm chi của Bưu điện trung tâm theo quy định hiện hành của BHXH Việt 
Nam và Hợp đồng chi trả và quản lý người hưởng của Bảo hiểm xã hội TP, Bưu điện TP. 

Vân Minh 

 



 

Nguồn: Báo Nam Định 

Ngày đăng: 06/08/2020 
Mục: Tin tức 

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

Nhằm góp phần thực hiện lộ trình BHYT toàn dân gắn với chương trình xây dựng NTM nâng 
cao, kiểu mẫu, ngay từ đầu năm 2020 BHXH tỉnh luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của 
ngành, sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT và TH tỉnh đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách BHYT; đa dạng hóa các hoạt động tuyên 
truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan như: pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại khu vực 
trung tâm huyện, thành phố, tăng cường tuyên truyền chính sách BHYT trên hệ thống truyền 
thanh xã, phường, thị trấn. Thực hiện chủ trương của BHXH Việt Nam về đa dạng hóa hệ 
thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng để mở rộng đối tượng tham 
gia, BHXH tỉnh triển khai tổ chức khảo sát, thực hiện bước đầu, thu dung và tập huấn nghiệp 
vụ cho các nhân viên đại lý thu. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 600 đại lý thu BHXH, BHYT tại 
226 xã, phường, thị trấn. BHXH tỉnh tổ chức các đợt tập huấn cho các nhân viên đại lý thu, 
cấp giấy chứng nhận, thẻ đại lý để hành nghề theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin; đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ thông tin; tiếp nhận kịp thời 
các chương trình ứng dụng do BHXH Việt Nam chuyển giao; bổ sung vào hoạt động nghiệp 
vụ phù hợp với yêu cầu phát triển của công nghệ thông tin và nhiệm vụ của ngành BHXH. 
Các chương trình phần mềm được quản lý, khai thác và sử dụng đạt hiệu quả cao, góp phần 
nâng cao chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ cho các đại lý thu.  

 

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên 
truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 

gia đình tháng 7-2020. 

Để nâng cao hiệu quả các đại lý thu BHYT, BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ 
động trực quan; phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Sở Y tế... cung cấp 
hàng nghìn tờ rơi phổ biến chính sách BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên tới nhân 
dân trên địa bàn tỉnh, đến các trường học, các làng nghề trọng điểm, UBND các xã phường thị 
trấn, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh. Mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19, 
BHXH tổ chức được trên 20 cuộc đối thoại chính sách BHXH, BHYT, giúp người dân được 
nắm bắt thông tin chính sách BHXH, BHYT một cách trực tiếp và hiệu quả, đồng thời cơ 
quan BHXH kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT của người dân để có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và sự 



thuận tiện cho người tham gia. Trong tháng 7-2020, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ 
chức lễ ra quân phát động “Toàn dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện”.  

Đến tháng 7-2020, Hải Hậu có những kết quả đáng khích lệ, trong đó đạt và vượt cả 3 tiêu 
chí: đối tượng tham gia BHYT tăng so với cùng kỳ năm 2019; công tác thu BHYT; nâng cao 
chất lượng công tác KCB BHYT. Để mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHYT có hiệu 
quả, Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân của huyện Hải Hậu chỉ đạo BHXH huyện 
phối hợp với các ngành chức năng tăng cường, mở rộng tuyên truyền, vận động, phổ biến các 
chế độ, chính sách, pháp luật, hướng dẫn thủ tục thực hiện BHYT không chỉ đối với người lao 
động, người sử dụng lao động mà còn đến cả mọi người dân với nhiều hình thức. Bên cạnh 
đó, BHXH huyện phối hợp với Phòng Y tế, Phòng LĐ-TB và XH huyện, Hội Phụ nữ, Hội 
Nông dân, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với nhân dân ở 
hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện tích 
cực lồng ghép tuyên truyền chính sách BHYT với các chương trình hoạt động của cơ quan, 
đơn vị. Phòng LĐ-TB và XH phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện, các xã, thị trấn rà soát 
thông tin cá nhân, lập danh sách các nhóm đối tượng chính sách được hưởng BHYT để phục 
vụ cho việc cấp thẻ BHYT hàng năm, đảm bảo đối tượng được cấp thẻ kịp thời và đúng qui 
định. BHXH phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa huyện tạo điều kiện cho cán bộ giám 
định BHYT tại Bệnh viện, làm tốt công tác KCB cho bệnh nhân có thẻ BHYT đảm bảo quyền 
lợi, chế độ cho người bệnh. BHXH huyện phối hợp với cơ quan liên quan mở đại lý thu 
BHXH - BHYT tại Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn; hiện nay có thêm đại lý thu BHYT tại 
Hội Chữ thập đỏ và Hội LHPN huyện tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc tham 
gia BHXH, BHYT. Tại Xuân Trường, BHXH tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ huyện tổ chức 
hội nghị tuyên truyền cho gần 300 người là các chi trưởng, hội viên hội phụ nữ thôn, tổ trên 
địa bàn thị trấn Xuân Trường và xã Xuân Tiến. Nội dung tuyên truyền tập trung khẳng định 
vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, nhất là BHYT, trong hệ thống an sinh xã hội. Đồng chí 
Đỗ Văn Nhiên, Giám đốc BHXH huyện Xuân Trường cho biết: Những năm trước, việc phát 
triển đối tượng tham gia BHYT ở Xuân Trường còn gặp rất nhiều khó khăn. Đối tượng có thẻ 
BHYT chủ yếu là diện bắt buộc, tỷ lệ người tham gia BHYT tự nguyện rất thấp; nhiều địa 
phương tỷ lệ tham gia BHYT với giá trị thẻ từ 3 tháng đến 6 tháng. Một trong những nguyên 
nhân là do số lượng người dân trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa quê đông; công tác tuyên 
truyền về chính sách BHYT còn khô khan, đơn điệu dẫn tới nhận thức của nhiều người về 
BHYT còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng “khi bị ốm mới tham gia”. Một bộ phận người dân chưa 
tin tưởng vào chất lượng dịch vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Từ chỗ chỉ xếp ở 
nhóm trung bình, Xuân Trường đã vươn lên tốp dẫn đầu các địa phương trong tỉnh về phát 
triển BHYT tự nguyện. 7 tháng năm 2020, toàn huyện đạt trên 91% dân số tham gia BHYT. 
Nhiều địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT cao như: Xuân Ngọc, Xuân Hồng, Xuân Vinh, 
Xuân Tân, Xuân Thành, Xuân Hòa. Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn toàn huyện 
đạt gần 99%. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa (Xuân Trường) cho 
biết: Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, 100% các xóm của Xuân Hòa đều đưa 
chỉ tiêu độ bao phủ BHYT làm tiêu chí xếp loại xóm NTM bền vững và phát triển, đến nay, 
toàn xã có 92% dân số tham gia BHYT; trong đó, có gần 1.000 hộ gia đình tham gia BHYT; 
100% học sinh khối tiểu học, THCS trên địa bàn xã tham gia BHYT. 

Những tháng cuối năm 2020, BHXH tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu do BHXH Việt 
Nam giao. Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 92% dân số toàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công 
tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; trong đó, tập trung đẩy mạnh đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chủ động đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, 
BHYT, BHTN theo đúng thời gian quy định, hạn chế mức thấp nhất nộp chậm, nợ đọng. Tổ 
chức cấp thẻ BHYT kịp thời, đúng đối tượng. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong 
công tác KCB BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho 
người tham gia BHYT khi đi KCB tại các cơ sở y tế.  



Đồng chí Trần Văn Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để thực hiện có hiệu quả chương 
trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu thời kỳ 4.0, đề nghị UBND các huyện, thành phố, 
trên cơ sở chỉ tiêu bao phủ BHYT được UBND tỉnh giao tại Quyết định 2699/QĐ-UBND 
ngày 9-12-2019, thực hiện điều chỉnh, giao lại chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2020 và những 
năm tiếp theo cho từng xã, phường, thị trấn. Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu của các đơn vị 
hàng năm. Chỉ đạo các xã, phường quyết liệt trong việc đẩy mạnh việc phát triển đối tượng 
tham gia BHYT, coi đó là một nhiệm vụ chính trị của địa phương. Không để tình trạng các xã, 
thị trấn sau khi được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới lại sụt giảm tỷ lệ bao phủ BHYT. 
Đưa chỉ tiêu hoàn thành bao phủ BHYT là chỉ tiêu bắt buộc phải đạt khi xét khen thưởng các 
đơn vị (trường học phải đạt 100 HSSV tham gia BHYT, đơn vị sử dụng lao động phải tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN cho 100% người lao động trong diện). Chỉ đạo các phòng, ban 
chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phát triển đối tượng tham 
gia BHYT trên địa bàn các xã, phường, thị trấn và việc chấp hành các quy định về pháp luật 
BHYT của các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn. Có những biện pháp 
mạnh để xử lý các doanh nghiệp cố tình không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động./. 

 

 


