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Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 11/03/2020 
Mục: Tin tức 

Tiện ích việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ 

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với BHXH tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH hàng tháng, mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người hưởng lương 
hưu, trợ cấp BHXH khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. 

 

Người dân đến nhận lương, trợ cấp BHXH tại Bưu cục phường Chiềng Lề (Thành phố). 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả, Bưu điện tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chi 
trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả đến tất cả 12 bưu điện huyện, thành phố và các 
phòng chức năng. Sau 2 tháng thực hiện việc lấy thông tin của người hưởng, Bưu điện tỉnh đã 
đồng loạt phát hành thẻ chi trả và thực hiện chi trả qua thẻ cho người hưởng lương hưu và trợ 
cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 11/2019. 

Hiện nay, Bưu điện tỉnh đang thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ chi 
trả do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành miễn phí và sử dụng thay thế phiếu lĩnh 
lương hưu, trợ cấp BHXH và giấy tờ tùy thân có ảnh của người lĩnh tiền. Mỗi người hưởng 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được cấp 1 thẻ. Thẻ chi trả lưu giữ toàn bộ thông tin cá 
nhân về chủ thẻ như: Hình ảnh, họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân, địa chỉ, 
lịch sử giao dịch nhận tiền... Nghĩa là với việc sử dụng thẻ chi trả này, khi đến lĩnh lương hưu, 
người hưởng không phải xuất trình giấy tờ tùy thân nữa. 

Đến nay, Bưu điện tỉnh đã phát hành 21.750  thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, 
Bưu điện tỉnh đang cập nhật thông tin người hưởng do cơ quan BHXH chia sẻ, do người 
hưởng cung cấp và do cơ quan bưu điện thu thập vào hệ thống công nghệ thông tin của ngành 
Bưu điện để hoàn thiện và phát hành nốt hơn 5.000 thẻ cho người được hưởng trên địa bàn 
toàn tỉnh. Việc sử dụng thẻ chi trả trong chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng mang 
lại nhiều lợi ích thiết thực. Đặc biệt các khoản chế độ, trợ cấp sẽ được tích hợp trên cùng một 
thẻ  giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc quản lý... 



Trong tương lai gần, thẻ chi trả điện tử còn tạo điều kiện cho người hưởng có thể nhận lương 
hưu, trợ cấp xã hội tại các điểm chi trả lương hưu bằng tiền mặt như hiện nay hoặc tại bất kỳ 
điểm Bưu điện nào, không phụ thuộc vào nơi đăng ký danh sách nhận ban đầu và có thể rút 
vào bất kỳ thời điểm nào thích hợp trong kỳ chi trả lương hưu. Bên cạnh đó, người hưởng có 
thể biết được lịch sử giao dịch lĩnh tiền thông qua Internet, điện thoại (sử dụng mật khẩu đã 
được cung cấp) hoặc tại các điểm cung cấp dịch vụ của Bưu điện. Đây là kết quả công tác cải 
cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin quan trọng nhằm phục vụ các đối tượng 
hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng ngày càng thuận lợi hơn. 

Quỳnh Ngọc 

 



 

Nguồn: Báo Pháp Luật Việt Nam 

Ngày đăng: 11/03/2020 
Mục: Dân sinh 

Nộp phạt vi phạm giao thông: mất 3 phút online, trả kết quả tận nhà 

Demo của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, người dân chưa có tài khoản trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia vẫn có thể nộp phạt trực tuyến. 

 

Thông tin trong cuộc họp giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 
với các bộ, ngành kiểm thử việc cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia, Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ 
Công an) - cho biết, Cục đã phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP), Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Vietcombank, Vietinbank làm việc không kể 
ngày nghỉ. 

"Đúng 9h tối 9/3 đã kết nối thành công dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giao thông đường bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia” – Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho 
biết – “Chúng tôi đã chi hết 12,5 triệu đồng để thử dịch vụ này. Chúng tôi phải trừ tiền thật 
và tài khoản thật, kết nối thành công và hôm nay chúng tôi mới tự tin báo cáo với Bộ trưởng”. 

Thiếu tướng Đức khẳng định, về quy trình, mọi điều kiện cần thiết đã xong và đã thực hiện 
thành công trên Cổng: “Demo của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, người dân chưa có tài 
khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia vẫn có thể nộp phạt trực tuyến”. 

Cụ thể, sau khi nhập số biên bản vi phạm hành chính; ngày, tháng, năm vi phạm; họ và tên, 
người vi phạm sẽ tìm ra quyết định, số tiền bị xử phạt của mình và thực hiện các bước thanh 
toán qua ngân hàng/trung tâm thanh toán, nhận biên lai. Cảnh sát giao thông căn cứ vào biên 
lai thu tiền phạt đó để trả giấy tờ cho người dân theo yêu cầu. 

“Người dân chỉ cần cầm biên bản xử phạt. Quy trình thực hiện với người thông thạo chỉ mất 3 
phút, còn thông thường mất khoảng 10 phút”, Thiếu tướng Lê Xuân Đức thông tin. 

Theo ông Đức, số biên bản xử phạt vi phạm hành chính sinh ra từng ngày, không phải là số 
duy nhất, vì vậy người dân phải sử dụng 3 trường thông tin trên để tìm ra quyết định xử phạt.  

Theo quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính, trong thời hạn 7 ngày, cơ quan có thẩm 
quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bởi, có hành vi có thể ra quyết định xử phạt 



ngay như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ…, nhưng có những hành vi cần phải xác minh làm rõ 
như giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp… 

Với hành vi có thể ra quyết định xử phạt ngay, sau ca công tác (4 tiếng), tổ tuần tra kiểm soát 
bàn giao giấy tờ biên bản cho bộ phận trực tại nhà để ra quyết định. 

Đại diện VNPT cho biết, người dân có thể thực hiện thanh toán tiền phạt xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và nhận kết quả tại nhà. 

Để thực hiện được dịch vụ này, người dân phải tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia. Sau khi thanh toán, Cổng sẽ chuyển toàn bộ thông tin hồ sơ của người vi phạm sang hệ 
thống của bưu điện, nhân viên bưu điện sẽ sang cơ quan Cảnh sát giao thông của các địa 
phương để nhận giấy tờ và chuyển trả cho người vi phạm. 

Mặc dù dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới đây 
chỉ thí điểm tại 5 tỉnh, thành: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận nhưng việc 
trả kết quả tại nhà được VNPT triển khai trên toàn quốc.  

Bách Nguyễn 



 

Nguồn: CTT Quảng Nam 

Ngày đăng: 11/03/2020 
Mục: Tin tức 

Núi Thành: Triển khai “Tháng đồng hành cùng Người nộp thuế thực hiện quyết toán 
thuế năm 2019” 

Chi cục Thuế huyện Núi Thành triển khai “Tháng đồng hành cùng Người nộp thuế thực 
hiện quyết toán thuế năm 2019” từ ngày 1/3/2020 đến ngày 30/3/2020. 

Trong thời gian cao điểm, Chi cục Thuế cử các công chức có kinh nghiệm về quyết toán thuế 
để hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân với 3 chức năng: Hỗ trợ về chính sách 
thuế, hỗ trợ về công nghệ thông tin và hỗ trợ về kê khai thuế với phương châm “Tận tâm lắng 
nghe, tận tình hướng dẫn, chu đáo phục vụ”. 

Để cùng góp phần phòng chống dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp và khó lường trong 
tình hình hiện nay, Chi cục Thuế cũng khuyến cáo cá nhân khi thực hiện quyết toán thuế và 
hoàn thuế thu nhập cá nhân nên gửi hồ sơ quyết toán thuế qua hệ thống bưu điện, hỏi vướng 
mắc về chính sách thuế khi quyết toán cần ưu tiên qua điện thoại; Đồng thời cơ quan thuế 
tăng cường hỗ trợ bằng phương thức điện tử như Zalo, Temview, Email, Etax….Chi cục Thuế 
huyện Núi Thành thực hiện hỗ trợ liên tục từ ngày 16.3 đến 30.3.2020 và trực tăng cường vào 
các ngày nghỉ (thứ 7). 

Trong quá trình thực hiện việc khai thuế điện tử trên máy tính, nếu có vướng mắc, liên hệ kịp 
thời với Nhóm hỗ trợ của Chi cục Thuế huyện Núi Thành (số điện thoại 0235.3870382; 
0235.2216247) để được hướng dẫn, giải đáp. Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số 
thực hiện đăng ký thuế, kê khai, gửi hồ sơ quyết toán thuế năm 2019 tại địa 
chỉ: http://thuedientu.gdt.gov.vn. 

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng đã đăng tải các tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập 
cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 trên Trang thông tin điện tử, địa chỉ: 
www.quangnam.gdt.gov.vn./.  

TD 

 



 

Nguồn: CTT Đắk Lắk 

Ngày đăng: 11/03/2020 
Mục: Tin tức 

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

Ngày 09/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1895/UBND-KSTTHC về việc tăng cường 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho phép Bưu điện tỉnh Đắk Lắk thực hiện giảm 50% giá cước 
tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với hồ sơ 
TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 
31/3/2020 như đề xuất tại Công văn số 238/BĐĐL-KHKD của Bưu điện tỉnh. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện giảm giá cước 
tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với hồ sơ 
TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thời gian nêu trên của Bưu 
điện tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh 
đăng tải thông tin, tuyên truyền về việc giảm giá cước để người dân, tổ chức, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh biết và tham gia sử dụng dịch vụ hiệu quả. Các sở, ban, ngành và Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh 
nghiệp trong việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

UBND huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng của địa phương (Trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền 
thanh cơ sở) về việc giảm giá cước tiếp nhận, chuyển trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích đối với hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từ 
ngày 09/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020; Phối hợp Bưu điện cùng cấp hướng dẫn, hỗ trợ việc 
thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích để người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng dịch vụ. Viễn thông 
Đắk Lắk chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện. 

VTLý  



 

Nguồn: TH Quảng Ninh 

Ngày đăng: 10/03/2020 
Mục: Xã hội 

Đưa các chính sách BHXH kịp thời đến người dân 

Để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác bảo 
hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), thời gian qua, công tác thông tin tuyên 
truyền chính sách BHXH được các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện. 

 

Vận động người dân xã Sơn Dương (TP Hạ Long) tham gia BHXH, BHYT tự nguyện 

Tỉnh, UBND các địa phương trên địa bàn đều đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT vào trong chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chung. Chính bởi vậy, các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh đều vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. 

Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh đã phối hợp với Trung tâm 
Truyền thông BHXH Việt nam tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng tuyên truyền trực tiếp 
cho 110 cán bộ viên chức ngành BHXH tỉnh, nhân viên bưu điện tại 14 huyện, thị xã, thành 
phố, nhằm nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các kỹ năng tuyên truyền. 

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã tiến hành ký kết nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan, 
ban, ngành, đoàn thể như: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Liên đoàn lao động, Sở LĐTB&XH, Hội 
Nông dân tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Bưu điện tỉnh... nhằm đẩy mạnh 
hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho 
các nhóm đối tượng. 

Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Hội nghị 
tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với nhân dân, người lao động; các chương trình 
phóng sự, tin, bài phản ánh hoạt động của ngành BHXH; các văn bản hướng dẫn thực hiện, 
các thủ tục tham gia để các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 
quyền lợi cho người lao động. 

Nhiều địa phương đã có những sáng kiến hay trong việc áp dụng công tác tuyên truyền đến 
từng nhóm đối tượng để đưa các chính sách BHXH, BHYT đến được với từng người dân, 



từng địa bàn, tổ dân, khu phố, như: Tổ chức các buổi tuyên truyền vào buổi tối để phù hợp 
đặc điểm khu dân cư; mang theo máy móc thiết bị công nghệ đến từng buổi tuyên truyền để 
có thể in và trả sổ cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị; tiến hành in 
ấn các đĩa CD với đầy đủ nội dung tuyên truyền phát cho các nhà văn hóa xã, phường, tổ khu 
để chiếu trong các buổi sinh hoạt tập thể, phát trên đài truyền thanh xã, phường... 

 

BHXH tỉnh hướng dẫn người dân TP Hạ Long tham gia BHXH tự nguyện 

Từ năm 2019 đến nay, BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị, thành phố phối hợp Liên đoàn Lao 
động tỉnh; ngành LĐTB&XH tỉnh tổ chức trên 153 Hội nghị đối thoại, tuyên truyền, phổ biến 
chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 10.200 người là đại diện các đơn vị hành chính sự 
nghiệp, các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, cán bộ công đoàn cơ sở, giáo viên, người lao 
động, hội viên hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

BHXH tỉnh còn phối hợp cùng các doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền, đối thoại về chính 
sách BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 200 đại biểu đại diện trên 30 đơn vị thuộc Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 110 công nhân lao động của Công ty may mặc 
Hoa Lợi Đạt thuộc tập đoàn Texhong ở Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà. Qua đó đã giải 
đáp trên 230 ý kiến của các đơn vị, người lao động về giải quyết chế độ cho người lao động, 
chế độ ốm đau thai sản, bệnh nghề nghiệp, chế độ một lần... 

Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin của 
ngành về BHXH, BHYT, BHTN cũng ngày càng phong phú, đa dạng, kịp thời hơn. 

Tuyên truyền trực quan ngày càng tăng cường, từ năm 2019 đến nay, ngành tổ chức treo hơn 
500 băng-zôn, áp phích tại các trụ sở BHXH tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và một số tuyến 
phố chính; in và cấp phát trên 400 nghìn tờ gấp những điều cần biết về BHYT, BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình, các quy trình, thủ tục tham gia BHXH bắt buộc, quy trình giải 
quyết chế độ BHXH cho người lao động trong các doanh nghiệp. 

Nhờ tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách mới về BHXH, BHYT, BHTN mà số 
người tham gia các loại hình bảo hiểm này ngày càng tăng. Hết năm 2019, toàn tỉnh có 
1.217.188 người tham gia BHYT, tăng 19.401 người so với cùng kỳ năm 2018. Số người 
tham gia BHXH là 251.849 người, trong đó có tới 10.526 người tham gia BHXH tự nguyện, 
tăng 5.517 người so với cùng kỳ năm 2018. 

Cầm Khuê 


