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Chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 

Với mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo trợ 
xã hội, người có công với cách mạng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh 
và Bưu điện tỉnh tiến hành cấp phát lương hưu, trợ cấp xã hội một lần cho cả tháng 4 và 
tháng 5/2020. Đồng thời, nếu đối tượng có yêu cầu sẽ được nhân viên bưu điện phát tại nhà. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh cấp phát lương tháng 4, 5/2020 tại nhà cho người hưởng tại phường 
Phương Lâm (TP Hòa Bình). 

Để thực hiện chủ trương của BHXH Việt Nam về việc phát lương hưu phòng, chống dịch 
Covid-19, ngày 1/4/2020, BHXH tỉnh đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 
5/2020 trong cùng một kỳ chi trả qua hệ thống bưu điện. Thời gian chi trả từ ngày 16/4 - 
25/5/2020. 

Ngành Bưu điện tiến hành chi trả tận nhà cho tất cả người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa 
bàn nhận lương hưu hàng tháng, tuy nhiên, người hưởng phải thực hiện: đăng ký thông tin 
nhận tiền trên địa chỉ website www.ansinhxahoi.vnpost.vn, hoặc thông qua số hotline 
1900.545481 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên Bưu 
điện huyện để nhân viên tiếp nhận thông tin và thực hiện khai báo trên website cho người 
hưởng. Nhân viên chi trả được đo thân nhiệt trước mỗi ca chi trả, có phiếu ghi kết quả do 
Giám đốc Bưu điện tỉnh ký xác nhận; xịt nước rửa tay, sát khuẩn; nhân viên chi trả, người 
hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả; giữ khoảng cách trong giao tiếp tối thiểu 2 
m. 

Thực hiện chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu điện đối với những trường hợp đặc biệt như 
người muốn hưởng sớm, người hưởng không thể sắp xếp thời gian để nhận tiền tại nhà; người 
hưởng đã đăng ký nhận tiền tại nhà, nhưng nhiều lần nhân viên chi trả liên lạc vẫn không sắp 
xếp được lịch nhận tiền tại nhà; người hưởng có địa chỉ nhận tiền không đúng địa bàn nhận 
lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Mỗi điểm chi trả đảm bảo số lượng người tập trung tại 
một thời điểm lĩnh tiền theo đúng quy định của Chính phủ, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m 



trong giao tiếp, xếp hàng; xịt nước rửa tay, sát khuẩn, yêu cầu việc đeo khẩu trang đối với tất 
cả người hưởng khi đến lĩnh tiền. 

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ chủ động phối 
hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để xin ý kiến chi 
trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly. 

Đối với người hưởng đăng ký nhận tiền qua tài khoản ATM: Bưu điện tỉnh chuyển tiền lương 
hưu, trợ cấp BHXH cả 2 tháng (tháng 4 - 5/2020) vào tài khoản của người hưởng ngay sau khi 
nhận được tiền, danh sách do BHXH tỉnh chuyển sang. 

Đồng chí Đặng Bá Lộc, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Hiện nay, ngành chi trả cho 34.723 
người hưởng lương hưu, trong đó, 25.929 người hưởng BHXH, 8.802 người có công. Với 
hình thức chi trả này rất thuận tiện cho người hưởng lương, trợ cấp xã hội và đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, đối với ngành Bưu điện gặp nhiều khó khăn về an 
toàn phòng dịch, an toàn tài chính. Nhất là trường hợp danh sách chi lương hàng tháng chỉ có 
địa chỉ tổ, xóm, không có số nhà, việc nhân viên tìm đến từng hộ rất khó. Ngành mong muốn 
các cấp chính quyền địa phương nơi cư trú hỗ trợ cho việc chi trả. Do phải tổ chức chi trả tại 
nhà, nên thời gian chi trả sẽ kéo dài hơn thời gian dự kiến. Bưu điện tỉnh đề nghị người hưởng 
phối hợp trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng dịch: đeo khẩu trang khi lĩnh 
lương hưu tại nhà hoặc tại điểm chi trả, rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn trước khi giao 
tiếp với nhân viên chi trả, tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của nhân viên Bưu điện về giữ khoảng 
cách an toàn trong giao tiếp. 
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Doanh nghiệp bưu chính gấp rút xây dựng ứng dụng chống dịch Covid-19 

Cùng với đẩy mạnh hoạt động chuyển phát để đảm bảo dòng chảy vật chất chủ lưu của 
xã hội trong đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp bưu chính còn gấp rút xây dựng và 
triển khai nhiều hệ thống ứng dụng công nghệ để chống dịch hiệu quả. 

Đảm bảo dòng chảy vật chất chủ lưu của xã hội 

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngành, lĩnh vực trong đời sống xã hội phải tạm 
dừng hoạt động để tuân thủ quy định giãn cách xã hội, cách ly toàn xã hội. 

Hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, rất nhiều người dân, doanh nghiệp đã thay 
đổi hành vi, lối sống sang môi trường trực tuyến (online), từ làm thủ tục hành chính đến mua 
sắm hàng hóa tiêu dùng. Bước cuối cùng của hầu hết các giao dịch online đó – đưa hồ sơ, tài 
liệu, bưu phẩm, hàng hóa đến tận tay người dân, doanh nghiệp – không thể thiếu sự hỗ trợ của 
lực lượng bưu chính, chuyển phát. 

 

Bưu tá vẫn hiện diện trên mọi nẻo đường để giúp người dân yên tâm "ở nhà chống dịch".

Trong bối cảnh đặc biệt này, nhiều dịch vụ mới, nhiều quyết định đột phá, táo bạo đã được 
doanh nghiệp bưu chính triển khai để hoàn thành sứ mệnh “lưu thông dòng chảy vật chất chủ 
lưu của xã hội”. 

Điển hình như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) đã hợp tác với 
VietnamAirlines dành riêng một chuyến bay mỗi ngày tuyến Hà Nội - TP.HCM và ngược lại 
(từ thứ Ba đến thứ Bảy hàng tuần) để vận chuyển hàng hoá, ưu tiên bưu gửi dịch vụ chuyển 
phát nhanh EMS. Thời điểm hiện tại, VietnamPost là doanh nghiệp bưu chính trong nước đầu 
tiên thuê riêng một máy bay để chuyên chở hàng hóa. Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) 



đánh giá đây là một sáng kiến độc đáo, sáng tạo, là kinh nghiệm hay có thể chia sẻ với bưu 
chính các nước. 

Những hệ thống công nghệ chống dịch được xây dựng “thần tốc” 

Ngay từ giai đoạn đầu phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, các doanh nghiệp bưu chính 
đã tích cực chung tay xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ phòng chống dịch. 

Chẳng hạn, 52.000 cán bộ công nhân viên, người lao động Vietnam Post trên khắp cả nước đã 
nhanh chóng thu thập dữ liệu cơ sở lưu trú toàn quốc phục vụ công tác quản lý khách lưu trú 
kết nối với thông tin phòng chống dịch trên Hệ thống khai báo sức khoẻ du lịch 
ncov.moh.gov.vn. 

Không chỉ vậy, nhiều hệ thống ứng dụng công nghệ phòng chống dịch đã được gấp rút nghiên 
cứu, triển khai bởi chính đội ngũ những người bưu chính Việt Nam. Việc này trước đây ít 
người nghĩ đến hoặc nghĩ là sẽ có thể làm được. 

 

Hệ thống đăng ký chi trả tại nhà giúp người dân hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm 
dịch bệnh. 

Một trong những sản phẩm công nghệ được công chúng nhiệt tình ủng hộ, đánh giá cao là hệ 
thống đăng ký chi trả tại nhà ansinhxahoi.vnpost.vn do Vietnam Post xây dựng, giúp hàng 
triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp người có công với cách mạng, trợ cấp xã hội và bảo trợ 
xã hội có thể hạn chế tiếp xúc đông người, tránh lây nhiễm dịch bệnh. 

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Kiêm Văn, Giám đốc CNTT của Vietnam Post cho 
biết: “Việc xây dựng hệ thống này rất cấp bách, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. 
Hệ thống đã được các kỹ sư công nghệ của Bưu điện Việt Nam tập trung phát triển trong 4 
ngày liên tục, hiện đã sẵn sàng để phục vụ người dân cả nước. Đây là hệ thống ứng dụng công 
nghệ được triển khai gấp rút nhất từ trước tới nay của Vietnam Post”. 

Bên cạnh hệ thống đăng ký chi trả tại nhà nêu trên, Vietnam Post còn nghiên cứu, xây dựng 
và triển khai nhiều hệ thống ứng dụng công nghệ phòng chống dịch khác như: Hệ thống tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện; Bản đồ vùng dịch tại 
ứng dụng NCOVI, hiển thị dữ liệu về dịch bệnh, giúp người biết rõ vùng cách ly, khoảng cách 
đến các điểm cần quan tâm liên quan đến dịch bệnh... 



 

23 triệu địa chỉ đã được gán mã trên hệ thống bản đồ số Vmap. 

Đặc biệt, triển khai nhiệm vụ do Bộ TT&TT giao, đến nay, hơn 23 triệu địa chỉ trên toàn quốc 
đã được Vietnam Post gán mã lên hệ thống bản đồ số Vmap, góp phần hỗ trợ các cơ quan 
hành chính nhà nước thực hiện tốt nhất các công việc liên quan tới giấy tờ có địa chỉ của công 
dân. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hoạt động cứu trợ, cấp cứu cũng được 
thực hiện nhanh và chính xác hơn nhờ mã địa chỉ. 

Theo đánh giá của UPU, bản đồ số với mã địa chỉ bưu chính sẽ là công cụ hữu hiệu để chính 
quyền triển khai các dịch vụ khẩn cấp hoặc tổ chức cung cấp vật tư y tế. Tuy nhiên, ở nhiều 
quốc gia phát triển, nơi tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên căng thẳng, việc lập bản đồ số 
ứng dụng mã địa chỉ bưu chính vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. 

Đối chiếu với hoạt động của bưu chính Việt Nam, việc gán mã hơn 23 triệu địa chỉ đã và đang 
đưa Việt Nam thành “điểm sáng” về hoạt động ứng dụng công nghệ phòng chống dịch bệnh 
của các nước thành viên UPU. 

Ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số 

Ở góc nhìn chuyên ngành TT&TT, những hệ thống ứng dụng công nghệ phòng chống dịch 
bệnh do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam xây dựng là kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Bộ 
trưởng Bộ TT&TT phát động Cuộc vận động Ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số. 

“Khó khăn lớn nhất là các công việc đều rất gấp, do nhiệm vụ tới bất ngờ, phải chuyển đổi 
ngay, do đó mà anh em chúng tôi phải “cày” ngày đêm. Các hệ thống đều có quy mô toàn 
quốc, vận hành cơ sở dữ liệu lớn nên vấn đề chuẩn bị hạ tầng và đảm bảo an toàn thông tin 
cũng rất thách thức trong điều kiện phải làm trong thời gian ngắn”, Giám đốc CNTT Vietnam 
Post Vũ Kiêm Văn chia sẻ. 

Dù vậy, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp bưu chính đã làm được những 
việc tưởng chừng không thể. “Đây là những sản phẩm số được đánh giá là theo đúng theo chủ 
trương của Bộ TT&TT về việc chú trọng triển khai ứng dụng các nền tảng, ứng dụng công 
nghệ số nhằm hạn chế tiếp xúc trong thời kỳ dịch Covid-19”, ông Vũ Chí Kiên Phó Vụ trưởng 
Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT nhận xét. 



Cũng theo ông Vũ Chí Kiên, “lựa chọn công nghệ là đòn bẩy cho chuyển đổi số, Chỉ thị số 
16/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT thể hiển quyết tâm toàn ngành TT&TT đồng lòng, 
chung tay, nhanh hơn nữa, sáng tạo hơn nữa thực hiện công cuộc chuyển đổi số, khởi tạo cuộc 
sống số, tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Triển khai Chỉ thị 16, 
các doanh nghiệp bưu chính lớn đã chủ động phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số hỗ 
trợ xây dựng cuộc sống số đáp ứng nhu cầu cuộc sống thường ngày của người dân tại nhà, 
duy trì hoạt động của các cơ sở cung ứng dịch vụ thiết yếu cho người dân”. 

Bình Minh 
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Bảo đảm phòng dịch trong chi trả chế độ hưu trí và trợ cấp Bảo hiểm xã hội 

Để hạn chế việc tập trung đông người trong thời gian dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo 
của Chính phủ và tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh (BHXH) đã chủ động các giải 
pháp phù hợp nhằm chi trả tiền nhanh nhất cho các đối tượng hưu trí và hưởng trợ cấp 
BHXH, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Vợ chồng ông bà Nguyễn Thị Phương ở phường Ka Long được cán bộ BHXH và Bưu điện TP 
Móng Cái chi trả tiền chế độ tại nhà. 

Thực hiện chỉ đạo của BHXH tỉnh Quảng Ninh về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và 5-2020 qua hệ thống bưu điện vào cùng kỳ và với 
những trường hợp khó khăn sẽ ưu tiên chi trả sớm và chi trả tại nhà. Tại TP Móng Cái, nhiều 
trường hợp khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt đã được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà 
từ ngày 9-4 nhờ sự chủ động, nỗ lực từ cơ quan BHXH thành phố. 

Những tháng trước, bà Nguyễn Thị Phương ở phường Ka Long, TP Móng Cái vẫn phải đạp 
xe lên phố để lĩnh lương hưu, nhưng trong tháng 4 này, cả hai ông bà thoải mái ở nhà, vừa 
thực hiện giãn cách xã hội theo đúng chủ trương của Chính phủ và tỉnh, thành phố, vừa được 
lĩnh hai tháng lương hưu do nhân viên Bưu điện và BHXH TP Móng Cái đem tới phát tại nhà. 
Bà Phương phấn khởi cho biết: Do tình hình dịch Covid-19 nên chúng tôi ở nhà thực hiện 
giãn cách xã hội đúng quy định và được các ngành chức năng triển khai phát lương hưu đến 
tận nhà, tôi rất xúc động và thấy đây là cách làm hay, thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà 
nước đối với người dân. 

Cũng như gia đình bà Phương, ông Phạm Ngọc Thanh nay đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe cũng 
yếu, đi lại rất khó khăn. Được lĩnh lương tại nhà thủ tục nhanh chóng, khẩn trương chỉ trong 
một vài phút mà không phải đi như mọi khi, ông Thanh vô cùng cảm kích và cảm ơn các cán 
bộ BHXH, bưu điện đã không quản ngại khó khăn, trong lúc mọi người thực hiện lệnh cách ly 
để phòng, chống dịch đã đến tận nhà phát lương sớm cho mọi người. 



 

Cán bộ BHXH và Bưu điện TP Móng Cái đến từng nhà đối tượng khó khăn  
để chi trả tiền chế độ. 

Bà Bùi Diệu Ngọc, Giám đốc BHXH TP Móng Cái cho biết: Thực hiện chỉ đạo của BHXH 
tỉnh, BHXH TP Móng Cái đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ về chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH, BHTN tháng 4 và 5 cho gần 3.000 đối tượng thụ hưởng lương hưu và trợ cấp 
BHXH. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ Bưu điện để chi trả, phấn đấu hoàn thành xong trước 
ngày 25-4. Đối với những trường hợp đặc biệt như người thụ hưởng có hoàn cảnh khó khăn, 
chúng tôi phối hợp Bưu điện để chi trả tận nhà cho các đối tượng. 

Để tạo thuận lợi cho người dân được hưởng chế độ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-
19 hiện nay, BHXH TP Móng Cái đã phối hợp Bưu điện thành phố thực hiện chi trả lương 
hưu và trợ cấp BHXH cho các đối tượng từ ngày 9-4. Bên cạnh đó, BHXH thành phố đã chủ 
động khắc phục khó khăn, tăng cường lực lượng, bám nắm địa bàn, quyết tâm hoàn thành 
sớm việc chi trả tiền cho các đối tượng với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tính từ ngày 9 đến 
11-4, BHXH TP Móng Cái đã phối hợp bưu điện chi trả cho 15 đối tượng trợ cấp tuất hằng 
tháng với số tiền hơn 22 triệu đồng và chi trả trợ cấp hưu trí, mất sức cho 30 người với số tiền 
hơn 250 triệu đồng. 

Cùng với TP Móng Cái, các địa phương như huyện miền núi Bình Liêu, BHXH huyện đã 
phối hợp với bưu điện bắt đầu chi trả tiền cho các đối tượng từ ngày 10-4 và đến thời điểm 
này đã chi trả cho 38 người với số tiền gần 27 triệu đồng. TP Uông Bí đến thời điểm này đã 
chi trả cho gần 1.600 đối tượng với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Thị xã Quảng Yên chi trả cho hơn 
2.000 đối tượng với số tiền là 16 tỷ đồng và huyện Tiên Yên đã chi trả cho 186 đối tượng với 
số tiền 1,1 tỷ đồng. Như vậy, đến hết ngày 11-4, tỉnh Quảng Ninh đã có gần 4.000 đối tượng 
được hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. 

BHXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 125 nghìn đối tượng hưởng lương 
hưu và trợ cấp BHXH. Để chi trả chế độ cho các đối tượng trong thời gian phòng, chống dịch 
Covid-19, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, BHTN tháng 4 và 5-2020 qua hệ thống bưu điện vào cùng kỳ chi trả nhằm phòng, 
chống dịch Covid-19. Hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt được triển 
khai từ ngày 16-4 đến hết ngày 20-5 và đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, khó 
khăn thì BHXH sẽ phối hợp với bưu điện triển khai chi trả sớm hơn... 

BÀI VÀ ẢNH: QUANG THỌ 



 

Nguồn: Người Làm Báo 

Ngày đăng: 12/04/2020 
Mục: Thời sự  

Trả gộp một lần lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và 5/2020 

Để đảm bảo an toàn cho hơn 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) trong dịch Covid-19, chủ yếu là người cao tuổi hạn chế tối đa tiếp xúc nơi đông 
người, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kì tháng 4-
5/2020 gộp thành 1 lần. 

Người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH cần lưu ý: 

Thời gian thực hiện từ ngày 16/4 đến ngày 31/5/2020. 

Việc chi trả áp dụng đồng thời với cả 2 hình thức: 

- Nhận lương hưu qua thẻ ATM 

- Nhận tiền mặt tại Bưu điện. 

Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ ATM: Bưu điện sẽ chuyển 
tiền cả 2 tháng 4-5/2020 cho người hưởng. 

Đối với người hưởng đã đăng nhận tiền mặt hàng tháng tại Bưu điện: Nhân viên Bưu điện sẽ 
đến tận nhà để chi trả. 

Người hưởng cần đăng ký thông tin nhận tiền trước ngày 15/4/2020 bằng 1 trong 3 cách sau: 

- Tại Bưu điện quận, huyện (được thông tin chi tiết trên hệ thống thông tin xã phường, tổ dân 
phố) 

- Trên website: http://ansinhxahoi.vnpost.vn 

- Liên lạc với số điện thoại đường dây nóng 1900545481 của Bưu điện Việt Nam để được hỗ 
trợ. 

  

 

 



 

Nguồn: Báo Vĩnh Long 

Ngày đăng: 12/04/2020 
Mục: Xã hội  

Nhân viên bưu điện chi trả tại nhà cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 

Nhằm đảm bảo an toàn, kịp thời cho người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời 
gian dịch COVID-19, cơ quan BHXH phối hợp Bưu điện tỉnh Vĩnh Long thực hiện chi trả 
lương hưu tháng 4- 5/2020 bằng tiền mặt vào cùng một kỳ chi trả qua hệ thống bưu điện.  

Thời gian chi trả từ ngày 16/4-25/4/2020. Hình thức chi trả là nhân viên bưu điện đến tận nhà 
của người hưởng để chi trả trực tiếp cho người hưởng. Với người hưởng nhận tiền qua tài 
khoản thẻ ATM: thực hiện chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người hưởng, người 
hưởng rút tiền tại ngân hàng như bình thường. 

Để nhận tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong dịch COVID-19, có 3 cách đăng 
ký thông tin (thực hiện từ ngày 5- 14/4). Cách thứ nhất, truy cập 
website: http://www.ansinhxahoi.vnpost.vn (chọn cửa sổ chi trả lương hưu và thực hiện các 
bước tiếp theo). 

Cách thứ hai, gọi điện đến Tổng đài Hotline 1900.545481 của Bưu điện Việt Nam để được hỗ 
trợ nhập thông tin lên “Hệ thống đăng ký chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và chi trả bảo trợ 
xã hội, người có công tại nhà”. 

Cách thứ ba, liên hệ với nhân viên chi trả hoặc bưu điện quận/huyện (thông tin trên hệ thống 
thông tin xã- phường, tổ dân phố). 

MINH THÁI 

 



 

Nguồn: Báo Nhân Dân 

Ngày đăng: 12/04/2020 
Mục: Chính trị  

https://nhandan.com.vn/chinhtri/item/44027902-dan-van-kheo-tu-mo-hinh-toi-hien-thuc.html 

Ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện: Phát huy hiệu quả, gia tăng tiện ích 

Sau gần 4 năm triển khai, việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện đối với cá 
nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn tỉnh đang dần đi vào 
ổn định và đem lại những kết quả tích cực. 

Ngành Thuế tỉnh hiện đang quản lý thuế đối với 36.000 cá nhân nhân kinh doanh (tăng gần 
3.340 cá nhân so với năm 2019), tương ứng với số thuế phát sinh gần 18,5 tỷ đồng/tháng 
(tăng khoảng 1,6 tỷ đồng/tháng). Số tiền thuế thu từ hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khoán chiếm khoảng 5% tỷ trọng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. 

Đặc thù của hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán là có địa bàn phân tán 
rộng; hoạt động kinh doanh đa dạng, bao quát nhiều ngành nghề nhưng lại có quy mô nhỏ lẻ, 
hầu hết không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ... Trong khi đó, số lượng công 
chức thuế trực tiếp quản lý hộ cá nhân kinh doanh tại các đội thuế liên xã, phường, thị trấn 
chưa đáp ứng yêu cầu đã gây nhiều khó khăn trong quản lý thu thuế. Do đó, sự phối hợp giữa 
ngành Thuế và Bưu điện triển khai ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện đã góp phần giảm áp lực 
cho ngành Thuế. 

 

Bà Hồ Thị Lương Viên (bên trái), chủ hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên đường Hùng 
Vương, TP. Buôn Ma Thuột nộp thuế khoán cho cán bộ ủy nhiệm thu. 

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, nhiệm vụ thu thuế được đơn vị đốc 
thúc thường xuyên, giao chỉ tiêu hằng ngày, hằng tuần cho từng bưu điện trực thuộc; bưu điện 
huyện lại giao chỉ tiêu thu hằng ngày cho từng cán bộ ủy nhiệm thu. Để quản lý chặt chẽ hoạt 
động thu thuế, toàn ngành tổng kết kết quả thu vào cuối ngày và giao chỉ tiêu thu ngày hôm 
sau cho từng đơn vị, cá nhân theo phân cấp. 

Với sự nỗ lực của ngành Thuế và Bưu điện, hoạt động ủy nhiệm thu thuế đang dần đi vào ổn 
định. Năm 2019 ngành Bưu điện đã thực hiện thu hơn 268 tỷ đồng tiền thuế phát sinh từ các 
cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn, đạt 100% số thuế phát sinh phải thu. Có 



12/15 địa bàn huyện, thị xã và thành phố có kết quả ủy nhiệm thu thuế khoán đạt từ 100% trở 
lên so với số thuế phát sinh giao thu, tăng 68,4 tỷ đồng so với năm 2018. Tổng nợ thuế khoán 
trên địa bàn tính đến hết năm 2019 giảm 5,4 tỷ đồng so với năm 2018. Riêng từ đầu năm đến 
nay, Bưu điện tỉnh đã thu hơn 79 tỷ đồng tiền thuế, trong đó thuế môn bài hơn 9,2 tỷ đồng, 
thuế phát sinh tháng 1 gần 27 tỷ đồng, thuế phát sinh tháng 2 gần 21,3 tỷ đồng, thuế phát sinh 
tháng 3 gần 21,6 tỷ đồng. 

Không chỉ giảm áp lực cho ngành Thuế, góp phần quản lý thuế được tốt hơn, việc ủy nhiệm 
thu thuế qua Bưu điện còn tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ của 
mình với Nhà nước. Bà Hồ Thị Lương Viên, hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên đường 
Hùng Vương (phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) hơn 10 năm nay cho biết, do đặc thù địa 
điểm kinh doanh và nhu cầu thị trường nên vài năm trở lại đây gia đình không thuê người 
làm, hằng tháng bà phải trực tiếp lên cơ quan thuế nộp thuế, có lúc phải đóng cửa hàng. 
Nhưng nay có phương án ủy nhiệm thu, bà chỉ ở nhà làm việc vẫn đóng được thuế hằng tháng 
khi cán bộ Bưu điện đến cửa hàng phát thông báo thuế. 

Tương tự, bà Lê Thị Huyền Châu, chủ một hộ kinh doanh tạp hóa cũng trú phường Tự An cho 
biết, từ khi ngành Thuế thực hiện chủ trương ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện thì gia đình bà 
không còn phải đến trụ sở cơ quan thuế để nộp như trước đây. Đến kỳ nộp thuế sẽ có nhân 
viên Bưu điện đến tận nhà gửi thông báo và thu thuế theo quy định. Nhờ đó, bản thân những 
người nộp thuế khoán như bà đã giảm được thời gian, chi phí, không còn tình trạng chậm nộp 
thuế như trước. 

Theo đánh giá của ngành Thuế, ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện đối với hộ cá nhân kinh 
doanh là một trong những hoạt động góp phần đẩy nhanh lộ trình cải cách hành chính thuế; 
giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa công chức thuế với người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu 
cực phát sinh. Đồng thời, đẩy nhanh thực hiện xã hội hóa các dịch vụ công, tiết kiệm chi phí 
thông qua việc tận dụng hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực 
sẵn có của ngành Bưu điện. Và hơn hết, ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện đã góp phần gia tăng 
tiện ích cho người nộp thuế thông qua việc đa dạng hóa hình thức nộp thuế, tiết kiệm thời 
gian, chi phí cho người nộp thuế. 

Thanh Hường 

 

 



 

Nguồn: Báo Công An Nhân Dân 

Ngày đăng: 12/04/2020 
Mục: Văn hóa 

http://cand.com.vn/Chuyen-dong-van-hoa/Hoi-sach-online-de-chong-dich-COVID-590342/ 

Hội sách online để chống dịch COVID 

Chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 (21-4) trong “mùa dịch”, Hội Sách online dự 
kiến được tổ chức từ ngày 19-4 đến 20-5. 

Đây là hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành, 
Nhà Xuất bản thông tin và truyền thông, Cục Tin học hóa, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
thực hiện. Hội sách được tổ chức tại sàn Book365.vn trong hơn 1 tháng. Hội sách sẽ gồm các 
gian hàng giới thiệu sách trực tuyến của các nhà xuất bản, công ty phát hành; phục vụ bán 
sách online; các sự kiện giới thiệu sách mới; giao lưu, tọa đàm với tác giả, diễn giả trên không 
gian mạng. 

Dịp này, ban tổ chức còn có nhiều hoạt động tri ân bạn đọc, ủng hộ chung tay phòng, chống 
dịch bệnh do COVID-19. Các nhà xuất bản, đơn vị phát hành tổ chức trưng bày, quảng bá, 
bán sách tại các gian hàng; giới thiệu sách, lan tỏa văn hóa đọc qua các chương trình giao lưu, 
tọa đàm, hội thảo trên nền tảng mạng. 

Sách được độc giả đặt mua do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty Phát hành báo chí 
Trung ương vận chuyển. Từ Hội sách, sàn giao dịch điện tử sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển 
trở thành sàn giao dịch sách hiệu quả. 

N.H 

 

 

 


