
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Đảng ủy Khối DNTW 

Ngày đăng: 13/02/2020 
Mục: Đơn vị trực thuộc 

Công bố Quyết định Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

Ngày 12/02, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã tổ chức 
Hội nghị công bố Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Nguyễn Xuân 
Lam - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty. 

 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công trao Quyết 
định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty VNPost cho đồng chí Nguyễn Xuân 
Lam. 

Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. 

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, có các đồng chí: Nguyễn Hải Thanh - Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Chu Quang Hào - Phó Bí Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. 

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã công bố Quyết định chuẩn y. 
Theo đó, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương đã trao Quyết định số 2236-QĐ/ĐUK ngày 10/2/2020 chuẩn y đồng chí Nguyễn 
Xuân Lam - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐTV giữ chức danh Phó bí thư 
Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Lam được giao trọng trách 
mới; khẳng định đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao để tiếp tục có đóng góp quan 
trọng hơn với sự phát triển chung của Tổng công ty trong thời gian tới. 



Đồng chí Phạm Tấn Công cho rằng, việc bổ sung đội ngũ lãnh đạo trẻ của Tổng công ty lần 
này thể hiện tinh thần đổi mới, là bước chuyển quan trọng của thế hệ lãnh đạo VNPost trong 
thời điểm Đại hội Đảng các cấp. 

Đồng chí lưu ý, công tác xây dựng Đảng trong năm 2020 của Đảng bộ Khối có rất nhiều việc 
phải làm, trong đó trước mắt là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 
2015-2020. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Nguyễn Xuân Lam cần tập trung cùng 
với tập thể Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, góp phần 
vào việc tổ chức thành công của Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Trong tổ 
chức Đại hội, cần chuẩn bị kĩ các nội dung của văn kiện, đặc biệt là nội dung trong lãnh đạo 
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty; đồng thời làm tốt 
công tác chuẩn bị nhân sự, đội ngũ lãnh đạo có đủ năng lực phẩm chất, có đủ tầm dẫn dắt 
Đảng bộ của Tổng công ty phát triển. Cùng với việc kiện toàn nhân sự, Đảng bộ Tổng công ty 
cần tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra giám sát, 
công tác dân vận trong thời gian tới. 

 

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh ngiệp Trung ương và Đảng ủy VNPost tặng 
hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Nguyễn Xuân Lam nhận nhiệm 
vụ mới. 

Đồng chí đề nghị, tân Phó Bí thư Đảng ủy VNPost phải trở thành hạt nhân trong xây dựng 
khối đoàn kết của tập thể lãnh đạo và Tổng công ty; đồng thời tiếp tục trau dồi về mặt chuyên 
môn, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, hoàn thành tốt công 
việc được tổ chức phân công; cùng với tập thể Đảng ủy tiếp nối truyền thống đoàn kết, xây 
dựng Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong sạch, vững mạnh. 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Nguyễn Hải Thanh khẳng định việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ lần này đã cơ bản đáp ứng yêu cầu để đảm bảo công tác Đảng của Tổng công ty hoạt động 
tốt. Bưu điện Việt Nam đang triển khai thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 



2020 - 2030. Mục tiêu đến năm 2030 doanh thu phải đạt 6 tỷ USD. Đây là giai đoạn sẽ có 
nhiều thách thức, nên vai trò của Đảng bộ Tổng công ty đặc biệt quan trọng trong việc lãnh 
đạo toàn mạng lưới thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hải Thanh đề nghị đồng chí Nguyễn Xuân Lam 
phát huy tối đa khả năng, năng lực để cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thực 
hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Đặc biệt với vai trò mới, Phó Bí thư sẽ là 
hạt nhân cùng với các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất, 
hoàn thành tốt mục tiêu đã đặt ra. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Tấn Công và đồng chí Nguyễn Hải Thanh, tân Phó 
Bí thư khẳng định sẽ cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt trọng trách mà lãnh 
đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo Tổng công ty giao, trọng tâm là 
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn mạng lưới, chăm lo đời sống cho hơn 5 vạn 
cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Tổng công ty. Trước mắt, cùng với Ban 
Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ tập trung hướng dẫn, tổ chức thành công Đại hội 
Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đồng chí cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ngừng trau dồi bản thân, tiếp tục cống 
hiến và nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tận tâm tận lực vì sự đổi mới toàn diện của Tổng 
công ty. 

P.V 

 

 



 

Nguồn: CTT Yên Bái 

Ngày đăng: 13/02/2020 
Mục: Văn hóa  - Xã hội 

Các DN bưu chính vận chuyển trang thiết bị y tế phòng chống dịch nCoV ra nước ngoài 
vì mục đích nhân đạo 

Nhằm hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân các quốc gia trong việc phòng, chống dịch viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có 
thông báo về việc chấp nhận vận chuyển ra nước ngoài các trang thiết bị y tế dùng cho việc 
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona vì mục đích nhân đạo. 

Theo đó, các doanh nghiệp bưu chính được chấp nhận, vận chuyển ra nước ngoài các trang 
thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (như 
khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế) vì mục đích nhân đạo thông qua Trung ương 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi ra nước ngoài các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra (khẩu trang y tế, nước sát trùng, 
găng tay y tế) vì mục đích nhân đạo qua đường bưu chính đều thông qua Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 Để đảm bảo việc chấp nhận, vận chuyển các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona ra nước ngoài đúng mục đích nhân đạo, các 
doanh nghiệp bưu chính phải có văn bản của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội 
Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong đó ghi rõ thông tin về loại hàng 
gửi, số lượng, tên, địa chỉ tổ chức nhận và các thông tin liên quan khác liên quan đến việc gửi 
hàng vì mục đích nhân đạo. 

Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, các tổ chức, cá 
nhân quán triệt và triển khai thực hiện. 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: EVA 

Ngày đăng: 13/02/2020 
Mục: Cư dân mạng 

Shipper bị cô gái bùng 2 chai nước rửa tay giá 500 nghìn, lý do khiến ai cũng phẫn nộ 

Chị H.N không ngờ rằng khách hàng của mình lại bùng hàng với lý do hết sức “vô tư” 
như vậy. 

Giờ đây, “boom hàng” đã trở thành một trào lưu của những kẻ xấu tính thích đặt cho sang 
nhưng khi hàng được giao đến lại chơi trò… mất tích. Và việc bùng hàng không chỉ khiến 
shipper khổ sở mà còn làm người bán lao đao, mất thời gian tìm cách xử lý số hàng ấy! 

Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện shipper bị bùng 2 chai nước rửa tay 1000ml trị 
giá 500 nghìn đồng gây xôn xao. Cụ thể, chị H.N (26 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Qua người 
quen, mình nhập được một thùng nước rửa tay về cho gia đình sử dụng. Sau đó còn dư vài 
chai, mình quyết định đăng bán lại giá gốc để mọi người cùng phòng chống dịch corona. 

Có một chị khách ở Sài Gòn vào đặt hàng khiến mình lăn tăn vì phải giao hàng xa, sợ đổ vỡ. 
Mình cũng thẳng thắn nói với chị rằng mình không bán hàng online, đây chỉ là chia sẻ hàng 
cùng nhau, giống như gom rồi mua chung. Chị năn nỉ khiến mình mềm lòng, lóc cóc ra bưu 
điện gửi hàng”. 

 

Chị H.N bị khách bùng 2 chai nước rửa tay giá 500 nghìn đồng. 

Khi gửi hàng xong, hôm qua (12/2), chị N. kiểm tra quá trình vận chuyển mới ngỡ ngàng thấy 
dòng chú ý: Người nhận từ chối nhận hàng, từ chối trả tiền. Chị liền gọi điện cho anh shipper 



thì biết được khi gọi khách để giao hàng, người này đã nói không thích nữa nên quyết định 
bùng hàng. 

“Mình có gọi cho chị khách ấy nhưng nói được vài câu thì tắt máy. Có lẽ đây là lần đầu tiên 
và cũng là lần cuối cùng mình bán hàng online. Mình đọc được khá nhiều câu chuyện shipper 
hoặc người bán hàng bị khách boom nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nạn nhân của “trào 
lưu” này”, chị H.N bức xúc. 

 

Đơn hàng của chị bị huỷ. 

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của chị H.N đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng 
mạng. Ai cũng búc xúc trước việc bùng hàng của vị khách, đồng thời gửi lời chia buồn với chị 
N.. 

Bạn Nam Vũ bình luận: “Khổ thân chị! Chị vừa “khởi nghiệp” mà đã bị người ta bùng hàng 
rồi. Tôi cũng không hiểu sao lại có những người đặt hàng rồi thản nhiên không lấy khiến cả 
người bán lẫn shipper khốn khổ như vậy!”. 

“Thật là thiếu ý thức quá đi! Đặt hàng cho sang miệng rồi từ chối nhận với lý do… không 
thích. Nếu ai cũng như cô này thì cánh shipper bỏ nghề mất thôi. Tôi hy vọng rằng mỗi người 
cần có một chút ý thức, người bán hàng – shipper họ cũng phải lao động vất vả nhiều lắm”, 
nickname Ngọc Anh bày tỏ. 

 

 



 

Nguồn: Tạp chí BHXH 

Ngày đăng: 14/02/2020 
Mục: Tin tức 

Quyết liệt triển khai nhiệm vụ thu, phát triển BHXH, BHYT 

Sáng ngày 13/2/2020, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thu 
BHXH, BHYT tháng 2 năm 2020. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chủ trì 
Hội nghị. 

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có: Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu; lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Đồng chí Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Tại điểm cầu địa phương có đại diện lãnh đạo BHXH, Bưu điện 63 tỉnh, thành phố, các phòng 
nghiệp vụ liên quan; BHXH các quận, huyện trên toàn quốc. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đánh giá công tác thu, phát 
triển BHXH, BHYT đầu năm 2020 đang có dấu hiệu chững lại; số tiền thu BHXH, BHYT 
toàn quốc đạt kết quả chưa như mong đợi. Chính vì vậy, để khắc phục được vấn đề này, 
BHXH các địa phương cần giữ được nhịp độ thu, giảm nợ, đẩy mạnh phát triển đối tượng 
tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu 
yêu cầu tại Hội nghị, các đại biểu tập trung bàn các giải pháp; BHXH các tỉnh, thành phố nêu 
những khó khăn vướng mắc, để Tổng Giám đốc, các ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam 
hướng dẫn, giải đáp; quyết liệt thực hiện theo tinh thần Công văn số 308/BHXH-BT gửi 
BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân 
dân về việc Đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT trong Quý I/2020, đặc biệt, cần đẩy mạnh 
phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hoàn thiện cơ bản dữ liệu hộ gia đình, cấp 
mã số BHXH với mục đích đảm bảo mỗi người lao động chỉ có 1 mã số BHXH. Phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW. 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN tháng 1 năm 2020, 
đồng chí Dương Văn Hào, Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 
31/1/2020, tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 15,121 triệu người, đạt 94,3% kế 
hoạch được giao; giảm 44,9 nghìn người so với năm 2019. Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, 
thành phố nguyên chính là do người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán chưa đi làm việc lại. 

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 550 nghìn người, đạt 45,8% kế hoạch giao; giảm 24 
nghìn đối tượng so với năm 2019. Nguyên nhân chính là do cuối năm 2019 vận động người 



tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 1 tháng, đến thời điểm hiện tại đối tượng 
chưa đóng tiền tham gia tiếp. 

Về phát triển đối tượng tham gia BHYT, tính đến hết ngày 31/1/2020, số đối tượng tham gia 
BHYT là 84,2 triệu người, đạt 95,6% kế hoạch giao, giảm 1,7 triệu người so với năm 2019. 
Nguyên nhân chính là do đối tượng hộ nghèo thoát nghèo, đối tượng được Quỹ kết dư hỗ trợ 
mua thẻ và hộ gia đình đã hết hạn thẻ chưa tham gia lại. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 
đạt 5,9% kế hoạch giao, tổng số tiền còn lại phải thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến 
31/1/2020 chiếm 5,6% số phải thu. Trong đó, một số địa phương phối hợp với cơ quan tài 
chính chuyển đủ số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng của quý I/2020 là Điện Biên, 
Kon Tum; Cao Bằng… 

Từ những kết quả nêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục 
tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền với công tác thu BHXH, BHYT, 
BHTN; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ 
BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất theo chỉ tiêu của BHXH Việt Nam giao năm 
2020. Trong đó, chỉ đạo, phân công, đôn đốc cán bộ làm việc với đơn vị sử dụng lao động để 
thu nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trong 
tháng 2, tháng 3 và các quý tiếp theo; tham mưu với UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan 
tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển hết số tiền phải đóng đến hết 
quý 1 năm 2020 trước ngày 21/2/2020; quyết liệt rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để 
phát triển người tham gia BHXH bắt buộc; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, 
bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự 
nguyện; tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; kiên quyết 
xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra, khởi tố 
theo quy định… 

Tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong 
công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Theo đồng chí Phạm Minh 
Thành, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại 
Đồng Nai giảm là do người lao động tại các khu công nghiệp nghỉ Tết Nguyên đán chưa quay 
trở lại làm việc; tuy nhiên số giảm này so với cùng kỳ năm ngoái thì thấp hơn rất nhiều. Đồng 
thời, đồng chí Phạm Minh Thành cho biết, BHXH tỉnh Đồng Nai cũng rất sát sao với công tác 
thu, phát triển đối tượng. Vì vậy, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã chủ động giao chỉ tiêu đến 
BHXH các huyện, tăng cường công tác phối hợp cùng với Bưu điện trong phát triển đối tượng 
tham gia BHXH bắt buộc cũng như BHXH tự nguyện. Đối với BHYT, BHXH tỉnh cũng đang 
sát sao vận động các hộ gia đình đã thoát nghèo không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ tự 
mua thẻ BHYT; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối 
tượng này từ nguồn quỹ kết dư BHYT… 

Đồng chí Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, các chỉ tiêu của BHXH 
TP Hồ Chí Minh giảm là theo quy luật hàng năm, tuy nhiên, số lao động tham gia BHXH bắt 
buộc đầu năm nay tuy có giảm nhưng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước; BHXH tự 
nguyện duy trì, số thu so với năm trước giảm xấp xỉ 2%, riêng BHYT giảm sâu, nguyên nhân 
là do đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên đã hết năm tài chính… Đồng chí Phan 
Văn Mến nhấn mạnh, BHXH TP sẽ phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch BHXH Việt 
Nam giao trong năm 2020; phấn đấu đưa số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ bằng với 
bình quân chung của cả nước. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Quang Hào nhấn mạnh, Bưu điện sẽ tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ cùng BHXH Việt Nam trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH 
tự nguyện. Năm 2020, Bưu điện cam kết sẽ phát triển khoảng 400 nghìn đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện. Tiếp tục phối hợp cùng với BHXH tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối 
thoại chính sách BHXH; đổi mới công tác tuyên truyền trong đó chú trọng đến tuyên truyền 
theo từng nhóm đối tượng, thông qua phương tiện phát thanh công cộng, qua mạng xã hội, 



đồng thời tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ đại lý thu; tiếp tục rà soát, trang thiết bị, 
cơ sở vật chất, kết nối, ứng dụng công nghệ thông tin để các đại lý bưu điện là tốt công tác 
thu, thu hộ BHXH, BHYT… Hướng tới mục tiêu chung tiếp tục làm thay đổi nhận thức của 
người dân, người lao động về tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Đồng chí Chu 
Quang Hào cũng yêu cầu lãnh đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố làm hết trách nhiệm, phối 
hợp triệt để với BHXH, đề ra mục tiêu rõ ràng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ 
tiêu trong năm 2020. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, với 
tinh thần "việc hôm nay không để ngày mai”, Tổng Giám đốc yêu cầu BHXH các tỉnh, thành 
phố chỉ đạo quyết liệt công tác thu, phát triển đối tượng ngay từ đầu năm, không để nợ 
đọng; BHXH các tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay việc thanh 
tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất đối với doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT theo quy 
định. Bưu điện cần tiếp tục phối hợp một cách chủ động, tích cực hơn trong công tác phát 
triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. 

BHXH tăng cường hướng dẫn, tập huấn, đào tạo cho nhân viên đại lý, phấn đấu mỗi cán bộ 
bưu điện là một tuyên truyền viên chính sách BHXH, BHYT. BHXH và Bưu điện phải tạo 
dựng được mối quan hệ, sự phối hợp lâu dài bền vững, phấn đấu vì mục tiêu chung an sinh xã 
hội cho người dân và người lao động…/. 

H.Thủy 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Yên Bái 

Ngày đăng: 14/02/2020 
Mục: Xã hội 

Mù Cang Chải: "Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" 

Với cách làm hay trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện (BHXHTN) bằng việc tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động và ra quân với 
khẩu hiệu: “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, thời gian qua, số người tham gia BHXHTN 
trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã tăng lên đáng kể. 

 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải (bên trái) trao sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện 
ngay tại nhà người tham gia 

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách BHXH trên địa bàn 
huyện Mù Cang Chải đã được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng các hình thức đa dạng, 
phong phú như: tổ chức hội nghị tuyên truyền cho đội ngũ là báo cáo viên của huyện, xã; cán 
bộ công chức, viên chức thuộc các ban, ngành, đoàn thể của huyện; cán bộ công chức, viên 
chức cấp xã và thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng 2 thứ 
tiếng Việt - Mông.  

Tuy nhiên, với đặc thù là một huyện nghèo, tỷ lệ người dân tộc thiểu số và người đang sinh 
sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được ngân sách Nhà nước đóng 
BHYT lên đến trên 96% dân số nên việc tuyên truyền vận động người dân tham gia 
BHXHTN không được thuận lợi.  

Do đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức 
BHXH huyện Mù Cang Chải tích cực đi cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng 
tham gia. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi rút kinh nghiệm với 
các đại lý, từ đó nắm bắt những khó khăn vướng mắc, đồng thời tìm hiểu, nhân rộng những 
mô hình, cách làm hay.  

Chị Nguyễn Thị Oanh - cán bộ BHXH huyện Mù Cang Chải chia sẻ: "Khi vận động mọi 
người tham gia BHXHTN mình tập trung tuyên truyền về lợi ích  khi về già có đồng lương 
hưu không phải trông cậy vào con cháu, mình cũng đưa ra những trường hợp cụ thể đã được 
hưởng để người dân tin tưởng. Có người hiểu họ tham gia ngay nhưng cũng có người vận 
động đến 2 - 3 lần họ mới hiểu và tham gia”.  



Nhờ vào kinh nghiệm của một cán bộ lâu năm nên từ khi BHXH tỉnh phát động cuộc vận 
động chị Oanh đã vận động được trên hàng chục người tham gia, năm 2018, chị đã được 
BHXH tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vận động người 
dân tham gia BHXHTN. Cùng với đó, BHXH huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với Bưu điện 
huyện tổ chức tuyên truyền lưu động có loa phát thanh được dịch sang hai thứ tiếng là Việt - 
Mông đến trung tâm các chợ xã, khu dân cư đông người không kể ngày nghỉ.  

Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, mỗi cán bộ, viên chức BHXH và Bưu điện 
huyện đã đến từng hộ dân có người thuộc đối tượng tham gia BHXHTN, từng hộ kinh doanh 
tại chợ để tuyên truyền, tư vấn, giải thích, vận động và giúp người dân thấy được quyền lợi 
thiết thực khi tham gia BHXHTN.  

Chị Nguyễn Thị Hương, 27 tuổi, tiểu thương chợ xã Khao Mang chia sẻ: "Gia đình tôi kinh 
doanh tạp hóa nhỏ, thu nhập cũng không cao, tôi đã nghe đài, báo nói nhiều về chính sách 
BHXHTN, chúng tôi cũng muốn tham gia được cán bộ BHXH huyện đến tận xã để tuyên 
truyền, vận động tôi đã đăng ký ngay”.  

Qua các đợt tuyên truyền lưu động, BHXH huyện còn triển khai luôn việc in và trả sổ trực 
tiếp cho người dân ngay tại thời điểm đăng ký tham gia BHXHTN. Nhờ đó, kết thúc mỗi buổi 
tuyên truyền lưu động trực tiếp, BHXH huyện đã vận động được hàng chục người dân tham 
gia BHXHTN. Nếu như, từ năm 2008 - 2018, toàn huyện Mù Cang Chải mới có 98 người 
tham gia BHXHTN thì riêng trong năm 2019 đã có 247 người tham gia. 

Trong năm 2020, BHXH huyện Mù Cang Chải phấn đấu vận động được 150 người trở lên 
tham gia BHXHTN. Để đạt được mục tiêu trên, BHXH tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền 
lưu động và ra quân với khẩu hiệu: "Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”; tập trung tuyên truyền 
trực tuyến đến tận các hộ dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện và hướng dẫn 
kỹ năng tiếp cận, tư vấn, thuyết phục, vận động... cho hệ thống đại lý; tham mưu cho chính 
quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống đại lý 
hoạt động đạt hiệu quả cao nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, góp phần bảo đảm an 
sinh xã hội tại địa phương. 

Nguyễn Minh Tuấn 

 

 


