
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu 

Ngày đăng: 15/03/2020 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện ra mắt sản phẩm bảo hiểm ANTI-COVID 

Tin từ Bưu điện tỉnh BR-VT, để chung tay bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng người 
Việt trước đại dịch COVID-19, Bưu điện Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm ANTI-COVID. 

Theo đó, đối tượng bảo hiểm là công dân Việt Nam từ đủ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi và đạt các 
điều kiện: Không bị cách ly tại cơ sở y tế do nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp 
COVID-19 trước ngày tham gia bảo hiểm; Không có kết quả xét nghiệm dương tính với 
COVID-19 trước ngày tham gia bảo hiểm. 

Sản phẩm bảo hiểm này gồm 2 gói cơ bản. Gói 1 (tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp 
COVID-19) có 2 mức lựa chọn 50 và 150 triệu đồng/người. Gói 2 (trợ cấp nằm viện điều trị 
bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19) có 2 mức lựa chọn từ 5 và 15 triệu đồng/người. Phí 
bảo hiểm 60-180 ngàn đồng/người/6 tháng. 

LINH ĐAN 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Tiền Phong 

Ngày đăng: 16/03/2020 
Mục: Phát luật 

Nộp phạt vi phạm giao thông tại nhà như thế nào cho đúng? 

Người vi phạm cần đăng ký số điện thoại cá nhân, địa chỉ cụ thể để có thể sử dụng hình 
thức nộp phạt trực tuyến vào kho bạc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và nhận lại 
giấy tờ bị CSGT tạm giữ tại nhà thông qua hệ thống dịch vụ của bưu điện. 

 

Người dân 5 tỉnh/thành phố bắt đầu có thể nộp phạt vi phạm giao thông tại nhà riêng. 

Quy trình xử phạt vi phạm giao thông qua mạng  

Cục CSGT – Bộ Công an vừa chính thức phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài 
Chính… triển khai cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng dịch vụ công). 

Theo đó, người dân ở 5 tỉnh/thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh 
và Bình Thuận có thể sử dụng hình thức nộp phạt trực tuyến vào kho bạc cũng như đăng ký 
nhận lại giấy tờ liên quan (bị tạm giữ hoặc bị tước) tại nhà, thông qua hệ thống bưu điện. 

Người dân có thể lựa chọn hai hình thức nhận lại giấy tờ. Đó là, người vi phạm nộp phạt qua 
Cổng dịch vụ công, nhận giấy tờ tạm giữ tại đơn vị CSGT lập biên bản hoặc nhận giấy tờ tạm 
giữ tại nhà qua dịch vụ của bưu điện. 



 

Giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Việc xử lí vi phạm thông qua Cổng Dịch vụ công theo quy trình: 

- CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm, biên bản được nhập vào hệ 
thống phần mềm. Trên cơ sở nội dung của biên bản vi phạm hành chính, hệ thống sẽ tự động 
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Số quyết định xử phạt sẽ là số duy nhất để người vi 
phạm có thể truy cập, tra cứu thông tin vi phạm của chính mình. 

- Các nội dung được trích xuất từ quyết định xử phạt đưa lên Cổng dịch vụ công gồm: Số 
quyết định xử phạt; Tên cơ quan ra quyết định xử phạt; Thông tin của người vi phạm (họ tên, 
số GPLX, số điện thoại, số tiền nộp phạt); Kho bạc thu tiền xử phạt; Hành vi vi phạm; Thời 
gian vi phạm; Địa điểm vi phạm; Hình thức xử phạt bổ sung (thời gian tước GPLX). 

- Thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan CSGT cung cấp sẽ được 
Cổng dịch vụ công chuyển đến người vi phạm qua tin nhắn điện thoại (do người vi phạm 
cung cấp). 

- Kho bạc Nhà nước sẽ kết nối với Cổng dịch vụ công để tiến hành thủ tục nộp phạt cho người 
vi phạm, đồng thời phản hồi thông tin đã hoàn thành về việc nộp phạt. 

- Bưu điện sẽ kết nối với Cổng dịch vụ công để thực hiện chuyển phát giấy tờ do cơ quan 
CSGT đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký để nhận lại sau khi chấp hành xong 
quyết định xử phạt. 

- Thông qua Cổng dịch vụ công, người vi phạm có thể hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký 
địa chỉ nhận lại giấy tờ bị tạm giữ. 

- Cổng dịch vụ công sẽ phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, 
đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ. 

- Cục CSGT sẽ phản hồi thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký 
địa chỉ để nhận lại giấy tờ về các điểm xử lý vi phạm của công an địa phương. 

- Cơ quan CSGT qua dịch vụ bưu điện sẽ gửi giấy tờ đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm 
đăng ký qua cổng dịch vụ công. 

Tra cứu nộp phạt, nhận giấy tờ thế nào? 

Cục CSGT cũng hướng dẫn người dân các bước tra cứu, nộp phạt và nhận lại giấy tờ xe tại 
nhà thực hiện tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cụ thể: 

Để thực hiện được việc thanh toán vi phạm giao thông, người dân cần đăng ký một tài khoản 
tại Cổng thông tin dịch vụ công. Người dân chỉ cần nhập số điện thoại mà bạn đã đã ký sử 
dụng với nhà mạng. 



Sau đó, truy cập vào trang web: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. Vào 
phần Tra cứu/thanh toán vi phạm giao thông, người dân có thể lựa chọn 2 kiểu tra cứu gồm: 
tra cứu theo quyết định xử phạt hoặc tra cứu nâng cao. Người vi phạm nhập các thông tin, dấu 
* là thông tin bắt buộc. 

 

Giao diện tra cứu theo quyết định xử phạt vi phạm trên cổng dịch vụ công quốc gia. 

Lưu ý, số quyết định xử phạt vi phạm được Cổng dịch vụ gửi tin nhắn về số điện thoại của 
người vi phạm cung cấp cho CSGT khi lập biên bản. 

Sau khi hoàn thiện các thông tin bắt buộc có dấu (*), nếu có quyết định xử phạt, Cổng dịch vụ 
công sẽ thông báo đầy đủ thông tin như: số quyết định xử phạt, ngày ra quyết định, lỗi vi 
phạm, số tiền phạt. 

Nếu chưa có quyết định xử phạt, Cổng dịch vụ công sẽ thông báo “chưa có quyết định xử 
phạt, mời bạn tra cứu lại sau”. 

NGUYỄN HOÀN 

 

 



 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 16/03/2020 
Mục: CCHC 

Hãy nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký trả kết quả tại nhà 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, cần hạn chế đến nơi tập trung 
đông người, dịch bệnh dễ lây lan nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn phải đi làm thủ tục hành 
chính (TTHC). Để đáp ứng nhu cầu đó, nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký nộp hồ sơ, trả kết 
quả tại nhà, hạn chế đến trực tiếp cơ quan Nhà nước là giải pháp tốt nhất để giải quyết TTHC. 
Hiện nay, đơn giản nhất là không cần thiết phải lên nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung 
tâm Hành chính công, kết quả sẽ được bưu điện chuyển trả tại nhà với giá cước 15.000 
đồng/hồ sơ nội tỉnh (giảm 50% để hỗ trợ người dân) trong thời gian từ 12-3-2020 đến 31-5-
2020. 

Nhận hồ sơ giải quyết tại nhà đơn giản, không phải ra đường, tránh tiếp xúc nhiều người, hạn 
chế bị lây bệnh. Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận “một cửa”, người dân, doanh nghiệp vẫn có 
thể đăng ký chuyển trả hồ sơ tại nhà và để đăng ký sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh và bộ phận “một cửa” các thị xã, thành phố đều có bố trí nhân viên bưu điện hỗ trợ 
tiếp nhận, tư vấn chuyển trả kết quả tại địa chỉ. Ngoài ra, nộp hồ sơ trực tuyến cũng là giải 
pháp hiệu quả không phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước và người dân, tổ chức có thể nộp 
trực tuyến tại Trang thông tin hành chính công cấp tỉnh (dichvucong.binhduong. gov.vn) hoặc 
Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn). Nếu không có phương tiện để thực hiện 
nộp trực tuyến thì người dân có thể gọi đến Tổng đài đường dây nóng (0274.1022) hoặc số 
hotline của bưu điện (0274)3.834.444 để được hướng dẫn đăng ký dịch vụ tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC đến tận nhà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng thời gian 
quy định. 

Hạn chế đi lại là giải pháp tốt nhất, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng 
đồng trong thời điểm hiện nay, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức đi lại của người dân, tổ 
chức, tăng cường cải cách TTHC hiệu quả khi không phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước mà 
vẫn có thể giải quyết được TTHC. Trường hợp phải đi nhận kết quả TTHC trực tiếp, mọi 
người nên đeo khẩu trang, áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng dịch theo hướng dẫn tại 
Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận “một cửa” cấp huyện để bảo đảm sức khỏe cho 
bản thân và mọi người xung quanh. 

HÙNG SƠN (Trung tâm Hành chính công) 

 



 

Nguồn: Báo Đắk Lắk 

Ngày đăng: 16/03/2020 
Mục: Vấn đề quan tâm 

Giảm 50% cước tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính  
thông qua dịch vụ bưu chính công ích 

Nhằm chia sẻ với các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đang triển khai chương trình hỗ trợ người nộp hồ sơ trực 
tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 

Theo đó, từ ngày 9-3 đến hết ngày 31-3-2020, Bưu điện tỉnh 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.  

 

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kết hợp 
Bưu điện Văn hóa xã Dliê Ya (huyện Krông Năng). 

Việc triển khai chương trình hỗ trợ nhằm đảm bảo giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, 
doanh nghiệp được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần đẩy mạnh 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. Quan trọng hơn, khi người dân lựa chọn các dịch vụ chuyển trả kết quả 
qua bưu chính công ích sẽ không phải đi đến các trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, 
hạn chế tập trung đông người, góp phần đề phòng sự lây lan của dịch Covid-19.  

Lan Anh 

 



 

Nguồn: Doanh nghiệp Việt Nam 

Ngày đăng: 16/03/2020 
Mục: Tin tức 

Thừa Thiên Huế: Miễn cước chuyển phát khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhằm 
phòng dịch Covid-19 

Từ nay đến hết ngày 30/6/2020, khi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sẽ được miễn 100% cước chuyển phát bưu 
chính công ích, nhằm hạn chế tập trung đông người, phòng lây lan dịch Covid-19. 

Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 / Thừa Thiên Huế 
tặng quà du khách “xông đất” bằng đường hàng không 

Nhằm hạn chế tập trung đông người đề phòng lây lan dịch Covid-19,UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế vừa ban hành văn bản về việc miễn 100% cước chuyển phát bưu chính công ích, khi 
người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày 30/6/2020. Trong đó, Bưu điện tỉnh giảm 50%, ngân 
sách tỉnh chi trả 50% cước phí. 

 

Trong mùa dịch Covid-19, người dân, doanh nghiệp tại Huế sẽ được miễn cước chuyển phát 
bưu chính công ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Ảnh minh hoạ) 

Trước đó, từ ngày 17/2/2020 đến hết ngày 31/3/2020, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực 
hiện việc giảm 50% cước chuyển phát khi người dân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính thông qua dịch vụ công trực tuyến. 

Ngoài việc miễn cước, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế còn đề nghị các huyện, thành phố, Trung 
tâm Hành chính công, bộ phận một cửa liên thông cấp xã, phối hợp với các chi nhánh bưu 
điện cùng cấp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, khuyến nghị người dân, tổ chức sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế tập 
trung đông người tại các Trung tâm để phòng chống dịch Covid-19. 

Theo Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, đối với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp 
khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể đến các điểm giao dịch gần nhất của Bưu 
điện để gửi hồ sơ. 

Nhân viên Bưu điện sẽ kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính Nhà 
nước giải quyết. Sau khi có kết quả, Bưu điện sẽ chuyển phát đến tận nhà cho người dân, tổ 
chức, doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định. 



Hiện đơn vị đã phổ biến, hướng dẫn cho các Bưu cục, Bưu điện - Văn hóa xã đảm bảo việc 
hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích khi có yêu cầu, được nhanh chóng, thuận 
lợi, đúng quy định. 

 

 



 

Nguồn: Báo Đắk Lắk 

Ngày đăng: 16/03/2020 
Mục: Tin tức 

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Lắk: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền 

Những năm gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lắk luôn chú trọng công tác tuyên 
truyền phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, nhưng do điều kiện 
kinh tế địa phương còn khó khăn, nhận thức của đa số người dân chưa đầy đủ nên số 
người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện vẫn còn hạn chế. 

Tham gia BHXH tự nguyện góp phần giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, bảo đảm thu nhập, 
ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động cho đối tượng tham gia. Trước những lợi ích thiết 
thực đó, BHXH huyện Lắk đã tập trung thực hiện các biện pháp tuyên truyền, thay đổi nhận 
thức của người dân. Dù vậy, bên cạnh số ít người đã hiểu và tham gia đóng BHXH tự nguyện 
cho các thành viên trong gia đình thì số người dân, lao động tự do chưa biết và không tham 
gia loại hình bảo hiểm này vẫn chiếm đa số . 

Qua tìm hiểu có thể thấy, việc phát triển BHXH tự nguyện chưa thực sự hấp dẫn với người 
dân, trước hết là do người dân chưa quan tâm nhiều và chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng 
của nó. Mặt khác, thời gian đóng BHXH tự nguyện tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí 
kéo dài đến 20 năm, đòi hỏi người tham gia phải kiên trì; đồng thời, phạm vi quyền lợi được 
hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế khi mà hiện nay chỉ có hai chế độ là hưu trí 
và tử tuất. Trong khi đó, đa phần người dân trên địa bàn huyện sống nhờ vào sản xuất nông 
nghiệp, mức thu nhập rất thấp và đặc biệt là không ổn định nên họ không mặn mà tham gia. 

Bên cạnh đó công tác tuyên 
truyền, phổ biến chính sách 
BHXH thời gian gần đây tuy 
có những đổi mới, nhưng 

chưa thường xuyên, liên tục và chưa phủ rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là lao động tự 
do, người lao động trong các gia đình làm nông, lâm nghiệp. Ngoài ra, hiện nay công tác thu 
BHXH tự nguyện chủ yếu được thực hiện thông qua bưu điện huyện và các điểm bưu điện 
văn hóa xã. Những người trực tiếp làm công tác này chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm nên kiến 
thức, kinh nghiệm tuyên truyền, vận động người dân tham gia còn hạn chế…Theo số liệu 
thống kê của BHXH huyện Lắk,  năm 2019 toàn huyện chỉ có 255 người tham gia BHXH tự 
nguyện, đạt trên 70% chỉ tiêu BHXH tỉnh giao. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, các đại lý thu của Bưu điện 
huyện, xã đã phát triển thêm được 22 người tham gia BHXH 
tự nguyện. 



 

Nhân viên bưu điện huyện Lắk (bên phải) tuyên truyền, động người dân tham gia  
BHXH tự nguyện 

Có thể nói, công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn 
huyện Lắk đang gặp khó khăn, nếu như không có các giải pháp đột phá trong tổ chức thực 
hiện thì sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2020 là 674 người. Ông Vũ Văn Hải, Giám đốc 
BHXH huyện Lắk cho biết: “Thời gian tới BHXH huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
về chế độ, chính sách BHXH đến tận người dân ở các thôn, buôn, tổ dân phố; đặc biệt, đơn vị 
sẽ phối hợp với Bưu điện huyện củng cố, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện; tổ 
chức đào tạo, phát huy vai trò của đội ngũ nhân viên đại lý, điểm thu ngoài hệ thống bưu điện 
ở các xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH 
tự nguyện”. 

Lắk là huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 7-3-2018 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020. Do 
đó, để đạt mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện của địa phương rất cần có sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về lợi 
ích lâu dài, bền vững để thu hút họ tham gia BHXH tự nguyện. 

Thúy Hồng 


