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Hiệu quả chuyển Bộ phận “Một cửa”sang Bưu điện ở Hàm Yên 

Thời gian qua, việc chuyển Bộ phận tiếp nhận trả kết quả sang Bưu điện đã góp phần 
tích cực trong việc cải cách TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân và 
doanh nghiệp, đồng thời giảm tải áp lực công việc cho cán bộ tiếp nhận tại các cơ quan 
hành chính. Đây là bước chuyển mới hướng tới nền hành chính phục vụ. 

Tại Bưu điện huyện Hàm Yên có khá đông người đến giải quyết TTHC. Từ tháng 1-2020 Bưu 
điện huyện tiếp nhận Bộ phận tiếp nhận trả kết quả TTHC của huyện chuyển sang, đến tháng 
3-2020 Bộ phận tiếp nhận trả kết quả TTHC của Công an huyện cũng đã được chuyển sang. 
Bưu điện huyện dành một nửa phòng giao dịch cho bộ phận “Một cửa”. Bên ngoài bố trí thêm 
các dãy bàn để người dân điền thông tin hồ sơ TTHC, bên trong các loại TTHC được niêm yết 
công khai bằng giấy và bằng máy tính cây. Tại các bàn giao dịch, UBND huyện bố trí thêm 
các máy tính bảng để người dân lấy số thứ tự làm TTHC và tiếp nhận ý kiến của người dân. 
Người dân sẽ điền vào các nội dung được tích hợp sẵn trong phần mềm lấy ý kiến trên máy 
tính bảng. 

 

Người dân thực hiện TTHC tại Bưu điện huyện Hàm Yên 

Đến giải quyết TTHC tại đây, chị Trần Thị Huyền, thôn 31, xã Thái Sơn chia sẻ: "Việc bố trí 
Bộ phận tiếp nhận trả kết quả ở Bưu điện như thế này rất tiện lợi cho người dân. Tôi sẽ lựa 
chọn ngay dịch vụ trả kết quả qua đường bưu điện không phải đi lại nhiều lần. Tôi cũng thấy 
việc giải quyết TTHC ở Bưu điện tạo cho người dân tâm lý thoải mái, không còn cảm giác khi 
đến làm việc tại các cơ quan công quyền". Sau khi làm xong TTHC chị Huyền đã tích vào các 
nội dung lấy ý kiến thể hiện sự hài lòng của mình khi đến đây giải quyết TTHC. 

Đồng chí Nguyễn Minh Toán, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Hàm Yên cho biết, việc 
chuyển địa điểm Bộ phận một cửa huyện sang trụ sở Bưu điện huyện nhằm hình thành thói 
quen để người dân thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc tiếp nhận hồ sơ 
TTHC vẫn do cán bộ Bộ phận một cửa tiếp nhận. UBND huyện bố trí 5 cán bộ thuộc các 
phòng chuyên môn trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân ở 5 lĩnh vực khác 
nhau. Quá trình thực hiện, Bưu điện huyện bố trí nhân viên đón tiếp, hỗ trợ người dân khi đến 
thực hiện TTHC, giúp người dân giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn. Nhân viên Bưu điện 



sẽ tư vấn, giới thiệu để người dân sử dụng dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà qua 
dịch vụ bưu chính công ích. Nhân viên Bưu điện sẽ thực hiện việc luân chuyển hồ sơ, tài liệu 
từ Bộ phận tiếp nhận trả kết quả đến các phòng chuyên môn huyện và ngược lại. Với những 
TTHC có thể giải quyết ngay thì nhân viên Bưu điện sẽ hỗ trợ giao nhận hồ sơ, luân chuyển 
hồ sơ, tài liệu từ Bộ phận một cửa đến các phòng chuyên môn huyện giải quyết ngay để trả 
kết quả cho người dân, không để người dân phải chờ đợi lâu. Trung bình mỗi tháng, Bộ phận 
tiếp nhận trả kết quả, tiếp nhận và xử lý 850 hồ sơ, 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng 
và trước thời hạn. 

Chị Đoàn Thị Ngọc Tú, Phó Giám đốc Bưu điện huyện Hàm Yên cho biết, năm 2019, không 
có hồ sơ TTHC nào phát sinh qua đường bưu điện, trong 3 tháng gần đây, trung bình mỗi 
tháng có khoảng 200 hồ sơ TTHC phát sinh qua đường bưu điện, chủ yếu là giấy Chứng minh 
nhân dân. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức trong việc tuyên truyền, tham 
gia cung cấp nhiều hơn nữa các dịch vụ công, nhất là tham gia hỗ trợ giải quyết TTHC cho tổ 
chức, cá nhân nhằm góp phần xây dựng nền hành chính đơn giản, minh bạch, nhanh gọn, 
phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. 

Việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích không chỉ góp phần mang lại cho người dân nhiều thuận lợi, giúp tiết 
kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch và giảm bớt 
áp lực đối với các cơ quan hành chính địa phương. Hiện trên địa bàn tỉnh ngoài huyện Hàm 
Yên đã có thêm huyện Na Hang thực hiện việc chuyển Bộ phận trả kết quả TTHC sang Bưu 
điện.        

Bài, ảnh: Thanh Phúc 
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Hải Dương gửi trả hồ sơ học sinh qua bưu điện để phòng chống COVID-19 

 

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương Lương Văn Việt, cách làm này nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho học sinh, đồng thời thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ lây 
lan rất cao trong cộng đồng, ngày 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã có công văn 
gửi các đơn vị trực thuộc hướng dẫn việc thực hiện chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 
trong bối cảnh dịch bệnh. 

Theo đó, việc trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ, các giấy chứng nhận (bản 
chính) và các hồ sơ khác của học sinh thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Hải Dương chủ động liên hệ với các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ chuyển phát các giấy tờ trên đến tận địa chỉ nhà khi 
học sinh, cha mẹ học sinh có nhu cầu thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 

Trong việc chuẩn bị cho năm học mới, Hải Dương yêu cầu các trường không tổ chức tập 
trung học sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/8. Các trường THPT công lập chỉ tiếp tục triển 
khai nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 sau ngày 31/8. 

Đối với các trường THPT tư thục, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường 
xuyên khi nhận hồ sơ phải bố trị lịch cụ thể (có thể bố trí theo từng đơn vị phương, xã, thị 
trấn), hạn chế số người tham gia, bảo đảm giãn cách xã hội. 

Các đơn vị phải chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm các yêu cầu về 
phòng, chống dịch bệnh như nơi rửa tay, xà phòng, nước sạch, nước sát khuẩn có cồn, khẩu 
trang dự phòng... Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tiếp xúc với học sinh, phụ huynh học 
sinh bắt buộc phải có các phương tiện phòng hộ như khẩu trang y tế, kính bảo hộ hoặc tấm 
che mặt, găng tay. 

Các cuộc họp để chuẩn bị cho năm học mới của các nhà trường được tổ chức theo hình thức 
trực tuyến. Trong trường hợp cần phải tổ chức trực tiếp thì thành phần họp ở phạm vi hẹp. 

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên 
chức theo dõi tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. 



Nguồn: Báo Nhân dân 
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Bình Thuận chú trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững 

 

Cán bộ, nhân viên Bưu điện huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hỗ trợ, tư vấn người dân đến liên hệ 
nộp hồ sơ. Ảnh: Phương Linh 

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, những năm qua, tỉnh đã 
triển khai tương đối đồng bộ và kịp thời các chính sách giảm nghèo, nhất là chính sách 
hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống, thu nhập 
của người dân nói chung và phần lớn người nghèo được cải thiện rõ rệt. 

Các chính sách hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như tín dụng ưu đãi, y tế, 
giáo dục, nhà ở được triển khai kịp thời. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 240 
nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người thuộc hộ cận nghèo; hơn 76 nghìn học 
sinh, sinh viên được miễn giảm học phí; hơn 38 nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Cơ sở 
hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, vùng bãi ngang 
ven biển, hải đảo được ưu tiên nguồn lực đầu tư. Ðến nay, tỉnh đã giải quyết cơ bản tình trạng 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở và đất sản xuất; thực hiện chuyển đổi nghề cho ít 
nhất 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn... Trên 
cơ sở rà soát lại, xác định các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục 
công khai, minh bạch chương trình, chính sách giảm nghèo của Nhà nước để người dân được 
biết và thực hiện; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo các chương trình mục 
tiêu quốc gia nhằm bảo đảm cho việc thực hiện đúng yêu cầu, mục tiêu. 

* Sáu tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh Gia Lai đã giải quyết đúng hạn hơn 23 nghìn hồ sơ, 
thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức của người dân. Việc giải 
quyết các thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh 
đã tiết kiệm hơn 1,2 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương. Ðến nay, tất cả các sở, ban, 
ngành của tỉnh đã ký thỏa thuận với bưu điện, chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành 
chính công để nhân viên bưu điện thực hiện thay cán bộ chuyên môn của đơn vị. Người dân 
chỉ cần đăng ký nhận thủ tục hành chính qua đường bưu chính, nhân viên bưu điện sẽ giao, trả 
hồ sơ đến tận nhà. 

Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 12.600 hồ sơ được người dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ 
bưu chính công ích; mức phí và lệ phí thu được là hơn 760 triệu đồng. Việc niêm yết công 
khai thủ tục hành chính được thực hiện dưới nhiều hình thức, như bảng niêm yết thành phần 
hồ sơ thủ tục hành chính, máy tra cứu thủ tục hành chính, đăng tải trên trang thông tin điện tử 
của tỉnh, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức trong việc tìm hiểu thủ tục hành chính, 



tạo thói quen tra cứu thông tin trên thiết bị điện tử cá nhân, đồng thời giảm áp lực công việc 
cho đội ngũ công chức, nhân viên bưu điện khi hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, những công chức, viên chức và nhân viên bưu điện được giao nhiệm vụ tại bộ 
phận một cửa luôn lịch sự, niềm nở với công dân, tận tình hướng dẫn khi thành phần hồ sơ bị 
sai hoặc không bảo đảm theo quy định pháp luật. Công dân có vướng mắc, hoặc phản ánh, 
kiến nghị, luôn được cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc kịp thời. 
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Đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội 

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố kịp 
thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  

 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội và Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tại nhà cho người 
hưởng, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: B.D 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các đơn vị, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn 
trong sản xuất kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế vẫn tiếp tục diễn ra trên cả nước. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, ước đến hết 
tháng 7/2020, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) khoảng 20.682 
tỷ đồng, chiếm 5,1% số phải thu. 

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực chỉ 
đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng 
vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, tính đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị 
đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và với số tiền khoảng 475 tỷ đồng. 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của 
Chính phủ, được sự nhất trí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 10/8, Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam ban hành Công văn hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các địa phương về việc tiếp 
tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020 (trước đây đến hết 
tháng 6/2020). 



Theo đó, việc tạm dừng sẽ được áp dụng đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nay vẫn còn gặp khó khăn thì 
được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12/2020; người 
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng 
đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-
BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, trong thời điểm tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo Bảo hiểm xã hội 
các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến 
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi nghi ngờ nhiễm Covid-19. 

Thực hiện thanh toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và sử dụng kinh phí từ quỹ khám 
chữa bệnh bảo hiểm y tế hỗ trợ chống dịch Covid-19; cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các 
trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19 để đảm 
bảo giãn cách xã hội…  

Đặc biệt, cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với cơ quan Bưu điện triển khai thực hiện chi trả 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4, 5/2020 trong cùng một kỳ chi trả tháng 4 trên 
toàn quốc, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Và mới đây, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
đã kịp thời chỉ đạo các địa phương có nguy cơ cao ở miền Trung thực hiện chi trả lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8, 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả, góp phần đảm bảo an toàn 
cho người hưởng. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ước đến hết tháng 7/2020, toàn ngành đã giải quyết 
70.878 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; 539.118 người hưởng 
các chế độ trợ cấp 1 lần (trong đó 475.577 người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần); 
5.393.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 580.634 
người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (trong đó: 572.813 người hưởng chế độ trợ cấp thất 
nghiệp, 7.821 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề); thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo 
hiểm y tế cho 92,490 triệu lượt người khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú. 

Bảo Duy 

  



Nguồn: VietNamNet 

Ngày đăng: 17/08/2020 
Mục: TTTT 

Phát hành tem kỷ niệm 100 năm sinh Bác sĩ nông học Lương Định Của 

Ngày 16/8/2020, Bộ TT&TT đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Lương Định Của 
(1920-1975)” nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của Bác sĩ nông học Lương Định 
Của đối với nền nông nghiệp Việt Nam. 

Lương Định Của sinh ngày 16/8/1920 tại xã Đại Ngải, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ông 
tốt nghiệp Trường Đại học Quốc lập Kyushu và học ngành Di truyền chọn giống ở Kyoto, 
chuyên sâu về tế bào học, tốt nghiệp với bằng Bác sĩ nông học loại ưu. Đây là học vị cao nhất 
trong ngành nông học Nhật Bản. 

Sau khi trở về nước, ông là nhà tạo giống cây trồng, có nhiều đóng góp to lớn cho việc tạo 
dựng nền móng cũng như sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam, với những giống lúa, 
giống cây khác mang lại năng suất cao, phù hợp với khí hậu Việt Nam. 

 

Phát hành tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác sĩ nông học Lương Định Của 

Lương Định Của mất ngày 28/12/1975. Cả cuộc đời ông gắn liền với quá trình lao động, sáng 
tạo không mệt mỏi trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. 

Với những kết quả đó, ông được nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 1967, 
và truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ đợt 1 năm 1996. 

Năm 2006, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lập Giải thưởng Lương 
Định Của, trao tặng cho những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ 
môi trường, xây dựng nông thôn mới. 

Để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của Bác sĩ nông học Lương Định Của đối với nền 
nông nghiệp Việt Nam, ngày 16/8/2020, Bộ TT&TT đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm 100 năm 
sinh Lương Định Của (1920-1975)”. 

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, gồm 1 mẫu, giá 
mặt 4.000 đồng. 

Hình ảnh chủ đạo của mẫu tem là chân dung Bác sĩ nông học Lương Định Của trên nền cánh 
đồng lúa trĩu bông, chín vàng, thể hiện thành tựu lớn nhất mà ông đã đóng góp cho ngành 
nông nghiệp Việt Nam. 



Màu sắc trên tem được sử dụng theo tông màu nâu ấm giản dị, thể hiện sự no đủ, ấm cúng cho 
người dân Việt Nam với mùa màng bội thu. 

Sản phẩm phát hành theo bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Lương Định Của (1920-1975)” 
gồm: Dấu phát hành và phong bì FDC. 

Bình Minh 

  



Nguồn: Báo Đồng Tháp 

Ngày đăng: 17/08/2020 
Mục: Xã hội 

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không dùng 
tiền mặt 

Theo kế hoạch năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Đồng Tháp phấn đấu có 39% số 
người được chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhận tiền qua ATM, 
năm 2021 là 50%. 

 

Nhân viên BHXH tỉnh tư vấn, vận động người dân chuyển đổi hình thức nhận tiền hưu hàng 
tháng qua thẻ ATM 

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, 
học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, năm 2020 phấn đấu có 20% số 
tiền chi trả an sinh xã hội ở khu vực đô thị được chi trả qua phương thức không dùng tiền mặt, 
đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử 
tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết 
số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và 
định hướng đến năm 2021. 

Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “BHXH Việt Nam đã ban 
hành Kế hoạch số 1764/KH-BHXH và Công văn số 2965/BHXH-TCKT giao chỉ tiêu phấn 
đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh Đồng 
Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện, thị, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp nhận 
tiền qua hệ thống tài khoản cá nhân (thẻ ATM) trên địa bàn toàn tỉnh”. 

Tại TP.Cao Lãnh, tổng số người chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là 3.665 người, 
trong đó có 1.265 người nhận tiền mặt tại các điểm chi trả. Từ tháng 7/2020, BHXH tỉnh 
Đồng Tháp phối hợp với nhân viên Bưu điện tại các điểm chi trả lương hưu trên địa bàn thành 
phố hướng dẫn, tư vấn cho người dân biết được những lợi ích khi chuyển đổi mô hình chi trả 



qua tài khoản cá nhân, từ đó vận động người dân thực hiện chuyển đổi nhận tiền mặt khi lãnh 
lương hưu, lãnh BHXH một lần. Đồng thời, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương cũng cử nhân 
viên đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh làm thủ tục 
mở thẻ ATM miễn phí cho người dân khi có nhu cầu chuyển đổi. 

Một nhân viên Bưu điện văn hóa xã Mỹ Tân cho biết: “Việc thực hiện chi trả các chế độ 
BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) mang lại nhiều lợi ích cho người dân, đảm 
bảo công tác chi trả đúng thời hạn, người dân không cần phải đến các điểm chi trả để nhận 
tiền, độ an toàn cao, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang lây lan như hiện nay. Tuy nhiên, 
công tác vận động người dân thực hiện chuyển đổi sang chi trả qua thẻ ATM còn gặp nhiều 
khó khăn như: đối tượng nhận lương hưu là người lớn tuổi không thể thực hiện các thao tác 
rút tiền tại các trụ ATM, việc nhận tiền mặt tại các điểm chi trả đã trở thành thói quen và 
người nhận tiền tin tưởng tuyệt đối vào nhân viên chi trả tại địa phương. 

Ông Lâm Đức Thảo ở xã Mỹ Tân, sau khi được tư vấn chuyển đổi chi trả lương hưu qua thẻ 
ATM đã nói: “Tôi thấy việc chuyển đổi chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân rất tiện lợi, 
có thể rút tiền tại bất kỳ nơi nào và bất kỳ thời gian nào. Nhưng do tôi đã quen với việc nhận 
tiền mặt và một số anh, chị khi nhận lương hưu cũng tranh thủ thời điểm đi nhận tiền mặt để 
họp mặt trò chuyện cùng nhau nên không muốn thay đổi hình thức nhận qua thẻ ATM”. 

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nỗ lực triển khai các biện pháp vận động 
người dân mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng để thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHTN 
không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, muốn khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, 
... nhận qua tài khoản cá nhân thì phải đi kèm với lộ trình phát triển mô hình đại lý ngân hàng, 
kênh phân phối hiện đại, đặc biệt là ở các vùng chưa có hoặc ít có dịch vụ ngân hàng, vùng 
nông thôn, vùng sâu. 

V.H 

 

 


