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Nguồn: Tạp chí BHXH    

Ngày đăng: 19/05/2020 
Mục: Tin tức 

BHXH tỉnh Đắk Nông phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức lễ phát động và ra quân tuyên 
truyền chính sách BHXH, BHYT 

Hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” theo Đề án đổi mới toàn diện 
nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH tại Quyết định số Quyết định 
1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, BHXH tỉnh Đắk Nông đã phối hợp 
với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ phát động và ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, 
BHYT. 

 

Đoàn tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính, khu đông dân cư trên địa bàn TP. 
Gia Nghĩa 

Lễ phát động và ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT có sự tham gia đông đảo của 
cán bộ, viên chức và các đoàn viên chi đoàn đến từ hai cơ quan. 

Đoàn tuyên truyền lưu động có xe loa phát thanh về những lợi ích của việc tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình và các xe máy có gắn phướn tuyên truyền đi dọc các tuyến đường 
chính, các khu dân cư trên địa bàn TP. Gia Nghĩa qua đó đã thu hút sự quan tâm đông đảo của 
bà con nhân dân trên địa bàn. 

Ngoài ra, sau lễ phát động, đoàn tuyên truyền  lưu động còn chia thành các nhóm nhỏ để đến 
tuyên truyền trực tiếp tại nhà dân, qua đó không chỉ giúp người dân hiểu thêm về chính sách 
BHXH, BHYT mà còn vận động người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 
gia đình. 



 

Tuyên truyền trực tiếp tại nhà dân 

Có thể nói tuyên truyền lưu động là một kênh tuyên truyền có hiệu quả, tạo được hiệu ứng 
mạnh mẽ đến với người dân, đặc biệt là các hộ dân sinh sống hai bên đường, trên các tuyến 
phố mà đoàn diễu hành đi qua và các hộ dân được cán bộ, viên chức cơ quan BHXH và bưu 
điện đến tư vấn trực tiếp tại nhà. 

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động của buổi ra quân và tuyên truyền lưu động còn giúp nâng 
cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan BHXH và bưu 
điện trong việc mang chính sách BHXH, BHYT đến gần với người dân hơn.  Để từ đó giúp 
nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về quyền lợi và trách nhiệm của việc tham gia 
BHXH, BHYT, qua đó chủ động, tự nguyện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 
gia đình để được đảm bảo tài chính khi về già cũng như được chăm sóc sức khỏe tốt nhất. 

Hoàng Ngân (BHXH tỉnh Đắk Nông) 
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Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới 
toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH; theo đó, lấy Tháng 
05 là Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân. Để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, BHXH Việt Nam – Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng 
Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham 
gia BHXH tự nguyện đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn 
quốc. 

Lễ ra quân sẽ bắt đầu từ 8h, thứ Bảy, ngày 23/05/2020, tại Hội trường Trụ sở Bưu điện Việt 
Nam (Số 05 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội) với sự đồng chủ trì của các Phó Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, Trần Đình Liệu; Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu 
Quang Hào và Phó Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Thị Lan Hương. 

 

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Lễ 
ra quân được tổ chức theo 02 hình thức: Trực tuyến và Tuyên truyền lưu động. Cụ thể, tổ 
chức Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các 
tỉnh, thành phố, đảm bảo giãn cách xã hội, mỗi phòng họp trực tuyến chỉ từ 20-30 người; 
đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông 
điệp truyền thông BHXH tại các điểm cầu trực tuyến (Trung ương, các tỉnh, thành phố), tại 
các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc với quy 
mô 01 đội tuyên truyền lưu động/huyện, đảm bảo quy định phòng, chống Covid-19 của Chính 
phủ, đảm bảo an toàn giao thông. Các hình thức tuyên truyền khác được áp dụng gồm treo 
băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền, 
tranh cổ động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHXH tự nguyện tại trụ sở; tuyên truyền về 
hoạt động của Lễ ra quân trên Báo, Tạp chí, Cổng Thông tin điện tử, Fanpagecủa BHXH Việt 
Nam, Cổng/Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh, thành phố, các cơ quan truyền thông cơ 
quan Bưu điện các cấp, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trên mạng xã hội; tổ chức 
tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở; thực hiện livestream Lễ ra quân trên Trang 
Facebook (Fanpage) của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam.... 



Nhấn mạnh truyền thông nội dung các chế độ BHXH, vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của 
chính sách BHXH, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, chủ đề của Lễ ra quân hưởng ứng 
Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân của BHXH Việt Nam – Bưu điện Việt Nam là: 
Chính sách BHXH – điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân; các thông điệp được 
lựa chọn sử dụng bao gồm: 

- Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống Nhân dân thông qua chính sách BHXH. 

- BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và 
Nhân dân. 

- Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân. 

- Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân. 

- BHXH tự nguyện do cơ quan BHXH thực hiện là chế độ hưu trí ưu việt của Đảng và Nhà 
nước, vì quyền lợi của người tham gia. 

- Tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và chăm sóc sức khỏe khi 
về già. 

- Hãy tham gia BHXH ngay hôm nay, vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. Liên 
hệ số hotline 1900.9068 hoặc đến Đại lý thu BHXH để được tư vấn, hỗ trợ. 

- Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. 

- Hãy tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống an lành, vì hạnh phúc tương lai. 

- BHXH tự nguyện giảm nỗi lo tài chính khi về già. 

- BHXH tự nguyện chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do. 

P.V 

 

 



 

Nguồn: Báo Văn hóa   
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Bấm nút “mở cửa” triển lãm sách online về Bác Hồ 

Triển lãm sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức trực 
tuyến vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương  chính thức 
khai mạc sáng nay 19.5trên Sàn Book365.vn, với tên miền truy cập 
TrienlamsachHCM.Book365.vn. 

 

Các đại biểu bấm nút khai mạc triển lãm sách trực tuyến về Bác Hồ 

Bấm nút khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát 
biểu: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại 
của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người 
đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam". 

Với tấm lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những ngày này, 
cả nước đang tổ chức nhiều sự kiện long trọng kỷ niệm 130 Ngày sinh của Người. Hoà chung 
vào các hoạt động kỷ niệm của cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban 
Tuyên giáo Trung ương tổ chức Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 
năm Ngày sinh của Người. 

Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm nhiều 
không gian trưng bày, giới thiệu hơn 700 xuất bản phẩm, tư liệu liên quan đến cuộc đời, sự 
nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. 

Các khu trưng bày được thiết kế, bài trí với giao diện gần gũi, hiện đại và cuốn hút với người 
xem. Khu giới thiệu những câu chuyện về Bác với 130 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh; Khu trưng bày sách của Bác, trong đó nổi bật là Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập 
do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản theo hình thức điện tử và bộ 5 tác phẩm là bảo 
vật quốc gia gồm: Đường Kách Mệnh, Ngục trung nhật ký, Lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Khu trưng bày sách viết về Bác với trên 200 ấn phẩm mới đến từ các NXB và 300 đầu sách 
do Thư viện Quốc gia sưu tầm, cung cấp; Khu tư liệu về Bác với gần 1000 tranh, ảnh, video 
về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí 



Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh cung cấp; Khu trưng bày tem với 75 bộ tem 
về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp. 

Song song với việc trưng bày sách, tư liệu trên, ứng dụng công nghệ mới, triển lãm còn tổ 
chức các sự kiện giao lưu, tọa đàm trực tuyến của các diễn giả, các nhà xuất bản giới thiệu 
một số tác phẩm, công trình vừa được xuất bản về Người. 

Theo ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, sau khi triển 
lãm kết thúc, Cục sẽ liên hệ với Thư viện Quốc gia Việt Nam để tặng toàn bộ số tài liệu số 
hoá này giúp bạn đọc tăng cơ hội tìm hiểu về Bác, tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng rộng lớn từ 
những tư liệu vô giá về Người. 

Triển lãm kéo dài đến 30.5.2020. 



 

Huyện Mai Châu chi trả hỗ trợ ảnh hưởng do dịch Covid-19 giúp người dân  
vơi bớt khó khăn 

Đến hết ngày 12/5, huyện Mai Châu đã hoàn thành đợt chi trả tiền hỗ trợ người dân bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối với các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ 
xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. 

Việc chi trả tiền hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xã Pà Cò (Mai Châu) đảm bảo đúng đối 
tượng,  

an toàn. 

Tại điểm Bưu điện văn hóa xã Pà Cò sáng Chủ nhật 10/5, người dân từ các xóm đến xếp 
hàng từ rất sớm, chờ gọi tên theo danh sách. Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện, xã, nhân 
viên bưu điện và các lực lượng giám sát cùng hỗ trợ, để việc chi trả diễn ra đảm bảo chính 
xác, an toàn. Người được chi trả mang theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, ký nhận 
hoặc điểm chỉ trước khi lấy tiền hỗ trợ. Bà Hàng Y Cha, xóm Pà Háng chia sẻ: Chúng tôi 
rất phấn khởi khi được Chính phủ quan tâm kịp thời, giúp vượt qua khó khăn đại dịch 
Covid-19. Gia đình tôi có 7 nhân khẩu được hỗ trợ theo diện hộ nghèo, mỗi suất 750.000 
đồng, tổng số tiền 5,25 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình có tiền mua gạo và một số nhu yếu 
phẩm cần thiết. 

Pà Cò là xã vùng đồng bào dân tộc Mông, với tổng số 592 hộ, 2.989 nhân khẩu. Theo kết 
quả rà soát, toàn xã có 152 hộ nghèo, 111 hộ cận nghèo, ngoài ra còn có 1 người có công 
với cách mạng, trên 80 người diện bảo trợ xã hội. Đồng chí Sùng A Màng, Chủ tịch 
UBND xã cho biết: Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn, khiến đời sống của bà con vốn 
khó khăn nay càng khó khăn hơn. Hiện tại, sản xuất nông nghiệp vẫn là nguồn thu chủ yếu 
của người dân, nhưng năm nay, các loại cây ăn quả như đào, mận thất thu, lúa chưa đến 
kỳ thu hoạch nên không ít hộ thiếu lương thực, đứt bữa. Với trên 1 tỷ đồng nguồn chi trả 
hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu 
đói giáp hạt, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. 

Theo đồng chí Đặng Mai Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Nghị quyết số 42, ngày 9/4/2020 
của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-
19, tiếp 

Nguồn: Báo Hòa 

Bình Ngày đăng: 

 

Mục: Tin tức 



đó là Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa quan trọng, kịp 
thời hỗ trợ người yếu thế với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Mai Châu là một trong 
những huyện vùng cao đặc biệt khó khăn với 16 xã, thị trấn, địa bàn trải rộng. Việc triển khai 
các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang được các cấp, ngành nỗ 
lực thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền, khơi dậy tinh thần "nhường cơm, xẻ 
áo" vượt qua đại dịch, người có điều kiện, hoặc ít khó khăn hơn giúp đỡ người khó khăn hơn 
mình... Bên cạnh đó, tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng thụ hưởng ngay sau khi có 
văn bản hướng dẫn. 

Cũng như các địa phương trong tỉnh, trong quá trình rà soát trên địa bàn huyện phát sinh 
những khó khăn, vướng mắc. Đến thời điểm này, việc chi trả đã thực hiện xong, với 18.019 
đối tượng, gồm 376 người có công với cách mạng, 1.945 đối tượng bảo trợ xã hội, 15.698 hộ 
nghèo, cận nghèo, tổng kinh phí gần 15,3 tỷ đồng. Việc chi trả hỗ trợ đảm bảo đúng đối 
tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót. Huyện đang tiếp tục rà soát, làm cơ sở 
chi trả với nhóm đối tượng hộ kinh doanh cá thể doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, đối 
tượng hoãn hợp đồng, nghỉ không lương tại doanh nghiệp, lao động bị chấm dứt hợp đồng, 
lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo kế hoạch và hướng dẫn của tỉnh. 

Bùi Minh 



 

 Cát Tiên hoàn tất việc chi trả cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Theo ông Nguyễn Bình - Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Cát Tiên, 
đến hết ngày 18/5, huyện Cát Tiên hoàn thành việc chi trả cho đối tượng người có công, 
bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo trong toàn huyện. 

Cụ thể, người có công cách mạng được hưởng trợ cấp hàng tháng là 502 đối tượng với tổng số 
tiền hơn 750 triệu đồng. Trong số này, có 501 đối tượng được nhận trợ cấp 3 tháng là 1,5 triệu 
đồng/người; 1 đối tượng được nhận trợ cấp 2 tháng là 1 triệu đồng/người. Đối tượng này được 
các bộ Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện chi trả trực tiếp. 

Đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có 1.302 đối tượng được nhận trợ cấp, với tổng số tiền hơn 
1,94 tỷ đồng. Trong số này, có 1.295 đối tượng được nhận trợ cấp 3 tháng là 1,5 triệu 
đồng/người; 1 đối tượng được nhận trợ cấp 2 tháng là 1 triệu đồng/người và 6 đối tượng được 
nhận hỗ trợ 1 tháng là 500 ngàn đồng/người. Đối tượng này được chi trả tại các điểm bưu điện 
văn hóa xã trong toàn huyện. 

Đối với hộ nghèo, cận nghèo có 1.256 khẩu, với số tiền hỗ trợ là 942 triệu đồng. Trong đó, hộ 
nghèo là 532 khẩu, số tiền hỗ trợ là 399 triệu đồng; hộ cận nghèo là 712 khẩu, số tiền hỗ trợ là 
543 triệu đồng. Các đối tượng này được hỗ trợ 750 ngàn đồng/người/3 tháng. 

Riêng các đối tượng người già, tàn tật không thể đến nhận trực tiếp, địa phương có chính sách 
hỗ trợ chi trả tại nhà. 

N.MINH 

Nguồn: Báo Lâm 

Đồng Ngày đăng: 

 

Mục: Xã hội 



 

Bưu điện tỉnh Điện Biên thực hiện tốt việc đóng BHXH cho người lao động 

Những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là khi chia tách hai 
lĩnh vực bưu chính và viễn thông, ngành Bưu chính tỉnh gặp không ít khó khăn. Song 
với tinh thần vượt khó vươn lên, Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, tạo doanh thu ổn định, góp phần đảm bảo đời sống cho cán bộ, nhân viên, đóng 
bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 
người lao động, được cơ quan BHXH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. 

Ông Hà Văn Vỹ, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Năm 2005, Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam tách thí điểm hai mảng bưu chính và viễn thông tại 6 tỉnh trong đó có Ðiện 
Biên. Khi mới chia tách, Bưu điện tỉnh gặp không ít khó khăn, thách thức về mọi mặt dẫn đến 
hiệu quả kinh doanh giảm sút. Trước thực trạng đó, ngành đã chủ động thực hiện nhiều giải 
pháp nhằm tăng doanh thu dịch vụ bưu chính, đổi mới chất lượng phục vụ, mở nhiều dịch vụ 
mới phù hợp với các cơ quan, doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách 
hàng. Không chỉ nỗ lực trong kinh doanh các dịch vụ truyền thống, Bưu điện tỉnh đã và đang 
tích cực mở rộng, phát triển nhiều loại hình dịch vụ, như: Bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm 
nhân thọ; huy động tiết kiệm; kinh doanh hàng tiêu dùng, dịch vụ truyền hình, chuyển tiền 
nhanh, chuyển phát quà tặng, điện hoa… Với những nỗ lực làm mới mình, doanh thu hàng 
năm của đơn vị không ngừng tăng lên, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống cán 
bộ, nhân viên. Ðây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngành Bưu điện tỉnh có 
thêm điều kiện thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người 
lao động. 

Theo ông Hà Văn Vỹ, mặc dù ngành Bưu điện tỉnh có số lượng cán bộ, người lao động đông 
với gần 500 người, song những năm qua, đơn vị luôn đảm bảo việc đóng BHXH, BHYT, 
BHTN cho cán bộ, người lao động đúng thời hạn, không để xảy ra tình trạng nợ, nợ quá hạn; 
từ đó, giúp họ yên tâm trong công tác, cống hiến với nghề. 

Là một trong những người có thâm niên công tác tại Bưu điện tỉnh, bưu tá Nguyễn Văn Chức 
chia sẻ: Công tác tại Bưu điện tỉnh đến nay đã 35 năm bản thân tôi cùng đồng nghiệp luôn 
được đơn vị quan tâm, đảm bảo các điều kiện về vật chất cũng như động viên về mặt tinh 
thần. Ðối với việc thực hiện trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, 
qua theo dõi, tôi thấy đơn vị luôn thực hiện đúng thời gian đóng theo quy định. Ðiều này giúp 
chúng tôi yên tâm công tác đến khi nghỉ chế độ. 

Việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời gian quy định thời gian qua không những giúp 
người lao động ngành Bưu điện yên tâm cống hiến mà còn giúp họ được hưởng đầy đủ các 
chế độ, chính sách như ốm đau, thai sản… Chị Quàng Thị Phương, nhân viên quầy giao dịch 
Bưu điện huyện Ðiện Biên chia sẻ: Nhờ tham gia BHXH, vừa qua tôi đã được chi trả đầy đủ 
chế độ thai sản. Tôi cho rằng, việc tham gia BHXH, BHYT là việc làm hết sức quan trọng. 
Hiểu được các chế độ ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, tôi đã vận động người thân trong 
gia đình tham gia BHXH tự nguyện. 

Không chỉ thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, người lao 
động, theo ông Hà Văn Vỹ, những năm qua, ngành Bưu điện cũng rất tích cực cùng với ngành 
BHXH tham gia tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người dân; đặt 141 đại 
lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Từ năm 2013 đến nay, Bưu điện tỉnh đã phối hợp 
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với BHXH tỉnh triển khai việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại hơn 
170 điểm ở các huyện, thị xã, thành phố. 

Quang Long 


