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Nhiều người tham gia BHXH tự nguyện sau khi được tuyên truyền, vận động 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa phối hợp với BHXH thị xã Long Mỹ và Bưu điện thị xã 
Long Mỹ tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH 
tự nguyện tại phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ. 

 

Tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại nhà dân ở phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ. 

Tại đây, mọi người đã đến vận động tại nhà dân. Tại mỗi hộ dân, đoàn đã tuyên truyền, phổ 
biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự 
nguyện. Từ đó, góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH 
tự nguyện, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu năm 2020 trên địa bàn tỉnh phát 
triển BHXH, BHYT đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam và nghị quyết HĐND tỉnh giao. 
Trong ngày ra quân, đoàn đã vận động được 52 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Phường Vĩnh Tường là địa phương thực hiện tốt công tác vận động BHYT trong thời gian 
qua. Để nâng cao số lượng người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHXH thị xã và Bưu điện 
thị xã đã chọn địa phương làm điểm ra quân đầu tiên trong đợt tuyên truyền về BHXH, BHYT 
trên địa bàn thị xã. Sau phường Vĩnh Tường, BHXH thị xã và Bưu điện thị xã tiếp tục tuyên 
truyền ở các xã, phường còn lại. 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng  

Ngày đăng: 19/02/2020 
Mục: Xã hội  

Sở Y tế khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Ngày 19/2, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết nhằm hạn chế việc tiếp xúc đông người ngăn 
ngừa, giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị các tổ 
chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực y tế. 

Đối với thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên hệ thống 
motcua.lamdong.gov.vn. Đối với thủ tục hành chính mức độ 2, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 
qua dịch vụ bưu chính công ích về địa chỉ: Bộ phận một cửa Sở Y tế, Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lâm Đồng. Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các tổ chức, cá nhân, 
việc trả kết quả Sở Y tế tỉnh sẽ thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến địa chỉ 
của các tổ chức, cá nhân. 

Theo đánh giá, công tác cải cách hành chính của ngành y tế tỉnh có nhiều chuyển biến. Trong 
năm 2019, có 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn trên 
thực tế. Tỷ lệ sử dụng hộp thư công vụ đạt 100%; triển khai sử dụng văn phòng điện tử 
eOffice cho tất cả các đơn vị trực thuộc. 

UBND tỉnh cũng đã công bố và niêm yết 141 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực y 
tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 
trong đó, có 48 TTHC mức độ 4, 25 TTHC mức độ 3 và 68 TTHC mức độ 2. 

Hiện nay, có 2/24 cơ quan, đơn vị trong ngành y tế Lâm Đồng thực hiện cơ chế một cửa là Sở 
Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai  

Ngày đăng: 20/02/2020 
Mục: ATGT 

Nộp phạt vi phạm giao thông qua bưu điện: Giảm phiền hà cho người dân 

Từ năm 2016, Bưu điện Đồng Nai triển khai dịch vụ thu, nộp hộ tiền phạt và chuyển trả 
giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã giúp cho việc nộp phạt vi phạm giao 
thông của người dân trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn so với trước đây. 

 

Người dân có thể đăng ký nộp phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ qua bưu điện với cảnh sát giao thông. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát giao thông lập 
biên bản vi phạm giao thông trên đường tỉnh 767 đoạn qua huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: T.Hải 

Thay vì phải trực tiếp đến trụ sở của cơ quan công an (nơi ra biên bản xử phạt hành chính về 
vi phạm giao thông) để nộp phạt hoặc lấy giấy tờ xe bị tạm giữ như trước đây thì tại Đồng 
Nai, người dân chỉ cần đăng ký nộp phạt, chuyển trả giấy tờ qua bưu điện với cảnh sát giao 
thông (CSGT). Khi bưu điện chuyển tiền nộp phạt hoặc đến thời hạn trả giấy tờ xe, CSGT sẽ 
giao hồ sơ cho bưu điện chuyển trả cho người dân. 

* Ngồi ở nhà “nộp phạt” 

Là tài xế lái xe dịch vụ du lịch cho một nhà xe lớn tại TP.Hồ Chí Minh, anh Phan Văn Minh 
(ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) cho hay, đối với các tài xế thường xuyên chạy tuyến 
đường dài, đi qua nhiều tỉnh, thành trong cả nước thì việc nộp phạt giao thông là một trong 
những việc gây phiền hà nhất. 

Anh Minh kể, trước đây trong lần chở khách du lịch từ TP.Đà Nẵng về TP.Hồ Chí Minh, anh 
bị CSGT của Công an TP.Đà Nẵng thổi phạt hơn 1 triệu đồng, giữ bằng lái vì chạy sai làn 
đường quy định. Sau đó, đến ngày hẹn, anh phải từ Đồng Nai quay ra TP.Đà Nẵng đóng phạt 
để lấy bằng lái về. Quãng đường đi lại xa xôi, lại mất thời gian chờ đợi nên chi phí phát sinh 
cũng không hề nhỏ. 

Cách đây 3 tháng, anh Minh chạy xe trên quốc lộ 20 qua huyện Tân Phú thì bị phạt lỗi vi 
phạm về tốc độ. Được một số đồng nghiệp hướng dẫn nên khi ký vào biên bản vi phạm giao 

Theo Bưu điện Đồng Nai, từ tháng 4-2016 đến hết năm 2019, đã tiếp nhận, thu hộ tiền phạt 
và chuyển trả giấy tờ tạm giữ cho trên 42 ngàn trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ. 



thông anh chọn nộp phạt qua đường bưu điện. Đến ngày hẹn, nhân viên bưu điện tới tận nhà 
nhận hồ sơ để tiến hành các thủ tục liên quan. Sau thời gian giải quyết, bưu điện hoàn trả bằng 
lái, quyết định chấp hành nộp phạt theo quy định bằng đường chuyển phát nhanh. 

“Người dân không phải mất thời gian đi lại nộp phạt và lấy giấy tờ như trước đây. Giờ chỉ cần 
nộp đủ số tiền phạt và cước dịch vụ là giấy tờ sẽ được bưu điện gửi về tận nhà, tiện đủ đường” 
- anh Minh nói. 

Tương tự, ông Đinh Ngọc Hòa (ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) cho biết, nếu so với 
việc phải mất chi phí đi lại và thời gian chờ đợi thì giá cước nhận qua bưu điện hợp lý hơn. 
Chưa kể, không ít lần vì quên một vài giấy tờ nên buộc ông phải quay về nhà lấy khiến thời 
gian đóng phạt kéo dài và ảnh hưởng đến công việc. Từ khi có dịch vụ này, nhân viên bưu 
điện sẽ hướng dẫn các thủ tục cần thiết nên tiết kiệm được nhiều thời gian. 

“Quan trọng hơn, phía bưu điện cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để thất lạc giấy tờ 
sau khi nhận hồ sơ từ cơ quan chức năng. Điều đó khiến khách hàng không phải lo lắng 
nhiều” - ông Hòa bộc bạch. 

Tạo thuận lợi cho người dân 

Theo quy trình, người vi phạm các quy định trong Luật Giao thông đường bộ, sau khi bị lực 
lượng CSGT lập biên bản xử phạt, người vi phạm phải đến kho bạc nhà nước nộp phạt rồi 
mang biên lai nộp tiền đến trụ sở CSGT nhận lại giấy tờ xe. Điều này đã gây không ít phiền 
hà cho người dân khi mất nhiều thời gian và chi phí đi lại, nhất là người ở địa bàn xa. Để 
giảm phiền hà và giúp người dân được thụ hưởng những dịch vụ hành chính tốt nhất, từ tháng 
4-2016, Công an tỉnh và Bưu điện Đồng Nai đã ký kết thỏa thuận hợp tác dịch vụ thu, nộp hộ 
tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh, người vi phạm giao thông nếu đồng ý sử dụng dịch vụ này 
sẽ ký vào mặt sau tờ biên bản vi phạm để chuyển tới bưu điện. Khi nhận được tiền nộp phạt, 
CSGT sẽ chuyển phát giấy tờ tạm giữ trước đó cho người nộp phạt thông qua dịch vụ chuyển 
phát tại nhà của bưu điện trong thời gian sớm nhất theo quy định. 

Bà Dương Thị Việt Hương, Phó giám đốc Bưu điện Đồng Nai cho biết, đến nay sau nhiều 
năm thực hiện, thời gian chuyển phát đã rút ngắn xuống đáng kể. Đối với khu vực TP.Biên 
Hòa, các giấy tờ liên quan sẽ được chuyển trong ngày, còn các huyện xa như: Tân Phú, Định 
Quán kể từ thời điểm bưu điện nhận giấy tờ của người vi phạm từ lực lượng CSGT, thanh tra 
giao thông là 1,5 ngày. Người vi phạm giao thông ở ngoài tỉnh có thể đến bất kỳ bưu điện nào 
gần nhất sử dụng dịch vụ này, thời gian nhận lại giấy tờ có thể sẽ chậm hơn vài ngày. 

 “Khi người dân sử dụng dịch vụ này, bưu điện sẽ thực hiện việc nộp phạt thay và nhận lại 
giấy tờ bị tạm giữ từ lực lượng CSGT, thanh tra giao thông để chuyển phát đến tận nhà theo 
bản kê khai của khách hàng. Sắp tới đơn vị sẽ tích hợp các quy trình cung cấp dịch vụ hành 
chính công qua dịch vụ bưu chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng đơn giản, 
thuận tiện cho cơ quan quản lý hành chính và người dân” - bà Hương nhấn mạnh. 

Nộp phạt online 

Từ tháng 6-2020, nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc 
gia sẽ được triển khai trong toàn quốc. Việc này không chỉ tháo gỡ rất nhiều khó khăn 
cho người dân mà còn giảm thiểu tối đa tiêu cực trong việc phạt và nộp phạt vi phạm 
giao thông. 

Thanh Hải 

 



Nguồn: Báo Kiến thức 

Ngày đăng: 20/02/2020 
Mục: KHCN 

7 thứ điên rồ và khó tin từng được gửi qua đường bưu điện 

Tin hay không tuỳ bạn nhưng bưu điện không phải chỉ được dành để gửi thư từ hay 
những kiện hàng bình thường. 

1. Mary Pierstoff, một đứa trẻ được gửi thư để tới thăm bà 

 

(Ảnh: Brightside) 

Thứ đáng ngạc nhiên nhất từng được gửi qua bưu điện được ghi nhận vào năm 1914 khi một 
bé gái bốn tuổi có tên Mary được “gửi thư” tới bà mình từ Grangeville tới Lewiston ở Idaho. 
Bố mẹ cô gái khẳng định phí bưu phẩm rẻ hơn rất nhiều so với vé tàu. 

Lúc đó, bé gái này nặng khoảng 22 kg và nhẹ hơn một chút so với giới hạn trọng lượng bưu 
kiện gửi qua đường bưu điện và bởi vì không có giới hạn nào ngăn cản việc gửi người qua 
thư, người ta đã gắn tem và gửi em bé đi. 

2. Viên kim cương trị giá 1 triệu USD 

Viên kim cương nổi tiếng với giá trị 1 triệu USD mang tên gọi Hope đã được gửi qua đường 
bưu điện trong một chiếc hộp nâu hoàn toàn bình thường khi chủ nhân của nó, Harry Winston, 
qua đời. 

Ông đã đủ tin tưởng hệ thống bưu điện tới mức quyết định gửi nó qua thư từ New York đến 
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Bưu kiện này chỉ có giá 2,44 USD kèm với đó là phí bảo hiểm 
142,85 USD cho viên kim cương triệu USD. 



 

(Ảnh: Brightside) 

3. Những người nhét cá vào hòm thư  

Lịch sử ngành bưu điện thế giới cũng ghi nhận việc người ta gửi cá, cả những chú cá còn sống 
hoặc đã chết, qua đường bưu điện. 

4. Gửi tắc kè đi chỗ khác vì nhà của chủ nhân nó quá lạnh  

Tháng 12 năm 1954, David, một người đàn ông từ Fostoria, Ohio, đã gửi thư tới một trưởng 
bưu cục ở Orlando, Floria. Trong thử, anh viết rằng mình đang gửi một con tắc kè từ Ohio vì 
ở đây quá lạnh và khi được gửi tới Orlando, chú tắc kè nên được thả tự do. 

David yêu cầu bưu cực thông báo với anh về tính trạng của chú tắc kè khi đến nơi. 

5. Mảnh tàu Tinanic được gửi từ Milan đến Georgia  

Gần 90 tấn mảnh vỡ còn lại của tài Titanic đã được tìm thấy ở Ý và gửi từ Milan đến Georgia 
theo đường bưu điện. Số mảnh vỡ này có thể có giá trị trừ 1 triệu USD đến 3 triệu USD. 

6. Gửi mầm bệnh  

Trong một bài viết thêm The New York Times vào năm 1895, tạp chí này tiết lộ những chú 
chim chế, mầm bệnh đậu mùa hay sốt đã được các bác sĩ gửi tới Hội đồng Sức khoẻ Quốc gia 
bằng đường bưu điện. 

7. Mèo được gửi qua hệ thống đường ống khí  

Một hệ thống đường ống khí đã được xây dựng vào những năm 1800 ở New York để thư từ 
được chuyển đi nhanh hơn. Vào năm 1897, một số nhân viên vận hành đã muốn thử nghiệm 
tốc độ của hệ thống này. Họ quyết định chuyển một chú mèo trong đường ống. Rất may, chú 
mèo này vẫn còn sống sau thử thách và chứng tỏ điều này là hoàn toàn khả thi. 

 

  

 


