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SIPAS 2019: 84,45% người dân, tổ chức hài lòng với cơ quan hành chính 

Kết quả đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước - SIPAS 2019 cho thấy, tỷ lệ hài lòng nói chung là 84,45%, tăng gần 1,5% so 
với năm 2018. 

Theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, kết quả 
chỉ số Par Index năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá 
trị trung bình là 81,15%, cao hơn 4,23% so với giá trị trung bình năm 2018 và là kết quả cao 
nhất trong 4 năm gần đây. Khoảng cách kết quả Chỉ số giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp 
nhất trong bảng xếp hạng là 16,22%. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra, năm 2019, số lượng đơn 
vị có điểm đánh giá tăng so với năm 2018 là 62 tỉnh, thành phố, cao hơn nhiều so với kết quả 
đánh giá năm 2018 (chỉ có 19 đơn vị tăng điểm so với năm 2017). 

Tuy nhiên báo cáo cũng cho thấy, 63/63 tỉnh vẫn để xảy ra tình trạng người dân, tổ chức đi lại 
nhiều lần, 62/63 tỉnh xảy ra trễ hẹn trả kết quả dịch vụ. 

Kết quả đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước - SIPAS 2019 cho thấy, tỷ lệ hài lòng nói chung là 84,45%, tăng gần 1,5% so 
với năm 2018. 84,94% người dân, tổ chức cho rằng, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến 
qua mạng internet và trả kết quả qua đường bưu điện là phù hợp. 

Những chỉ số chính xác, khách quan và trung thực này là kết quả của quá trình điều tra xã hội 
học do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) phối hợp với các ngành Nội vụ, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh thực hiện trên toàn quốc. 

 

Kết quả chỉ số SIPAS 2019 cho thấy, 84,94% người dân, tổ chức cho rằng, việc cung ứng dịch 
vụ công trực tuyến qua mạng internet và trả kết quả qua đường bưu điện là phù hợp. 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Vietnam Post, để đáp ứng yêu cầu 
nghiệp vụ của công tác điều tra xã hội học, Bưu điện Việt Nam đã bố trí đầy đủ nhân lực, 
trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo cung ứng việc phát và thu phiếu điều tra 
một cách tốt nhất, đúng quy định của Bộ Nội vụ. 

Vietnam Post cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra xã hội học; xây dựng, hướng dẫn 
quy trình cung cấp dịch vụ cụ thể tới các khâu liên quan cung ứng dịch vụ trên toàn hệ thống, 
đặc biệt hướng dẫn nhân viên Bưu điện (điều tra viên) nắm chắc cách thức điều tra, thông tin 



trên phiếu điều tra, chuyển trả đúng số tiền cho đối tượng điều tra được hưởng theo quy định; 
đảm bảo số phiếu điều tra phát đi và thu về phản ảnh thực tế thông tin chính xác đầy đủ, kịp 
thời và khách quan. Đặc biệt việc điều tra luôn đảm bảo an ninh, an toàn, bí mật thông tin trên 
phiếu, không để trường hợp mất, thất lạc xảy ra; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá 
trình cung cấp dịch vụ. 

 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Vietnam Post phát biểu tại Hội nghị trực 
tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (Par Index 2019) 

Cũng theo ông Hào, để điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối 
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019, Bưu điện Việt Nam đã tổ chức 
phát ra 36.630 phiếu tại 63 tỉnh, thành phố; số phiếu hợp lệ thu về là 35.268 phiếu, đạt 
96,28%.  

Đối với việc điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019, tổng số phiếu phát ra tại 63 
tỉnh, thành phố và 19  Bộ, cơ quan ngang bộ là  20.716 phiếu; số phiếu thu về hợp lệ: 20.071 
phiếu, đạt 96,89% 

Xác định, các thông tin của quá trình điều tra xã hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng cho việc 
xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, TP trực thuộc 
Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 nên tất cả các điều tra 
viên của Vietnam Post đều nghiêm túc thực hiện việc phát phiếu điều tra đến từng cá nhân 
người dân, người đại diện tổ chức. Việc phát phiếu được thực hiện theo nguyên tắc đúng đối 
tượng; không gợi ý nội dung trả lời; không trả lời thay... 

Đại đa số người tham gia trả lời phiếu đã hợp tác với các điều tra viên để thực hiện việc trả lời 
phiếu theo yêu cầu của từng cuộc điều tra, cung cấp đầy đủ thông tin về bản thân và trả lời đủ 
các câu hỏi của phiếu điều tra xã hội học. 

Xuân Thạch 
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Đa dạng hình thức tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà 
nước để đảm bảo lưới an sinh xã hội. Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với ông 
Trần Chí Trung, Trưởng Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính, Tổng công ty (TCT) Bưu điện 
Việt Nam (Vietnam Post) về các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
trong thời gian tới. 

Thưa ông, ông có thể cho biết dịch COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến công tác 
triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở các địa phương? 

Trong thời gian vừa qua, Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung đã chịu những ảnh 
hưởng hết sức nặng nề của dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất sâu 
rộng đến mọi lĩnh vực. 

 

Tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Công tác triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở các địa phương của Bưu 
điện Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. 

Hiện nay, kênh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chính của Bưu điện Việt Nam 
là phát triển đối tượng tham gia thông qua hình thức tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn 
biến hết sức phức tạp, cũng như việc thực hiện nghiêm chỉnh về giãn cách xã hội theo Chị thỉ 
số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, công tác phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện qua hình thức tổ chức Hội nghị bị gián đoạn, nên kết quả phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện của Bưu điện Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng. 

Một khó khăn trong việc phát triển BHXH tự nguyện là thực hiện và việc tiếp cận, tuyên 
truyền, vận động người dân tham gia mất nhiều thời gian, công sức. Vậy đội ngũ tuyên 
truyền của Bưu điện Việt Nam đã được tập huấn như thế nào về nghiệp vụ để có thể giải 
đáp các chính sách về lương, chế độ BHYT liên tục cập nhật này? 

Bưu điện Việt Nam hiện đã đào tạo hơn 12.000 cán bộ, nhân viên là tuyên truyền viên và trên 
50.000 người Bưu điện cũng là những người trực tiếp tham gia phát triển người tham gia 
BHXH tự nguyện tại toàn bộ các xã, phường, thị trấn trên cả nước. 



Những tuyên truyền viên này là những cán bộ, nhân viên hiểu về chuyên môn và nghiệp vụ, 
nắm vững kiến thức về chính sách BHXH. Bưu điện Việt Nam thường xuyên tổ chức đào tạo 
kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, chính sách BHXH hàng quý qua rất nhiều hình thức như đào 
tạo tập trung, đào tạo trực tiếp, đào tạo trực tuyến… 

Để có thể vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, trước tiên bản thân cán bộ, nhân 
viên tuyên truyền viên chính sách BHXH của Bưu điện Việt Nam phải nắm chắc về kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ để có thể tư vấn và giải đáp tất cả những câu hỏi, thắc mắc của người 
dân về chính sách này. 

Bên cạnh đó, nhân viên tuyên truyền chính sách BHXH của Bưu điện Việt Nam hiểu được ý 
nghĩa nhân văn của công việc mà bản thân mình đang thực hiện. Có như vậy thì người dân 
mới nghe, có tin và ủng hộ chính sách BHXH tự nguyện. 

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam thường xuyên tổ chức đào tạo, cập nhật những thay đổi mới 
về các chính sách có liên quan đến BHXH tự nguyện, nên với bất kỳ câu hỏi hay thắc nào của 
người dân liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện sẽ được tuyên truyền viên chính sách 
BHXH tự nguyện của Bưu điện Việt Nam trả lời, giải đáp hết sức chi tiết, cụ thể và chính xác. 

Ông có thể chia sẻ mô hình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và TCT Bưu điện Việt Nam để 
triển khai chính sách BHXH tự nguyện trong thời gian tới? 

Từ tháng 8/2018, Bưu điện Việt Nam và BHXH Việt Nam đã phối hợp triển khai phương án 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua hình thức tổ chức hội nghị. 

Thời gian đầu, chúng tôi triển khai thí điểm tại 15 tỉnh/thành phố và đến tháng 12/2018 thì 
triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước. Kết quả đã tổ chức được 2.225 hội nghị, tuyên 
truyền tới hơn 100 nghìn người và phát triển hơn 45.000 đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện. 

Năm 2019, hai ngành đã quyết tâm quyết liệt triển khai theo phương án này ngay từ những 
ngày/tháng đầu năm. Kết quả đến hết năm 2019, Bưu điện Việt Nam đã tổ chức trên 15.000 
hội nghị tuyên truyền, phát triển trên 280.000 người tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành 
128% kế hoạch năm mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. 

Sang năm 2020, bên cạnh việc phối hợp trong công tác tổ chức Hội nghị, Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã cùng nhau phối hợp tổ chức ngày hội ra quân tuyên 
truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tại tất cả các quận/huyện trên toàn quốc. 

Qua đó, người dân biết đến chính sách BHXH tự nguyện, ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia 
BHXH tự nguyện đối với bản thân người tham gia, của gia đình, của xã hội và tự nguyện 
đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho mình và người thân. 

Bước đầu, có thể khẳng định mô hình này triển khai rất thành công, được Chính phủ, Quốc 
hội, các Bộ ngành, chính quyền địa phương các cấp ủng hộ và đánh giá rất cao. Qua đó, người 
lao động tự do được tiếp cận với chính sách của Nhà nước một cách gần gũi và dễ hiểu. Qua 
việc triển khai mô hình này, Bưu điện Việt Nam thể hiện trách nhiệm trong công tác tuyên 
truyền chính sách BHXH, nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 28-NQ/TW của 
BCH TW. 

Theo ông, đâu là những khó khăn khiến chính sách BHXH tự nguyện đã có từ lâu nhưng 
tỷ lệ tham gia chưa cao? Đợi vị có những kiến nghị cụ thể nào về chính sách, tuyên truyền 
để thu hút các đối tượng tham gia? 

Tính đến hết tháng 4 năm 2020, Bưu điện Việt Nam đã phát triển được hơn 370.000 người 
tham gia BHXH tự nguyện. Công tác tuyên truyền, phát triển người dân tham gia BHXH tự 
nguyện của Bưu điện Việt Nam thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, thời gian sau, 
qua kinh nghiệm thực tiễn triển khai trên khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, Bưu điện Việt 



Nam đã rút ra những kinh nghiệm hết sức để có thể vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện. 

Ngoài hình thức phát triển qua tư vấn 1-1, tư vấn nhóm, tư vấn qua điệt thoại, Bưu điện Việt 
Nam đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua 
kênh tổ chức hội nghị. Muốn tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện thành công thì tất cả các bước chuẩn bị hết sức quan trọng và ảnh hưởng 
trực tiếp đến kết quả của Hội nghị. 

Cùng với chính quyền địa phương, nhân viên Bưu điện tiến hành rà soát trên địa bàn những 
người trong độ tuổi lao động nhưng chưa tham gia BHXH, hoặc những người trước đây đã 
tham gia BHXH bắt buộc nhưng hiện tại vì lý do nào đấy không tham gia BHXH tự nguyện 
để tiến hành mời tham dự hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện để có thể tiếp tục tham gia 
BHXH qua hình thức tự nguyện, song song với việc mời dự hội nghị, nhân viên Bưu điện 
phải tiến hành sơ vấn cho người dân để người dân có thể nắm bắt cơ bản về lợi ích của việc 
tham gia BHXH tự nguyện. 

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam tiến hành phát loa tuyên truyền chính sách BHXH tự 
nguyện, ngày giờ tổ chức hội nghị và mời người dân tham gia. Trước ngày tổ chức Hội nghị, 
nhân viên Bưu điện lại tiến hành tiếp tục đến từng nhà người dân hoặc gọi điện thoại để nhắc 
người dân về ngày giờ tổ chức hội nghị. Hoặc như tại một số địa bàn do tính đặc thù, Hội nghị 
tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện được Bưu điện Việt Nam tổ chức vào các buổi tối 
để người dân có thể tham dự. 

Qua thực tế triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian qua, 
Bưu điện Việt Nam nhận thấy, để có thể tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện sâu rộng 
đến với người dân và được người dân ủng hộ thì cần phải có sự góp sức, chung tay vào cuộc 
của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương. Có như vậy thì người dân mới hiểu và tin 
tưởng vào chính sách của Nhà nước và khi đấy người dân mới tự nguyện tham gia và khi đó 
chính sách BHXH tự nguyện mới thực sự đi vào lòng dân. 

Trong bối cảnh khó khăn của dịch COVID-19, để tăng cường thúc đẩy người dân tham gia 
BHXH tự nguyện trong thời gian tới, TCT Bưu điện Việt Nam có giải pháp và kế hoạch 
phối hợp trong thời gian tới với BHXH Việt Nam sẽ như thế nào? 

Trong bối cảnh khó khăn của dịch COVID-19, để tăng cường thúc đẩy người dân tham gia 
BHXH tự nguyện Bưu điện Việt Nam đã chủ động, sáng tạo đổi mới hình thức tuyên truyền, 
phát triển người tham gia BHXH tự nguyện như tổ chức Livestream tuyên truyền phát triển 
người tham gia qua Facebook cá nhân và Fanpage Facebook của Bưu điện tỉnh, Bưu điện Việt 
Nam, tổ chức tư vấn qua điện thoại, tư vấn bán lẻ. 

Đối với người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, nhân viên Bưu điện chủ động liên hệ 
trực tiếp với người dân và hẹn người dân thời gian cụ thể khi người dân có thời gian để trực 
tiếp đến nhà hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và chuyển hồ sơ về cơ quan 
BHXH để tiến hành cấp sổ BHXH cho người dân tham gia BHXH tự nguyện. Khi cơ quan 
BHXH cấp sổ cho người dân, nhân viên Bưu điện sẽ trực tiếp đến nhà người dân để trả số 
BHXH. Cách làm này giúp người dân không phải đi lại nhiều, làm giảm nguy cơ lây nhiễm và 
thực hiện giãn cách xã hội. 

Khi thời gian giãn cách xã hội kết thúc, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện để hoàn thành kế hoạch mà 
Chính phủ cũng như BHXH Việt Nam giao. 

Ngày 23/5/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp cùng Bưu điện Việt Nam tổ chức ra 
quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đồng loạt trên toàn quốc. Tại Hà Nội sẽ có sự 
tham gia của của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ ngành, tại các Bưu điện tỉnh, thành 
phố sẽ có sự tham gia của cơ quan BHXH, các sở ngành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên 2 



ngành BHXH và Bưu điện. Bưu điện Việt Nam và BHXH Việt Nam dự kiến phát triển 60.000 
tham gia BHXH tự nguyện ngay trong ngày ra quân. 

Bài và ảnh: XM/Báo Tin tức 

 

 



 

Nguồn: CTT huyện Thanh Sơn   

Ngày đăng: 20/05/2020 
Mục: Tin tức 

Lễ bàn giao nhà mái ấm công đoàn 

Ngày 20/5,  Liên đoàn LĐ huyện Thanh Sơn tổ chức bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho gia 
đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Võ Miếu. Tới dự có Lãnh đạo Tổng công ty bưu 
điện Việt Nam, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh. 

 

Anh Hà Nam Trung (sinh  năm 1984) sống tại khu Sang trên xã Võ Miếu, hiện đang là công 
nhân công ty Sắn đóng trên địa bàn xã, anh là lao động chính của gia đình, có vợ bị bệnh tim 
không thể sinh con.  Sau nhiều năm tích góp và sự hỗ trợ của Qũy mái ấm công đoàn của tổng 
công ty bưu chính viễn thông Việt Nam, gia đình anh đã hoàn thành ngôi nhà mới. Ngôi nhà 1 
tầng, gồm 3 gian có diện tích 80m2 với tổng kinh phí xây dựng hơn 250 triệu đồng. Trong đó, 
tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình tích cóp được 50 
triệu đồng, còn lại là sự hỗ trợ của anh, chị em bạn bè là 159 triệu đồng. 

Ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng đã giúp gia đình anh có chỗ cư trú ổn định, tạo thêm 
niềm tin, động lực trong công tác. Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện cũng đã tặng quà 
động viên và chúc mừng gia đình./. 

 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 20/05/2020 
Mục: Tin tức  

Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Ngày 20/5, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Đảng bộ Bưu điện tỉnh có 99 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ 
đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, góp 
phần tích cực vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Hết năm 2019, tổng doanh thu toàn 
đơn vị đạt hơn 263 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần kết quả thực hiện năm 2015; doanh thu tính lương 
đạt 110 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân hằng năm tăng 19%, trong 
đó, thu nhập bình quân năm 2019 tăng gấp 2 lần so với thu nhập bình quân năm 2015. Hoạt 
động kinh doanh các dịch vụ được đẩy mạnh, trong đó, dịch vụ bưu chính tăng trưởng bình 
quân 25%/năm trở lên, chiếm gần 60% tổng doanh thu toàn ngành; dịch vụ tài chính bưu 
chính, phân phối truyền thông tăng trưởng 25%/năm. Nhiều dịch vụ mới được bổ sung; hoạt 
động điểm bưu điện văn hóa xã được đổi mới công tác quản lý, ngày càng phát triển hiệu quả. 

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 28 đảng viên mới; hằng năm có trên 90% chi bộ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh. 

Với mục tiêu “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh 
tranh và hình ảnh, thương hiệu Vnpost; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng 
viên và người lao động; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, tạo thành sức mạnh tổng 
hợp để phát triển bền vững”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bưu điện tỉnh phấn đấu hằng năm 
có 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có từ 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, kết nạp thêm 20 đảng viên 
mới; hằng năm, các tổ chức đoàn thể được công nhận vững mạnh. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê 
Đình Tuyến, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu 
giữ chức Bí thư Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Hồng Yến 

 



 

Nguồn: Báo Đầu tư Việt Nam   

Ngày đăng: 20/05/2020 
Mục: Bảo hiểm  

Tổ chức Lễ ra quân toàn quốc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện 

Ngày 23/5, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Lễ ra quân trực 
tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - tuyên truyền, vận động 
người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

Ngày 23/5 tới đây, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp tổ 
chức Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - tuyên 
truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

Theo Kế hoạch, Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện 
trong toàn quốc với chủ đề: “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và 
Nhân dân”. 

 

Lễ ra quân sẽ được tiến hành trên toàn quốc 

BHXH Việt Nam cho biết, Lễ ra quân nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo và 
chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân 
dân; tăng cường công tác phối hợp thực hiện các Nghị quyết của Đảng về BHXH; tăng cường 
vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương trong 
thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. 

Đây cũng là dịp tuyên truyền, vận động trực tiếp tới đối tượng người nông dân và người lao 
động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; những rủi ro 
khi không tham gia, từ đó thay đổi nhận thức, tích cực, chủ động tham gia nhằm đảm bảo an 
sinh, ổn định cuộc sống. 

Về quy mô, Lễ ra quân được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Hình thức tổ chức trực tuyến tại 
điểm cầu Trung ương và tiếp sóng tại 63 tỉnh, thành phố. Cùng với đó, tại Trung ương và địa 
phương tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy tại các quận, huyện. 

Được biết, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu phát triển số người tham gia 
BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân tối thiêu 50 người/huyện; góp phần hoàn thành 
50% chỉ tiêu kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện năm 2020 trong 6 tháng đầu năm. 

 



Nguồn: Báo Bình Định   

Ngày đăng: 21/05/2020 
Mục: Tin tức  

http://www.baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=6&macmp=6&mabb=147061 

Thí điểm chi trả trợ cấp người có công qua bưu điện 

Chiều 20.5, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án thí 
điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn 
tỉnh cho lãnh đạo, nhân viên kế toán Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố; lãnh 
đạo và nhân viên thực hiện công tác chi trả của Bưu điện tỉnh. 

Hội nghị đã triển khai Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 6.4.2020 của UBND tỉnh phê 
duyệt Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu 
điện trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn về nghiệp vụ công tác chi trả, công tác thanh quyết toán 
nguồn chi trả và việc phối hợp thực hiện giữa các bên để đạt hiệu quả tốt nhất. 

Theo kế hoạch, việc thực hiện thí điểm trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu từ ngày 1.6 - 31.12. Hàng 
tháng sẽ thực hiện chi trả từ ngày 5 đến ngày 10 theo hai hình thức: Chi trả trực tiếp cho đối 
tượng tại các điểm bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, phường, thị trấn và chi trả theo địa chỉ 
(tại nhà đối tượng thụ hưởng). 

NGỌC TÚ 

 



 

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Ngày đăng: 20/05/2020 
Mục: Thời sự  

Gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của 
Chính phủ 

Gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 42 của Chính phủ là một quyết định chưa 
từng có trong tiền lệ, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước đến người dân gặp khó khăn do đại dịch. 

 

Nhân viên bưu điện phát số thứ tự cho các đối tượng đến nhận tiền hỗ trợ tại UBND xã Đông 
Vinh (TP Thanh Hóa). Ảnh: T.L 

“Phao cứu sinh” cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID–19 

Đã bao lần thay đứa con gái bị mắc bệnh tim bẩm sinh đi nhận tiền trợ cấp xã hội nhưng chưa 
bao giờ trong lòng chị Trần Thị Hằng (35 tuổi, thôn Đồng Cao, xã Đông Vinh, TP Thanh 
Hóa) lại ngổn ngang, bộn bề cảm xúc như lần này. Với mức thu nhập từ công việc thợ xây của 
chồng và lương công nhân của chị, hai vợ chồng cố gắng co kéo, chắt bóp lo cho ba đứa con 
nhỏ ăn học xem chừng đã nhọc nhằn, vất vả. Con gái đầu của gia đình chị đau ốm liên miên, 
nhiều lần mang con đi viện, chị phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. 

Ấy vậy mà, do ảnh hưởng của dịch COVID–19, chị Hiền phải ngậm ngùi nhận thông báo của 
công ty về việc tạm thời nghỉ việc 3 tháng không lương. Cuộc sống mưu sinh vốn đã khó 
khăn nay càng thêm nặng gánh. Chị tâm sự: “Do áp lực về mặt kinh tế, bệnh tật của con cái, 
trong thời gian nghỉ việc, hai vợ chồng cũng có những lúc mệt mỏi, âu lo sinh ra cãi vã, nặng 
nhẹ với nhau khiến chị cảm thấy rất buồn”. Bởi vậy, khi hay tin con gái chị có tên trong danh 
sách được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, chị phấn khởi và cảm kích rất nhiều. Chị 
thành thật chia sẻ: “Giữa lúc Chính phủ đang phải nỗ lực ứng phó với nhiều khó khăn do đại 
dịch COVID–19 gây ra mà vẫn lo cho dân thế này, thật đáng quý. Có được bao nhiêu, nhân 
dân chúng tôi cũng hết sức trân trọng. Chứ bây giờ lòng dân mà đòi hỏi thì vô vàn lắm!”. 

Cùng chung những trăn trở, lo toan như chị Hiền, chị Trần Thị Liên (46 tuổi, xã Quảng Đức, 
Quảng Xương) vẫn phải vật lộn hằng ngày để mưu sinh. Cả cuộc đời chị Liên mang nhiều nỗi 
thiệt thòi. Tuổi xuân lỡ dở, một thân một mình chị Liên quần quật với đồng ruộng nuôi hai 
đứa con thơ khôn lớn. Thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, hai đứa trẻ lớn lên trong sự nỗ 
lực của người mẹ nghèo và sự yêu thương, đùm bọc của bà con lối xóm. Do hoàn cảnh gia 
đình không cho phép, hai bé chấp nhận nghỉ học từ sớm, xin làm công nhân để phụ giúp kinh 
tế cho mẹ bớt đi phần nào vất vả. 



Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID–19, tình hình sản xuất của công ty gặp nhiều khó 
khăn nên hai đứa con của chị Liên buộc phải tạm nghỉ việc không lương. Bản thân chị Liên, 
ngoài công việc đồng áng, tranh thủ lúc nông nhàn, chị vẫn lặn lội trên chiếc xe đạp cà tàng 
lên phố thu mua sắt vụn. Nhưng cũng vì “bóng ma chập chờn” mang tên COVID–19 mà đã 
mấy tháng nay, chị Liên phải nghỉ làm. Chiếc xe đạp thôi không còn phải gồng gánh trên lưng 
đủ thứ phế liệu, xem chừng có vẻ nhẹ nhõm, thảnh thơi nhưng đâu biết trong lòng chủ nhân 
của nó thấp thỏm không yên, nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền đè nặng. Nắm chặt trong tay số tiền vừa 
được nhân viên bưu điện chi trả theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ, chị Liên rôm rả 
trò chuyện với những người xung quanh, niềm vui lấp lánh trong nét cười: “Có thể, số tiền mà 
Chính phủ hỗ trợ chẳng thể giúp tôi sống an nhàn nhưng giá trị về mặt tinh thần mà nó mang 
lại thì không gì sánh nổi. Nó thể hiện sự quan tâm của Chính phủ tới những người yếu thế 
trong xã hội, khiến chúng tôi cảm thấy mình không bị bỏ rơi lại phía sau”. 

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, đảm bảo chi trả kịp thời 

Gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 42 của Chính phủ là một quyết định chưa từng có 
trong tiền lệ, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến 
người dân gặp khó khăn do đại dịch. Xác định được vai trò, ý nghĩa to lớn ấy; ngay từ khi tiếp 
nhận chủ trương từ Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng, khẩn trương, kịp thời 
ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân 
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đề ra phương thức chi trả hỗ 
trợ phân theo nhóm đối tượng, giao nhiệm vụ cho từng cấp, ban, ngành chịu trách nhiệm thực 
hiện quản lý, giám sát, chi trả theo quy định. Và tiến độ thực hiện cũng được đẩy nhanh theo 
từng ngày với từng phần việc cụ thể. Ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội cho biết: “Mặc dù thời gian từ khi ban hành Nghị quyết 42 đến lúc 
triển khai thực hiện diễn ra trong thời gian ngắn nhưng tỉnh Thanh Hóa đã huy động sự tham 
gia của toàn bộ hệ thống chính trị; được các cấp, các ngành triển khai bằng tất cả nỗ lực và 
quyết tâm cao nhất với tinh thần: Quyết liệt, nhanh chóng, đồng bộ và đảm bảo tính công khai 
minh bạch. Việc đảm bảo nguyên tắc rà soát kỹ đối tượng, không để trùng lắp đối tượng được 
hỗ trợ, công khai, minh bạch; tăng cường sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc không để xảy ra tình 
trạng trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm (nếu có) được đặt lên hàng đầu”. 

Để đảm bảo được nguyên tắc công khai, minh bạch, nỗ lực không để sót, lọt, trùng lặp đối 
tượng thụ hưởng; thực hiện theo Kế hoạch 99/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 
30-4-2020, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên thông báo trên loa phát thanh tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện đăng ký nhận hỗ trợ đến người dân và đối tượng 
thụ hưởng trên địa bàn; đồng thời đề nghị người dân thuộc các đối tượng theo hướng dẫn đến 
trụ sở để khai báo, đăng ký. Cùng với đó, chính quyền địa phương cử các tổ công tác xuống 
địa bàn để rà soát theo đúng tinh thần: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; từ đó 
tổng hợp, báo cáo số đối tượng bị ảnh hưởng theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội cùng các bộ, ngành liên quan; thực hiện niêm yết công khai danh sách các đối 
tượng đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt hỗ trợ tại trụ sở UBND cấp xã, 
phường, thị trấn, nhà văn hóa khu phố, thôn, bản để nhân dân theo dõi giám sát thực hiện. Sau 
khi rà soát, có số liệu chính thức từ các địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 
báo cáo trình UBND tỉnh duyệt để chi trả hỗ trợ kịp thời cho 3 nhóm đối tượng: Người có 
công, bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo. Theo số liệu thống kê của Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội, qua quá trình rà soát, toàn tỉnh có: 72.225 đối tượng người có công 
với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 200.862 đối tượng bảo trợ xã hội đang 
hưởng trợ cấp hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: 539.161 (hộ nghèo: 112.527 
người; hộ cận nghèo: 426.634 người). Tổng kinh phí dự kiến chi trả cho 3 nhóm đối tượng 
hơn 800 tỷ đồng. 

Thực hiện theo Kế hoạch 99/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 30-4-2020; bám sát 
chức năng, nhiệm vụ, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, tích cực “nhập cuộc”, chuẩn bị 



tốt cả về nguồn nhân lực, vật lực phục vụ công tác chi trả hỗ trợ cho 3 đối tượng: Người có 
công; bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 
Ông Trịnh Phương Nam, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Mặc dù bưu điện 
có nhiều kinh nghiệm chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, người hưởng chính sách bảo 
trợ xã hội nhưng chúng tôi xác định đợt chi trả này có nhiều điểm khác biệt cần có sự chuẩn 
bị kỹ càng về mọi mặt”. Để đảm bảo công tác chi trả nhanh, kịp thời, hiệu quả gắn với thực 
hiện các biện pháp phòng chống dịch, bưu điện đã bố trí trên 800 điểm chi trả và hơn 1.100 
nhân viên thực hiện. 

Ghi nhận tại xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa), công tác tổ chức, tiến hành chi trả diễn ra trong 
niềm vui mừng, phấn khởi của nhân dân. Mặc dù xã Đông Vinh là đơn vị đầu tiên của tỉnh 
Thanh Hóa thực hiện việc chi trả cho các đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã 
hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo theo Nghị quyết 42 của Chính phủ nhưng quá trình chi trả 
được sắp xếp một cách khoa học, hợp lý, tinh thần trách nhiệm cao. Từ trước ngày chi trả, 
Bưu điện TP Thanh Hóa đã đấu mối với chính quyền địa phương để thông báo, hướng dẫn cụ 
thể về địa điểm, ngày giờ, thủ tục chi trả đến các đối tượng thụ hưởng. Điểm chi trả đảm bảo 
an ninh trật tự, đảm bảo yếu tố phòng, chống dịch COVID-19 như: Thực hiện giãn cách, 
chuẩn bị nước sát khuẩn, đeo khẩu trang; cơ sở vật chất (hội trường, ghế ngồi chờ, quạt, 
nước...) phục vụ tận tình, chu đáo cho người dân trong quá trình chờ tới lượt chi trả. Khi các 
đối tượng đến điểm chi trả, Bưu điện TP Thanh Hóa phân công nhân viên phân luồng, phát số 
thứ tự và lần lượt gọi tên theo số thứ tự đã phát. Theo danh sách niêm yết công khai, xã Đông 
Vinh có 71 người có công, 181 đối tượng bảo trợ xã hội và 87 hộ nghèo, cận nghèo được nhận 
tiền hỗ trợ trong đợt này. Để thuận lợi cho người dân và hạn chế sai sót, tại đây, Bưu điện TP 
Thanh Hóa đã bố trí 3 bàn chi trả cho 3 đối tượng khác nhau. Với những người già cả neo 
đơn, khuyết tật, ốm nặng không thể trực tiếp đến điểm chi trả hoặc không ủy quyền cho người 
lấy hộ được thì bưu điện sẽ bố trí nhân viên chi trả tận nhà. Trong quá trình chi trả, nhân viên 
bưu điện sẵn sàng, nhiệt tình giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người dân về các vấn đề liên quan đến 
việc chi trả hỗ trợ. Bà Đỗ Thị Mai Lan, Giám đốc Bưu điện TP Thanh Hóa cho biết: “Nhận 
thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ của mình, bưu điện thành phố phối hợp cùng các cơ quan, ban, 
ngành nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là 
thực hiện chi trả nhanh, kịp thời nhưng đảm bảo tính chính xác, minh bạch”. 

Do làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thông tin kịp 
thời tới các đối tượng thụ hưởng; đặc biệt nêu cao vai trò giám sát của MTTQ tỉnh nên công 
tác chi trả trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. 
Tính đến ngày 16-5, 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả với 
tổng số là: 409.932 người thuộc các đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và 
cận nghèo. Tổng kinh phí đã chi trả là: 627.301.000.000 đồng. Các đối tượng còn lại, các địa 
phương đang tổ chức rà soát, tổng hợp số liệu, lên danh sách và sẽ có báo cáo về Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội theo đúng quy định. 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng 

Ngày đăng: 21/05/2020 
Mục: Xã hội 

Đà Lạt bắt đầu chi trả chế độ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Sáng 21/5, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Lạt bắt đầu chi trả tiền hỗ 
trợ cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn theo Nghị quyết số 42 của 
Chính phủ.  

Theo đó, số người có công được hỗ trợ là 1.290 với tổng số tiền được chi trả là 1,928 tỷ đồng. 
Trong đó, có 4 người được hỗ trợ 1 tháng là 500 ngàn đồng/người; 3 người được chi 2 tháng 
với số tiền là 1 triệu đồng/người, còn lại 1.283 người được nhận hỗ trợ 3 tháng với số tiền 1,5 
triệu đồng/người. Đối tượng này được cán bộ lao động các phường, xã chi trực tiếp tại nhà. 

 

Các đối tượng bảo trợ xã hội được hướng dẫn nhận trợ cấp tại bưu điện 

Về đối tượng bảo trợ xã hội, tổng số người được nhận hỗ trợ lần này là 4.740 người, với tổng 
số tiền được chi trả là 7,064 tỷ đồng. Trong số này có 42 người được hỗ trợ 1 tháng, 500 ngàn 
đồng/người; số còn lại được nhận hỗ trợ 3 tháng, 1,5 triệu đồng/người. Các đối tượng này 
nhận tiền tại 16 điểm bưu điện văn hóa phường, xã trên địa bàn thành phố. 

Dự kiến, đến hết ngày 25/5, TP Đà Lạt sẽ hoàn thành cơ bản việc chi trả cho chế độ nói trên. 

N.MINH- H.THẮM 

 

 



 

Nguồn: Văn hóa Đời sống 

Ngày đăng: 21/05/2020 
Mục: Khoa học 

Ra quân hưởng ứng “Tháng vận động toàn dân tham gia Bảo hiểm xã hội” 

Sáng ngày 16/5, phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) 
tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên, BHXH tỉnh và đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh tổ chức 
Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động toàn dân tham gia BHXH”. 

 

Ngay sau lễ phát động, 120 đoàn viên thanh niên của 2 ngành đã chia thành 31 nhóm đến từng 
khu phố, thôn, xóm để tuyên truyền, giải thích, trực tiếp hướng dẫn, giúp người dân các thủ 
tục để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nhóm phóng viên chúng tôi đã kịp 
theo chân các tình nguyện “áo xanh” đến tuyên truyền tại chợ Nam Thành, TP Thanh Hóa. 
Chị Phạm Thị Hoa, tiểu thương buôn bán cây cảnh chợ Nam Thành chia sẻ: Tôi đã từng nghe 
thông tin trên báo, đài rồi loa truyền thanh phường nói về BHXH tự nguyện nhưng chưa hiểu 
lắm. Sáng nay được các cháu thanh niên giải thích cặn kẽ, chỉ cần biết đây là chính sách của 
Nhà nước lại được hỗ trợ khi tham gia là tôi thích rồi, an tâm lắm rồi và tham gia luôn. 

Còn anh Nguyễn Văn Thành, chị Lương Thị Liên và chị Lê Thị Phương là 3 hộ nông dân hiện 
đang sinh sống trên địa bàn xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, khi được các bạn đoàn thanh 
niên đến đến tuyên truyền, phát tờ rơi cả 3 đều tham gia. 

Theo thống kê, sau 1 ngày ra quân toàn tỉnh đã vận động, phát triển mới được hơn 400 người 
tham BHXH tự nguyện với số tiền là 300 triệu đồng và 340 thẻ BHYT với số là 340 triệu 
đồng. 

Ông Đặng Sỹ Mười - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng chia sẻ: Có được 
kết quả khả quan ngay trong ngày đầu ra quân, ngay sau khi tiếp nhận Công văn số 211/TT-
NVTT của Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam về truyền thông tháng vận động triển khai 
BHXH toàn dân, phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch. Để thu hút người dân quan tâm đến 
chính sách BHXH, phòng đã phối hợp với Đài truyền thanh TP Thanh Hóa, các cơ quan báo, 
đài trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 
buổi tuyên truyền trực tiếp đến người dân với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, giúp người dân dễ 
dàng nắm bắt đầy đủ các thông tin hữu ích của chính sách BHXH tự nguyện. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết:  Để phấn đấu hoàn 
thành 50% chỉ tiêu năm 2020 trong 6 tháng đầu năm theo kế hoạch BHXH việt Nam giao, 
BHXH tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy lực lượng thanh niên là lực lượng 
nòng cốt trong việc tuyên truyền đưa chính sách BHXH, BHYT đến đông đảo nhân dân, 
nhưng quan trọng vẫn cần sự quyết liệt và tích cực của ngành, của từng địa phương trong việc 



tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người tham gia trước lợi ích thiết thực của 
BHXH tự nguyện. 

Theo kế hoạch, ra quân đợt 1 ngày 16/5 có 21/26 BHXH huyện, thị xã, thành phố hưởng 
ứng, đến ngày 23/5 toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ ra quân. 

Nam Hà 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Nam Định 

Ngày đăng: 21/05/2020 
Mục: Bảo hiểm  

Đảm bảo an toàn thông tin liên lạc trong mùa mưa bão 

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2020, tình hình mưa bão diễn biến bất 
thường, nhiều nguy cơ xảy ra siêu bão. Để phục vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền các 
cấp và đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) 
đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tăng cường nâng cao chất lượng 
dịch vụ, đảm bảo mạng lưới thông tin liên lạc an toàn, thông suốt, hạn chế tối đa thiệt hại về 
người và tài sản do mưa bão gây ra.  

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh sắp xếp bưu gửi chuyển phát cho khách hàng.  

Để chủ động đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết, Sở TT và TT xây dựng kế hoạch 
đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
(PCTT và TKCN) của ngành năm 2020; thành lập Ban Chỉ huy PCTT, phân công nhiệm vụ 
cho từng thành viên và chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành chủ động xây dựng phương án 
đảm bảo thông tin liên lạc, thực hiện các phương án khắc phục thiên tai. Các doanh nghiệp 
bưu chính, viễn thông trên địa bàn chủ động phương án PCTT và TKCN của đơn vị, phân 
công cán bộ trực, ứng cứu sự cố; kiểm tra, rà soát, củng cố hạ tầng thông tin như: các tuyến 
truyền dẫn, hệ thống ăng ten, thiết bị chống sét… đảm bảo hoạt động tốt trong điều kiện mưa, 
bão. Ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới và đảm bảo thông tin liên lạc cho các huyện ven 
biển, nhất là các tàu khai thác hải sản gần bờ. Các doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị máy phát 
điện dự phòng cho tất cả các trạm phát sóng; 5 xe thông tin di động GSM; 2 xe thông tin lưu 
động; 2 thiết bị vô tuyến điện sóng ngắn Codan, 2 thiết bị viễn thông di động vệ tinh Inmarsat 
cùng các thiết bị khác như máy điện thoại, các loại sim, card, ô tô, xe máy, nhiên liệu, cột bê 
tông, áo phao, dây súp, áo mưa, đèn pin, trang phục bảo hiểm… Chủ động xây dựng phương 
án đảm bảo thông tin thông suốt theo từng khu vực, trọng điểm cần ưu tiên duy trì, cung cấp 
thông tin như: Thông tin liên tỉnh, nội tỉnh; thông tin liên lạc cho các trạm thu phát sóng di 
động, các kênh thuê riêng BTS; thông tin nội hạt, thông tin các xã ven biển; thông tin phục vụ 
cứu hộ cứu nạn và thông tin các vùng có siêu bão… Chuẩn bị các phương án khôi phục sớm 
nếu xảy ra tình huống mưa bão làm gián đoạn thông tin liên lạc, phục vụ tốt nhất yêu cầu chỉ 
đạo khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục đời sống, sản xuất của nhân dân và các đơn vị, tổ 
chức trên toàn tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu PCTT và TKCN theo phương 



châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong bất cứ 
tình huống thiên tai nào xảy ra. Trong đó, Công ty Viễn thông Nam Định VNPT đảm bảo 
thông tin liên lạc bằng hệ thống viễn thông cố định mặt đất đến trụ sở UBND các xã, phường, 
thị trấn, trung tâm Chỉ huy PCTT và TKCN tại các trạm canh đê, đặc biệt là các khu vực xung 
yếu, trọng điểm (26 vị trí trọng điểm) tại khu vực cống lấy nước, tuyến đê sông, đê biển; duy 
trì tối đa hệ thống viễn thông di động mặt đất. Khi không liên lạc được bằng hệ thống viễn 
thông di động mặt đất thì sử dụng hệ thống viễn thông vô tuyến điện sóng ngắn phục vụ cho 
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để liên lạc với Ban chỉ huy PCTT Trung ương. Chuẩn bị 
sẵn các thiết bị chuyên dùng gồm: Xe thông tin lưu động và 2 bộ thiết bị viễn thông di động 
vệ tinh (Immarsat); 1 máy vô tuyến sóng ngắn phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho đoàn 
công tác của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và huyện xảy ra thiên tai. Di chuyển trạm 
BTS lưu động ứng cứu thông tin phục vụ công tác PCTT và TKCN. Viettel Nam Định triển 
khai lắp đặt 1 trạm thu phát sóng thông tin di động lưu động tại trụ sở UBND tỉnh; 2 trạm dự 
phòng phục vụ ứng cứu thông tin cho công tác PCTT và TKCN theo điều động của Ban Chỉ 
huy PCTT và TKCN tỉnh, ngành khi có khả năng xảy ra bão mạnh, siêu bão. Sử dụng xe 
thông tin chuyên dùng và thiết bị đầu cuối phục vụ đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN tỉnh theo yêu cầu. Phối hợp với Viễn thông Nam Định thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an 
toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành PCTT của UBND tỉnh, Ban Chỉ 
đạo PCTT và TKCN tỉnh và chính quyền các cấp. Các doanh nghiệp viễn thông khác tổ chức 
thông báo thường xuyên tình hình, diễn biến của thiên tai qua hệ thống tin nhắn cho các thuê 
bao điện thoại sử dụng dịch vụ viễn thông di động của mình. Đảm bảo an toàn thông tin mạng 
lưới của đơn vị, sẵn sàng chuyển vùng cuộc gọi với các mạng viễn thông khác; chủ động phối 
hợp trong việc ứng cứu thông tin và khắc phục sự cố khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT 
và TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN ngành. Bưu điện tỉnh chủ động chuẩn bị nhân 
lực, phương tiện, xây dựng dựng tuyến đường thư an toàn để đảm bảo lộ trình các chuyến thư, 
công văn không bị gián đoạn. Trong trường hợp đường thư bị tắc, ngập lụt phải tổ chức các 
tuyến đường thư vòng, tránh và phương tiện dự phòng để lưu thoát, bảo đảm an toàn về con 
người, bưu phẩm, không để xảy ra mất mát, ứ đọng; bố trí lực lượng ứng cứu, sẵn sàng phục 
vụ theo cấp báo động để chuyển công văn, mệnh lệnh hỏa tốc khi thông tin liên lạc bằng điện 
thoại không thực hiện được. 

Với phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, an toàn 
hiệu quả”, ngành TT và TT và các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhằm bảo đảm 
nguyên tắc “4 tại chỗ” trong PCTT và TKCN, đảm bảo an toàn thông tin, hạn chế thấp nhất 
thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt đối với xu hướng sử dụng phương pháp điều hành trực 
tuyến, làm việc trực tuyến như hiện nay./. 

Bài và ảnh: Nguyễn Hương 

 

 

 

 


