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Mục: Tin tức 

Mở rộng chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ điện tử 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình chi trả, quản lý hưởng, đơn giản 
hóa, cắt giảm thủ tục hành chính. Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục 
phối hợp với Tổng công ty Bưu điện rà soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình chi 
trả, thanh quyết toán theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng. 

Cụ thể, sau thời gian triển khai thí điểm tại Hà Nội và Hải Dương, phương án ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt, năm 
2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai 
trên toàn quốc sử dụng thẻ lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (thẻ chi trả). 

Việc sử dụng thẻ chi trả đã tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng không phải xuất trình 
Phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy 
thân có ảnh. 

Điều này nhận được sự đánh giá tích cực từ phần lớn người hưởng, mang lại hiệu quả rõ nét 
trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần giúp việc chi trả nhanh chóng, chính xác, kịp 
thời, giảm thời gian chờ đợi phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ về 
Chính phủ điện tử. 

Hơn nữa, việc sử dụng thẻ chi trả mang đến nhiều thuận lợi cho công tác quản lý các dữ liệu, 
lịch sử chi trả đều được lưu trữ đầy đủ, tra cứu thông tin người hưởng dễ dàng; thông tin chi 
trả được cập nhật vào hệ thống kết nối dữ liệu trực tiếp giữa hai ngành bảo hiểm xã hội và 
bưu điện. 

  

 

Mở rộng chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ điện tử (Ảnh Internet) 

Đề cập đến kết quả thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản 
lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện, Phó Tổng giám đốc Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho biết, năm 2019 có 3.175.221 người nhận 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua bưu điện với số tiền bình quân khoảng 
12.753 tỷ đồng/tháng. 



Về các hình thức chi trả đang thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc chi trả tận 
nhà được áp dụng đối với người già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn, không ủy quyền cho người 
thân lĩnh thay được là 18.702 trường hợp với số tiền bình quân khoảng 80 tỷ đồng/tháng; 

Chi qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM), đến hết năm 2019, toàn quốc có khoảng 19% số người 
hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và khoảng 40% người hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận chế 
độ qua tài khoản ATM... 

Đánh giá về công tác chi trả, quản lý người hưởng qua hệ thống bưu điện, Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam, mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, tồn tại nhưng nhìn 
chung những tồn tại, hạn chế hàng năm đều được quan tâm, chỉ đạo kịp thời nên chất lượng 
phục vụ người dân ngày một tốt hơn. 

Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Bưu điện rà 
soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình chi trả, thanh quyết toán theo hướng tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho người hưởng; Phấn đấu đến năm 2021, 50% số người nhận lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền 
mặt ở khu vực đô thị. 

Song song với việc thí điểm phương thức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua 
thẻ, phương thức chi trả hàng tháng vẫn tiếp tục được duy trì để đảm bảo không ảnh hưởng 
đến việc nhận tiền lương của người hưởng. 

Bưu điện vẫn tổ chức các điểm chi trả tập trung, hàng tháng người hưởng có thể lựa chọn 
phương án lĩnh phù hợp và thuận tiện với bản thân. 



 

Nguồn: Truyền hình Thanh Hóa 

Ngày đăng: 23/02/2020 
Mục: Tin tức  

Phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến 

Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh 
Thanh Hóa đã có nhiều cải cách có tính đột phá, mang lại hiệu quả trong công tác quản 
lý, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến 
hiệu quả của các dịch vụ hành chính công đang được các Sở ban ngành của tỉnh phát 
huy dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

 

Bằng việc kết nối với Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh thông qua cổng một cửa điện tử, Bưu 
điện tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh phối hợp với các ngành như tư pháp, giao thông vận tải, 
công an, bảo hiểm xã hội, hải quan…để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhanh chóng cho người 
dân và doanh nghiệp. Người dân chỉ cần ở nhà, thao tác trên mạng, hoàn thiện hồ sơ và kết 
quả được mang đến tận nhà. Việc này giúp giảm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho các cá 
nhân, tổ chức, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. 
Trong 2 tháng đầu năm 2020, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và chuyển phát hơn 
60.000 hồ sơ, thủ tục hành chính đến người dân và doanh nghiệp. 

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa hiện cung cấp 800 dịch vụ công mức độ 3, mức 
độ 4 và đã kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân, doanh nghiệp, đơn 
vị đẩy mạnh sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sẽ giảm được thời gian, 
nhân sự và áp lực nộp hồ sơ, thủ tục hành chính, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.  



 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh    

Ngày đăng: 23/02/2020 
Mục: Xã hội 

https://baohatinh.vn/chinh-sach-xa-hoi/ngay-chu-nhat-vang-o-thach-ha-thu-hut-50-nguoi-
dang-ky-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-nbsp/187619.htm 

“Ngày chủ nhật vàng” ở Thạch Hà thu hút 50 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 

Sáng 23/02, BHXH huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Bưu điện huyện ra quân 
“Ngày chủ nhật vàng” tuyên truyên chính sách BHXH tự nguyện cho người dân trên địa 
bàn. 

 

Cán bộ BHXH huyện Thạch Hà cùng Bưu điện huyện ra quân “Ngày chủ nhật vàng” tuyên 
truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người lao động... 

“Ngày chủ nhật vàng” nhằm truyền tải các thông tin về đối tượng tham gia, mức đóng BHXH 
và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, tập trung tuyên truyền 
chính sách hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH ngoài mức hỗ trợ của ngân sách trung ương đối 
với người tham gia BHXH tự nguyện có hộ khẩu thường trú ở tỉnh. 

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, 2 đơn vị đã huy động trên 60 cán bộ, viên chức, công 
nhân lao động tham gia đồng loạt tại tất cả các địa phương thực hiện tư vấn, hướng dẫn, giải 
thích và phát tờ rơi cung cấp thông tin cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện cho lao động tư 
do, bà con tiểu thương kinh doanh tại các chợ và hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 
có thu nhập ổn định trên địa bàn huyện.. 

Trong “Ngày chủ nhật vàng”, 25 nhóm tuyên truyền đã tư vấn, giới thiệu cho gần 1.000 lượt 
người dân và vận động được 50 người đăng ký tham gia BHXH. 

”Ngày chủ nhật vàng” là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức và đa dạng hóa các 
hoạt động tuyên truyền của BHXH và Bưu điện huyện; quyết tâm đưa chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống, mở rộng phạm vi 
đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH trên địa bàn. 



 

Nguồn: Báo Bình Định   

Ngày đăng: 23/02/2020 
Mục: Tin tức 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH, BHYT 

Năm 2019, BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức giao 
lưu trực tuyến tuyên truyền về chính sách này trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh với chủ 
đề: “Một số vấn đề về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình”. Phối hợp với ngành Bưu 
điện tổ chức 287 cuộc tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, thu hút trên 15.031 
người tham dự và phát triển mới trên 5.000 người tham gia BHXH tự nguyện; ký kết kế hoạch 
phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với Sở TT&TT, Hội 
LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh gắn với triển khai các hoạt động truyền thông trong năm. 

BHXH tỉnh còn phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam VTV8 tổ chức chương trình truyền 
hình thực tế “Chuyến xe buýt kỳ thú” tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp với 
Sở TT&TT tập huấn nghiệp vụ truyền thông về BHXH, BHYT cho cán bộ đài truyền thanh 
cơ sở và cán bộ truyền thông thuộc Trung tâm VH-TT các huyện xây dựng bản tin chuyên đề 
tuyên truyền về BHXH, BHYT… 



 

Nguồn: Kinh tế đô thị 

Ngày đăng: 24/02/2020 
Mục: Công nghê 

Cấp chứng chỉ hành chính công cho nhân viên bưu điện 

Trong năm 2020, gần 2.000 lãnh đạo các bưu điện tỉnh, TP và lực lượng cán bộ, công nhân 
viên trực tiếp tham gia thực hiện dịch vụ hành chính công (HCC) của Bưu điện Việt Nam sẽ 
được các giảng viên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia bồi dưỡng về lý luận, kỹ năng quan 
trọng nhất trong việc triển khai dịch vụ HCC vào cuộc sống. 

 

Khóa bồi dưỡng về hành chính công đầu tiên cho cán bộ, nhân viên ngành bưu điện 

Khóa bồi dưỡng đầu tiên về HCC đã được Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tại Hà Nội cuối tuần qua. Trong 3 ngày từ ngày 20 - 
22/2, các học viên được các giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia trao đổi 6 chuyên 
đề. Cụ thể: Những vấn đề chung về HCC; cải cách hành chính, Thủ tục hành chính Nhà nước; 
Chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ công và sự tham gia của ngành Bưu 
điện và cung ứng dịch vụ HCC; Kỹ năng phối hợp trong cung ứng dịch vụ HCC. Bên cạnh 
việc cung cấp các thông tin cơ bản về từng chuyên đề, lớp học dành nhiều thời gian để trao 
đổi, giải đáp và thảo luận về các vấn đề được đề cập trong bài học cũng như các tình huống 
ngoài thực tế. Các học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệp đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ về 
lĩnh vực HCC của Học viện Hành chính Quốc gia. 

Phát biểu tại khóa bồi dưỡng đặc biệt này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn khẳng 
định việc đào tạo bồi dưỡng về lĩnh vực HCC của một DN bưu chính Nhà nước có ý nghĩa rất 
lớn trong thời điểm hiện nay. Bởi từ năm 2021, công chức, viên chức Nhà nước sẽ thực hiện 
theo bảng lương mới. Tất cả các chức danh được hưởng lương ngân sách đến tận cấp xã đều 
phải xác định cụ thể từng công việc phải làm. Thêm vào đó, rất nhiều tỉnh, TP sẽ thực hiện 
sáp nhập cấp huyện, cấp xã. Đầu mối và số lượng công chức sẽ giảm đáng kể, tuy nhiên khối 
lượng công việc lại không hề giảm, thậm chí sẽ tăng lên. 

Hiện nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong tiến trình đổi mới là xã hội hóa các dịch vụ 
công để giảm tải cho cơ quan hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ công, 
đáp ứng nhu cầu của người dân và DN. Để triển khai chủ trương này, các DN, tổ chức Nhà 
nước có mạng lưới rộng khắp tới tận xã phải chung tay đảm nhiệm một phần công việc của cơ 
quan hành chính. Trong đó, Bưu điện Việt Nam là một trong những đơn vị có nhiều điều kiện 



tốt nhất để triển khai các dịch vụ HCC. Bởi đây không chỉ là DN bưu chính công ích duy nhất 
của Nhà nước, có mạng lưới rộng khắp tới tận cấp xã mà còn có nhiều kinh nghiệm trong việc 
triển khai các dịch vụ HCC trên cả nước. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn khẳng định, thước đo của Chính phủ điện tử là dịch vụ hành 
chính công trực tuyến. Người dân và DN khi làm thủ tục hành chính không tiếp xúc trực tiếp 
với cơ quan công quyền. Mặc dù rất nhiều lĩnh vực đã có dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 
4 (nộp hồ sơ và thanh toán online), tuy nhiên số lượng người dân lựa chọn dịch vụ này vẫn 
chưa cao, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, miền núi. Với mạng lưới đến tận cấp xã, Bưu điện 
Việt Nam cần tiếp tục chú trọng triển khai các dịch vụ HCC tại các điểm giao dịch để hỗ trợ 
người dân một cách tốt nhất tại địa bàn xã. Nhân viên bưu điện dù không phải là công chức 
Nhà nước nhưng sẽ được đào tạo và phải có những kỹ năng triển khai dịch vụ HCC như 
những công chức hành chính để bảo đảm việc triển khai dịch vụ HCC đạt hiệu quả cao, phục 
vụ người dân, các tổ chức và DN một cách tốt nhất. 

 



 

Nguồn: Tạp chí tài chính    

Ngày đăng: 24/02/2020 
Mục: Bảo hiểm 

PTI trao tặng phòng học cho trường tiểu học Hưng Phước tại Bình Phước 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) phối hợp với Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki 
và Tổ chức Korea Food for the Hungry International vừa tổ chức Lễ bàn giao phòng học và 
trao tặng xe đạp cho học sinh trường tiểu học Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. 

Các phòng học được trao tặng có diện tích khoảng 60m2/phòng với không gian thoáng mát, 
rộng rãi, phù hợp với việc dạy và học của thầy trò nhà trường. Các trang thiết bị như bàn ghế, 
quạt trần, quạt treo tường được đầu tư lắp đặt đầy đủ, đảm bảo các lớp học sẵn sàng đi vào sử 
dụng trong học kỳ 2. 

Phòng học mới đáp ứng được nhu cầu dạy và học 2 buổi một ngày của toàn bộ học sinh tiểu 
học và mẫu giáo của trường. Đây được kỳ vọng sẽ là không gian giúp tăng khả năng tương tác 
giữa thầy và trò, hỗ trợ tối đa các hoạt động giáo dục. 

 

Đại diện PTI Bình Phước bàn giao phòng học cho trường tiểu học Hưng Phước. 

Bên cạnh đó, PTI cũng trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh trường tiểu học Hưng 
Phước có hoàn cảnh khó khăn nhưng cố gắng vươn lên trong học tập. Đây là phần thường để 
khuyến khích các em phấn đấu hơn nữa trong học kỳ mới. 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà trường đã gửi lời cảm ơn chân thành tới PTI cùng các đơn 
vị tài trợ vì những đóng góp cho công tác giáo dục đào tạo thế hệ măng non của đất nước, 
đồng thời cho biết đây là nguồn động viên vô cùng to lớn dành cho thầy và trò nhà trường để 
cố gắng đạt những thành tích xuất sắc hơn trong năm học 2019 - 2020. 

Được biết, từ năm 2015, PTI đã phối hợp với Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki của Hàn Quốc 
triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là tập trung nhiều dự án hỗ trợ cho giáo dục. 
Ngân sách dành cho phát triển giáo dục của PTI lên đến gần 15 tỷ đồng. 

Trong đó bao gồm rất nhiều các hoạt động đa dạng cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc 
như: Trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên; Tài trợ các thiết bị giảng dạy và phòng học 



tiếng Anh đa năng; Hay mới đây, PTI đã khởi động chương trình “Nuôi dưỡng tài năng bảo 
hiểm” và trao đi 83 suất học bổng cho sinh viên trên toàn quốc… 

Lãnh đạo PTI cho biết, với định hướng cho các hoạt động “Sống chủ động”, PTI mong muốn 
trong tương lai sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ về giáo dục, nhằm đem lại một môi 
trường học tập tốt nhất mà ở đó các em học sinh chủ động học tập, chủ động rèn luyện để phát 
triển năng lực, phẩm chất đạo đức và khả năng sáng tạo của mình. 

Hoài Thu 

 



 

Nguồn: Báo Phú Yên   

Ngày đăng: 24/02/2020 
Mục: Tin tức 

Hợp tác thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông 

Sở TT-TT và Bưu điện tỉnh, Viettel cùng VNPT vừa làm việc với lãnh đạo UBND huyện 
Sơn Hòa về hợp tác thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa 
phương. 

Theo đó, lãnh đạo Sở TT-TT và UBND huyện Sơn Hòa đã ký cam kết cùng phối hợp, hỗ trợ 
nhau trong triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh huyện Sơn Hòa; chọn 
một điểm bưu điện văn hóa xã thí điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; hỗ trợ đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác cải cách hành chính. 

Sở TT-TT chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Sơn Hòa quản lý nhà nước trong các 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn, an ninh mạng, thông 
tin, tuyên truyền. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ 
quản lý, cán bộ chuyên trách về thông tin và truyền thông. 

UBND huyện Sơn Hòa phối hợp chặt chẽ với Sở TT-TT triển khai các chương trình, dự án 
phát triển thông tin và truyền thông của địa phương; chủ động kiến nghị, góp ý với Sở TT-TT 
các vấn đề còn tồn tại và đề xuất biện pháp xử lý trong quá trình thực thi quản lý nhà nước về 
thông tin và truyền thông tại địa phương. 

VĂN NGỌC 

 


