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Nỗ lực đưa chính sách BHXH tự nguyện đến người dân 

 

Phát tờ rơi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện đến hộ buôn bán nhỏ ở Nhà Bè. Ảnh: L.T 

Giữa lúc dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, nhiều ngành nghề 
đã nỗ lực vượt khó. Trong đó, phải kể đến ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) ở TPHCM. 
Bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, BHXH các quận, huyện trên địa bàn đã đưa 
chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đến với người dân. 

“Ngày Chủ nhật Vàng” trao niềm tin vàng! 

Ngày 15.3 vừa qua, BHXH huyện Nhà Bè ra quân tuyên truyền về chính sách BHXH tự 
nguyện với chủ đề “Ngày Chủ nhật Vàng”. Ngay sau chương trình, đã có 13 người dân đăng 
ký tham gia BHXH tự nguyện.  

Để có được kết quả này, ông Đỗ Văn Thuyên - Giám đốc BHXH huyện Nhà Bè - cho biết, 
chương trình “Ngày Chủ nhật Vàng” do BHXH huyện phối hợp với Bưu điện Trung tâm Nam 
Sài Gòn và UBND thị trấn Nhà Bè tổ chức. Trực tiếp “xuống đường” để tuyên truyền cho 
người dân có ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Bưu điện Trung tâm Nam Sài Gòn, bà 
Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Nhà Bè… cùng nhiều cán bộ công nhân 
viên, người lao động  của các đơn vị nên tạo sức lan tỏa rất lớn. 

Ngoài huyện Nhà Bè, ngay trong ngày 15.3, nhiều quận, huyện khác tại TPHCM như quận 5, 
quận 6, quận 8 cũng đồng loạt vào cuộc phối hợp với Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn ra quân 
tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện nhân “Ngày Chủ nhật Vàng”. Theo ông Tông Hải 
Âu - Phó Giám đốc BHXH quận 5, hiệu quả rõ nhất trong đợt tuyên truyền này chính là có rất 
nhiều người nắm rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện. 

“Mưa dầm thấm lâu, mình kiên trì thì người dân sẽ hiểu và tham gia vì mục đích cuối cùng 
của BHXH tự nguyện là mang đến lợi ích cho người dân, để không một ai nằm ngoài lưới an 
sinh cả” - ông Tông Hải Âu bày tỏ. 



Đến từng nhà, giải thích cặn kẽ 

“Ngày Chủ nhật Vàng” là hoạt động do BHXH TPHCM mới khởi xướng, nhằm đưa chính 
sách BHXH, BHYT đến với người dân một cách hiệu quả hơn. Trong đợt dịch COVID-19 
này, vì hạn chế tụ tập đông người nên các quận, huyện đã có những cách làm sáng tạo, linh 
hoạt dù có tốn công sức hơn. Đơn cử, ngay sau lễ phát động tại Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn, 
đại diện BHXH các quận 5, 6, 8 và Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn đã ra quân tuyên truyền lưu 
động trên các tuyến đường chính của 3 quận và chia thành các nhóm nhỏ đến các gia đình, hộ 
kinh doanh. Đồng thời, đại diện BHXH các quận đồng hành cùng người đi đường phát tờ rơi 
tuyên truyền về lợi ích của BHXH tự nguyện. 

Tại hội nghị cũng như trực tiếp đến tận nơi cư trú, nơi làm việc của người dân để tuyên 
truyền, đại diện BHXH huyện Nhà Bè đã hướng dẫn cặn kẽ các quy định về BHXH tự 
nguyện, quyền lợi cũng như trách nhiệm của các bên khi tham gia BHXH tự nguyện. 

Bà Lương Thị Mai - Phó Giám đốc BHXH quận 6 - cho rằng, với việc tích cực phối hợp, đa 
dạng hóa các hình thức tuyên truyền, BHXH các quận 5, 6, 8 và Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn 
sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện được giao năm 2020 
theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đề ra. 

LÊ TUYẾT 



 

Nguồn: Báo BHXH 

Ngày đăng: 25/03/2020 
Mục: Tin tức 

Đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng 
chống dịch Covid-19 

Cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở Bưu điện trong thời gian 
phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bắt đầu 
từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020. Đối với những người hưởng thuộc 
địa bàn cách ly do dịch bệnh, Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ 
đạo phòng chống dịch Covid-19 và cơ quan BHXH có phương án chi trả kịp thời, an 
toàn cho người hưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn… 

Đây là nội dung quan trọng trong Công văn số 972/BHXH-TCKT vừa được BHXH Việt Nam 
ban hành, gửi đến Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng 
qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. 

 

Đối với việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng bằng tiền 
mặt từ tháng 4/2020, người hưởng cần chủ động lựa chọn thời gian phù hợp theo thông báo 
của cơ quan Bưu điện, mang theo Thẻ chi trả đến các Bưu cục để nhận tiền. 

Ngoài ra, cơ quan Bưu điện cũng sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp 
hằng tháng tận nhà đối với người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở 
lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền 
cho người khác; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú… Thời gian chi 
trả sẽ được thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương. 

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu điện báo cáo 
UBND các tỉnh, thành phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020 và 
các tháng tiếp theo trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn và đề xuất giải 
pháp, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tránh tập trung đông 
người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ; chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 
chi trả, đảm bảo an toàn cho người hưởng; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch 
Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 



Phối hợp với Bưu điện rà soát danh sách người hưởng từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 
tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú để có 
thông báo cho cơ quan Bưu điện để tổ chức chi trả tại nhà. Tiếp tục truyền thông cho người 
hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian và địa điểm chi trả để người 
hưởng biết, thực hiện và yêu cầu người hưởng đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, 
tránh tập trung đông người để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng chống 
dịch. 

Bên cạnh đó, kiểm tra việc tổ chức chi trả của cơ quan Bưu điện; phối hợp xử lý, giải quyết, 
phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường, vận động, 
khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản cá nhân theo 
Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính 
phủ. 

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố phối hợp với 
BHXH tỉnh đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về phương 
án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian 
phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại 
điểm chi trả như: Tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm chi trả trước và trong thời gian 
cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả; thực hiện đeo khẩu trang tại tất cả các điểm chi trả; yêu cầu 
nhân viên Bưu điện, người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả; trang bị nước 
rửa tay sát khuẩn tại tất cả các điểm chi trả; trường hợp người hưởng không đeo khẩu trang 
đến điểm chi trả, Bưu điện cần phát khẩu trang miễn phí cho người hưởng. 

Bên cạnh đó, tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi 
của người hưởng, không để người hưởng tập trung đông. Thực hiện nghiêm túc việc phòng 
chống dịch Covid-19, bảo đảm nhân lực, an toàn tiền mặt khi tổ chức chi trả tại nhà cho người 
hưởng. Đặc biệt, Bưu điện có phương án chi trả đảm bảo an toàn cho người hưởng trong 
trường hợp người hưởng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tập trung đông trong cùng một 
thời điểm. Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân viên 
Bưu điện và người hưởng. 

Lê An 

 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Đắk Nông 

Ngày đăng: 25/03/2020 
Mục: Tin trong tỉnh 

Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn Đắk Nông ký kết thỏa thuận hợp tác 

Buổi lễ được hai đơn vị tổ chức vào sáng 25/3, với việc cùng thỏa thuận và thống nhất 
chương trình hợp tác nhiều nội dung nhằm đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hỗ trợ 
đoàn viên, thanh niên. 

 

Bưu điện tỉnh Đắk Nông tặng hoa mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26/3) 

Cụ thể, hai bên cùng triển khai các mô hình, các dịch vụ của bưu điện về cơ sở với nhiều 
chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho thanh niên cũng như hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, 
phát triển mô hình đại lý bán hàng. 



 

Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất chương trình hợp tác với nhiều nội dung hỗ 
trợ đoàn viên, thanh niên 

Việc hợp tác giữa hai bên nhằm thắt chặt mối quan hệ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên, 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
xã hội tại địa phương. 

Tin, ảnh: Đặng Hiền 

 



 

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản 

Ngày đăng: 25/03/2020 
Mục: Tin tức 

Nhận đơn yêu cầu thi hành án qua dịch vụ bưu chính, phần mềm trực tuyến 

Tổng cục Thi hành án dân sự vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng 
cục; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về 
việc phòng, chống dịch Covid-19 trong Hệ thống THADS. 

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Mai Anh) 

Theo đó, Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục 
THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện nghiêm Công văn số 
795/BTP-VP ngày 09/3/2020 của Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Ban 
chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid – 19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về công 
tác phòng chống dịch. 

Từ nay đến hết tháng 3 năm 2020, đối với những địa phương dịch đang có diễn biến phức tạp: 
Hạn chế việc nhận đơn yêu cầu thi hành án, đơn khiếu nại, tố cáo và việc xác nhận kết quả thi 
hành án trực tiếp tại trụ sở cơ quan THADS. Khuyến khích cơ quan THADS thực hiện việc 
tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án, đơn khiếu nại, tố cáo và việc xác nhận kết quả thi hành án 
thông qua dịch vụ bưu chính viễn thông, qua phần mềm hỗ trợ trực tuyến. 

Tạm dừng việc triệu tập đương sự, giải quyết việc thi hành án tại trụ sở cơ quan; các cuộc họp 
liên ngành; cưỡng chế có huy động lực lượng trừ vụ việc bắt buộc phải thực hiện theo đúng 
thời hạn luật định nhưng cần phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. 

Tạm dừng tất cả các chuyến đi công tác nước ngoài hoặc đi nước ngoài về việc riêng của công 
chức, viên chức, người lao động.  

Khuyến cáo công chức, viên chức, người lao động không đi tham quan, du lịch; hạn chế đến 
những vùng đang có dịch hoặc có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch; hạn chế đến nơi tập 
trung đông người, đám hiếu, đám hỷ…. 

Quán triệt, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tự xác nhận nhóm tiếp 
xúc của bản thân (F1, F2, F3 theo hướng dẫn của Bộ Y tế) chủ động khai báo thông tin chi tiết 



(họ tên, địa chỉ, số điện thoại, quá trình tiếp xúc với ai, thời gian, địa điểm….) với cơ quan y 
tế nơi cư trú để được tư vấn và theo dõi cách ly. Công chức thuộc nhóm đối tượng nêu trên 
chủ động thực hiện các biện pháp tự cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên theo 
dõi tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như những người tiếp xúc gần, thông báo kịp thời 
cho Thủ trưởng đơn vị diễn biến mới về tình trạng sức khỏe. 

Chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh; tự kiểm tra thân nhiệt bản thân 
và gia đình; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin; không 
lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. 

Trang bị máy đo thân nhiệt; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ người đến làm việc, giao dịch tại cơ 
quan. Yêu cầu, hướng dẫn phải đeo khẩu trang phòng dịch; đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ; rửa 
tay bằng dung dịch sát khuẩn. 

Trường hợp người đến làm việc hoặc công chức của đơn vị xuất hiện các triệu chứng bệnh 
như: Ho, sốt, đau ngực, khó thở, hắt hơi, chảy nước mũi, đau mỏi người…. thì thông báo ngay 
cho cơ sở y tế hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời…/. 

BL 

  

 


