
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Tạp chí TT&TT 

Ngày đăng: 28/07/2020 
Mục: Sự kiện 

6 DN cam kết không nhận, chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu điện 

6 doanh nghiệp (DN) bưu chính – chuyển phát đã ký cam kết với Bộ TT&TT không chấp 
nhận, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu điện. 

Lễ ký được Bộ TT&TT tổ chức sáng nay 28/7/2020 trong Hội nghị chuyên đề Bưu chính về 
công tác bảo đảm an toàn, an ninh và mã địa chỉ bưu chính Vpostcode. 

6 DN tham gia ký cam kết gồm: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), Bưu chính 
Viettel (Viettel Post), Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS Vietnam), Công ty CP 
Giao hàng Tiết kiệm, Công ty CP Thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài (NETCO), 
Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ Song Bình. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký 

Theo đó, các DN cam kết thực hiện những nội dung sau: 

- Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp 
nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính. 

- Cam kết đào tạo, phổ biến, quán triệt đến người lao động trong DN các quy định của pháp 
luật về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính. 

- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, 
chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính cho người sử dụng dịch vụ bưu chính. 

- Tăng cường kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận. 

- Từ chối, không chấp nhận, vận chuyển, phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính 
và/hoặc không tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính để kinh doanh, sử dụng 
hàng lậu, hàng cấm. 

- Đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phẩm, hàng hóa không được 
gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm 
vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 



Trước đó, ngày 8/5/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-BTTTT về 
việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các 
cấp và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng 
cấm qua đường bưu điện. 

Chỉ thị yêu cầu các DN cung ứng dịch vụ bưu chính cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 
tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, an 
ninh hàng hóa, bố trí nhân lực bảo đảm kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng 
dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm. 

Các DN, đơn vị bưu chính phải phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Lan Phương 

 

 



 

Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 28/07/2020 
Mục: Kinh tế 

Hiệu quả dịch vụ thu hộ của Bưu điện tỉnh 

Sau 4 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19-10-2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích đã tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở khu vực nông 
thôn, vùng sâu vùng xa, tiết kiệm chi phí và thời gian khi làm thủ tục. Hoạt động này 
góp phần thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. 

Với mục tiêu tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử 
dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa 
phương tổ chức cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích gồm: Chuyển phát và tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả dịch vụ công trực tuyến; chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội, trợ cấp bảo trợ xã 
hội, người có công, các dịch vụ thanh toán giữa các cơ quan, tổ chức và người dân… 

 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bưu điện huyện Na Hang. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 110 điểm Bưu điện Văn hóa xã, 29 bưu cục thực hiện tiếp nhận, 
trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo 
UBND huyện Hàm Yên, Na Hang về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn, Bưu điện tỉnh 
đã tổ chức khai trương và chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính theo cơ chế một cửa của UBND huyện sang trụ sở Bưu điện huyện. Việc chuyển địa 
điểm tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ nét, nhận 
được sự hài lòng của người dân. 

Chị Hoàng Thị Oanh, tổ 6, thị trấn Na Hang (Na Hang) cho biết, vừa qua chị đã tham gia thi 
lấy bằng ôtô tại tại Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe, Sở Giao thông - Vận tải. Chị đã 
đăng ký dịch vụ trả kết quả thủ tục hành chính về tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích lưu 
động của Bưu điện tỉnh với thỏa thuận sau khi hồ sơ được giải quyết, kết quả thi và bằng lái 
xe của chị được nhân viên bưu điện chuyển phát đến tận nhà. Chị thấy dịch vụ này rất thiết 
thực, tiện lợi, giảm thời gian đi lại. Nếu không sử dụng dịch vụ này, chị phải về Sở Giao 
thông - vận tải để lấy bằng, rất mất thời gian vì nhà chị ở xa. 

Theo thống kê của Bưu điện tỉnh, 7 tháng đầu năm, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận, trả trên 23.470 
nghìn thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó tập trung thủ tục hành 
chính ở các lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội, cấp đổi giấy phép lái xe; cấp lý lịch tư 
pháp; hộ chiếu, căn cước công dân… 



Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, để tiếp tục nâng cao hiệu quả khai 
thác dịch vụ bưu chính công ích, trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền 
cho người dân hiểu được những lợi ích từ dịch vụ bưu chính công ích mang lại, đẩy nhanh kết 
nối, liên thông giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tăng cường bồi 
dưỡng nghiệp vụ giúp nhân viên bưu điện nắm bắt được các quy trình, thành phần cần có khi 
nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính để tư vấn cho người dân. Bưu điện tỉnh cũng thực 
hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các quy định, mức thu phí, lệ phí tại các điểm phục 
vụ trên địa bàn để người dân nắm bắt.             

 Bài, ảnh: Quốc Việt 



 

Nguồn: Báo Dân tộc 

Ngày đăng: 27/07/2020 
Mục: Xã hội 

Gia Lai: Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện 

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và chú 
trọng đối thoại trực tiếp, là giải pháp mà ngành BHXH tỉnh Gia Lai tích cực triển khai trong 
thời gian qua. Từ đó, các chủ trương, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm đã được chuyển tải kịp 
thời, đầy đủ đến các tầng lớp Nhân dân. 

 

Đội tuyên truyền lưu động ra quân tuyên truyền BHXH, BHYT tự nguyện, quyết tâm hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2020 

Ông Phan Văn Vựng, 60 tuổi (thôn 2, xã Biển Hồ, Pleiku) cho biết, trước khi tham gia BHXH 
tự nguyện, ông Vựng đã đến dự một buổi đối thoại trực tiếp do UBND xã Biển Hồ, TP. Peliku 
tổ chức để nắm rõ hơn các quy định, chính sách của BHXH tự nguyện. “Tôi muốn nghe giải 
đáp cụ thể, để bản thân thông suốt, từ đó có kế hoạch tham gia BHXH tự nguyện thời gian 
tới”.  

Còn chị Nguyễn Thị Liên, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ đã tham gia BHYT 10 năm nay. Dù 
đã tự tìm hiểu thông tin nhưng vẫn còn nhiều điều thắc mắc cần được giải đáp, vì thế chị tham 
gia buổi giải đáp, đối thoại về BHXH tự nguyện.  

Xã Biển Hồ có 7 thôn, làng với trên 8.000 khẩu. Người dân thu nhập chủ yếu từ làm nông và 
buôn bán nhỏ lẻ. Những năm qua, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT được 
các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm triển khai nhưng vì nhiều nguyên nhân mà 
số người tham gia còn thấp.  

Bà Bùi Thị Minh Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã thông tin: Số hộ tham gia BHYT 
hộ gia đình đạt khoảng hơn 80%. So với yêu cầu của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì 
tỷ lệ này còn thấp (phải đạt trên 85%). Xã có 2 làng đồng bào DTTS, đời sống còn nhiều khó 
khăn, nhận thức của bà con về việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình còn hạn 
chế.  

“Xã đang tập trung chỉ đạo UBND, Mặt trận và các đoàn thể xã lồng ghép tuyên truyền đến 
người dân về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, từ đó nâng 
cao tỷ lệ người dân tham gia”, bà Hiếu nhấn mạnh. 



Năm 2015, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn 
Gia Lai chỉ trên 1,06 triệu người thì năm 2019 đã tăng trên 1,32 triệu người, tăng gần 258 
ngàn người, trong đó tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,9% dân số. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ của ngành, công tác cải cách thủ tục hành 
chính được triển khai mạnh mẽ, góp phần giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
tham gia bảo hiểm. Theo đó, từ 263 thủ tục hành chính năm 2009 đến năm 2015 còn 115 thủ 
tục và đến nay cắt giảm chỉ còn 27 thủ tục hành chính… 

Tính đến hết tháng 5/2020, số lao động tham gia BHXH tự nguyện lũy kế toàn tỉnh Gia Lai là 
5.611 người, tăng 97% so với cùng kỳ năm 2019; hơn 1,3 triệu người tham gia BHYT, tăng 
0,12% so với cùng kỳ năm trước.  

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo tiếp tục duy trì và tăng cường phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và BHXH 
Gia Lai. Những năm qua, hai đơn vị đã phối hợp triển khai thành công việc phát triển, khai 
thác BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện. Tính bình quân, mỗi năm Bưu điện tỉnh phát 
triển trên 70.000 thẻ BHYT hộ gia đình; 5.000 đến 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện. 
Riêng 4 tháng đầu năm 2020, Bưu điện tỉnh đã phát triển 1.200 người tham gia BHXH tự 
nguyện. 

 



 

Nguồn: Báo Đà Nẵng 

Ngày đăng: 27/07/2020 
Mục: Tin tức 

Tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, người dân, đặc 
biệt là người lao động tự do dần hiểu rõ về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự 
nguyện và những lợi ích mang lại. Từ đó, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện 
trên địa bàn thành phố tăng đều qua các năm. 

 

“Của để dành” của người lao động tự do 

Theo ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Giám đốc BHXH thành phố, BHXH tự nguyện là loại hình 
bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức 
đóng phù hợp với thu nhập của mình. Điều này được đánh giá là mang ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc. Bởi lẽ, dù với mức thu nhập nào, người tham gia cũng có thể tự lựa chọn cho mình mức 
đóng phù hợp. Theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi 
trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự 
nguyện. Với những đặc điểm ưu việt như trên, BHXH tự nguyện ngày càng được nhiều người 
lao động tự do tham gia, được ví như “của để dành” về già của người lao động. 

Đầu năm 2019, chị Trần Thị Thúy (SN 1980, trú quận Thanh Khê) đến Bưu cục Đà Nẵng 1 
(số 155 đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê) để tìm hiểu về chính sách BHXH tự 
nguyện. Tại đây, chị Thúy được nhân viên tư vấn về phương thức đóng, mức đóng cũng như 
lợi ích mà BHXH tự nguyện mang lại. Sau khi hiểu rõ về BHXH tự nguyện, chị Thúy đăng ký 
tham gia ngay. “Tôi là lao động tự do, làm buôn bán tạp hóa tại nhà nên không có BHXH bắt 
buộc. Vì thế, tôi đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện để sau này về già cũng có lương 
hưu như những người làm việc trong công ty, doanh nghiệp…”, chị Thúy nói. Với đặc thù 
buôn bán tạp hóa là phải thường xuyên có mặt ở nhà, không đi ra ngoài được lâu, chị Thúy 
chọn cách đóng 3 tháng 1 lần và chọn mức thu nhập là 8 triệu đồng/tháng. Cứ thế, 3 tháng 1 
lần, chị Thúy đến bưu điện để đóng hơn 5,2 triệu đồng tiền BHXH tự nguyện. 

Không có điều kiện đóng 3 tháng một lần như chị Thúy, chị Nguyễn Thị Phương Mai (trú xã 
Hòa Châu, huyện Hòa Vang) chọn cách đóng theo tháng để phù hợp với điều kiện thu nhập 
của mình. Chị Mai làm nghề nông, chăn nuôi nhỏ tại nhà nên thu nhập hằng tháng giao động 
ở mức từ 4 - 5 triệu đồng/tháng. Sau khi tính toán, cân nhắc, chị chọn mức đóng theo thu nhập 
là 4 triệu đồng/tháng và đóng theo từng tháng. Mỗi tháng, sau khi tổng kết thu, chi, bao giờ 
chị Mai cũng để dành ra 800.000 đồng để đóng BHXH tự nguyện. “Từ khi tham gia BHXH tự 



nguyện vào đầu năm 2018 đến nay, tháng nào tôi cũng dành riêng một khoản cố định để đóng 
BHXH tự nguyện. Đây giống như khoản tiền để dành, tiết kiệm cho sau này vậy”, chị Mai 
chia sẻ. 

Đẩy mạnh tuyên truyền hướng về cơ sở 

Báo cáo từ BHXH thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn thành phố có 7.314 
người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 58% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam, tăng 4.655 
người (175,07%) so với cùng kỳ năm trước. Thu BHXH tự nguyện được 19.084 triệu đồng, 
đạt 43,82% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam. 

Theo ông Nguyễn Hùng Anh, tuy số lượng người dân tham gia BHXH tự nguyện tăng, nhưng 
con số này chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố. Vẫn còn một bộ phận lớn người 
dân chưa hiểu hết vai trò, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Do đó, BHXH 
thành phố đang tích cực phối hợp Bưu điện thành phố tăng cường các hoạt động ra quân, 
tuyên truyền trực tiếp để ngày càng có nhiều người dân hiểu và tham gia BHXH tự nguyện, 
hướng tới mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân. BHXH các quận, huyện cũng tăng cường các 
hoạt động tuyên truyền, tư vấn tại các phường, xã, tập trung vào đối tượng tổ trưởng, tổ phó tổ 
dân phố; lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ; các chi hội đoàn thể; nhóm trẻ gia đình; lao 
động tự do, lao động khu vực phi chính thức… 

BHXH quận Hải Châu hiện là đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ hoàn thành kế hoạch phát triển BHXH 
tự nguyện trong năm 2020. Theo đó, năm 2020, BHXH quận Hải Châu được giao chỉ tiêu là 
2.400 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH quận Hải Châu 
có 2.005 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 83,54% kế hoạch giao. Thu BHXH tự 
nguyện được 4,647 tỷ đồng, đạt 43,89% kế hoạch; tăng 1,730 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 
2019. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH thành phố đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, 
vận động thông qua nhiều hình thức như: tổ chức treo 420 băng-rôn, 571 phướn, 5 áp-phích, 
22 pano tại trụ sở cơ quan BHXH các quận, huyện, các tuyến đường, UBND quận, huyện, đại 
lý thu, trung tâm y tế,… Đặc biệt, trong các dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành, tháng vận 
động triển khai BHXH toàn dân, Ngày BHYT Việt Nam 1-7, BHXH thành phố đã phối hợp 
với Bưu điện thành phố và BHXH các quận, huyện ra quân tuyên truyền lưu động, trực tiếp 
tại các chợ, khu dân cư, nhà sinh hoạt cộng đồng, các điểm thu, tuyên truyền tại nhà người 
dân… Qua đó, nhận thức, hiểu biết của người dân về BHXH tự nguyện ngày càng nâng cao. 

“Theo Kế hoạch số 1515/KH-BHXH ngày 24-9-2018 của BHXH thành phố thực hiện Nghị 
quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách 
BHXH và Kế hoạch số 9753/KH-UBND ngày 17-12-2018 của UBND thành phố về thực hiện 
Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW xác định mục tiêu đến năm 2021 số 
lượng nông dân và lao động khu vực phi chính thức trong tham gia BHXH tự nguyện chiếm 
khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đến cuối tháng 6-2020, trên bàn thành phố đạt tỉ 
lệ 1,31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện. Đây là kết quả rõ ràng 
nhất thể hiện hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện”, ông Nguyễn Hùng Anh nói. 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, BHXH thành phố tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục 
hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung vào giảm thời gian, thủ tục trong giao 
dịch, đẩy mạnh triển khai giao dịch điện tử; tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền và 
phương thức tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng; tập trung tuyên truyền khai thác 
nhóm đối tượng là nông dân, lao động tự do, lao động khu vực phi chính thức về lợi ích của 
BHXH tự nguyện. Đồng thời, BHXH thành phố xác định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
hướng về cơ sở, đến từng khu dân cư, tổ dân phố, xóm, thôn để trực tiếp vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện. 



Một số thông tin cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Mức đóng: Bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức 
thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức 
lương cơ sở tại thời điểm đóng. 

Phương thức đóng: Người lao động được lựa chọn đóng hằng tháng, đóng 3 tháng, 6 tháng, 12 
tháng một lần; hoặc một lần cho nhiều năm về sau (tối đa 5 năm) với mức thấp hơn mức đóng 
hằng tháng; hoặc một lần cho những năm còn thiếu (tối đa 10 năm) với mức cao hơn mức đóng 
hằng tháng so với quy định. 

Hỗ trợ mức đóng: Từ ngày 1-1-2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ 
tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo 
của khu vực nông thôn, cụ thể: bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối 
với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.L.P tổng hợp 
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