
 

ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Sơn La  

Ngày đăng: 29/10/2020 
Mục: Tin tức 

Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp 
với Văn phòng Chính phủ xây dựng, tích hợp giải pháp định danh, xác thực điện tử 
(PostID) cho người dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. PostID với mạng lưới phủ 
rộng đến tận thôn, xã, lực lượng lao động, đây là quy trình xác minh các thông tin duy 
nhất đối với danh tính người dùng điện tử khi tham gia giao dịch trực tuyến, xác thực 
miễn phí cho người dân trên toàn quốc thông qua các điểm giao dịch. 

  

Người dân đến giao dịch tại Bưu cục Trung tâm Thành phố. 

Việc chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, nâng cao chỉ số cải cách hành 
chính, thời gian qua được tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm. Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch số 187/KH-UBND tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg 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. Trong đó, chỉ rõ 4 nhiệm vụ và giải pháp 
chính được UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố 
trực thuộc tỉnh và Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến về tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ 
chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ; Rà soát, thông báo công khai danh mục các TTHC 
thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; 
Tăng cường đào tạo, tập huấn cho nhân viên bưu điện về tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết TTHC; Nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử 
của tỉnh, đảm bảo kết nối mạng thông tin với Bưu điện tỉnh để phối hợp trong việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, Bưu điện tỉnh cũng đã ban hành chương trình 
hành động cụ thể và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử.  

Ông Phùng Thế Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Góp phần cùng địa phương nâng cao 
chất lượng cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, từ năm 2017, Tổng 



công ty Bưu điện Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La đã ký kết thỏa thuận hợp tác, triển khai 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết cho 671 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và chuyển trả kết 
quả cho gần 300.000 lượt hồ sơ. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ cung cấp thêm một lựa chọn mới cho người 
dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC mà còn góp phần lớn vào quá trình cải cách hành 
chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ cũng như tạo thuận lợi, tiết kiệm chi 
phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Bưu điện tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển 
tài khoản PostID cho người dân địa phương. Trước mắt, đang tập trung vào phát triển tài 
khoản cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trên 
địa bàn tỉnh. 

Để đăng ký, sử dụng dịch vụ định danh xác thực điện tử PostID cá nhân, tổ chức có thể trực 
tiếp đến các điểm giao dịch của Bưu điện đăng ký tài khoản hoặc tự thực hiện đăng ký trên hệ 
thống PostID tại địa chỉ http://postid.vnpost.vn. Theo đó, các tài khoản đã được định danh, 
xác thực sẽ dễ dàng đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và 
những Cổng Dịch vụ công bộ, ngành, địa phương đã kết nối trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
để giải quyết các thủ tục hành chính; việc đăng nhập sẽ chỉ cần một lần, thay vì phải tạo nhiều 
tài khoản trên mỗi cổng dịch vụ công của từng bộ, ngành, địa phương. 

Góp phần nâng cao số người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thời gian tới 
Bưu điện tỉnh bố trí con người, thời gian, địa điểm tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 
về lợi ích, cách lập tài khoản PostID; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động phát triển tài khoản. Ngoài ra, tranh thủ triển khai ngay tại các điểm chi trả lương hưu... 
để kết hợp khai báo. Qua đó, vừa tiết kiệm thời gian đăng ký tài khoản cho người dùng và 
nhân viên Bưu điện mà công tác tuyên truyền cũng đúng trọng tâm, đúng đối tượng. 

Quỳnh Ngọc 

 

  



Nguồn: VietinBank  

Ngày đăng: 29/10/2020 
Mục: Tin tức – Sự kiện 

VietinBank và Vietnam Post: Hợp tác thành công 

Chiều ngày 27/10/2020 tại Hà Nội, VietinBank và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
(Vietnam Post) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng cung ứng dịch vụ. 
Sự kiện ký kết này đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa VietinBank và 
Vietnam Post; đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển bền vững cho cả hai đơn 
vị. 

 

Tổng Giám đốc VietinBank Trần Minh Bình phát biểu tại Lễ ký kết 

Tham dự Lễ ký kết, về phía Vietnam Post có: Ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc; cùng 
các ông/bà Phó Tổng Giám đốc và đại diện các phòng/ban. 

Về phía VietinBank có: Ông Trần Minh Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; 
Lãnh đạo các khối/phòng/ban/trung tâm đơn vị thuộc Trụ sở chính và chi nhánh. 

Sau quá trình làm việc và trao đổi, VietinBank đã cùng Vietnam Post chính thức ký kết Thỏa 
thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng cung ứng dịch vụ. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng 
trong mối quan hệ chiến lược bền vững, nhằm phát huy thế mạnh của hai bên trong các lĩnh 
vực hoạt động và kinh doanh. Đồng thời, Lễ ký kết cũng góp phần tăng cường sự phối hợp 
thông qua hoạt động hợp tác về dịch vụ tài chính - ngân hàng, công nghệ, truyền thông quảng 
bá thương hiệu; mở ra cơ hội mới trong việc hợp tác chiến lược, cùng nhau phát triển giữa 
VietinBank và Vietnam Post. 

Theo đó, VietinBank và Vietnam Post sẽ triển khai các dịch vụ thu hộ, chi hộ, chuyển tiền; ưu 
tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ (SPDV) của đối tác; hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển hoạt 
động kinh doanh; từ đó khai thác tốt nhất tiềm năng của thị trường, khai thác tối đa lợi thế của 
hai bên dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và năng lực của mỗi bên. 

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, Tổng Giám đốc VietinBank Trần Minh Bình cho biết: Lễ ký kết 
Thỏa thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng cung ứng dịch vụ giữa VietinBank và Vietnam 
Post là bước khởi đầu quan trọng trong chuỗi hoạt động hợp tác ở nhiều dịch vụ, lĩnh vực của 
hai đơn vị. VietinBank và Vietnam Post sẽ tích cực triển khai các SPDV phù hợp theo lộ 



trình, mục tiêu của từng giai đoạn của mỗi đơn vị. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại giữa Trụ 
sở chính; mà còn là sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các khu vực, địa bàn trong mạng lưới 
hoạt động của VietinBank và Vietnam Post. Bên cạnh các dịch vụ thu hộ, chi hộ, VietinBank 
và Vietnam Post sẽ tiến tới phát triển các giải pháp tài chính có chiều sâu, liên thông hệ thống, 
phát huy sức mạnh về nguồn lực tài nguyên, công nghệ, mạng lưới điểm giao dịch và nhân sự 
để thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả của cả hai đơn vị. 

Tổng Giám đốc VietinBank Trần Minh Bình tin tưởng sự hợp tác giữa VietinBank và 
Vietnam Post sẽ mang lại giá trị to lớn, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh; từ 
đó góp phần mang tới thành công mới cho cả hai bên. VietinBank cam kết cung cấp cho 
Vietnam Post những SPDV ngân hàng chất lượng nhất, triển khai tích cực và hiệu quả các nội 
dung, điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác. 

Thay mặt Vietnam Post Tổng Giám đốc Chu Quang Hào đánh giá cao uy tín, năng lực tài 
chính của VietinBank với vai trò là ngân hàng số hàng đầu tại Việt Nam hỗ trợ tích cực cho 
các doanh nghiệp, tổng công ty hoạt động an toàn, hiệu quả. 

Ông Chu Quang Hào tin tưởng rằng: Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Vietnam Post và 
VietinBank là cơ sở để triển khai các hoạt động hợp tác ở nhiều lĩnh vực như sử dụng chéo 
dịch vụ của nhau; hợp tác sâu rộng trong dịch vụ tài chính bưu chính, thanh toán, thu hộ, chi 
hộ trong lĩnh vực công…; phối hợp truyền thông quảng bá thương hiệu để mang tới những 
thành công mới trong tương lai của hai đơn vị. 

 

VietinBank và Vietnam Post ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng cung ứng dịch vụ 

Đại diện cho các chi nhánh VietinBank triển khai các hoạt động trong Thỏa thuận hợp tác - bà 
Nguyễn Thị Hồng Liên, Giám đốc VietinBank Nam Thăng Long cho biết: VietinBank Nam 
Thăng Long vinh dự được Ban Lãnh đạo VietinBank tin tưởng lựa chọn là chi nhánh đầu mối 
trong hệ thống triển khai Hợp đồng cung ứng dịch vụ với Vietnam Post. VietinBank Nam 
Thăng Long cam kết sẽ phát huy sức mạnh nguồn lực, chất lượng dịch vụ để triển khai hiệu 
quả các Thỏa thuận hợp tác để hướng tới mục tiêu phối hợp toàn diện và thắt chặt hơn nữa 
mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai đơn vị; từ đó góp phần tạo nên những thành tích như 
mong đợi trong hoạt động hợp tác giữa VietinBank và Vietnam Post. 

Tuệ An 

  



Nguồn: Người nổi tiếng 

Ngày đăng: 29/10/2020 
Mục: Kinh doanh 

Bưu Điện Việt Nam áp dụng thanh toán QR Code 

Bưu điện Việt Nam(Vietnam Post) áp dụng thanh toán VNPAY-QR nhằm tối ưu cho khách 
hàng đồng thời giảm thiểu rủi ro về chi trả tiền mặt, từ tháng 11. 

Vietnam Post hợp tác với VNPAY áp dụng hình thức thanh toán QR code với mong muốn 
đẩy nhanh lộ trình triển khai thanh toán không tiền mặt trong lĩnh vực dịch vụ công, đồng thời 
tạo cơ hội cho người dùng tiếp cận công nghệ thanh toán hiện đại. 

Theo doanh nghiệp, xu hướng thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến trên thế giới, đặc 
biệt trong đại dịch Covid-19. Trong đó, thanh toán bằng hình thức QR code được nhiều đơn 
vị, doanh nghiệp triển khai bởi sự tiện lợi, an toàn đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng. 

 

Người dùng thanh toán VNPAY-QR tại quầy dịch vụ của Vietnam Post. 

"Chúng tôi áp dụng thanh toán qua mã VNPAY-QR nhằm tối ưu hóa quy trình thanh toán và 
tạo sự thuận lợi trong giao dịch cho người dân", đại diện Vietnam Post cho biết. 

Khách hàng có thể thanh toán theo hình thức VNPAY – QR khi sử dụng các dịch vụ: bưu 
chính chuyển phát, thu hộ, phát hành báo chí, mua hàng tiêu dùng, thẻ viễn thông... Để thanh 
toán, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng hoặc các ví điện tử có liên kết sau đó 
quét mã VNPAY-QR tại quầy giao dịch của các bưu cục để thanh toán. 

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ COD, dịch vụ chuyển phát hàng thương mại điện tử... 
nhận hàng thanh toán tiền tại điạ chỉ khi nhận hàng, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng 
ngân hàng hoặc các ví điện tử có liên kết sau đó quét mã VNPAY-QR (của bưu tá – nhân viên 
bưu điện) để thanh toán. 

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc kinh doanh VNPAY chia sẻ, ngoài việc đẩy mạnh hợp tác với 
các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh nhỏ, lẻ... Vietnam Post cùng nhiều đơn vị công cũng đưa 
hình thức thanh toán VNPAY-QR ứng dụng rộng rãi. 

" Chúng tôi kỳ vọng tạo ra một bước tiến lớn trong việc thay đổi thói quen thanh toán và từng 
bước tạo nên một cuộc sống thông minh và an toàn cho người Việt trong thời đại 4.0", ông 
Ngô Anh Tuấn nói. 



Nhằm khuyến khích người dùng thanh toán VNPAY-QR, VNPAY và Vietnam Post cũng đã 
triển khai chương trình khuyến mại cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng nhập mã 
"vuicuoituan" khi thanh toán từ thứ 2 đến thứ 5 sẽ được giảm 10%, tối đa 30.000 đồng, thanh 
toán từ thứ 6 đến chủ nhật khách hàng giảm 5% tối đa 100.000 đồng. Thời gian áp dụng từ 
1/11 đến 31/12. 

Hiện tại, VNPAY-QR là giải pháp thanh toán tích hợp trong nhiều ứng dụng ngân hàng và ví 
điện tử. Khách hàng có thể quét VNPAY-QR để thanh toán hóa đơn nhanh chóng, an toàn. 
Hiện VNPAY - QR có mặt trên 32 ứng dụng ngân hàng, 8 ví điện tử. Đây cũng là một trong 
số mạng lưới thanh toán QR code lớn của Việt Nam với hơn 100.000 điểm chấp nhận thanh 
toán trên toàn quốc. 

Văn Nam 

Hướng dẫn thanh toán VNPAY–QR 

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Mobile Banking hoặc các Ví điện tử có liên kết 

Bước 2: Chọn tính năng QR Pay tích hợp sẵn trong ứng dụng 

Bước 3: Quét mã VNPAY-QR để thanh toán 

Bước 4: Nhập số tiền, nhập mã khuyến mại và xác minh giao dịch 

  



Nguồn: Báo Chính phủ  

Ngày đăng: 29/10/2020 
Mục: Văn hóa 

Thi tìm hiểu tem Bưu chính mừng Đại hội Đảng 

Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 là một sân chơi lành mạnh và bổ 
ích, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu niên, nhi đồng về tình yêu quê hương, đất 
nước, lòng tự hào dân tộc, giúp các em hiểu rõ hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn 
Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ 
Chí Minh. 

 

Ảnh VNPOST 

Với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem bưu chính”, cuộc thi do Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội tem Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm chào mừng 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 
– 15/5/2021). 

Đây là cuộc thi dành cho đội viên, thiếu niên từ 8-15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang sinh hoạt, 
học tập trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, các cung/nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt 
động thanh thiếu nhi cả nước; trẻ em là người nước ngoài, trong độ tuổi quy định, đang sinh 
sống và học tập tại Việt Nam. 

Cuộc thi năm nay có bộ câu hỏi theo hướng mở, nhằm phát triển khả năng tư duy, sáng tạo và 
vận dụng những kiến thức tổng hợp của các em để tham gia. Theo quy định, bài dự thi phải 
trình bày trên khổ giấy A4 hoặc giấy ô ly sạch sẽ, không tẩy xoá; trả lời đầy đủ các câu hỏi; 
ngôn từ văn phong dễ hiểu, trong sáng, mạch lạc; không sử dụng bài photocopy và sao chép 
của nhau. Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo, tạp chí hoặc 
trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.  

Thí sinh gửi bài về Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam, tầng 7, số 64 Bà Triệu 
(Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc Phòng Truyền thông, Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam, số 5 Phạm Hùng (P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Chi tiết về Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website của Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam http://www.vnpost.vn và Hội đồng Đội Trung 
ương http://www.thieunhivietnam.vn  

Cuộc thi diễn ra từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 28/2/2021 (tính theo dấu Bưu điện). 

Nhật Thy 

  



Nguồn: Thị trường Tài chính tiền tệ  

Ngày đăng: 29/10/2020 
Mục: Sản phẩm – Dịch vụ 

Kết nối VNPAY-QR, Bưu điện Việt Nam hướng tới thanh toán không tiền mặt  
trên toàn quốc 

Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) triển khai thanh toán không tiền mặt, ưu đãi giảm 
giá tới 100.000 đồng cho khách hàng quét mã VNPAY-QR tại quầy giao dịch. 

Thanh toán không tiền mặt được xác định là tương lai của nền kinh tế số, quốc gia số vì 
những lợi ích mà nó mang lại không chỉ đối với Nhà nước mà còn với chính mỗi người tiêu 
dùng. Mới đây, Bưu điện Việt Nam đã triển khai hình thức thanh toán VNPAY-QR với bước 
đầu thí điểm tại 9 bưu cục thuộc Bưu điện Hà Nội và sẽ tiếp tục mở rộng trên toàn quốc.  

Theo đó, khách hàng có thể thanh toán theo hình thức VNPAY-QR khi sử dụng các dịch vụ: 
bưu chính chuyển phát, thu hộ, phát hành báo chí, mua hàng tiêu dùng, thẻ viễn thông… Để 
thanh toán, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng hoặc các ví điện tử có liên kết, 
sau đó quét mã VNPAY-QR tại quầy giao dịch của các bưu cục để thanh toán.  

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ COD, dịch vụ chuyển phát hàng thương mại điện tử… 
nhận hàng thanh toán tiền tại điạ chỉ nhận, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng 
hoặc các ví điện tử có liên kết sau đó quét mã VNPAY-QR (của Bưu tá – nhân viên bưu điện) 
để thanh toán. 

Thanh toán VNPAY-QR mang lại một trải nghiệm mới, tiện lợi cho khách hàng của Vietnam 
Post. Phương thức thanh toán này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu các rủi ro khi 
sử dụng tiền mặt và và bảo mật thông tin khách hàng, từ đó thay đổi thói quen mua sắm tiêu 
dùng bằng tiền mặt truyền thống của người dân. 

 

Người dùng thanh toán VNPAY-QR tại quầy dịch vụ của Vietnam Post 

Chị Thanh Nga - một khách hàng thường xuyên thanh toán qua mã VNPAY-QR - cho biết: 
“Quét mã VNPAY-QR giúp tôi không phải mang theo quá nhiều tiền mặt hay thẻ ngân hàng 
mỗi lần đi mua sắm mà vẫn có thể thanh toán hóa đơn nhanh chóng. Tôi cũng thường xuyên 



nhận được các ưu đãi từ nhiều chương trình khuyến mại của VNPAY nên rất chuộng hình 
thức này”. 

Còn với anh Minh Tuấn (32 tuổi, Hà Nội) một khách hàng thân thiết của Vietnam Post khi 
biết đơn vị có áp dụng hình thức này anh rất hào hứng. Anh hy vọng hình thức thanh toán mới 
này sẽ giúp anh rút ngắn thời gian giao dịch tại quầy, hạn chế sử dụng tiền mặt cũng như nhận 
các ưu đãi, giảm giá.  

Trong số những lợi ích của hình thức thanh toán VNPAY-QR, đại diện Vietnam Post đánh giá 
cao khả năng quản trị dòng tiền, tránh việc nhầm lẫn, thất thoát thường gặp khi xử lý tiền mặt, 
đặc biệt là tiền lẻ. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được nhiều ưu đãi khi sử dụng giải pháp 
thanh toán này. 

Đại diện Vietnam Post đánh giá cao lợi ích của VNPAY-QR trong việc nâng cao trải nghiệm 
khách hàng, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản trị của doanh nghiệp có mạng lưới 
phủ rộng đến tận cập xã, thôn, bản.  

Hơn thế nữa, hình thức này cũng mang lại cơ hội cho Bưu điện Việt Nam tiếp cận với hàng 
triệu người dùng Mobile Banking của các ngân hàng hay các ví điện tử. Được biết, tính đến 
thời điểm hiện tại tính năng QR Pay có mặt trên 32 ứng dụng ngân hàng, 8 ví điện tử. 

Ông Ngô Anh Tuấn – Giám đốc Kinh doanh VNPAY kỳ vọng: “Ngoài việc đẩy mạnh hợp tác 
với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ… chúng tôi cũng đã cùng nhiều đơn vị dịch 
vụ công hợp tác đưa hình thức thanh toán VNPAY-QR ứng dụng rộng rãi với kỳ vọng tạo ra 
một bước tiến lớn trong việc thay đổi thói quen thanh toán và từng bước tạo nên một cuộc 
sống thông minh và an toàn cho người Việt trong thời đại 4.0”. 

Sự tiện lợi và an toàn trong thanh toán QR Code khiến ngày càng nhiều người Việt Nam chọn 
lựa hình thức thanh toán này trong các hoạt động tiêu dùng hàng ngày. Đặc biệt, nhằm khuyến 
khích người dùng thanh toán VNPAY-QR, VNPAY và Vietnam Post cũng đã triển khai 
chương trình khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng. 

Cụ thể, khách hàng nhập mã “vuicuoituan” khi thanh toán từ thứ 2 đến thứ 5 sẽ được giảm 
10%, tối đa 30.000 đồng, thanh toán từ thứ 6 đến chủ nhật khách hàng được giảm 5% tối đa 
100.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1/11 đến hết  ngày 31/12/2020. 

Hướng dẫn thanh toán VNPAY–QR: 

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Mobile Banking hoặc các Ví điện tử có liên kết 

Bước 2: Chọn tính năng QR Pay tích hợp sẵn trong ứng dụng 

Bước 3: Quét mã VNPAY-QR để thanh toán 

Bước 4: Nhập số tiền, nhập mã khuyến mại & xác minh giao dịch 

Các chương trình khuyến mại hấp dẫn khác khi thanh toán VNPAY-QR xem 
tại: https://vnpay.vn 

 

  



Nguồn: CTT Đắk Lắk 

Ngày đăng: 28/10/2020 
Mục: Bảo hiểm 

Thực hiện thu phí, lệ phí; việc vận chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và cung cấp 
dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9675/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, 
ngành; Bưu điện tỉnh; Viễn thông Đắk Lắk; Ngân hàng TMCP BIDV - Chi nhánh Đắk Lắk; 
Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Đắk Lắk về việc thực hiện thu phí, lệ phí; việc 
vận chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh. 

 

Ảnh minh họa – Nguồn Internet 

Trung tâm đã được tổ chức đi vào hoạt động ổn định, bước đầu nhận được nhiều ý kiến của cá 
nhân, tổ chức đánh giá cao về tính hiệu quả, chuyên nghiệp; việc ủy quyền thu hộ phí, lệ phí 
giải quyết TTHC tại Trung tâm thông qua dịch vụ ngân hàng đã góp phần làm minh bạch, 
thuận tiện trong công tác thu phí, lệ phí, tiết kiệm thời gian cho công chức, người dân. Theo 
đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 
08/CT-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng hiệu quả 
hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh nói chung và tại 
Trung tâm nói riêng. Đồng thời, tăng cường tuyên tuyền, phổ biến sâu rộng lợi ích, tính ưu 
việt của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; dịch vụ bưu chính công 
ích cho việc nộp, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, thông qua mạng xã hội Zalo, Trang 
thông tin điện tử, bằng cách viết tin, bài giới thiệu, hướng dẫn cụ thể từng TTHC đến người 
dân, doanh nghiệp để biết, sử dụng. 

Sở Giao thông vận tải phải sử dụng dịch thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC thông qua ngân 
hàng tại Trung tâm, bắt đầu từ ngày 01/11/2020, để thuận tiện, minh bạch trong công tác thu 
phí, lệ phí giải quyết hồ sơ TTHC và giúp cho công chức tập trung thời gian vào xử lý việc 
tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn 
trương triển khai việc thanh toán trực tuyến đối với các TTHC được cung cấp trên Cổng dịch 
vụ công tỉnh Đắk Lắk. Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Đắk Lắk xây dựng hoàn thiện giao 
diện, tính năng của dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk theo 
hướng đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng. 

Đề nghị Bưu điện tỉnh nghiên cứu đề xuất về mức thu cước đối với nhóm hồ sơ TTHC luân 
chuyển từ Trung tâm đến các Sở, ban, ngành và ngược lại, có khối lượng lớn như: Hồ sơ quy 
hoạch, hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ đánh giá tác động môi trường, hồ sơ phê duyệt dự 
án… cho phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện ngân sách của các cơ quan, đơn vị sử dụng 



dịch vụ bưu chính công ích. Đề nghị Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh 
Đắk Lắk có những giải pháp, cơ chế, chính sách ưu đãi trong cung cấp dịch vụ thu hộ phí, lệ 
phí tại Trung tâm; tích cực phối hợp thực hiện việc thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC tại 
Trung tâm đảm bảo hiệu quả. 

Nội dung chi tiết tại đây 

Bích Trâm 

 

  



Nguồn: Tạp chí tài chính 

Ngày đăng: 28/10/2020 
Mục: Bảo hiểm 

PTI chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung 

Mới đây, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cùng nhân viên trên toàn hệ 
thống đã cùng chung tay quyên góp gần 1 tỷ đồng cho Quỹ ủng hỗ trợ đồng bào miền 
Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc 
sống. 

Với mong muốn kịp thời động viên cán bộ nhân viên PTI cũng như người dân tại các địa bàn 
chịu lũ lụt, ngày 24/10/2020, đoàn công tác của PTI do Tổng Giám đốc Bùi Xuân Thu dẫn 
đầu đã trực tiếp đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế để thăm hỏi, động 
viên và trao số tiền, nhằm kịp thời hỗ trợ cho các cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng do bão lũ. 

Theo đó, nhân viên PTI tại các địa phương trên được hỗ trợ ở mức 5 triệu đồng/người. Đã có 
33 gia đình cán bộ nhân viên PTI nhận được sự giúp đỡ với tổng số tiền là 165 triệu đồng. 

Cùng ngày, đoàn công tác PTI đã trao tặng UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị số tiền 
200 triệu đồng, để triển khai các hoạt động dọn dẹp, sửa chữa cơ sở vật chất sau lũ, giúp đồng 
bào miền Trung, sớm ổn định cuộc sống. 

Cán bộ địa phương tại Quảng Trị cũng cho biết, đau lòng nhất sau lũ chính là các em học sinh 
vẫn chưa thể quay lại trường lớp do lũ quét làm hư hại tài sản gia đình cũng như sách vở học 
tập của các em. Do vậy, PTI đã trích Quỹ ủng hộ số tiền 50 triệu đồng trao tặng cho trường 
THPT Vĩnh Định nhằm hỗ trợ nhà trường mua sắm lại các trang thiết bị mới, giúp các em học 
sinh sớm ổn định việc học hành. 

Ngoài ra, PTI cũng trao 100 phần quà cho 100 em học sinh thuộc trường THPT Hải Lăng có 
gia đình chịu thiệt hại nặng nề bởi trận lũ lịch sử với tổng số tiền là 50 triệu đồng. Đây là sự 
động viên tinh thần cần thiết ngay trong thời điểm này cho các em học sinh, cổ vũ các em 
khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống để yên tâm học tập tốt. 

Đại diện PTI cho biết, Quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung của PTI vẫn đang tiếp tục đón nhận 
tiền ủng hộ từ cán bộ, nhân viên trên toàn hệ thống, qua đó thể hiện tinh thần tương thân 
tương ái, lá lành đùm lá rách của mọi người hướng về miền Trung thân yêu. Trong thời gian 
tới, PTI sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện kịp thời dành cho gia đình cán bộ nhân 
viên PTI, cũng như người dân tại những địa phương chịu ảnh hưởng. 

Hoài Thu 

 

  



Nguồn: Báo BHXH 

Ngày đăng: 28/10/2020 
Mục: Tin tức 

Lào Cai: Hơn 200 viên chức và nhân viên đại lý thu được tập huấn kỹ năng truyền 
thông 

Sáng 28/10, tại TP.Lào Cai, BHXH tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng 
truyền thông BHXH, BHYT năm 2020 cho hơn 200 viên chức thuộc BHXH tỉnh và nhân 
viên đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn. 

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai, đại lý thu BHXH, BHYT 
có vai trò hết sức quan trọng, là “cánh tay nối dài” đưa các chủ trương, chính sách BHXH, 
BHYT đi vào cuộc sống. Từ đó, góp phần làm thay đổi cơ bản nhận thức của người dân về giá 
trị an sinh, nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, để chủ động đảm bảo an sinh cho bản 
thân mình và gia đình. 

 

Do đó, thông qua Hội nghị này, sau khi được giải đáp và truyền tải những nội dung cơ bản về 
kỹ năng truyền thông BHXH, BHYT, các nhân viên đại lý thu sẽ tiếp tục khẳng định vai trò 
của mình trong việc góp phần tích cực cùng ngành BHXH trong công tác tuyên truyền, vận 
động, phát triển đối tượng tham gia và triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa 
bàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Toàn- Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt 
Nam) cùng đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh và các phòng nghiệp vụ đã phổ biến, hướng dẫn một 
số nội dung như: Kỹ năng cơ bản trong truyền thông trực tiếp về BHXH, BHYT; hình thức 
truyền thông trực tiếp về BHXH, BHYT; hướng dẫn quy trình hồ sơ thu, các điểm chú ý của 
văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020; giới thiệu về dịch vụ công quốc gia 
cho đại lý và người dân; một số công cụ hỗ trợ đại lý… 

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để trao đổi giữa đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, Bưu điện 
tỉnh và nhân viên đại lý thu về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuyên truyền, vận 
động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Thanh Hằng 


