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Dấu ấn Công an nhân dân trên những con tem 

Lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong 75 năm qua đã làm nên những chiến công 
vang dội, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống 
hạnh phúc, bình yên cho nhân dân. 

Hình tượng người chiến sĩ CAND Việt Nam trở thành đề tài và là nguồn cảm hứng lớn trong 
sáng tác văn học nghệ thuật. Đặc biệt, hình tượng ấy đã trở thành chất liệu đặc biệt cho người 
họa sĩ thiết kế nên những con tem bưu chính. 

Thông điệp đa chiều 

Ngày 19/8/2020, đúng vào thời điểm đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND Việt 
Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
(19/8/2005–19/8/2020), bộ tem bưu chính có chủ đề “CAND Việt Nam” chính thức được phát 
hành. Theo Thiếu tướng - NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và 
Công tác chính trị, Bộ Công an thì bộ tem ra đời có ý nghĩa truyền thông to lớn về truyền 
thống cách mạng, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND. 

Không phải đến thời điểm này hình tượng người chiến sĩ CAND mới xuất hiện trên tem bưu 
chính. Trước đó, đã có 5 bộ tem phát hành vào các năm 1985, 1987, 1995, 2000 và 2005 tập 
trung phản ánh chủ đề này. Với sự thể hiện khá đa dạng bằng ngôn ngữ của nghệ thuật hội 
hoạ, hình ảnh người chiến sĩ CAND hiện lên qua những con tem mang vẻ đẹp rắn rỏi và có 
tính khái quát cao. 

Bộ tem đầu tiên về CAND phát hành năm 1985 nhân kỉ niệm 40 năm thành lập (1945-1985) 
với khẩu hiệu “Thực hiện 6 điều dạy của Bác Hồ”. Bộ tem gồm 2 mẫu tem, một mẫu khắc hoạ 
hình ảnh người chiến sĩ công an bồng súng trang nghiêm, một mẫu thể hiện sự gắn bó giữa 
lực lượng CAND và các ngành nghề khác trong xã hội nhằm “đoàn kết hợp đồng bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”. Hình tượng người chiến sĩ công an thời kỳ này được thể hiện bằng những nét 
vẽ giản dị, mộc mạc, nhưng càng về sau thì càng sắc nét và hàm súc. 

Họa sĩ Tô Minh Trang - tác giả bộ tem phát hành năm 2020. 



Khi thiết kế tem, họa sĩ chỉ có thể vẽ trên một khổ giấy cố định có kích thước gấp 4 lần mỗi 
chiều của con tem thật. Bởi vậy sự tối giản, cô đọng của nghệ thuật tạo hình trong không gian 
hẹp của tem luôn làm bật lên những tín hiệu thị giác thú vị và bất ngờ. Thông qua ngôn ngữ 
và hiệu quả tuyên truyền của tem bưu chính, những bộ tem về CAND là một thông điệp đa 
chiều, góp phần khẳng định truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND qua 75 
năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những cống hiến, hy sinh to lớn của lực lượng 
trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Những con 
tem "nhỏ nhưng có võ" khi thể hiện được hình ảnh và hoạt động của lực lượng CAND một 
cách chắt lọc, súc tích, khắc hoạ sinh động, đậm nét hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ 
CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Không chỉ thế, bộ tem còn biểu dương sức 
mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc”, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. 

Tem bưu chính ẩn chứa sức mạnh diệu kì của sự giao thoa, sức lan tỏa, truyền thông điệp 
mạnh mẽ. Bởi mỗi con tem sau khi phát hành đều hòa vào đời sống tem phong phú muôn màu 
và không kém phần sôi động của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) có sự tham gia của 193 
quốc gia trong đó có Việt Nam. Do vậy, việc phát hành bộ tem về CAND còn tạo cơ hội để 
giới thiệu với bạn bè quốc tế về lực lượng CAND Việt Nam bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên 
thân, vì dân phục vụ. 

 

Bộ tem “Kỉ niệm 60 năm Ngày thành lập CAND Việt Nam”, phát hành năm 2005.

 Từ chất liệu cuộc sống lên tem 

Để làm nên nét mới trong xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND cho bộ tem đặc biệt lần 
này là một thử thách đặt ra cho hoạ sĩ Tô Minh Trang - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 
Anh chia sẻ rằng, ngay từ khi còn nhỏ đã thường xuyên nghe chương trình phát thanh “Câu 
chuyện cảnh giác” mỗi tối thứ bảy và có ấn tượng mạnh mẽ về những chiến sĩ công an dũng 
cảm, mưu trí trong phòng chống tội phạm. Khi lớn lên được đọc nhiều tài liệu về CAND, biết 
đến nhiều chiến công phá án, nhiều tấm gương công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, anh 
luôn có niềm tin vào lực lượng CAND, luôn đau đáu về việc sẽ xây dựng hình tượng người 
chiến sĩ CAND trên những con tem. 

Ngay từ tháng 3-2020, khi được giao nhiệm vụ thiết kế mẫu tem Kỷ niệm 75 năm Ngày 
truyền thống CAND Việt Nam, Tô Minh Trang đã bắt tay vào tìm tư liệu và chất liệu sáng 
tác. Được Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị tạo điều kiện hết mức, anh đã tiếp cận 
nhiều tư liệu quý và tìm hiểu thực tế cuộc sống và công việc tại một số đơn vị công an địa 
phương. Càng tìm hiểu, anh càng thấy công việc của những chiến sĩ CAND mang tính đặc 
thù, luôn thầm lặng và phải chịu nhiều hy sinh, mất mát. Con mắt người họa sĩ đã nhận diện 
được giá trị nghệ thuật từ những chất liệu đời sống ấy, từ đó nghiền ngẫm, chọn lựa tư liệu, 
sắp xếp bố cục và chuyển thể thành tranh vẽ. Ý tưởng bao trùm mà Tô Minh Trang muốn thể 
hiện là hình tượng người chiến sĩ CAND tựa như lá chắn giữ gìn an ninh trật tự, bình yên cho 
từng căn nhà, góc phố. 



 

Bộ tem “Kỉ niệm 40 năm ngày thành lập CAND Việt Nam”, phát hành năm 1985.

Trung thành với ý tưởng ban đầu, Tô Minh Trang đã bắt tay vào thiết kế bộ tem gồm một mẫu 
tem và 1 block. Mẫu tem có kích thước 4.3 x 3,2cm tập trung khắc hoạ hình ảnh các chiến sĩ 
của các khối cảnh sát cơ động, an ninh, cảnh sát, cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng cháy 
chữa cháy khi đang làm nhiệm vụ. 5 màu áo đặc trưng nổi bật trên nền cờ đỏ với nhiệm vụ 
“Bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cạnh đó là hình ảnh tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Khu di 
tích quốc gia Hòn Đá Bạc – nơi ghi dấu chiến công của lực lượng CAND Việt Nam trong việc 
thực hiện thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12. 

Block có kích thước 14.8 x 8,2cm khắc hoạ hình ảnh người chiến sĩ CAND nghiêm trang 
hướng về lá cờ Tổ quốc thực hiện nghi thức chào. Ánh mắt người chiến sĩ hướng lên bầu trời 
bình yên, phía sau là những khu nhà cao tầng, đàn em thơ đang vui đùa. 6 điều Bác Hồ dạy 
CAND cũng được tái hiện trọn vẹn trong con tem nhỏ bé cùng hình ảnh của Người với dáng 
ngồi đăm chiêu, ánh mắt đau đáu lo việc nước. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tem về chủ đề 
CAND có hình thức hiện đại gồm một block và một con tem đã triển khai sâu và rộng về hình 
tượng CAND.  

 

Bộ tem “CAND Việt Nam” gồm block và mẫu tem, phát hành năm 2020.

Lát cắt khái quát về người chiến sĩ CAND 

Với ngôn ngữ biểu hiện đầy tính nghệ thuật và cô đọng, hình ảnh người chiến sĩ CAND trở 
nên gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, càng về sau này thì hơi hướng cổ động 
trên tem càng được tiết chế để hướng tới tính biểu tượng, hàm súc, mang nhiều lớp ý nghĩa 
biểu trưng để làm nổi bật hình tượng chủ đề. Vẫn là gương mặt của người chiến sĩ công an, 
nhưng hoạ sĩ Tô Minh Trang đã dụng công thể hiện ánh mắt người chiến sĩ vừa cương nghị 
không khoan nhượng với cái xấu cái ác; vừa có cái nhìn lạc quan, đấu tranh ngăn ngừa hơn là 
truy bắt; vừa có nét đau đáu, sẵn sàng hy sinh để đổi lấy bình yên cho người dân. 

Màu sắc của tem cũng có sự chuyển động mạnh mẽ. Nếu như những mẫu tem sáng tác về chủ 
đề CAND thời kỳ đầu thường mang màu sắc nhã nhặn, đơn giản thì càng về sau càng phối 



nhiều tông màu đậm và nổi bật, chú trọng tạo hình khối, đường nét để gây hiệu ứng không 
gian và ánh sáng. Từ đó thể hiện những lát cắt khái quát về người chiến sĩ công an trong cuộc 
sống đương đại gấp gáp, quyết liệt với trách nhiệm nặng nề hơn, đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Nhưng nhìn một cách tổng thể, mỗi mẫu 
tem vẫn thể hiện rõ sự kiên định của người chiến sĩ CAND vượt qua mọi trở ngại để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.  

“CAND Việt Nam” là bộ tem có bố cục và chiều sâu trong thiết kế, đạt
được ý tưởng về mặt nội dung, khắc họa được hình ảnh người chiến sĩ
CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ và thực hiện 6 điều Bác Hồ
dạy. Bộ tem vừa có ý nghĩa chính trị, vừa có ý nghĩa tuyên truyền”. 

Ông Vũ Chí Kiên - Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và
Truyền thông. 

 

Huyền Châm 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 29/10/2020 
Mục: Xã hội 

Vĩnh Phúc: Bưu điện tỉnh năng động vượt khó 

Là một trong những doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả trên địa bàn, những 
năm qua, Bưu điện tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng 
các lĩnh vực kinh doanh. Với phương châm tạo đột phá từ công nghệ, lấy khách hàng 
làm trung tâm, Bưu điện tỉnh đã biến nguy thành cơ, vượt khó thành công trước thách 
thức từ Covid-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh ứng dụng công nghệ mã vạch đảm bảo độ chính xác khi vận 
chuyển bưu phẩm. 

Dừng chân tại trụ sở tạm của Bưu điện huyện Bình Xuyên vào buổi sáng sớm, tuy ngoài trời 
khá lạnh nhưng không khí bên trong lại rất nhộn nhịp, ấm áp. 

Khách hàng, nhân viên ra vào tấp nập, đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, cho thấy một phong cách 
phục vụ chuyên nghiệp. 

Theo kế hoạch, cuối năm 2019, trụ sở của Bưu điện huyện Bình Xuyên được tiến hành sửa 
chữa, xây mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. 

Dù di chuyển tới địa điểm mới khá chật chội, nhưng với sự sắp xếp khoa học, không gian 
phục vụ khách hàng được đảm bảo. 

Anh Nguyễn Đức Tuân, Phó Giám đốc Phụ trách Bưu điện huyện Bình Xuyên chia sẻ: Đứng 
trước khó khăn do tác động của Covid-19, toàn thể đội ngũ nhân viên được trang bị đầy đủ 
kiến thức cũng như dụng cụ y tế phòng dịch. 

Nhờ đó, an toàn cho cá nhân người lao động được đảm bảo, mạng lưới phục vụ khách hàng 
sớm được khôi phục và duy trì tốt. 

Bằng những biện pháp phòng dịch hữu hiệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, Bưu điện tỉnh đã 
nhanh chóng thích nghi với tình hình thực tế. 

Nhiều bưu điện tuyến huyện đã kịp thời bứt phá, biến mối nguy thành cơ hội mở rộng dịch vụ, 
xây dựng uy tín, tìm kiếm thêm khách hàng mới. 

Điển hình như Bưu điện huyện Bình Xuyên, Bưu điện huyện Tam Dương, kết quả SXKD 9 
tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng gần 26% so với cùng kỳ, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu 
phong trào thi đua. 



Tổng doanh thu 9 tháng năm 2020 của Bưu điện tỉnh đạt hơn 264 tỷ đồng, tăng 16% so với 
cùng kỳ. 

Kinh doanh trong một môi trường có công nghiệp phát triển, việc giữ chân lao động cũng là 
thách thức không nhỏ với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính. 

Để giữ chân lao động có trình độ, Bưu điện tỉnh luôn chú trọng phát triển môi trường làm việc 
thân thiện, xây dựng chính sách tiền lương không giới hạn, khuyến khích nhân viên năng 
động, gia tăng thu nhập. 

Bởi thế, thu nhập của công nhân viên Bưu điện tỉnh tăng lên qua từng năm, giúp đảm bảo 
cuộc sống, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Giám đốc. 

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, phát triển kinh tế, Bưu điện tỉnh luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. 

Khi xã Sơn Lôi bị cách ly do Covid-19, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện được chuyển đến 
chính quyền địa phương rất kịp thời; con đường thư từ, bưu phẩm gửi tới người dân luôn 
được thông suốt. 

Những nhân viên bưu điện đã không màng nguy hiểm, thực hiện tốt chuyên môn với tinh thần 
trách nhiệm, giúp sức một phần cho thành công trong cuộc chiến chống Covid-19 của tỉnh. 

Không dừng lại ở đó, Bưu điện tỉnh luôn hỗ trợ đắc lực cho bộ máy chính quyền các cấp thực 
hiện cải cách thủ tục hành chính. 

Bằng các dịch vụ bưu chính công ích chất lượng, người dân, doanh nghiệp ngày một hài lòng 
hơn về chất lượng phục vụ tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp 
xã. 

Phối hợp nhịp nhàng với BHXH tỉnh tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 
Người có công với cách mạng…cho hàng nghìn người thụ hưởng tại các địa phương. 

Các chứng từ quan trọng như: Bằng lái xe, thẻ CCCD, hồ sơ thủ tục đầu tư… được vận 
chuyển an toàn, chính xác và nhanh chóng. 

Trong những tháng cuối năm, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin, đa dạng hóa các dịch vụ tiện ích, tổ chức quản lý tốt hệ thống, thiết bị, theo dõi nhu cầu 
của khách hàng và biến động của thị trường, phấn đấu hoàn thành mục tiêu SXKD. 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ công, 
tiếp tục đồng hành cùng người dân trong phòng, chống Covid-19 đem lại lợi ích cho cộng 
đồng. 

Bài, ảnh: Chu Kiều 

 

 

   



Nguồn: Báo Tuổi trẻ 

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

Người dân hào hứng với thanh toán QR Code tại Bưu điện Việt Nam 

Giờ đây người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán VNPAY-QR tại Bưu điện 
Việt Nam (Vietnam Post) và nhận ưu đãi giảm giá tới 100.000 đồng. 

 

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

Mới đây, Vietnam Post đã hợp tác với VNPAY áp dụng hình thức thanh toán QR code nhằm tối 
ưu quá trình thanh toán cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ, đồng thời giảm thiểu rủi ro về chi 
trả tiền mặt. 

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 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 (của Bưu tá - nhân viên bưu điện) để thanh toán. 

Thanh toán bằng mã 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. 

Chị Thanh Nga - một khách hàng thường xuyên thanh toán qua mã QR cho biết: "Quét mã 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. 



Đại diện Vietnam Post đánh giá cao lợi ích của thanh toán bằng mã 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. 

"Khi những tiện ích của công nghệ hiện đại đang tiếp cận sâu vào mọi khía cạnh của đời sống xã 
hội, chúng tôi đã nhanh chóng áp dụng thanh toán qua mã nhằm tối ưu hóa quy trình thanh toán 
và tạo sự thuận lợi tối đa trong giao dịch cho người dân", đại diện Vietnam Post cho biết. 

Hơn thế nữa, hình thức này cũng mang lại cơ hội cho Vietnam Post 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 phương thức thanh toán này đã 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 công 
hợp tác đưa hình thức thanh toán này 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 một chương trình khuyến mãi 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 1-11 đến 31-12-2020. 

Hướng dẫn thanh 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. 

P.Q 

  



Nguồn: Báo Quảng Trị 

Ngày đăng: 29/10/2020 
Mục: Xã hội 

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Đông Hà 

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho tất cả 
người lao động cùng nhiều chế độ khác. Thời gian qua, thành phố Đông Hà đã tích cực phối 
hợp với ngành chức năng triển khai tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện, tuy nhiên hiện nay tỉ lệ người tham gia vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Để hoàn 
thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, thành phố Đông Hà đang tăng 
cường triển khai các giải pháp nhằm nâng tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện trong 
năm 2020. 

 

Tăng cường công tác truyền thông nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện - 
Ảnh: B.B 

Năm 2020, Bưu điện thành phố Đông Hà lên kế hoạch phát triển 1.120 đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện. Cùng với đó là giải pháp tăng cường tổ chức hội nghị tuyên truyền trực 
tiếp, vận động người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh cũng 
đề xuất UBND các phường tăng cường tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện trên loa 
phát thanh để người dân tiếp cận các thông tin. Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện tại địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn. 

Trao đổi về nguyên nhân của tình trạng này, chị Lê Thị Hà Nhung, Giám đốc Bưu điện tỉnh 
chia sẻ, hạn chế nhất là khi đơn vị phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chính sách 
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), gửi giấy mời về tận các hộ dân nằm trong diện phát triển đối 
tượng ở các khu phố nhưng số lượng người tham dự rất ít, do đó hiệu quả truyền thông từ các 
hội nghị không cao. “Đi dự hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, mỗi người dân còn 
được nhận chế độ 50.000 đồng/người, được cán bộ hướng dẫn tư vấn tận tình các thông tin 
liên quan, nhưng người dân ở các phường trên địa bàn thành phố hầu như ít quan tâm. Trong 
khi đó, vẫn còn phần lớn người dân chưa hiểu rõ về chính sách BHXH tự nguyện, họ còn 
nhầm lẫn với các loại hình bảo hiểm thương mại khác, do đó còn nghi ngại nên không tham 
gia”, chị Nhung cho biết. Cũng theo chị Nhung, toàn tỉnh có ba địa phương gặp nhiều khó 
khăn trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là các huyện Đakrông, Hướng Hóa 
và thành phố Đông Hà. Trong khi ở địa bàn thành phố Đông Hà, tỉ lệ người lao động phi 
chính thức khá lớn. 



Qua thực tế tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành 
phố Đông Hà cho thấy, vẫn còn nhiều người dân chưa có thông tin đầy đủ về chính sách 
BHXH tự nguyện. Khi nói về quyền lợi, họ cũng thường so sánh việc BHXH bắt buộc có năm 
chế độ nhưng BHXH tự nguyện chỉ có hai chế độ là hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, nhiều người 
chưa biết, hưởng năm chế độ vì người tham gia BHXH bắt buộc phải đóng tiền cho năm chế 
độ, hưởng hai chế độ vì người dân chỉ đóng tiền cho hai chế độ. Trong khi đó, nếu đóng cả 
năm chế độ thì với người lao động tự do, không có sự đóng góp cùng của doanh nghiệp sẽ là 
một gánh nặng lớn. 

Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn chưa nhận thức được việc tham gia BHXH khi trẻ để 
hưởng lương hưu khi tuổi già. Trong khi đó chúng ta vẫn chưa làm tốt công tác truyền thông 
để người dân thấy được chính sách BHXH tự nguyện sẽ là “của để dành” cho người lao động 
khi về già khi không còn sức lao động, cho người bệnh khi không may bị ốm đau, bệnh tật. 
Một số lượng lớn người dân làm nghề tự do, việc làm không ổn định, thu nhập thấp nên gặp 
nhiều khó khăn khi tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, COVID-19, 
thiệt hại do thiên tai lũ lụt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện. 

Thời gian qua, việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tuy đã được 
đẩy mạnh nhưng chưa sâu rộng, thiếu đồng bộ nên phần lớn người lao động và Nhân dân chưa 
nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách BHXH tự nguyện 
cũng như quy trình, thủ tục đăng ký khi tham gia BHXH tự nguyện. 

Năm 2020, thành phố Đông Hà được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện là 1.380 người. Theo thống kê của BHXH tỉnh, đến tháng 30/9/2020, thành phố Đông 
Hà phát triển được 1.085 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỉ lệ 78,6%. Để hoàn thành 
mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã đề ra, lãnh đạo UBND thành phố 
Đông Hà tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 
về BHXH, BHYT, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân 
dân để người dân hiểu rõ sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. 
Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp trong lãnh 
đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tổ 
chức điều tra, khảo sát để xác định số lao động trong khu vực phi chính thức trên địa bàn để 
tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, để mục tiêu phát triển BHXH tự 
nguyện đạt kết quả cao cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, 
vận động nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích lâu dài, bền vững để thu hút người dân 
tham gia BHXH tự nguyện. 

Đối với địa bàn thành phố Đông Hà, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội 
nghị khách hàng về BHXH tự nguyện; củng cố, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức đào tạo, phát huy vai trò của đội ngũ nhân viên đại lý thu 
ngoài hệ thống bưu điện, cộng tác viên ở cơ sở, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, 
vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời cơ quan BHXH tỉnh cũng tập trung 
cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực 
BHXH, đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển 
tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện. 

Bảo Bình 

 

 

  



Nguồn: Báo Gia Lai 

Ngày đăng: 29/10/2020 
Mục: Tin tức 

Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân 

Kỳ 2: Nhiều khó khăn, vướng mắc 

Mặc dù cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt nhiều biện pháp song công tác 
cải cách hành chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC). Điều đó gây trở ngại không nhỏ trong việc cải thiện các chỉ số cải cách hành 
chính của tỉnh trên bảng xếp hạng cả nước.  

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa phổ biến 

16 giờ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vẫn tấp nập người dân ra vào. Bên trong, 
những hàng ghế đợi đều kín chỗ. Người ngồi đợi lấy kết quả, người lại đợi đến lượt nộp hồ sơ 
TTHC. Điều đó cho thấy, tỷ lệ người dân còn phụ thuộc vào việc nộp và nhận hồ sơ TTHC 
còn khá lớn dù cho dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai trong nhiều lĩnh vực. 

Ông Đỗ Văn Hùng (tổ 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku) sau khi bấm số thứ tự thì ngồi xuống 
ghế đợi. Ông cho hay: “Hồ sơ TTHC, nhất là hồ sơ liên quan đến đất đai mình tự tay cầm đi 
nộp rồi đi lấy kết quả cho yên tâm, có thiếu sót gì thì nhân viên hỗ trợ bổ sung kịp thời. Dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tôi có nghe qua nhưng chưa thực hiện bao giờ”. 

Người dân khu vực đô thị còn mơ hồ về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thì bà con ở 
vùng nông thôn lại càng lạ lẫm. Bà Rơ Lan Phoong (làng Mook Trêl, xã Ia Dom, huyện Đức 
Cơ) chẳng mấy khi có việc phải đi làm TTHC. Lần gần nhất bà đến bộ phận một cửa của 
UBND huyện là để làm lại chứng minh nhân dân. 

Sau khi nghe giải thích về dịch vụ công trực tuyến, bà ngại ngùng nhìn chiếc điện thoại cũ 
trên tay rồi khẽ nói: “Nếu có làm giấy tờ gì thì mình vẫn đến trực tiếp làm thôi. Ở nhà đâu có 
phương tiện gì để chụp hình giấy tờ, không kết nối mạng thường xuyên để kiểm tra, lỡ có sai 
sót cũng không biết được”. 

Trong giai đoạn 2016-2019, tỉnh đã xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tích 
hợp tại Cổng dịch vụ công tỉnh. Mặc dù đã triển khai tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tối đa, 
song tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn còn khá thấp. Tính đến 
ngày 23-10-2020, toàn tỉnh phát sinh 2.957 hồ sơ mức độ 3; 3.065 hồ sơ mức độ 4. Con số 
này chiếm tỷ lệ khá thấp so với tổng số hơn 321.000 hồ sơ TTHC từ đầu năm đến nay. 

Lý giải điều này, ông Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông-cho rằng: 
“Kỹ năng, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của người sử dụng dịch vụ còn 
hạn chế; chưa đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để làm việc trên môi trường mạng. Bên cạnh 
đó, người dân vẫn còn tâm lý e ngại khi sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi 
các loại giấy tờ có giá trị như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, học bạ, bằng tốt nghiệp... Việc thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến tại 
một số cơ quan, đơn vị chưa triệt để, vẫn còn tình trạng yêu cầu nộp hồ sơ giấy và xử lý 
TTHC công trực tuyến còn mang tính hình thức”. 



 

Người dân vẫn trực tiếp đến nộp hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
thay vì sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ảnh: Phương Linh 

Sở Giao thông-Vận tải có số lượng phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ khá cao. 
Hiện nay, Sở đang triển khai 18 TTHC mức độ 3, 25 TTHC mức độ 4 ở lĩnh vực vận tải. 
Trong năm 2019, Sở đã giải quyết 4.636 hồ sơ trực tuyến mức độ 4, trong đó có hơn 3.000 hồ 
sơ giải quyết ngay trong ngày. 

Dù vậy, ông Nguyễn Trường Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải cũng chỉ ra một số 
bất cập trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại đơn vị: “Tuy đã triển 
khai từ lâu song vẫn không nhiều người dân và tổ chức biết đến dịch vụ công trực tuyến. 
Người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ thông 
tin. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến của các cơ quan, đơn vị cho người dân cũng 
chưa đủ sâu rộng”. 

Cùng ý kiến, ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-chia sẻ: “Người dân 
chủ yếu nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp. Bởi lẽ, các TTHC cấp xã thường được xử lý 
trong buổi hoặc trong ngày, khoảng cách đi lại gần. Hiện nay, chưa có sự đồng bộ trong các 
quy định của Trung ương nên khi người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
vẫn đến nộp hồ sơ giấy để lưu trữ. Cách làm này cho thấy nhiều người chưa thấy tiện lợi khi 
sử dụng dịch vụ công này”. 

Còn nhiều bất cập 

Dịch vụ bưu chính công ích được triển khai nhiều năm qua nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá 
nhân nộp và nhận kết quả TTHC. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ này lại khá 
khiêm tốn. Trong giai đoạn 2017-2019, Bưu điện tỉnh tiếp nhận 94.903 hồ sơ sử dụng dịch vụ 
bưu chính công ích, tăng 41% khi tham gia đề án thí điểm. Song phần lớn các hồ sơ đều chỉ 
có phần tiếp nhận “lượt về” tại nhà. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân-Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh-cho biết: “Mặc dù đội ngũ nhân viên 
bưu điện đã được đào tạo bài bản, luôn nhiệt tình, trách nhiệm nhưng người dân vẫn chưa 
thực sự tin tưởng giao các giấy tờ quan trọng. Nhất là ở cấp xã, người dân vẫn tự đem hồ sơ 
TTHC đến nộp trực tiếp. Nhiều nhóm TTHC không thể chuyển giao cho nhân viên bưu điện 
vì theo quy định phải do cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện. Vì vậy, 
dịch vụ bưu chính công ích cũng gặp khó trong việc tiếp nhận hồ sơ tại nhà”. 

  



Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các ngành, địa phương, từ năm 2019, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ở các 
lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đất đai đã giảm đáng kể. Theo thống kê của Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh, tính đến hết ngày 24-10-2020, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn là 
99,11%. Thành công nhất trong việc xử lý hồ sơ trễ hạn phải kể đến TP. Pleiku. 

Ông Nguyễn Ngọc Thông-Trưởng phòng Nội vụ TP. Pleiku-thông tin: “Hàng năm, Bộ phận 
một cửa của thành phố tiếp nhận khoảng 65.000 hồ sơ TTHC. Tỷ lệ đúng hạn luôn được duy 
trì 90-95%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm xuống còn dưới 10%. Năm 2013, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cao 
nhất là 11,01%. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn là 0,033%”. 

Dù đã giảm khá nhiều song theo Trưởng phòng Nội vụ TP. Pleiku, rất khó để đạt được tỷ lệ 
100% đúng hạn, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. “Khối lượng hồ sơ ở lĩnh vực này đặc biệt 
nhiều. Một số thủ tục đất đai còn phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương 
nên tốn nhiều thời gian xác lập và xác nhận hồ sơ. Ngoài ra, một số cán bộ, công chức xử lý 
hồ sơ chưa đúng quy trình, chưa kết thúc hồ sơ trên hệ thống hoặc hệ thống một cửa điện tử 
gặp sự cố dẫn đến hồ sơ bị trễ hạn”-ông Thông lý giải. 

Đối với yêu cầu đơn giản hóa TTHC, ông Võ Quốc Hùng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ-cho hay: 
“Từ năm 2011 đến ngày 31-5-2020, ngành chức năng đã tiến hành rà soát 396 TTHC. Tuy 
nhiên, các đơn vị đề xuất phương án đơn giản hóa chủ yếu thiên về cắt giảm thời gian thực 
hiện thủ tục mà chưa rà soát các quy định TTHC còn bất cập, không cần thiết, không phù hợp 
hoặc không đáp ứng các quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ, chưa thực 
sự cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp”. 

Bên cạnh đó, hoạt động cải cách hành chính nhà nước còn một số bất cập. Như việc ứng dụng 
công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước, dù đã được triển khai đồng bộ song 
vẫn gặp khó trong khâu vận hành hệ thống. 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhìn nhận: “Tỉnh ta vẫn thiếu nguồn nhân lực quản trị, vận hành các 
ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai, chưa thu hút được cán bộ có chuyên môn cao tại 
các đơn vị, địa phương. Một số cơ quan, đơn vị chưa bố trí được cán bộ chuyên trách dẫn tới 
khó khăn trong vận hành các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, nguy cơ 
mất an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn diễn ra”. 

Ở tuyến cơ sở, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã rất khó đạt chuẩn 100%. Một số địa phương 
điều kiện kinh tế khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số trình độ hạn chế nên số lượng 
cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn còn nhiều. Rồi TTHC ở một số lĩnh vực rườm rà; tính ổn 
định, đồng bộ của một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cao, gây khó khăn cho quá trình 
thực hiện. 

Giai đoạn 2011-2015, việc đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn 
ngân sách trung ương, kinh phí đầu tư thấp nên không đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa 
công sở cấp xã; còn giai đoạn 2016-2020 do ngân sách tỉnh đầu tư cũng gặp không ít vướng 
mắc, khó khăn. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.972 TTHC được cung cấp ở mức độ 2, trong đó có 325 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và 150 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cùng với đó, tỉnh cũng xây 
dựng, cung cấp thí điểm một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thông qua các ứng 
dụng trên các thiết bị máy tính bảng, điện thoại thông minh… và tích hợp trên ứng dụng Zalo 
tại các Sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch và 
Đầu tư. 
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