
 

ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Điện lực miền Trung 

Ngày đăng: 16/11/2020 
Mục: Tin tức – Sự kiện 

PC Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị đẩy mạnh công tác thu hộ tiền điện qua bưu điện 

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện và giải quyết các tồn tại trong quá trình thực hiện thu hộ tiền 

điện giữa PC Quảng Bình và Bưu điện tỉnh Quảng Bình, củng cố, duy trì mối quan hệ hợp tác tốt 

đẹp giữa hai đơn vị, vừa qua, PC Quảng Bình tổ chức Hội nghị đẩy mạnh công tác thu hộ tiền 

điện qua bưu điện. Hội nghị do ông Trần Xuân Công - Phó Giám đốc Công ty phụ trách Kinh 

doanh chủ trì với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính kế toán, 

đại diện lãnh đạo các Điện lực trực thuộc Công ty. Về phía ngành bưu điện có lãnh đạo Bưu điện 

tỉnh Quảng Bình và đại diện các bưu điện huyện, thành phố, thị xã.  

 

Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thanh - Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty đã trình bày báo 

cáo đánh giá kết quả công tác thu tiền điện qua bưu điện trong thời gian vừa qua. Theo đó, lãnh 

đạo PC Quảng Bình và Bưu điện tỉnh Quảng Bình đã có sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, đôn 

đốc triển khai thực hiện, giữa bưu điện và điện lực các huyện thường xuyên trao đổi thông tin công 

việc. Công tác thu hộ tiền điện qua bưu điện từng bước có nhiều cải thiện, quy mô, địa bàn thu hộ 

qua bưu điện ngày càng được mở rộng so với thời gian trước đây. Tính đến tháng 9/2020, bưu điện 

đang thực hiện thu hộ tiền điện cho PC Quảng Bình 69.443 hóa đơn/270.226 hóa đơn phát hành, 

chiếm 25,70%, thu được 21.846.394.832 đồng/197.235.753.264 đồng, chiếm 11,08% tổng doanh 

thu tiền điện toàn Công ty. 

Việc thu tiền điện qua hợp tác với Bưu điện tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực cho phía 

điện lực cũng như bưu điện. Đối với điện lực, tiền điện được chuyển về tài khoản của điện lực 



 

ngay ngày hôm sau; quản lý thu tiền điện ngay trên chương trình, dữ liệu tức thời…; cải tiến tốt 

việc quản lý công nợ, tối ưu hóa nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động. Còn đối với bưu 

điện, đó là nâng cao khả năng tiếp cận với khách hàng sử dụng điện, vốn là tập hợp khách hàng ổn 

định để triển khai các dịch vụ khách hàng khác; tăng doanh thu. Tuy nhiên, công tác này cũng 

đang còn một số vấn đề tồn tại cần có sự phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa hai bên. Thực tế cho 

thấy, một số bưu điện huyện chưa có biện pháp phù hợp và kịp thời trong công tác thu tiền điện để 

tăng tỷ lệ thu như đốc thúc nợ, thu vét…; thời gian quyết toán chậm, chủ yếu dồn về các ngày cuối 

tháng, gây khó khăn cho công tác chấm, xóa nợ, đặc biệt là công tác cắt điện, đòi nợ; chưa nhiệt 

tình trong việc thực hiện cập nhật thay đổi thông tin khách hàng, bổ sung số điện thoại gửi SMS, 

cập nhật email… 

Ông Nguyễn Văn Lê Hoàng - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình phát biểu: “Bưu điện 

chúng tôi cam kết thực hiện triệt để các giải pháp như đốc thúc nợ, thu vét để tăng tỷ lệ thu theo 

yêu cầu của điện lực; tăng cường sự phối hợp giữa hai bên trong việc quyết toán, thực hiện chấm 

xóa nợ, góp phần giúp điện lực thực hiện tốt chỉ tiêu thu nợ tiền điện; phối hợp hiệu quả với Điện 

lực trong việc cập nhật thông tin dịch vụ khách hàng”. Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến của đại 

diện lãnh đạo bưu điện các huyện đều mong muốn mở rộng quy mô, địa bàn thu hộ tiền điện đồng 

thời đề nghị phía điện lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa. 

 

Ông Trần Xuân Công trao thưởng cho 03 đơn vị đạt được kết quả tốt trong công tác thu hộ tiền 

điện 

Tổng kết lại các vướng mắc còn tồn tại cũng như đề ra những phương hướng mục tiêu trong công 

tác thu tiền điện qua bưu điện trong thời gian sắp tới, ông Trần Xuân Công - Phó Giám đốc phụ 

trách Kinh doanh phát biểu: “Giữa PC Quảng Bình và Bưu điện tỉnh Quảng Bình hợp tác trên cơ 

sở có nhiều thuận lợi trong mối tương đồng về mạng lưới tổ chức, truyền thống hợp tác chia sẽ 

giữa hai ngành, sự uy tín đối với xã hội. Cho nên, cần tận dụng những thế mạnh đó để tích cực 

hơn nữa trong việc phối hợp phát triển dịch vụ khách hàng”. Dự kiến kế hoạch đến cuối năm 

2020, tỷ lệ hóa đơn thu qua bưu điện đạt từ 28-30% tổng số hóa đơn phát hành toàn Công ty. Để 



 

đạt được điều này, sẽ rất cần những động thái tích cực, sự hợp tác và ủng hộ toàn diện giữa 3 bên 

là điện lực - bưu điện - khách hàng. 

Nhân dịp này, để động viên, khuyến khích các bưu điện huyện đã có nỗ lực và đạt được kết quả 

tốt trong công tác thu hộ tiền điện, ông Trần Xuân Công cũng đã trao thưởng cho 03 đơn vị: Bưu 

điện Bố Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa về thành tích trong công tác này. 

Nguyễn Ý Thơ 

  



 

Nguồn: Báo Cao Bằng 

Ngày đăng: 18/11/2020 
Mục: BHXH 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính 

(CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, hướng đến sự hài lòng 

của người dân. 

 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên rà soát các TTHC của ngành trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ 

để đề xuất, kiến nghị BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ theo hướng đơn giản hóa 

các TTHC, góp phần minh bạch, tạo thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng; các tổ chức, cá 

nhân được nhận kết quả giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất. 

Duy trì hệ thống viên chức làm đầu mối, tham mưu kiểm soát quy định TTHC, rà soát TTHC, tiếp 

nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đồng 

thời kiểm soát chặt chẽ và không để phát sinh các TTHC ngoài quy định. 

Thực hiện niêm yết công khai, minh bạch bộ TTHC của ngành tại trụ sở cơ quan BHXH, Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp 

huyện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh. Đồng thời thường xuyên, kịp thời 

cập nhật thông tin, các văn bản nghiệp vụ trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh để tạo thuận 

tiện cho doanh nghiệp, người dân trong việc tra cứu, tìm hiểu. 



 

Xây dựng quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết các TTHC về BHXH, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ. Các TTHC được thực hiện liên thông 

đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và đúng thời gian quy định, qua đó tạo được niềm tin và sự phấn 

khởi của đơn vị sử dụng lao động và người tham gia khi có nhu cầu giải quyết công việc. 

Một số thủ tục giải quyết chế độ chính sách  giảm từ 30 - 50% thời gian so với trước đây như: thủ 

tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng, thời gian giải quyết 5 ngày giảm xuống 2 ngày, có 

trường hợp thực hiện ngay trong ngày; cấp mới sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc từ 

20 ngày xuống còn 5 ngày; chế độ ngắn hạn, giải quyết trợ cấp BHXH một lần từ 15 ngày xuống 

còn 5 ngày làm việc. 

Tăng cường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử. Từ 

tháng 5/2020, BHXH tỉnh cử viên chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, 

đảm bảo phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia; tránh tồn đọng, ùn tắc trong quá trình giải 

quyết chế độ, chính sách của cơ quan BHXH. 

Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị chủ động thông tin, hướng 

dẫn các đơn vị sử dụng lao động, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tối đa 

việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC trực tiếp. 

Cùng với đó, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai phần mềm chuyển phát hồ sơ 

BHXH nhằm hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động theo dõi, giám sát quá trình chuyển phát hồ sơ, hạn 

chế tình trạng mất, thất lạc hồ sơ, đồng thời góp phần minh bạch thông tin, nâng cao hiệu quả công 

việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện, BHXH tỉnh, BHXH các huyện, Thành 

phố tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 26/27 TTHC. 

Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan triển khai việc kết nối, liên thông dữ liệu đăng 

ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi từ tháng 1/2020. Đến nay, 100% xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp. 7 tháng đầu năm 

2020, BHXH tỉnh cấp 4.719 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi qua liên thông dữ liệu với 

Bộ Tư pháp. 

Đến nay, ngành BHXH triển khai đồng bộ, ứng dụng hiệu quả 20 chương trình phần mềm trên tất 

cả các lĩnh vực nghiệp vụ và quản lý điều hành. Nhờ đó, giúp hiện đại hóa công tác quản lý thu - 

chi, cải tiến quy trình thủ tục xét duyệt hồ sơ hưởng BHXH, giải quyết nhanh, chính xác các chế 

độ, chính sách, quản lý đối tượng chặt chẽ và chi trả an toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện 

nhiệm vụ. 

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát đảm bảo vận hành kết nối mạng WAN thông suốt, ổn 

định và an toàn, đáp ứng việc giao dịch hồ sơ điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 

người dân, doanh nghiệp, tổ chức cũng như kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu của các sở, ngành để 

liên thông thực hiện các TTHC. 

Cung cấp 19/27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó số dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 là 13/27 TTHC; trên 93,9% đơn vị sử dụng lao động đăng ký thực hiện giao dịch hồ sơ 

BHXH điện tử; kết nối liên thông dữ liệu với 100% cơ sở y tế để gửi dữ liệu đề nghị thanh toán 

chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Hệ thống thông tin giám định theo quy định. 

Với nhiều giải pháp đồng bộ, đơn vị giảm gần 90% TTHC, từ 263 thủ tục năm 2009 xuống còn 27 

thủ tục năm 2019; số giờ nộp BHXH đối với doanh nghiệp giảm còn 147 giờ năm 2018. Từ ngày 

9/4/2020, triển khai tính năng cho phép người tham gia nộp tiền gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia 



 

đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện thông qua các ứng dụng (E-banking trên website và phần mềm 

trên thiết bị di động) hoặc tại quầy giao dịch của các ngân hàng. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, thời gian tới, BHXH tỉnh xây dựng các 

chương trình, kế hoạch CCHC hằng năm. Rà soát các thành phần hồ sơ, TTHC, văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn nghiệp vụ của ngành thuộc thẩm quyền giải quyết để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục không phù hợp nhằm đảm bảo các TTHC đơn giản, dễ 

hiểu, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân. 

Tổ chức tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính công ích 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận “một cửa” cấp huyện. Đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, bảo 

hiểm y tế. Tăng cường kiểm tra các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện CCHC, thực thi công vụ, 

nâng cao năng lực, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công 

chức, viên chức, hướng đến sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức. 

Bảo Bình 

  



 

Nguồn: Báo Công thương 

Ngày đăng: 17/11/2020 
Mục: Bảo hiểm 

PTI đẩy maṇh hỗ trơ ̣các hoaṭ đôṇg dành cho người Hàn Quốc taị Viêṭ Nam 

Ngày 17/11/2020, Tổng công ty Cổ Phần Bảo hiểm Bưu điêṇ (PTI) đã phối hơp̣ cùng Quy ̃văn 

hóa DB Kim Jun Ki (Hàn Quốc) đã tổ chức lê ̃ tài trơ ̣phòng thí nghiêṃ khoa hoc̣ tri ̣ giá 

15.000 USD cho Trường quốc tế Hàn Quốc taị TP.Hồ Chí Minh. 

Trong những năm qua, với viêc̣ Bảo hiểm DB trở thành cổ đông chiến lươc̣ của PTI, PTI và Quy ̃

văn hóa DB Kim Jun Ki đa ̃triển khai nhiều chương trình nhằm góp phần hỗ trợ cho cộng đồng 

Hàn Quốc tại Việt Nam. Những hoaṭ đôṇg này chủ yếu tập trung hướng đến ngành giáo duc̣, giúp 

em các em học sinh có điều kiện học tập tốt nhất. 

 

PTI trao tăṇg phòng thí nghiêṃ khoa hoc̣ cho trường 

Phát biểu taị buổi lê,̃ ông Kim Kang Wook – Phó chủ tic̣h HĐQT PTI chia sẻ rằng Viêṭ Nam không 

chỉ có nhiều điểm tương đồng về điạ lý, lic̣h sử và văn hóa mà còn là đối tác chiến lươc̣ trên liñh 

vưc̣ chính tri ̣, kinh tế của Hàn Quốc. Chính vì thế, bản thân ông luôn coi bản thân mình như người 

kết nối giữa hai quốc gia đồng thời cảm thấy vô cùng tư ̣hào khi bảo hiểm DB là môṭ trong những 

doanh nghiêp̣ đầu tiên của Hàn Quốc triển khai nhiều hoaṭ đôṇg có ý nghiã dành cho côṇg đồng 

và cho giáo duc̣ thông qua đaị diêṇ là PTI. 

Đầu tư cho giáo duc̣ là đầu tư cho sư ̣phát triển. Hiểu rõ điều này, trong nhiều năm qua, PTI và 

Quy ̃Văn hóa DB Kim Jun Ki đa ̃và đang liên tuc̣ ưu tiên cho các chương trình tài trơ ̣liên quan 

đến giáo duc̣. Với mong muốn hỗ trơ ̣tối đa cho thế hê ̣trẻ – thế hệ sẽ tiếp tục kết nối mối giao bang 

giữa hai quốc gia Viêṭ Nam và Hàn Quốc – PTI và Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki cam kết se ̃tiếp 

tục mở rôṇg phát triển các hoaṭ đôṇg thiết thưc̣, taọ cơ hôị để các em trau dồi kiến thức trong sách 

cũng như áp duṇg vào thưc̣ tế đời sống. 



 

Trước đó, PTI và DB đa ̃đồng tổ chức lê ̃hôị thường niên “Chúng ta là môṭ” nhằm taọ ra cầu nối 

giao lưu văn hóa, mang văn hóa Viêṭ Nam tới đất nước Hàn Quốc, qua đó thắt chăṭ mối quan hê ̣

hơp̣ tác giữa hai bên. PTI cũng từng trao tăṇg 31.000 USD cho Hôị gia đình Hàn – Viêṭ thông qua 

các gói sản phẩm bảo hiểm nhằm đem đến sư ̣bảo vê ̣tốt nhất cho các gia đình Viêṭ Hàn, giúp ho ̣

yên tâm sinh sống và làm viêc̣ taị Viêṭ Nam. Mới đây nhất, nằm trong chuỗi hoaṭ đôṇg hỗ trơ ̣cho 

giáo duc̣, cuối tháng 10, PTI cũng đa ̃trao tăṇg 15.000 USD tài trơ ̣cho Trường quốc tế Hàn Quốc 

taị Hà Nôị. 

Hoài Thu 

  



 

Nguồn: Dân sinh 

Ngày đăng: 18/11/2020 
Mục: Người có công 

Thanh Hoá: Chi trả chính sách NCC chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch 

 

Với đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm 

chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước đối với các gia đình NCC với cách mạng. Đặc biệt trong công tác quản lý sử dụng kinh 

phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi NCC tại địa phương. 

Trong những năm qua, Thanh Hoá luôn thực hiện đúng, đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ, chính 

sách đối với NCC. Tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia 

hoạt động kháng chiến.  

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng cho biết: "Với đạo lý, truyền thống "Uống 

nước nhớ nguồn", những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành chức 

năng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình 

thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động huy động cộng 

đồng tham gia chăm lo đời sống gia đình chính sách. Trong những năm qua, Thanh Hoá, thực hiện 

chi trả chính sách NCC với cách mạng luôn với phương châm: Chính xác, kịp thời, hiệu quả, chi 

đúng đối tượng, chi đủ. Bên cạnh đó tỉnh cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai minh bạch 

tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí trung ương thực hiện tốt công tác chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng tại địa phương. Chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh 

thần NCC, phấn đấu để không còn hộ NCC thuộc diện hộ nghèo". 

"Việc chi trả trợ cấp ưu đãi NCC phải đảm bảo đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian quy định, 

đem lại sự hài lòng của NCC trong việc thực hiện chính sách ưu đãi; đồng thời đảm bảo an toàn 

về tiền mặt trên đường vận chuyển và đến tận tay người thụ hưởng; quản lý chặt chẽ các đối tượng 

hưởng chế độ; chấp hành đúng chế độ kế toán, báo cáo thanh quyết toán và quản lý lưu giữ chứng 

từ kế toán theo quy định... Việc chi trả được thực hiện tại các bưu cục và điểm bưu điện văn hóa 

phải đáp ứng được các điều kiện về an toàn quỹ tiền mặt, điều chuyển dòng tiền, chuyên môn phục 

vụ, địa điểm phục vụ thuận tiện cho việc đi lại. Đối với các trường hợp người khuyết tật không đi 

lại được, người già yếu, ốm đau... có thể phục vụ phát tiền tại địa chỉ nếu đối tượng có yêu cầu" - 

Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh. 



 

Theo thống kê, tại Thanh Hoá bình quân hàng tháng, cán bộ bưu điện đã thực hiện chi trả trợ cấp 

thường xuyên cho trên 75 nghìn đối tượng NCC và thân nhân NCC với cách mạng với tổng số tiền 

chi trả hàng tháng gần 140 tỷ đồng. Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Trung Thành chia 

sẻ: "Trước khi triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi NCC, chúng tôi đã quán triệt đến tất cả 

cán bộ, nhân viên của ngành là phải hết sức trách nhiệm. Bởi đây không đơn thuần là trả tiền, mà 

còn là trách nhiệm chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với NCC. Từ cách giao tiếp, ăn nói, cách trao 

tiền cho NCC đều phải hết sức thận trọng. Nhân viên chi trả phải thân thiện, chu đáo và nhiệt tình". 

 

Điểm chi trả chính sách NCC hàng tháng của Bưu điện tỉnh Thanh Hoá 

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hoá Dương Văn Huệ cho biết: "Ngày 4/3/2019 UBND 

tỉnh Thanh Hoá có QĐ số 752/QĐ-UBND phê duyệt "Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách 

mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá", ngành đã phối hợp với Bưu điện tỉnh 

tổ chức Hội nghị triển khai trên địa bàn toàn tỉnh và ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Thanh Hoá về 

việc cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống Bưu điện. Bên cạnh đó, công tác 

quản lý đối tượng, chi trả, thanh quyết toán các chế độ của NCC với cách mạng cũng luôn được 

quản lý, theo dõi chặt chẽ, đồng thời cũng tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ và nhân viên bưu 

điện về nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp về chi trả trợ cấp cho NCC.  

"Ngành thường xuyên phối hợp với Bưu điện tỉnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chi trả 

tại các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện đúng quy trình chi trả trợ cấp. Để việc chi trả được thực 

hiện kịp thời, Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản chỉ đạo cán bộ thuộc ngành phối hợp chặt chẽ với 

nhân viên ngành bưu điện. Ngành bưu điện sẽ thực hiện chi trả theo đúng lịch mà trước đây ngành 

LĐ-TB&XH đã thực hiện. Đồng thời trong giờ làm việc của các ngày còn lại, đối tượng đi nhận 

trễ vẫn được chi trả, nếu những trường hợp NCC ốm đau, đi viện, già yếu không đi lại được, cần 

được giao nhận đến tận nhà đối tượng, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, chi đủ, chi đúng đối 

tượng" - ông Huệ cho biết thêm. 

Theo Phó Giám đốc Dương Văn Huệ, trong thời gian tới, ngành tiếp tục tập trung thực hiện đầy 

đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách ưu đãi NCC với cách mạng; tiếp tục thực hiện đồng bộ Pháp 
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lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng; đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ 

nguồn" nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn 

đời sống vật chất, tinh thần của NCC với cách mạng. Bên cạnh đó, duy trì phong trào xây dựng 

100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, NCC; tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả Đề án xây mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

THU HƯƠNG 

  



 

Nguồn: Dân việt 

Ngày đăng: 18/11/2020 
Mục: Sống khỏe 

Đối thoại với nông dân về chính sách BHXH tự nguyện 

BHXH huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) vừa tổ chức buổi đối thoại, tư vấn cho nông dân xã 

Hiệp Hưng về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 52/70 nông dân tham dự đã đăng 

ký tham gia BHXH tự nguyện.  

Tin từ BHXH huyện Phụng Hiệp cho biết, buổi đối thoại về BHXH tự nguyện do BHXH huyện, 

phối hợp với Hội Nông dân, Bưu điện huyện đã thu hút được 70 nông dân trên địa bàn xã Hiệp 

Hưng.  

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Giám đốc BHXH huyện Phụng Hiệp đã chia sẻ với nông dân về chính 

sách BHXH tự nguyện. BHYT hộ gia đình. Theo ông Nhàn, BHXH tự nguyện, BHYT là hai trụ 

cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Với mong muốn đông đảo người dân hiểu và tiếp cận được 

hai chính sách này, BHXH huyện luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền.  

 

Cán bộ BHXH tuyên truyền để nông dân hiểu: tham gia BHXH tự nguyện sẽ được nhận lương 

hưu khi về già, mất sức lao động. Ảnh minh họa 

Hoạt động đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. 

Chính quyền cũng luôn gắn mục tiêu “Toàn dân tham gia BHYT, BHXH ” gắn với cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UB MTTQ Việt Nam huyện 

Phụng Hiệp phát động. 

Tại buổi đối thoại hội viên nông dân được nghe đại diện BHXH huyện Phụng Hiệp phổ biến nội 

dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT như: Quy định về đối tượng tham gia, thủ tục hồ sơ, 

phương thức đóng, quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; 

mức hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ nông- lâm- ngư nghiệp có mức sống 

trung bình khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…  

Người dân hiểu được việc tham gia BHXH tự nguyện, phù hợp với người lao động tự do, tự nguyện 

tham gia, đặc biệt là đối tượng nông dân. Bởi, người nông dân có thu nhập trung bình, với mức 
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đóng linh hoạt, lựa chọn mức đóng phương thức đó sẽ giúp người nông dân dễ dàng tiếp cận được 

chế độ an sinh. Hơn nữa, khi tham gia BHXH tự nguyện, sẽ có nhiều ưu việt trong việc giảm bớt 

khó khăn, rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi 

lao động, góp phần tăng tính cộng đồng chia sẻ 

Hầu hết các ý kiến của hội viên nông dân nêu ra đều được đại diện BHXH huyện giải đáp cụ thể, 

rõ ràng, đáp ứng được nguyện vọng của người dân, kết quả có 52 người đăng ký tham gia BHXH 

tự nguyện trên tổng số 70 nông dân tham dự buổi tuyên truyền.  

BHXH huyện đang tích cực phối hợp với các Ngành, hội đoàn thể tuyên truyền chính sách BHXH, 

BHYT đến với mọi đối tượng, mọi tầng lớp nhân dân nhằm phủ rộng hai chính sách an sinh này, 

nhất là đối tượng người nông dân. Qua đó, tạo điều kiện giúp bà con nâng cao nhận thức về các 

chính sách bảo hiểm của Nhà nước, từ đó ý thức được việc tham gia BHYT, BHXH ngay từ hôm 

nay là cần thiết, để được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật; có thu nhập ổn định khi hết tuổi 

lao động là “lương hưu” đảm bảo an sinh cho tuổi già mai sau. 
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