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Nguồn: Tạp chí BHXH 

Ngày đăng: 08/12/2020 
Mục: Xã hội 

Bưu điện Hà Nội: Đồng hành phát triển BHXH, BHYT 

Sau khi loa truyền thanh xã phát bài giới thiệu về BHXH tự nguyện, đích thân Bí thư 
Chi bộ thôn Khê Ngoại 5 (xã Văn Khê, huyện Mê Linh) cùng nhân viên Bưu điện đến 
tận nhà mời người dân ra Nhà Văn hóa thôn dự buổi tuyên truyền trực tiếp về BHXH tự 
nguyện... Ngay trong buổi tuyên truyền đã có 15 người (trong số gần 40 người dự) đăng 
ký tham gia. 

Qua nhiều lần tham dự các buổi đối thoại, tư vấn tại cơ sở, ông Đặng Anh Tuyến- Phó Giám 
đốc Bưu điện Hà Nội nhận thấy, cứ nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở quan tâm chỉ đạo 
và thực sự vào cuộc thì nơi đó công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách pháp luật 
đem lại kết quả cao, nhất là vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình. 

 

Nhân viên Bưu điện Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký tham gia BHXH, BHYT 

Theo ông Tuyến, ngay từ đầu năm 2019, 2 đơn vị đã chủ động tăng cường phối hợp trong 
việc thực hiện mục tiêu phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình. Với thế mạnh mạng lưới bưu tá rộng khắp các thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, Bưu 
điện Hà Nội đã tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pa-no, áp-phích, tranh cổ động về BHXH, 
BHYT ở những nơi tập trung đông người như chợ, trường học, các nhà văn hóa, trung tâm 
thôn, xóm... “Hình ảnh những chiếc xe máy đưa thư, báo, bưu phẩm phía sau gắn thùng thư 
màu vàng in Logo ngành BHXH Việt Nam màu xanh lam nổi bật chạy len lỏi khắp các đường 
làng, ngõ xóm... đã quá quen thuộc với người dân”- ông Tuyến chia sẻ. 

Năm 2019, BHXH và Bưu điện Hà Nội đã phối hợp tổ chức trên 1.000 hội nghị tuyên truyền 
BHXH, BHYT tại các thôn, xóm, tổ dân phố. Tuy nhiên, trong 10 tháng năm 2020, do phải 
hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19 nên các hội nghị tuyên truyền, 
đối thoại phải tạm dừng. Vì thế, đến nay, 2 đơn vị mới tổ chức được trên 600 hội nghị, làm 
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao. 

Để khắc phục những khó khăn này, hơn 70% số cuộc hội nghị tuyên truyền, đối thoại đã được 
2 đơn vị sắp xếp tổ chức vào “khung giờ vàng” (từ 20h đến 22h), để đa số người dân dễ sắp 
xếp thời gian tham gia. Kết quả, các hội nghị tổ chức tại trụ sở UBND xã, phường thường thu 



hút từ 100- 200 người tham dự; còn các hội nghị tổ chức tại Nhà Văn hóa thôn, tổ dân phố thu 
hút chừng 30- 50 người tham dự. 

Hiện nay, việc tuyên truyền, tư vấn theo nhóm nhỏ đang được coi là mô hình hiệu quả. Thậm 
chí, nhân viên Bưu điện đến tận các gia đình, hộ kinh doanh cá thể để tư vấn theo hình thức 1-
1. “Có những người sau khi tham gia BHYT, đã có trải nghiệm khi bị ốm đau, vào BV được 
quỹ BHYT chi trả, giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, nên sau đó chính họ lại là 
những tuyên truyền viên đắc lực, tiếp tục hướng dẫn, tư vấn cho nhiều người thân, bạn bè, 
làng xóm cùng tham gia”- ông Tuyến cho biết. 

Cũng theo ông Đặng Anh Tuyến, hiện nay, mỗi tháng hệ thống Bưu điện Hà Nội tổ chức chi 
trả hơn 2.300 tỷ đồng cho hơn 550.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tại 
hơn 1.000 điểm chi trả. Vào ngày chi trả, Bưu điện cố gắng “biến” mỗi điểm chi trả thành một 
điểm tuyên truyền và mỗi nhân viên Bưu điện thành một tuyên truyền viên về BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình. Nhiều người khi đến lĩnh lương hưu cũng rất quan tâm tìm hiểu 
cách thức để con cháu được tham gia BHXH, BHYT nên đây được coi là những “đầu mối 
thông tin”, những địa chỉ tin cậy để các nhân viên Bưu điện tiếp cận tư vấn, tuyên truyền theo 
hình thức 1-1. 

Với những nỗ lực trên, năm 2019, Bưu điện Hà Nội đã vận động được gần 251.000 người 
tham gia BHYT hộ gia đình (bao gồm cả tham gia mới và đóng nối) và 13.255 người tham gia 
BHXH tự nguyện. Riêng 10 tháng năm nay đã vận động được hơn 250.000 người tham gia 
BHYT hộ gia đình và hơn 13.000 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Hòa- Giám đốc BHXH TP.Hà Nội khẳng định, Bưu 
điện Hà Nội đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình của Thành phố. Tính đến ngày 20/11, toàn Thành phố đã có 7.063.567 
người tham gia BHYT (tăng 110.082 người so với cuối năm 2019 và đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% 
dân số. Dự kiến đến 31/12/2020, Hà Nội sẽ hoàn thành chỉ tiêu 90,1% dân số tham gia 
BHYT. Thành phố cũng đã có 43.884 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 8.520 người so 
với tháng 12/2019); dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ đạt 45.972 người tham gia, hoàn thành chỉ 
tiêu do HĐND Thành phố giao năm 2020. 

Châu Anh 

 

 

 

  



 

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản 

Ngày đăng: 08/12/2020 
Mục: Tư tưởng 

Trao tặng sách cho bạn đọc, giáo viên và học sinh Quảng Trị 

Nhiều thiết bị thư viện, sách, vở, dụng cụ học tập, học bổng và các phần quà nhằm hỗ 
trợ khắc phục hậu quả bão lũ đã được TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư 
viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh Quảng Trị 
trao tặng cho giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại huyện Hải 
Lăng trong tháng 12/2020. 

 

TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tặng 
sách cho các em học sinh. (Ảnh: Bộ VHTTDL cung cấp) 

Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm thực hiện Chương trình "Cùng bạn đọc sách – Nâng 
tầm trí tuệ Việt" do Vụ Thư viện sáng lập. Theo thông tin từ Bộ VHTTDL,Vụ Thư viện thuộc 
Bộ đã trao tặng hơn 2.000 cuốn sách, 4.000 khẩu trang cho 2 đơn vị trường trên. 

Riêng tại Trường TH&THCS A Vao, Vụ đã hỗ trợ hình thành một không gian đọc thân thiện 
với những pano, danh ngôn, trang trí một phòng đọc sách thiếu nhi với 3 kệ sách, 1.000 bản 
sách gồm các sách tra cứu, tham khảo, kỹ năng sống, truyện tranh lịch sử, văn học thiếu nhi… 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ thêm cho các giáo viên và học sinh của hai trường, Chương trình đã 
trao học bổng cho 10 học sinh vượt khó; đồng thời, trao tặng đồ dùng học tập với hàng nghìn 
quyển vở, bút chì, tẩy, gọt bút chì, bình nước và hơn 300 bộ quần áo cho học sinh. 

Để thực hiện được hoạt động thiện nguyện này, Bộ VHTTDL đã nhận được sự chung tay, ủng 
hộ của các thư viện, một số nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân về tiền mặt, hiện vật, thời gian, 
công sức và sự hỗ trợ của Bưu điện Việt Nam và Thư viện tỉnh Quảng Trị về phương tiện vận 
chuyển./. 

 

 



Nguồn: Báo Hà Nam 

Ngày đăng: 08/12/2020 
Mục: Thông tin 

Quy trình cấp thẻ căn cước công dân theo mẫu mới 

Bộ Công an đang đề xuất một số điểm mới trong quy trình cấp thẻ căn cước công dân gắn 
chíp điện tử tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị 
định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước 
công dân. 

 

Ảnh minh họa 

Theo dự thảo, trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân như sau: 

a) Công dân đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân, xuất trình Sổ hộ 
khẩu, các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền để chứng minh nội dung thông tin của công dân. 

b) Cán bộ thu nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ tiến 
hành kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong Phiếu thu nhận thông tin căn cước công 
dân trong phần mềm cấp Căn cước công dân đã được cập nhật, đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư với thông tin trong Sổ hộ khẩu, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh 
nội dung thông tin của công dân để xác định chính xác người được cấp thẻ và thống nhất các 
nội dung thông tin về công dân. 

Điểm mới tại bước này, đó là Bộ Công an đề xuất công dân không còn phải kê khai vào tờ kê 
khai CCCD bằng giấy như hiện nay. Thông tin cá nhân sẽ được cán bộ trích xuất từ dữ liệu 
điện tử như đã nêu ở trên. 

c) Trường hợp công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số, 
thẻ Căn cước công dân gắn mã vạch sang thẻ Căn cước công dân có gắn chíp thì cán bộ tiếp 
nhận hồ sơ thu, nộp, xử lý Chứng minh nhân dân theo quy định. 

d) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân tiến hành chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm 
nhân dạng của người đến làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân. 

Ảnh chân dung của công dân là ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ 
mặt, rõ hai tai, không đeo kính; trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự, không được sử 
dụng trang phục chuyên ngành khi chụp ảnh thẻ Căn cước công dân; riêng đối với trường hợp 



công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được phép mặc lễ phục tôn giáo, dân tộc đó, nếu có khăn 
đội đầu thì được giữ nguyên khi chụp ảnh thẻ Căn cước công dân nhưng phải bảo đảm rõ mặt; 

Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận 
vân tay bằng hình thức thu nhận vân tay phẳng 4 ngón chụm bàn tay phải, 4 ngón chụm bàn 
tay trái, 2 ngón cái và lần lượt từng vân tay lăn. 

đ) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho 
người đến làm thủ tục. Trường hợp hồ sơ, thủ tục chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn 
công dân hoàn thiện để cấp thẻ Căn cước công dân. 

e) Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân thực hiện việc trả thẻ Căn 
cước công dân theo thời gian và địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp công dân đăng ký 
trả thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối 
hợp với bưu điện để thực hiện và công dân phải trả phí chuyển phát theo quy định. 

Bộ Công an lưu ý, người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận 
thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để 
làm thủ tục theo quy định. 

Cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân 

Theo dự thảo, khi công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thì cơ quan 
quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số Chứng 
minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ 
Căn cước công dân. 

Cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân có trách nhiệm tra cứu, 
xác minh thông tin của công dân qua tàng thư căn cước công dân. Sau khi có kết quả xác 
minh thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu 
thông tin, nếu thông tin hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ trình thủ trưởng đơn vị ký Giấy xác 
nhận số Chứng minh nhân dân và trả cho công dân cùng với thẻ Căn cước công dân; trường 
hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân nhưng chưa được cấp Giấy xác 
nhận số Chứng minh nhân dân hoặc bị mất Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân thì thực 
hiện như sau: 

Công dân có văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, xuất trình bản 
chính và nộp bản sao thẻ Căn cước công dân, bản sao Chứng minh nhân dân 9 số (nếu có) cho 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp 
lại thẻ Căn cước công dân. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin của công dân, trường 
hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; trường hợp 
hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời hạn cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

 

  



Nguồn: CTT Quảng Nam 

Ngày đăng: 08/12/2020 
Mục: Tin tức 

Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3094/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 11 năm 2020 về 
phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, 
ngành tăng cường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 
ích trên địa bàn tỉnh trong năm 2020-2021. 

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các Sở, Ban, ngành tăng cường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ 
bưu chính công ích trong năm 2020 - 2021. ( phụ lục đính kèm). 

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát, ban 
hành danh mục thủ tục hành chính tăng cường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch 
vụ bưu chính công ích tại địa phương trong năm 2020 - 2021. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện 
tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, 
có các giải pháp phù hợp để tăng cường việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính Số: 3094/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 06 tháng 11 năm 2020 2 
công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc các Sở, 
Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Bưu điện tỉnh và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

File đính kèm: Quyết định 3094/QĐ-UBND 

Phương Thuận 

 

 


