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Bưu điện tỉnh: Đảm bảo duy trì ổn định mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ 

Đây là đánh giá quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 
2020 của Bưu điện tỉnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 
được tổ chức sáng 24/12. 

 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên trao Cờ thi đua của Bộ cho tập thể 

Bưu điện tỉnh. 

Dù là năm đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, song năm 2020 
Bưu điện tỉnh đã tập trung thúc đẩy kinh doanh các nhóm dịch vụ cùng với các chương trình 
thi đua thiết thực, phù hợp với thực tế do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát động. Nhờ 
đó đơn vị luôn đảm bảo duy trì ổn định mạng lưới, việc làm cho người lao động và nâng cao 
chất lượng dịch vụ. Tổng doanh thu thực hiện hơn 121 tỷ đồng (trong đó nhóm dịch vụ phân 
phối truyền thông có doanh thu cao nhất đạt gần 64,8 tỷ đồng). Tổng doanh thu tính tiền 
lương trên 55,3 tỷ đồng; doanh thu bình quân/điểm bưu điện văn hóa xã đạt 20 triệu 
đồng/tháng; năng suất lao động đạt 180 triệu đồng/người/năm; tiền lương bình quân/lao động 
là 7,2 triệu đồng/người/tháng. 

15 nhiệm vụ và nhóm giải pháp được Bưu điện tỉnh đề ra trong năm 2021, tập trung thực hiện 
đánh giá thị phần dịch vụ bưu chính theo quý; tăng cường công tác giám sát bán hàng dịch vụ 
bưu chính; tiếp tục củng cố ổn định lao động bán hàng chủ động. Điều chỉnh cơ chế chăm sóc 
khách hàng lớn giao quyền chủ động, linh hoạt cho các đơn vị trong khung Tổng công ty quy 
định; xây dựng và triển khai các chương trình thi đua thúc đẩy bán hàng dịch vụ bưu chính. 
Mở rộng hợp tác với các đơn vị liên quan; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh triển khai 
chuyển trả kết quả thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh 
triển khai dịch vụ định danh xác thực điện tử… Phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 123,4 tỷ 
đồng; tăng tiền lương bình quân của người lao động so với thực hiện năm 2020… 



Nhân dịp này, tập thể Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện Nậm Pồ vinh dự được nhận Cờ thi đua 
của Bộ Thông tin và Truyền thông vì có thành tích là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi 
đua năm 2020; Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tặng Bằng 
khen cho 4 tập thể; 7 tập thể được nhận Giấy khen của Hội đồng thành viên Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam… 

Tin, ảnh: Minh Thùy 

  



Nguồn: Báo Thái Nguyên 

Ngày đăng: 24/12/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Thái Nguyên: Phấn đấu đạt doanh thu trên 350 tỷ đồng 

Ngày 24-12, Bưu điện tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất 
kinh, doanh năm 2020; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Dự Hội nghị có 
các đồng chí: Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

 

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ 
Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh. 

Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có do ảnh hưởng 
của đại dịch COVID-19, song Bưu điện tỉnh vẫn hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm 
vụ được giao. Theo đó, tổng doanh thu của đơn vị đạt 343 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch; tổng 
doanh thu tính lương đạt 136,8 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2019; năng 
suất lao động bình quân đạt 190 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của cán bộ, công 
nhân viên đạt 10,6 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước 13,2 tỷ đồng, đạt 100% 
kế hoạch… 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu: Phấn đấu đạt doanh thu trên 350 tỷ đồng, vượt 2% 
kế hoạch giao; doanh thu tính lương đạt 148 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch giao; thu nhập bình 
quân của cán bộ, công nhân viên đạt từ 13,2 triệu đồng/người/tháng trở lên; đảm bảo thông tin 
liên lạc, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các sự kiện lớn 
của tỉnh; thực hiện tốt các chính sách xã hội; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện… 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt 
được của Bưu điện tỉnh trong năm 2020. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp 
tục phát huy vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính công minh bạch, 
tạo thuận lợi cho người dân. Cùng với đó, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số theo hướng trở 
thành doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác chi trả các chế độ an sinh xã hội, phục vụ tối đa lợi ích của người dân… 

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Bưu điện tỉnh 
và Bưu điện huyện Đại Từ; UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho tập thể Bưu điện tỉnh và cá 
nhân đồng chí Giám đốc Bưu điện tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành 



chính, giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen, Giấy 
khen. 

Nguyên Ngọc 

 

 

  



Nguồn: CTT Hà Nam 

Ngày đăng: 24/12/2020 
Mục: TTTT 

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

Sáng ngày 23/12/2020, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh năm 2021. 

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông 
Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; ông Nguyễn 
Ngọc Oanh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; ông Nguyễn Đức Cường 
- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông; bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Bưu 
điện tỉnh; Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên thuộc Bưu điện tỉnh… 

 

Bưu điện tỉnh nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Bưu điện tỉnh 
Hà Nam đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành linh hoạt trong 
mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu năm 2020 của đơn vị đạt 236.938 triệu 
đồng, vượt 3,7% kế hoạch, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2019; năng suất lao động đạt 215 
triệu đồng; thu nhập bình quân theo đầu người đạt 11,6 triệu đồng/tháng. Năm 2020, Bưu điện 
tỉnh tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ tài chính bưu chính, dịch vụ phân phối truyền thông; tiếp thị 
bán hàng, chăm sóc khách hàng; cải tiến tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng các dịch vụ; 
thường xuyên rà soát các bưu cục phát, cải tiến mạng thu gom, vận chuyển, hệ thống giao 
dịch bưu chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thay thế các thao tác thủ công nhằm 
tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn quan tâm, chú 
trọng  kiện toàn bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp 
huyện, điểm văn hóa xã; làm tốt việc triển khai phát triển cộng tác viên, đại lý… 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng và Phó Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường ghi nhận, biểu dương kết quả đạt 
được của Bưu điện tỉnh năm 2020. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được của Bưu 
điện tỉnh đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tốc độ phát 
triển của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao 
động. Để kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 đạt hiệu quả hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đề nghị Bưu điện tỉnh cần chú 
trọng xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ 



trọng tâm, triển khai mạnh mẽ các nhóm dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh; phối 
hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị nghiệp vụ của 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai các hoạt động dịch vụ hành chính công, các dịch 
vụ chi trả Bảo hiểm xã hội, hưu trí, trợ cấp xã hội… tạo sự hài lòng của khách hàng. Chú 
trọng triển khai văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, trình độ, năng lực của 
đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới… 

 

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường trao Giấy khen 
cho các tập thể 

 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền 
thông cho tập thể 

Với những kết quả đạt được, Bưu điện tỉnh Hà Nam được nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin 
và Truyền thông. Nhiều tập thể được nhận Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Hội đồng thành viên 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam./. 

 

  



Nguồn: Báo Bắc Giang 

Ngày đăng: 24/12/2020 
Mục: Kinh tế 

Khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Trung tâm khai thác, vận chuyển Bưu điện 
tỉnh Bắc Giang 

(BGĐT)-Ngày 24/12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. 
Tham dự có đại diện Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và lãnh 
đạo một số sở, ban, ngành tỉnh. 

Hiện nay, mạng lưới phục vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh có 220 điểm. Trong đó, 36 bưu 
cục cấp 1, 2, 3; 178 điểm bưu điểm văn hóa xã và 6 ki ốt, đại lý, thùng thư độc lập.  

Năm 2020, Bưu điện tỉnh thực hiện tốt dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua bưu chính công ích; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện, mở rộng phạm vi thu thuế khoán, chi trả người có công.  

Tổng doanh thu đạt hơn 287,7 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch năm; thu nhập bình quân của 
người lao động là 10,9 triệu đồng/tháng, nộp ngân sách hơn 9,89 tỷ đồng.  

 

Bưu điện tỉnh Bắc Giang được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn 
đầu phong trào thi đua năm 2020 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 
313,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động tăng 1 triệu đồng/tháng. Đơn vị tập 
trung thực hiện phân giao doanh thu, khách hàng mục tiêu cho các kênh bán theo 
tuần/tháng. Triển khai đào tạo định kỳ, thường xuyên lực lượng giám sát bán hàng; nhân 
viên bán hàng để chủ động rèn luyện về kỹ năng  tư vấn, ứng dụng công nghệ thông đáp 
ứng yêu cầu kinh doanh.  

Chú trọng tuyên truyền rộng rãi những cải tiến, điều chỉnh tiện ích về dịch vụ bưu chính 
(giá cước, lợi thế so sánh với) tới khách hàng. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ kinh 
doanh. Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm My Vietnam Post. 



 

Bưu điện TP Bắc Giang được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn 
đầu trong phong trào thi đua năm 2020 

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông, Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Bưu điện tỉnh trong năm qua. Đồng thời đề 
nghị, để tục nâng cao chất lượng dịch vụ, Bưu điện tỉnh cần quan tâm tới xu hướng số hóa 
bưu chính, thúc đẩy mạnh mẽ hạ tầng bưu chính theo hướng hạ tầng chuyển phát và 
logistic để phục vụ phát triển thương mại điện tử, kinh tế số.  

Đổi mới và đa dạng hóa dịch vụ bưu chính, củng cố nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 
trên địa bàn; đưa ứng dụng công nghệ số vào quản lý, khai thác và dịch vụ bưu chính. 
Quản lý chặt chẽ hoạt động chuyển phát, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XIII và Bầu cử HĐND các cấp.  

 

Các tập thể có thành tích xuất sắc được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen 

Thực hiện đánh giá kết quả mô hình thí điểm tại huyện Việt Yên để tham mưu xây dựng đề 
án nhân rộng toàn tỉnh. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và 
nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. 

Tại đây, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Khai 
thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Bắc Giang. Huy động các nguồn lực hỗ trợ tạo điều kiện 
cho Bưu điện tỉnh nâng cấp các điểm phục vụ bưu chính; thí điểm cung ứng dịch vụ công 
qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương. 



Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh và Bưu điện TP Bắc Giang được Bộ Thông tin và Truyền 
thông tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2020. Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Bắc Giang khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân. 

 Hoàng Phương 

 

  



Nguồn: Báo Lao động 

Ngày đăng: 24/12/2020 
Mục: Công đoàn 

Xác minh danh tính để sử dụng ứng dụng VssID là rất cần thiết 

 

Cán bộ BHXH hỗ trợ giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt VssID tại các đơn vị. Ảnh: Hà Anh 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, sau một tháng đi vào hoạt động, tính đến nay, 
ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số của BHXH Việt Nam đã có gần 230.000 lượt tải và 
đăng ký sử dụng (trong đó trên kho ứng dụng: AppStore là 92.900 lượt tải, GooglePlay 
là 136.000 lượt tải). 

Ứng dụng rất tiện lợi, hữu ích 

Theo ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, BHXH 
Việt Nam - phản hồi của người sử dụng đều nói rằng, ứng dụng rất tiện lợi, hữu ích; có thể dễ 
dàng tra cứu được thông tin quá trình tham gia, thông tin hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, 
tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) 
của bản thân. Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng rất nhiều tiện ích như đọc tin tức về 
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mới nhất, gửi các câu hỏi, giải đáp các câu hỏi, 
tra cứu các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH… 

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người dùng phản ánh và cho rằng, việc phải xác minh danh 
tính đăng ký tài khoản với cơ quan BHXH để sử dụng ứng dụng là rắc rối và không cần thiết. 
Theo đó, để đăng nhập và sử dụng các chức năng, tiện ích của ứng dụng, người dùng cần đăng 
ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với 
cơ quan BHXH, người dùng truy vào cập đường dẫn 
https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/dang-ky và làm theo hướng dẫn (ghi đúng số điện 
thoại để xác nhận thông tin đăng ký và mã OTP cho các giao dịch sau này). 

Sau khi tiến hành đăng ký tài khoản giao dịch điện tử online, người dùng tiến hành in Tờ khai 
(ký và ghi rõ họ tên), nộp Tờ khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH (đơn vị 
người dùng đã lựa chọn khi đăng ký trong Tờ khai); xuất trình CMND/thẻ Căn cước công 
dân/hộ chiếu để xác minh thông tin. 

Cần xác minh danh tính 

Lý giải về việc người dân cần xác minh danh tính để sử dụng ứng dụng, ông Nguyễn Hoàng 
Phương cho hay, việc xác minh danh tính để đảm bảo chỉ chủ tài khoản giao dịch - người 



tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới được phép sử dụng ứng dụng để: 1) Tra cứu lịch sử 
KCB BHYT, thông tin hưởng các chế độ BHXH…; 2) Được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT của 
mình trên ứng dụng VssID để thực hiện KCB BHYT- thí điểm việc sử dụng hình ảnh thẻ 
BHYT trên ứng dụng để KCB BHYT tại 10 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, tiến tới áp dụng 
trên phạm vi toàn quốc; 3) Thực hiện các dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến liên 
quan đến việc tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với cơ quan BHXH trong tương lai, 
khi các dịch vụ này được BHXH Việt Nam tích hợp cung cấp trên ứng dụng. 

“Ngoài ra, khi người dân chấp nhận ký vào bản khai đồng nghĩa với việc cam kết thỏa thuận 
cho phép hiển thị thông tin lên ứng dụng. Bởi về luật định danh, hiện chưa có hành lang pháp 
lý rõ ràng. Nhưng mọi thông tin riêng tư cá nhân đều được bảo mật tuyệt đối. Có thể nói, 
thêm bước xác minh như vậy khiến người đăng ký mất thêm một chút thời gian, nhưng sẽ 
tăng tính bảo mật cao cho dữ liệu thông tin của người dùng. 

Hiện nay, chúng tôi dự kiến triển khai nhiều giải pháp, kế hoạch. Chúng tôi sẽ kết hợp Bưu 
điện để thay mặt chúng tôi đến tận nơi xác nhận thông tin bản khai, đối chiếu CMND và bên 
BHXH sẽ xác minh lại thông tin bên Bưu điện cung cấp để thực hiện xác nhận quy trình” - 
ông Phương cho biết thêm. 

Ông Nguyễn Hoàng Phương cũng thông tin, thời gian gần đây, có nhiều đối tượng đã lợi dụng 
các thông tin cá nhân như quá trình đóng, hưởng các chế độ của BHXH, BHYT của người 
tham gia BHXH, BHYT, BHTN để lừa đảo, trục lợi tiền của người dân. Cụ thể, thời gian qua, 
xuất hiện tình trạng các cuộc gọi từ các đầu số lạ 055…, 8009… tự xưng là người của cơ quan 
BHXH. Các đối tượng này thông báo cho người dân việc họ đã đi KCB bằng thẻ BHYT 
nhưng chưa thanh toán tiền KCB hoặc thông báo người dân đã trục lợi tiền KCB từ quỹ 
BHYT… Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin về nhân thân và nộp 
một khoản tiền (thông qua tài khoản) để thanh toán chi phí đã KCB BHYT hoặc hoàn trả tiền 
đã trục lợi từ quỹ BHYT, nếu không cơ quan BHXH sẽ báo công an vào cuộc điều tra, trừ tiền 
có trong tài khoản ngân hàng của người dân, cắt quyền sử dụng thẻ BHYT của người dân.... 

“Chính vì vậy, việc xác minh danh tính để sử dụng ứng dụng là rất cần thiết, nhằm mục đích 
bảo vệ các quyền lợi an sinh chính đáng của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN” - ông 
Nguyễn Hoàng Phương nhấn mạnh. 

HÀ ANH 

 

  



Nguồn: Báo Thanh Tra 

Ngày đăng: 24/12/2020 
Mục: Xã hội 

Nỗ lực đổi mới của ngành bảo hiểm đã tạo chuyển biến rõ nét 

Ngày 24/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 
năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

 

Ảnh: VGP/Đình Nam 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng cho rằng, những năm vừa qua, nỗ lực đổi mới của 
ngành bảo hiểm đã tạo chuyển biến rõ nét. Năm 2014, Chính phủ ban hành nghị quyết đầu 
tiên (Nghị quyết 19/NQ-CP) về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, BHXH và thuế; điện lực được chọn là hai khâu đột phá. Sau một thời gian rất ngắn, 
BHXH đã vượt qua rất nhiều khó khăn, để có những bước tiến mạnh mẽ. Qua đó tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động của ngành bảo hiểm, mang lại niềm tin cho quyết tâm thực hiện đổi 
mới, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Đơn cử, năm 2014, khi nhiều ý kiến cho rằng ngành bảo hiểm rất khó đạt mục tiêu 75% dân 
số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) vào năm 2015 và 80% vào năm 2020 theo Nghị quyết số 
68/2013/QH13 ban hành ngày 23/11/2013, thì bằng nhiều giải pháp, cách làm mới, năm 2015 
tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã đạt 80%, và đến năm 2020 cả nước có khoảng 88 triệu 
người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 90,85%. Trong khi các nước thường mất khoảng 40 năm đến 
80 năm để đạt tỷ lệ bao phủ BHYT từ 90% trở lên thì Việt Nam chỉ mất 17 năm. 

“Đây là sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống. Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền 
địa phương, lực lượng truyền thông để thay đổi nhận thức của người dân nhưng không thể 
không ghi nhận vai trò nòng cốt của BHXH Việt Nam”, Phó Thủ tướng nói. 

BHXH Việt Nam đã hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VN-Post) hoàn thành xây 
dựng cơ sở dữ liệu về BHYT của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Nhờ có tin học hóa nên 
hàng năm công tác giám định thông tin thanh toán đã giúp chống thất thoát, tiết kiệm khoảng 
10.000 tỷ đồng, dù số lượng người khám chữa bệnh tăng qua các năm (năm 2020 là hơn 167 
triệu lượt) với trên 20.000 loại thuốc, hơn 8.000 dịch vụ kỹ thuật. 

Lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH tự nguyện cũng có chuyển biến 
mạnh mẽ. Diện bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% 
lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện gần 1,1 triệu 
người, tăng 494 nghìn người, gần gấp đôi so với năm 2019 là nông dân và lao động khu vực 



phi chính thức; gần 13,3 triệu người tham gia BHTN (đạt khoảng 27% lực lượng lao động 
trong độ tuổi). 

Trong thời gian tới đây, BHXH Việt Nam cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tìm tòi cách làm mới 
để tiếp tục duy trì, mở rộng độ bao phủ BHYT, đặc biệt là tăng nhanh tỷ lệ người lao động 
tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện), BHTN. Trước hết phải thay đổi thói quen của người 
dân tự tiết kiệm, tích trữ phòng lúc khó khăn sang mua bảo hiểm, đóng góp vào hệ thống an 
sinh xã hội chung. 

Phó Thủ tướng đề nghị BHXH Việt Nam phải xây dựng chiến lược, bước đi dài hơi, bài bản, 
đầu tư dài hạn; nhìn thẳng vào các hạn chế, bất cập trong phát triển BHYT, BHXH, BHTN; 
linh hoạt, sáng tạo khi triển khai thực hiện. 

Từ kết quả hợp tác với VN-Post khi mở rộng BHXH tự nguyện trong 2 năm 2019-2020, Phó 
Thủ tướng cho rằng BHXH Việt Nam cần chủ động mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp 
khác, trước hết là trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe, cùng nhau xây dựng các gói bảo hiểm đa 
dạng, phù hợp với từng phân khúc thị trường. Đồng thời giúp cho công tác quản lý nhà nước 
về bảo hiểm minh bạch, vì lợi ích của nhân dân. 

Trong phát triển BHXH tự nguyện, BHTN, Phó Thủ tướng cho rằng bên cạnh việc giao chỉ 
tiêu cho địa phương như BHYT, quan trọng nhất là phải thay đổi suy nghĩ, thói quen của 
người lao động. 

“Các đồng chí cần nghiên cứu phương án đưa ra các gói bảo hiểm có mệnh giá rất thấp, rất 
nhỏ về giá trị trong một số năm để thay đổi thói quen của người dân, đồng thời kết hợp với 
một số chương trình hỗ trợ an sinh xã hội. Chỉ khi nào chúng ta có một hệ thống bảo hiểm với 
độ bao phủ lớn, cơ bản toàn dân thì hệ thống an sinh xã hội mới bền vững”, Phó Thủ tướng 
gợi mở và tin tưởng BHXH Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu đề ra. 

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHYT (BHXH 
Việt Nam), “không được coi mình là cấp trên của BHYT” để bàn bạc, thảo luận thẳng thắn, 
cởi mở, đưa ra giải pháp phù hợp, 

Từ kinh nghiệm phối hợp giữa BHYT và ngành y tế, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ LĐ-
TB&XH phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong xây dựng, liên thông cơ sở dữ liệu về 
BHXH. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để ngành LĐ-TB&XH bước vào nhóm dẫn đầu cả 
nước về cải cách hành chính và công nghệ thông tin. 

Nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của BHXH Việt Nam trong hệ thống an sinh xã hội 
và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, Phó Thủ tướng cho biết trong quá trình phát triển, 
nhiều nước vì sức ép tăng trưởng kinh tế nên thường không chú ý vấn đề môi trường, xã hội, 
đặc biệt là các lưới an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa. Đến lúc nhận ra thì các nước này 
phải mất hàng chục năm để giải quyết ô nhiễm môi trường, và hàng thế hệ để khắc phục 
những bất cập xã hội. Tuy nhiên, ngay từ đầu, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước đã dành sự quan tâm, thành quả phát triển nhiều hơn cho người dân, nhất là các đối 
tượng yếu thế. Vì vậy, dù thu nhập bình quân GDP theo đầu người tính theo sức mua của Việt 
Nam mới ở khoảng 100, nhưng các chỉ số liên quan đến giáo dục, văn hóa, xã hội… thấp nhất 
cũng khoảng ở vị trí 70 đến 80, đặc biệt năm 2020 chỉ số phát triển bền vững của chúng ta xếp 
thứ 49. 

Điều đó thể hiện sự ưu việt của chế độ và con đường phát triển của Việt Nam là đúng, tương 
đồng với 17 nhóm tiêu chí và 169 tiêu chí cụ thể của Chương trình nghị sự phát triển bền 
vững của Liên Hợp Quốc thể hiện khát vọng chung của nhân loại như: Xây dựng môi trường 
hòa bình, hợp tác, phát triển kinh tế, chăm lo cho tất cả mọi người đặc biệt là những người 
yếu thế, bảo vệ thiên nhiên, môi trường… 



Phó Thủ tướng tin tưởng BHXH Việt Nam tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ, góp phần 
đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, người dân có mức thu nhập cao và được 
sống trong một xã hội an bình, tràn đầy tình yêu thương, luôn quan tâm đến nhau… 

* Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng: 
Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Thu (BHXH Việt Nam); Huân chương Lao động 
hạng Nhì cho ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Huân chương 
Lao động hạng Ba cho Vụ Thanh Tra - Kiểm tra (BHXH Việt Nam). 

Hồng Việt 

 

  



Nguồn: Báo Dân Sinh 

Ngày đăng: 24/12/2020 
Mục: Người có công 

Sóc Trăng: Không để xảy ra khiếu nại nào về việc chi trả trợ cấp cho người có công 

Xác định được vai trò quan trọng của các chính sách người có công, chăm lo đời sống 
cho người có công, gia đình liệt sỹ là công tác quan trọng, thể hiện truyền thống “uống 
nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các 
sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng, việc thực hiện chính sách người 
có công luôn được kịp thời, đầy đủ, đời sống của người có công ngày càng được nâng 
cao. 

Hơn 12.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng 

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, toàn tỉnh Sóc Trăng hiện 
có 49.225 người có công; trong đó có 12.118 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, 37.107 đối 
tượng hưởng trợ cấp một lần. 

Tuy chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó để lại hết sức nặng nề. Với đạo lý "uống nước 
nhớ nguồn", cùng với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho các gia đình chính sách, người có công nhằm tri ân, chia sẻ những hy sinh, mất mát 
của các gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giành lại hòa bình, tự do, độc lập cho quê hương, đất 
nước. 

 

Đội ngũ nhân viên bưu điện tổ chức chi trả trợ cấp nhanh chóng và chuyên nghiệp 

Theo đồng chí Lê Hoàng Điện - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 5 
năm qua, Sóc Trăng đã triển khai thực hiện 2 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, 
Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và các nghị định của Chính phủ; phối hợp Sở Xây dựng triển khai Quyết 
định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với 
cách mạng; triển khai Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành quy trình giải quyết 
hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công… 

Không để xảy ra thất thoát trong chi trả trợ cấp cho người có công 



Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, công tác triển khai thi hành Pháp 
lệnh ưu đãi người có công luôn được tỉnh quan tâm, coi trọng vì thế công tác chỉ đạo luôn kịp 
thời, đầy đủ và luôn tuân thủ đúng trình tự, hướng dẫn của các Nghị định, Thông tư hướng 
dẫn, Quyết định và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo có liên quan trong việc thực hiện công tác 
chính sách người có công trên địa bàn tỉnh. 

Cán bộ, công chức từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã phụ trách công tác chính sách người có 
công luôn chấp hành đúng theo quy định các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên; thực 
hiện đúng quy trình, trình tự giải quyết hồ sơ cho người dân; các hồ sơ giải quyết nhanh, kịp 
thời, không có tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, hạch sách hoặc trục lợi chính sách. 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng, hiện công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có 
công được triển khai qua bươu điện. Cụ thể, đầu tháng các đối tượng chính sách đến các địa 
điểm bươu điện để nhận tiền trợ cấp, đối với những trường hợp không đi lại được thì có bộ 
phận chuyên trách đến tận nhà để phát. Thời gian qua, chưa xảy ra trường hợp trục lợi hay 
thất thoát trong công tác chi trả trợ cấp cho người có công. 

Đối với việc quản lý chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công cũng bảo đảm kiểm soát 
chặt chẽ tiền chi trả từng ngày ở các huyện, thị xã, thành phố, không để xảy ra tiêu cực, sai 
sót… Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng dành một khoản kinh phí để ký hợp đồng với UBND 
các xã, phường trong tỉnh thực hiện công tác rà soát, quản lý người thụ hưởng chặt chẽ, 
thường xuyên thống kê báo cáo số liệu người thụ hưởng biến động để giải quyết chính xác, 
kịp thời, đúng đối tượng. Đại diện Sở LĐ-TB&XH cho biết. 

Để hướng dẫn và có những biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót khi thực hiện chính 
sách ưu đãi người có công. Trong năm qua, kể từ khi thực hiện, thi hành Pháp lệnh Người có 
công với cách mạng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành lập các đoàn kiểm tra tại các xã, 
phường, thị trấn và  huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý, chi trả cho đối tượng 
chính sách người có công với cách mạng. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót 
của các đơn vị trong công tác quản lý, giải quyết hồ sơ và chi trả cho đối tượng chính sách 
người có công. 

Bà Nguyễn Ngọc Thơ - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Sóc Trăng cho biết: " Công tác phối hợp 
giữa Bưu điện tỉnh và ngành LĐ-TB&XH  rất chặt chẽ. Với những khó khăn, vướng mắc ban 
đầu được hai bên trao đổi xử lý kịp thời, đến nay công tác phối hợp đã đi vào nề nếp, nhịp 
nhàng, đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người có công.  

Nhờ vậy, việc thực hiện chính sách, chăm lo cho các đối tượng người có công và thân nhân 
người có công với cách mạng luôn được đáp ứng kịp thời và đúng thời gian quy định góp 
phần thực hiện tốt các tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sóc Trăng đảm bảo thực hiện 
đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Duy trì và phát huy các xã, 
phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; tiếp tục đề nghị tái công nhận 
các xã, phường có thành tích trong việc thực hiện, chăm sóc, tạo điều kiện cho người có công 
từng bước ổn định và nâng cao đời sống, đảm bảo người có công được "yên ổn về vật chất - 
vui vẻ về tinh thần".  

PHA LÊ 

  



Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 25/12/2020 
Mục: Tin tức 

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động phức tạp, sự bùng phát của đại 
dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc đã ảnh hưởng toàn 
diện, sâu rộng, tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp... Với sự nỗ lực của Ban Giám đốc, cùng sự quyết tâm của tập thể cán bộ, công 
nhân viên, người lao động, Bưu điện tỉnh Sơn La đã khắc phục khó khăn, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. 

  

Nhân viên Bưu điện tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền về dịch vụ tiết kiệm bưu điện trên địa bàn 
Thành phố. 

Xác định để sản xuất, kinh doanh phát triển, cần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu 
cầu của khách hàng, trong năm, Bưu điện tỉnh tập trung củng cố mạng lưới bưu chính công 
cộng và xây mới nhà Bưu điện huyện Vân Hồ; xây mới Bưu cục Quyết Thắng (Thành phố), 
Bưu cục Chiềng Mai (Mai Sơn); sửa chữa nâng cấp điểm bưu điện văn hóa xã kết hợp bộ 
phận một cửa tại xã Mường Lèo (Sốp Cộp); sửa chữa khang trang 2 bưu cục cấp 3; cải tạo 
nâng cấp 11 điểm bưu điện văn hóa xã bị thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, cải tiến mạng 
đường thư cấp 2, cấp 3 để lưu thoát hàng hóa và rút ngắn thời gian toàn trình bưu gửi, nâng 
cao chất lượng dịch vụ; tổ chức lại các tuyến vận chuyển đường thư cấp 2, bố trí sắp xếp lại 
sàn khai thác tỉnh, huyện, rà soát điều chỉnh các tuyến phát phù hợp với địa bàn phát nhằm 
nâng cao chất lượng và thu nhập cho bưu tá. Ngoài ra, đã tổ chức 16 khoá đào tạo trực tuyến 
của Tổng Công ty cho CBCNV; 22 khóa đào tạo tại Bưu điện tỉnh cho 823 lượt người nhằm 
nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất, quản lý điều hành và triển khai các dịch vụ mới. 

Điểm nhấn trong năm 2020, đơn vị đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất 
lượng phục vụ và an toàn tài chính, tổ chức tốt việc cung cấp dịch vụ KT1 phục vụ cơ quan 
Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương; đã thực hiện vận chuyển văn kiện tài liệu Đại hội 
Đảng bộ các cấp bảo đảm bí mật và an toàn thông tin bưu chính. 

 
 

Bưu điện tỉnh còn thường xuyên nghiên cứu chuyển đổi các hoạt động cung cấp dịch vụ cũng 
như phương thức quản lý theo yêu cầu mới của thị trường và xã hội đối với hệ thống các điểm 



bưu điện - văn hóa xã, để vừa kinh doanh có hiệu quả mà vẫn giữ vững và phát huy được 
những giá trị xã hội của hệ thống này. Nhờ vậy, đến nay nhiều dịch vụ phát huy hiệu quả tích 
cực, góp phần tăng sự gắn kết của khách hàng, người dân với ngành. Với chiến lược kinh 
doanh đa dịch vụ cùng với phát triển các nhóm dịch vụ đã góp phần nâng tổng doanh thu năm 
2020 của đơn vị lên 162 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm; Bưu điện tỉnh còn thực hiện nghĩa 
vụ nộp ngân sách 4,8 tỷ đồng; các chế độ thanh toán cho người lao động được thực hiện 
nhanh chóng, nghiêm túc, đúng quy định; thu nhập bình quân đạt trên 9,3 triệu 
đồng/người/tháng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019; tham gia đóng đầy đủ BHXH, 
BHYT cho người lao động với số tiền 4,9 tỷ đồng. 

Thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 
nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích và Nghị định 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính, Bưu điện tỉnh đã trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền trong cải 
cách thủ tục hành chính, tham gia chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo trợ xã hội, trợ cấp ưu 
đãi người có công; chi trả dịch vụ môi trường rừng; thu BHXH, BHYT tự nguyện; tiếp nhận 
và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính... đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi. Sản lượng 
phát sinh trong năm qua đối với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính đạt 128 nghìn hồ sơ. 

Ông Phùng Thế Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: Mục tiêu năm 2021 của đơn vị là 
tăng doanh thu lên 170 tỷ đồng; phấn đấu nâng thu nhập bình quân người lao động đạt trên 
9,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2020, đơn vị đang triển khai đồng bộ các giải 
pháp đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm để tổ chức thực hiện 
tốt việc cung cấp dịch vụ với chất lượng và thái độ phục vụ chuyên nghiệp; đẩy mạnh hoạt 
động của các kênh bán hàng tại bưu cục, đại lý, cộng tác viên; đổi mới, thúc đẩy kinh doanh 
dịch vụ bưu chính, tài chính bán lẻ tại địa bàn xã, nâng cao hiệu quả hoạt động bưu điện văn 
hóa xã; đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công, tham gia sâu, rộng 
cùng các sở, ngành, UBND các cấp trong việc thực hiện cải cách hành chính. Đặc biệt, ưu tiên 
nguồn lực để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
và chất lượng chi trả các dịch vụ công. 

Với phương châm “Đổi mới để phát triển”, Bưu điện tỉnh đang nỗ lực hoàn thiện mô hình tổ 
chức, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng mạng lưới, chất 
lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh. 

Quỳnh Ngọc 
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Những "cầu nối" đưa chính sách bảo hiểm đến người dân 

“Đến từng ngõ, gõ từng nhà” là cách làm của những nhân viên, đại lý thu bảo hiểm để 
đưa chính sách an sinh đến tới mọi người dân. 

Với cách tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, họ không chỉ đơn 
thuần làm tròn nhiệm vụ được giao mà còn vận động những người dân có hiểu biết về chính 
sách cùng tham gia tuyên truyền. 

Chị Trần Thị Hữu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) dù mới làm 
đại lý thu bảo hiểm từ đầu tháng 7-2020, nhưng nhờ sự uy tín, đặc biệt là khéo léo trong cách 
tuyên truyền, vận động nên chỉ sau hơn 5 tháng chị đã phát triển được hơn 130 đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện. Chia sẻ về quá trình mình tham gia làm đại lý thu bảo hiểm, chị 
Hữu bày tỏ, ban đầu chị cũng không hiểu rõ lắm về loại hình bảo hiểm này, tuy nhiên sau khi 
nghe cán bộ BHXH huyện giải thích đã nắm được vấn đề cốt lõi. Thấy được lợi ích thiết thực 
khi tham gia BHXH tự nguyện, sau khi được lãnh đạo địa phương thống nhất, chị bắt tay vào 
công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Theo đó, ngoài các buổi 
sinh hoạt hội viên, chị còn tranh thủ đến từng hộ gia đình để tuyên truyền. Từ đó, nhiều chị 
em nhận thấy lợi ích thiết thực nên đã tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân và người nhà. 
Cứ thế, khi thấy người này tham gia, những người khác ở gần đó cũng bắt đầu tham gia theo. 

 

Chị Trần Thị Hữu (bên phải) tuyên truyền BHXH tự nguyện đến người dân ở địa phương. 

Đơn cử như vợ chồng bà Lê Thị Nhung (thôn 5, xã Ea Wer) đã tham gia BHXH từ tháng 7-
2020. Theo bà Nhung, sau khi thấy một số gia đình trong xóm tham gia BHXH tự nguyện thì 
bà cũng tìm hiểu và được chị Hữu giải thích những quyền lợi được nhận nên quyết định tham 
gia cho cả vợ chồng với mức đóng gần 600.000 đồng/tháng. 

Chị Trịnh Thị Vân, đại lý thu tại xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông) cũng là một trong những 
đại lý thực hiện tốt việc vận động người dân tham gia BHYT và BHXH tự nguyện. Theo chị 
Vân, để vận động người dân tham gia, không chỉ đơn thuần là tìm đến nhà vận động, gặp 
người dân nhiều hay ít lần, mà quan trọng hơn cả là hiểu người dân cần gì để cung cấp thông 



tin, làm thay đổi nhận thức khiến họ tin tưởng và yên tâm, tự nguyện tham gia. Sau khi xác 
định đối tượng tiềm năng, kết hợp với sự khéo léo trong vận động và đưa ra những dẫn chứng 
cụ thể của những người được hưởng lương hưu, được BHYT chi trả phí khám điều trị bệnh ở 
trong thôn, trong xã nên chị Vân đã phát triển khá nhiều người tham gia cả BHXH tự nguyện 
và BHYT hộ gia đình. 

Tại điểm bưu điện xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ), chị Nông Thị Thu - nhân viên bưu điện kiêm 
đại lý thu BHXH, BHYT hằng ngày vẫn tranh thủ dành thời gian giới thiệu về chính sách bảo 
hiểm mỗi khi có người dân đến giao dịch. Với những người thường xuyên đến giao dịch ở 
bưu điện, chị đã kết hợp vận động, tuyên truyền để họ hiểu được lợi ích khi tham gia BHYT 
hộ gia đình và BHXH tự nguyện. Song song đó, chị thường dành thời gian các buổi chiều, tối 
đến các hộ tư vấn, giải thích cụ thể hơn cho người dân để phát triển đối tượng tham gia. 

Có thể nói, với phương châm “đến từng nhà, gặp từng người” và “mưa dầm thấm lâu”, thời 
gian qua, các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã thể hiện được vai trò “cầu nối” 
đưa chủ trương, chính sách về BHXH tự nguyện đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân. Hiện 
nay, toàn tỉnh có trên 1.000 nhân viên đại lý thu và cộng tác viên cơ sở. Để phát huy vai trò 
của đội ngũ này, thời gian qua BHXH tỉnh và các địa phương đã đặc biệt chú trọng đào tạo, 
tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, năng lực và sự tự tin để họ làm tốt công việc tuyên 
truyền, vận động và thu bảo hiểm. 

Thúy Hồng 

 

  



Nguồn: Báo Dân Sinh 

Ngày đăng: 25/12/2020 
Mục: Người có công 

Quảng Trị: Minh bạch trong chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 

Bằng việc áp dụng phương thức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 
thông qua hệ thống bưu điện, công tác chi trả không chỉ được thực hiện nhanh chóng, 
kịp thời đúng đối tượng mà còn góp phần minh bạch, tránh được những tiêu cực có thể 
xảy ra. 

 

Cán bộ bưu điện tỉnh Quảng Trị thực hiện chi trả troẹ cấp ưu đãi người có công trong thời 
điểm dịch Covid-19 bùng phát 

Quảng Trị là một trong những địa phương có số lượng đối tượng người có công với cách 
mạng lớn nhất nước. Hiện, toàn tỉnh có gần 20.000 đối tượng người có công đang thụ hưởng 
các chế độ ưu đãi hàng tháng, với tổng kinh phí trên 33 tỷ đồng. 

Từ tháng 1/2019, tỉnh Quảng Trị bắt đầu áp dụng phương thức chi trả chế độ ưu đãi người có 
công hàng tháng qua hệ thống Bưu điện. Thời gian chi trả cho đối tượng kể từ ngày 6-15 hàng 
tháng. Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị, mục tiêu của việc đổi mới phương thức chi 
trả là vừa tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm; nhất là góp phần giảm tải các phần việc cho cán bộ 
chi trả cấp cơ sở, tập trung chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời hướng dẫn chế độ chính sách cho 
đối tượng. Mặt khác, do nguồn tiền chi trả được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn nên đã góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác chi trả, chuyên nghiệp, chính xác, minh bạch hơn, đồng thời 
quyền lợi của đối tượng thụ hưởng cũng an toàn, tránh được những tiêu cực có thể xảy ra. 

Để việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được thuận lợi, ngày từ khi mới 
bắt đầy triển khai, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Bưu điện tỉnh xây dựng Kế 
hoạch cụ thể, chỉ rõ phạm vi triển khai, thời gian thực hiện, yêu cầu về cung ứng dịch vụ, quy 
trình chi trả, quy trình thanh quyết toán và trách nhiệm giữa các bên liên quan. Đồng thời tổ 
chức truyền thông sâu rộng trong dân dưới nhiều hình thức. Hoạt động chi trả thực hiện tại 
các điểm khảo sát được chọn của 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (trừ trường hợp 



những đối tượng ốm đau, già yếu, không có người nhận thay đến lĩnh tiền, hoặc thời điểm 
dịch bệnh bùng phát vừa qua, thì được nhân viên Bưu điện chi trả tại nhà). 

Việc chi trả được thực hiện theo quy trình: Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố, 
tổng hợp danh sách đối tượng tăng giảm trợ cấp hàng tháng gửi về Sở để kiểm tra, đối chiếu, 
rồi gửi lại về Phòng. Bưu điện cấp huyện căn cứ danh sách chi trả ưu đãi hàng tháng của 
Phòng cấp huyện gửi đến, lập Giấy đề nghị tạm ứng tiền chi trả trợ cấp người có công hàng 
tháng. Sau khi Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện chuyển tiền cho Bưu điện thì nhân viên Bưu 
điện thực hiện chi trả cho đối tượng, báo cáo và quyết toán sau khi thực hiện chi trả xong. 

Đại diện Bưu điện tỉnh Quảng Trị cho biết, từ khi tiếp nhận công tác chi trả trợ cấp ưu đãi, với 
trách nhiệm và sự tri ân đối tượng người có công với cách mạng, nhân viên của đơn vị đã thực 
hiện công việc cùng tinh thần cao nhất. Dù số lượng chi trả lớn, lại được giao chi trả nhiều 
chế độ an sinh xã hội trên địa bàn, nhưng Bưu điện Quảng Trị luôn xác định phương châm: 
đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian quy định đến tận tay người hưởng; đảm bảo an toàn 
về tiền mặt trên đường vận chuyển, tại nơi chi trả và phương án bảo quản tiền mặt qua đêm; 
quản lý chặt chẽ, chính xác tình hình biến động đối tượng hưởng chế độ hàng tháng, hàng 
quý. 

Kết quả trong năm 2020, toàn tỉnh đã tri trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng qua Bưu điện cho 
19.414 lượt đối tượng người có công với tổng số tiền trên 399,204 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả đạt 
99,5%. Trong đó, huyện Vĩnh Linh đối tượng nhiều nhất tỉnh là 3.404 người (kinh phí trên 76 
tỷ đồng), huyện Triệu Phong 3.381 đối tượng (số tiền gần 70 tỷ đồng), huyện Hải Lăng 2.818 
người (48,413 tỷ đồng), huyện Gio Linh 2.589 đối tượng (52,037 tỷ đồng), thành phố Đông 
Hà 2.138 người (hơn 44,071 tỷ đồng)… Đến nay, sau gần 2 năm triển khai phương thức chi 
trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện, công tác chi trả tại Quảng Trị đã nhận 
được sự đánh giá cao của đối tượng thụ hưởng. Theo khảo sát của cơ quan chức năng, có đến 
99,8% đối tượng thụ hưởng kinh phí ưu đãi đánh giá tốt về mức độ an toàn và sự hài lòng 
trong công tác chi trả theo phương thức này. 

Có thể nói, cùng với công tác quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi thông qua hệ thống bưu điện và 
việc thực hiện tốt các chính sách, Pháp lệnh ưu đãi người có công, sự hưởng ứng của cả xã hội 
đối với các phong trào Đền ơn đáp nghĩa đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Đến nay, trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị không còn gia đình chính sách người có công thuộc diện hộ nghèo, 
100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung 
bình dân cư nơi cư trú. 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Kinh tế đô thị 

Ngày đăng: 25/12/2020 
Mục: Công nghệ 

Hà Nội: Khởi động cuộc thư viết thư quốc tế UPU thứ 50 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa lên kế hoạch triển khai tổ chức Cuộc thi Viết thư 
quốc tế UPU lần thứ 50 đến các em học sinh THCS trên địa bàn thành phố. 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị này đang phối hợp Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thành Đoàn Hà Nội, Bưu điện thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai tổ 
chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

Hà Nội: Khởi động cuộc thư viết thư quốc tế UPU thứ 50. Ảnh minh họa 

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) có chủ đề: “Em hãy viết thư gửi một 
người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19”. Tiếng 
Anh: "Write a letter to a family member about your experience of the COVID-19 pademic". 

Đối tượng dự thi là các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội dưới 15 tuổi (tính đến thời 
điểm gửi thư tham dự cuộc thi). Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng 
(Số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) 

Thời gian dự thi từ ngày 1/12/2020 đến 28/2/2021. Bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay 
trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu 
điện Việt Nam (Vietnam Post) đến Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng số 5 phố Hoà Mã, 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế 
dành cho trẻ em. Cuộc thi nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong 
tư duy sáng tạo của các em. 

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời 
đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, 
trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Từ đó giúp các em hiểu thêm 
về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. 

 

 

  



Nguồn: Báo Hòa Bình 

Ngày đăng: 25/12/2020 
Mục: Khoa học – Môi trường 

Huyện Tân Lạc: Nhiều giải pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

Từ đầu năm đến ngày 6/11, huyện Tân Lạc mới triển khai thực hiện được 55 thủ tục hành 
chính qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ (MĐ) 3, MĐ 4. Tuy nhiên, sau chưa đầy 
2 tháng, với nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp thực tiễn được triển khai, đến nay, huyện đã 
tiếp nhận được 10.441 hồ sơ DVCTT MĐ 3, MĐ 4. Đây là một chuyển biến tích cực rất đáng 
ghi nhận. 

 

Trong gần 2 tháng, huyện Tân Lạc tiếp nhận hơn 10.400 hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Chí Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thẳng 
thắn nhìn nhận là công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là việc thực hiện DVCTT MĐ 
3, MĐ 4 trên địa bàn huyện có một số hạn chế. Mấu chốt vấn đề được xác định là yếu ở khâu 
tuyên truyền. Do đó, ngày 18/9/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND 
về việc "tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng, thực hiện DVCTT MĐ 3, MĐ 4 trên địa bàn huyện 
Tân Lạc”. Trong đó, tập trung vào việc tuyên truyền để tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện 
hiểu được lợi ích cũng như dễ dàng tiếp cận, sử dụng các DVCTT MĐ 3, MĐ 4 đã được 
UBND huyện triển khai phục vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của các cơ 
quan Nhà nước trên địa bàn. Cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ 
trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thông qua việc ứng dụng 
CNTT. Giảm chi phí hoạt động, tăng năng suất lao động, làm cho hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước công khai, minh bạch hơn. Đồng thời, cung cấp thông tin, DVCTT cho người dân, 
doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi. Nhờ vậy, tiết kiệm chi phí, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi 
cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC, nhằm góp phần đẩy mạnh công tác 
CCHC và nâng cao chỉ số CCHC của huyện.  

Việc tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn quy trình, thủ tục, cách  sử dụng phần mềm 
DVCTT MĐ 3, MĐ 4 để tổ chức, cá nhân biết, khai thác, sử dụng tại địa chỉ: 
dichvucong.hoabinh.gov.vn. Tình hình, kết quả thực hiện, gương điển hình tiên tiến và những 
tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua hình thức cung 
cấp DVCTT MĐ 3, MĐ 4. Đồng thời, công khai TTHC trên Cổng DVCTT của huyện, xã; 
niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã, trang thông tin điện tử của huyện, xã 
đối với TTHC thực hiện DVCTT MĐ 3, MĐ 4. 



Tìm hiểu thực tế tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện cũng như UBND các xã, 
thị trấn thời gian gần đây cho thấy, việc xử lý các TTHC bằng hình thức DVCTT MĐ 3, MĐ 
4 cho tổ chức, cá nhân đã được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực 
hiện kịp thời, chính xác, đồng bộ. Đã xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm 
chủ trì, cách thức phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Các cán bộ đã hướng dẫn người 
dân thực hiện việc tra cứu tình trạng hồ sơ qua trang thông tin điện tử của huyện, xã. Việc tổ 
chức triển khai thực hiện DVCTT MĐ 3, MĐ 4 đối với các TTHC tại cơ quan, đơn vị, UBND 
các xã, thị trấn được đưa vào là một trong những nội dung, tiêu chí quan trọng để đánh giá kết 
quả công tác CCHC hàng năm. Nhờ triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, trong gần 2 
tháng, (từ ngày 6/11 - 22/12), huyện Tân Lạc đã có thêm 10.441 hồ sơ được được xử lý bằng 
hình thức DVCTT MĐ 3, MĐ 4. 

Dương Liễu 

 


