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Mục: Xã hội 

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và tháng 02 năm 2021 

Để thực hiện kịp thời chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 trước Tết 
Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong kỳ chi lương hưu tháng 01/2021. BHXH tỉnh đề nghị 
Bưu điện tỉnh, Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã thực hiện 
tốt một số nội dung sau: 

 

Ảnh minh họa 

Bưu điện tỉnh: Thông báo cho người hưởng trên địa bàn tỉnh biết lịch chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH tháng 01 năm 2021; trong kỳ chi trả tháng 01 năm 2021 sẽ chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH của tháng 01 và tháng 02 năm 2021. 

Thời gian chi trả tại các điểm chi trả: Bắt đầu từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021; chi 
trả tại các điểm giao dịch của cơ quan Bưu điện từ ngày 11/01/2021 đến ngày 25/02/2021 (trừ 
ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu theo quy định). 

Thời gian chuyển dữ liệu danh sách chi trả tháng 01 và tháng 02 năm 2021: 

Đợt 1: ngày 30/12/2020 tiếp nhận dữ liệu chi trả (C72a-HD) và các biểu mẫu tháng 01, tháng 
02 trong tháng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 năm 2021. 

Đợt 2: ngày 25/01/2021 tiếp nhận dữ liệu và in danh sách bổ sung tháng 02/2021 (nếu có) để 
chi trả cho người hưởng mới xét duyệt trong tháng 01/2021 được lĩnh lương hưu, trợ cấp 
BHXH kịp thời trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

Chuyển kinh phí kịp thời cho Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố trong tháng 01/2021 đảm 
bảo cho việc chi trả 02 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH. Đôn đốc nhân viên Bưu điện trả 
thẻ BHYT cho người hưởng mới kịp thời trong tháng 01/2021, tránh tình trạng người hưởng 
chưa nhận được thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh. 

Chỉ đạo Bưu điện cấp huyện thực hiện tốt công tác quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng, rà soát, đối chiếu các trường hợp có thay đổi sau kỳ chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2021 như: người hưởng chết, người hưởng bị tòa án tuyên 



bố mất tích... kịp thời lập danh sách báo giảm theo đúng thời gian quy định trước kỳ chi lương 
hưu, trợ cấp BHXH tháng 3/2021. 

Tăng cường nhân lực, bố trí hợp lý thời gian chi trả tại các điểm chi trả thuộc xã, phường, thị 
trấn, các điểm giao dịch của cơ quan bưu điện; phối hợp chặt chẽ với BHXH cấp huyện tổ 
chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng kịp thời, an toàn, đảm bảo tất cả 
người hưởng trên danh sách nhận đầy đủ lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định. 

Các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh: tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, hồ sơ xét duyệt hưởng 
mới kịp thời giải quyết đưa danh sách chi trả tháng 01, tháng 02 năm 2021 chuyển dữ liệu và 
kinh phí cho cơ quan bưu điện theo quy định. 

BHXH huyện, thị xã: Phối hợp với Bưu điện trong việc tuyên truyền tới người hưởng về 
việc chi trả 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trong kỳ chi lương tháng 01/2021. 

Tiếp nhận và trả hồ sơ của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được duyệt mới trong 
tháng 01/2021 để trả cho đơn vị và cá nhân kịp thời. In và chuyển thẻ BHYT kịp thời sang 
Bưu điện để trả cho người hưởng cùng kỳ chi lương hưu tháng 01/2021 và tháng 02/2021 
(nếu có). 

Sau kỳ chi lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và tháng 02 năm 2021, phối hợp tốt với Bưu 
điện cấp huyện trong việc báo giảm người hưởng chết, di chuyển hồ sơ... kê tồn số tiền lương 
hưu, trợ cấp BHXH người hưởng chưa đến nhận theo đúng quy định. 

Ban Biên tập 

 

 

 

  



Nguồn: TH Kon Tum 

Ngày đăng: 30/12/2020 
Mục: Tin tức 

Sơ kết 1 năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia 

Chiều 30/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 1 năm vận hành 
Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến 2.700. 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đại diện các tổ chức quốc 
tế. Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, 
ngành liên quan. 

Đến nay, Cổng DVC quốc gia đã tích hợp đăng nhập một lần với tất cả các bộ, cơ quan ngang 
bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tất cả 63 địa phương. Đồng 
thời, Cổng DVC quốc gia cũng đã kết nối, tích hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam, Bưu điện Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các nhà cung cấp 
định danh để đa dạng hoá hình thức đăng ký tài khoản đảm bảo thuận lợi, an toàn, an ninh 
thông tin cho người dân, doanh nghiệp. 

 

Với sự chung tay của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, Cổng DVC quốc gia đã mang lại 
hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Sau hơn 1 năm chính thức khai trương và 
đưa vào vận hành, Cổng DVC quốc gia từ 8 DVC nay đã nâng lên 2.700 DVC; trên Cổng 
DVC quốc gia có hơn 1,5 triệu lượt truy cập với hơn 400 nghìn tài khoản đăng nhập 1 lần, 
27,5 triệu hồ sơ, 745 hồ sơ thanh toán qua các DVC, gần 45 nghìn cuộc gọi điện thoại và hơn 
9.600 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. 

Riêng tại tỉnh Kon Tum, đã triển khai hơn 770 dịch vụ công trực tuyến trên tổng số 1.975 thủ 
tục hành chính các cấp; đạt và vượt chỉ tiêu 30% DVC trực tuyến cung cấp tích hợp trên Cổng 
DVC quốc gia. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân nộp bằng hình thức 
trực tuyến tăng đều qua các tháng trong năm. Đến nay, đã có gần 4.600 nghìn hồ sơ trực 
tuyến; tỷ lệ giải quyết sớm hạn đạt gần 99%. Trong năm qua, tỉnh Kon Tum đã tích cực phối 
hợp vận hành cổng DVC quốc gia và tiếp nhận, xử lý tất cả 3 phản ánh, kiến nghị trên Cổng 
DVC quốc gia. Qua đó, nhận được sự biểu dương của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam trong công tác vận hành Cổng DVC quốc gia. 

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị, Văn phòng Chính phủ, 
các bộ, ban, ngành, địa phương cần đẩy mạnh vận hành Cổng DVC quốc gia nhằm đáp ứng 
niềm tin của người dân, doanh nghiệp về xây dựng Chính phủ điện tử. Đồng thời, chung tay 
vào công tác phòng chống tham nhũng của cả nước. Để thực hiện tốt nội dung này, Phó Thủ 



tướng đã chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm tạo không khí thi đua trong từng cơ quan, đơn vị; 
xây dựng cơ sở dữ liệu quan trọng của đất nước, hệ thống hoá hình thành cơ sở dữ liệu quốc 
gia; thúc đẩy mạnh mẽ các nền tảng, công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, thí điểm thanh 
toán qua smartphone, đây là điểm mấu chốt cho thúc đẩy giao dịch giữa người dân và nhà 
nước, góp phần phòng chống tham nhũng; thực hiện các biện pháp cho người dân quen hơn 
với các giao dịch điện tử trong mua bán, tiếp cận thông tin; dùng DVC trực tuyến luôn phải 
đảm bảo an toàn và quyền riêng tư của người dân; mạnh dạn, thẳng thắn, công khai, minh 
bạch, kịp thời khen thưởng những bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác vận hành 
Cổng DVC quốc gia. 

Tại Hội nghị, 5 tập và 10 cá nhân đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác 
xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành Chính 
phủ và cổng thông tin DVC quốc gia. Văn phòng Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể, cá 
nhân, 10 ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán là đơn vị kết nối thanh toán trực tuyến trên 
Cổng DVC quốc gia. 

Nguyễn Thu – Thanh Thái 

 

  



Nguồn: Báo Đầu Tư 

Ngày đăng: 30/12/2020 
Mục: Kinh tế số 

Sau cú bắt tay chiến lược với PTI, Doctor Anywhere kỳ vọng bùng nổ doanh số 

Khi đạt được cột mốc 100.000 người dùng trong năm 2021 thông qua việc bắt tay với 
PTI, Doctor Anywhere có thể đạt doanh số từ 1-2 triệu USD. 

Công ty Cổ phần Doctor Anywhere Việt Nam (DA) và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu 
điện (PTI) đã bắt tay cùng chia sẻ tầm nhìn trong việc đem tới trải nghiệm thăm khám sức 
khỏe tối ưu cho các khách hàng của PTI. 

DA sẽ hỗ trợ PTI tăng thêm các tiện ích về dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe từ xa cho toàn bộ 
khách hàng. Ngược lại, PTI trở thành cầu nối quan trọng, giúp phát triển thương hiệu, hệ sinh 
thái y tế số DA tới được đông đảo người dân Việt Nam, góp phần giúp DA đạt cột mốc 
100,000 người dùng trong năm 2021. 

Phó tổng giám đốc PTI, ông Nguyễn Kim Lân cho rằng,  PTI sẽ có cơ hội đa dạng hóa sản 
phẩm và kênh phân phối, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng thông qua những dịch vụ 
giá trị gia tăng hấp dẫn. 

Với những thế mạnh về nền tảng công nghệ thông tin trên nền tảng số và kinh nghiệm trong 
bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Doctor Anywhere sẽ góp phần đưa doanh thu giữa 2 bên 
bùng nổ trong thời gian sắp tới. 

 

Doctor Anywhere Việt Nam từng ký hợp tác chiến lược với Bảo Minh, Ngân hàng Quân đội, 
Viettel để tạo các nền tảng từ xa nhằm cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng về chăm sóc sức 

khoẻ cho các khách hàng ưu tiên của các tập đoàn và tổng công ty lớn 

Theo ông Lê Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Doctor Anywhere Việt Nam, ngay khi 
bước chân vào thị trường Việt Nam, Doctor Anywhere đã kỳ vọng sẽ trở thành một hệ sinh 
thái y tế số hàng đầu tại Việt Nam cũng như trong khu vực. 

Sau một năm định vị trên thị trường, ứng dụng này đã  có hơn 50.000 người dùng với bình 
quân 3.000 cuộc gọi phát sinh mỗi tháng cùng hệ thống y bạ điện tử theo dõi sức khỏe cho 
trên 10.000 khách hàng. 

Ứng dụng đang được biết đến nhiều tại Hà Nội và TP.HCM, với đội ngũ gồm 100 bác sĩ đến 
từ các Bệnh viện (BV) lớn như BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy, BV Nhi TW. Người dùng có thể 
tham gia tư vấn sức khỏe trực tuyến qua điện thoại và nhận thuốc giao tận tay trong vòng 3 
giờ. 

Trong khi đó, PTI đang là doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường về các sản phẩm chăm 
sóc sức khỏe. Trong năm 2019, doanh thu từ sản phẩm này của PTI đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 



trưởng gần 70% và chiếm gần 40% tổng doanh thu của PTI. Riêng trong năm 2020, PTI  đạt 
tổng doanh thu 6.000 tỷ đồng. 

Được biết doanh số hiện nay của Doctor Anywhere tại thị trường Việt Nam đạt khoảng 
30.000 USD. Sau cú bắt tay chiến lược với PTI, ứng dụng này kỳ vọng sẽ đạt doanh số từ 1-2 
triệu USD trong năm 2021. 

Đây là start-up trong lĩnh vực y tế kỹ thuật số đến từ Singapore do ông Lim Wai Mun sáng lập 
kiêm Tổng giám đốc. Sau 5 năm có mặt trên thị trường, ứng dụng này đã chinh phục được hết 
hệ thống y tế và hơn 6 triệu dân ở Singapore, đang tiếp tục chinh phục thị trường Việt Nam và 
Thái Lan. 

Hồi tháng 4/2020, giữa tâm dịch Covid-19, ứng dụng này gây ấn tượng mạnh mẽ trong cộng 
đồng khi gọi vốn được 27 triệu USD trong vòng đầu tư mạo hiểm từ các quỹ đầu tư Square 
Peg - Quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất tại Úc, EDBI - cánh tay phải về lĩnh vực đầu tư doanh 
nghiệp của Hội đồng Phát triển Kinh tế thuộc Chính phủ Singapore và IHH - Công ty vận 
hành bệnh viện lớn nhất châu Á.  

Các nhà đầu tư khác bao gồm Pavilion Capital - Công ty con của Temasek và cổ đông hiện tại 
- Kamet Capital. Nguồn vốn mới được rót đã nâng tổng số tiền gọi vốn của Doctor Anywhere 
vượt mức 40 triệu USD - một trong những cột mốc cao nhất bất kỳ start-up Y tế công nghệ 
nào tại Singapore đạt được trong khoảng thời gian dưới 2 năm. 


