
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 16/9/2020 
Mục: Xã hội 

Tuyên truyền thông điệp ATGT qua tem bưu chính 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cho biết sẽ phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia phát hành 
3 bộ tem chủ đề “ATGT đường bộ” trong 3 năm liên tiếp (từ 2020 đến 2022) nhằm tuyên 
truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân... 

Cụ thể, vào đầu tháng 9-2020 (tháng cao điểm về ATGT), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
đã giới thiệu bộ tem thứ nhất về chủ đề “ATGT đường bộ” với 4 mẫu, truyền tải các nội dung: 
“Đã uống rượu, bia - không lái xe - Never drink and drive”; “Thắt dây an toàn, bảo vệ sinh 
mạng - Blucle up”; “Đội mũ đúng cách, trách nhiệm bản thân - Wear a helmet” và “Lắp ghế 
cho trẻ, vui vẻ lái xe - Use a child safety seat”. 

Bộ tem về chủ đề “ATGT đường bộ” là cách ngành bưu chính góp một kênh tuyên truyền về 
ATGT đến người dân Việt Nam và thế giới. Theo kế hoạch, Bộ tem được cung ứng trên mạng 
bưu chính công cộng từ ngày 5-9-2020 đến ngày 30- 6-2022. 

H.BÌNH 

 

 

  



Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 16/9/2020 
Mục: Công nghệ 

Cần khuyến khích dịch vụ công sử dụng Vpostcode 

Việc số hóa địa chỉ của người dân sẽ mở ra nhiều khả năng ứng dụng trong thực tế, đặc biệt 
liên quan đến việc định hướng xây dựng chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính.  

Tiện lợi hơn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

Một trong những định hướng triển khai ứng dụng Vpostcode đã được xác định rõ là kết hợp 
nền tảng mã địa chỉ bưu chính quốc gia này với các cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm tối ưu 
hóa việc cung cấp dịch vụ công cho công dân. 

Khi đó, người dân chỉ cần khai báo 1 lần địa chỉ trên nền tảng Vpostcode/Post ID (hệ thống 
xác thực, định danh điện tử) của Bưu điện Việt Nam là có thể sử dụng mã cá nhân gắn địa chỉ 
của mình ở nhiều cổng dịch vụ công khác. Người dân chỉ cần gõ mã địa chỉ bưu chính của 
mình vào hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến thì hệ thống sẽ xác thực luôn; không cần 
phải thực hiện nhiều thủ tục khai báo với nhiều số liệu, dữ liệu phức tạp. 

“Cá nhân tôi có lần đi làm thủ tục hành chính mà không nhớ nổi tổ dân phố của mình là tổ 
mấy vì địa phương đã đôi ba lần thay đổi cách đánh số tổ dân phố. Giờ mà dùng Vpostcode 
thì chắc sẽ không còn phải băn khoăn, lo lắng gì nhiều nữa”, ông Trần Bắc ở phố Thái Thịnh, 
Hà Nội bày tỏ. 

 

Cần khuyến khích dịch vụ công sử dụng Vpostcode 

Mặt khác, với các cổng dịch vụ công trực tuyến đã kết nối Vpostcode và PostID, nếu người 
dân đăng ký dịch vụ chuyển trả hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công 
ích, thì mã địa chỉ của người dân sẽ được gửi sang hệ thống của Bưu điện, bưu tá sẽ thuận tiện 
hơn trong việc tới nhà người dân để lấy hồ sơ, nhất là khi người dân ở những khu vực chưa có 
đường xá, địa chỉ hành chính. 

Đây cũng là một cách thức để người dân chung tay làm giàu dữ liệu địa chỉ cho nền tảng mã 
địa chỉ bưu chính quốc gia. Nếu thấy địa chỉ chưa chính xác, người dân hoặc bưu tá có thể 
phản ánh rằng địa chỉ này chưa chính xác. Đơn vị vận hành Vpostcode là Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam (Vietnam Post) đã có hệ thống theo dõi, các phiếu phản ánh sẽ được gửi tới 
người phụ trách của khu vực để họ tới thực địa kiểm tra lại hoặc điều phối nguồn lực tới kiểm 
tra lại và chỉnh sửa thông tin địa chỉ cho chính xác. 



Cần sự phối hợp của các địa phương 

Hiện nền tảng mã địa chỉ bưu chính quốc gia Vpostcode đã có hơn 23 triệu địa chỉ. Tuy nhiên, 
ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc VietnamPost vẫn băn khoăn: “Dữ liệu đã có chi tiết 
đến tận phường, xã, nhưng là dữ liệu do doanh nghiệp chủ động thu thập. Muốn được hợp 
thức hóa, được công nhận về hành chính thì sẽ cần có sự tham gia của chính quyền địa 
phương trong việc xác thực rằng dữ liệu do VietnamPost thu thập đã được chuẩn chỉ hay 
chưa. Chúng tôi cũng mong các sở TT&TT có thể chỉ đạo các đơn vị mình quản lý cùng phối 
hợp kiểm tra lại các địa chỉ, đặc biệt là địa chỉ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xem địa 
chỉ đã chính xác chưa”. 

“Được biết có 3 địa phương muốn thử nghiệm triển khai Vpostcode vào công tác quản lý là 
An Giang, Hà Nội, Đà Nẵng. Trước mắt, nếu Sở TT&TT Hà Nội cho phép và tạo điều kiện 
thì chúng tôi sẽ phối hợp triển khai phương án xác thực địa chỉ và công nhận chính thức tại 
một địa bàn nào đó. Sau khi làm mẫu ổn thì có thể nhân ra toàn địa bàn thành phố”, ông Quốc 
Anh nói. 

Bà Hoàng Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT cũng nhấn mạnh vai trò của 
các sở TT&TT trong việc đồng hành xác minh các địa chỉ rồi cung cấp cho các ứng dụng dịch 
vụ hành chính công. 

“Vấn đề này khá mới đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Nhu cầu của mỗi địa phương 
trong việc ứng dụng mã địa chỉ lại khác nhau. Đây cũng là một thách thức lớn, đòi hỏi phải có 
thời gian và sự đồng hành của các sở TT&TT cũng như UBND tỉnh, thành phố”, bà Bảo Ngọc 
nhận định. 

Hướng tới kết nối hệ sinh thái 

Với những lợi ích thiết thực của Vpostcode khi kết nối vào các hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến, lãnh đạo VietnamPost đề xuất: Đưa mã địa chỉ bưu chính thành chuẩn dữ liệu để trao 
đổi, kết nối các hệ thống với nhau; Khuyến khích các hệ thống dịch vụ công đưa ra quy chuẩn 
để người dân sử dụng; Quảng bá và hướng dẫn doanh nghiệp và người dân sử dụng mã địa chỉ 
bưu chính này trong dịch vụ công, giúp cho sự kết nối giữa chính quyền với công dân có sự 
thuận lợi hơn. 

Đồng tình với việc cần sớm kết nối Vpostcode với các dịch vụ công trực tuyến, tại hội nghị về 
Vpostcode do Bộ TT&TT tổ chức mới đây, đại diện Sở TT&TT Tây Ninh kiến nghị tiến thêm 
một bước nữa là kết hợp mã bưu chính Vpostcode với Post ID để liên thông các hệ thống điện 
tử. 

Liên quan tới câu chuyện này, Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Anh chia sẻ: “Với mong muốn 
hệ thống bản đồ số, mã địa chỉ bưu chính cũng như cơ sở dữ liệu địa chỉ bưu chính trở thành 
một nền tảng dùng chung của xã hội, Vpostcode được xây dựng theo hướng tạo nên kết nối có 
tính chất hệ sinh thái. Gần đây, khi người dân cần mở một tài khoản ngân hàng trực tuyến, chỉ 
cần đăng nhập bằng mã định danh, xác thực điện tử PostID vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, 
ngân hàng sẽ kết nối và xác thực rồi cấp tài khoản luôn, không cần người dân phải xuất trình 
giấy tờ tại các quầy giao dịch của ngân hàng như trước kia. Vpostcode cũng sẽ được kết nối 
sang các hệ thống khác như vậy. Đấy là các ứng dụng có tính chất hệ sinh thái kết nối giữa 
nhà nước với các công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đây cũng là mục tiêu Bộ TT&TT giao, và 
Bưu điện Việt Nam đang hướng tới nền tảng như vậy”. 

Nhìn nhận một cách khách quan, Vpostcode có rất nhiều lợi ích cho không chỉ cho cá nhân 
người dân, tổ chức, doanh nghiệp mà cho cả các cơ quan quản lý nhà nước và cả cộng đồng. 

Tuy nhiên, một sản phẩm công nghệ chỉ thực sự trở thành nền tảng dùng chung khi được ứng 
dụng rộng rãi trong thực tế. Vpostcode cũng chỉ có thể phát huy hết tiềm năng, giá trị của nó 
khi mọi người cùng cập nhật dữ liệu thường xuyên nhằm mang lại độ chính xác cao cũng như 
làm giàu thêm cơ sở dữ liệu địa chỉ quốc gia. 



Lợi ích sẽ nhân lên nhiều lần khi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý 
nhà nước phát huy lòng tự hào về hàng Việt, “Người Việt sử dụng hàng Việt”, và cùng sử 
dụng VPostcode. 

Bình Minh 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Nam Định 

Ngày đăng: 16/9/2020 
Mục: Bảo hiểm 

Giải pháp tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích  
trong giải quyết thủ tục hành chính 

Qua 3 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng 
Chính phủ, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua 
dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) của tỉnh đã đạt những kết quả tích cực, tạo điều kiện 
cho người dân, doanh nghiệp, nhất là người dân khu vực nông thôn, tiết kiệm thời gian, 
chi phí đi lại khi thực hiện các TTHC. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh tư vấn cho người dân về dịch vụ trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tận gia đình tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. 

I. Kết quả đạt được 

Đồng chí Châu Giang, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Hiện nay trên toàn tỉnh có 258 
điểm phục vụ (61 bưu cục và 197 điểm bưu điện văn hóa xã) thuộc Bưu điện tỉnh thực hiện 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đối với 683 TTHC. Ngoài 
ra, Bưu điện tỉnh còn bố trí 1 quầy đăng ký, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các điểm phục vụ của Bưu 
điện tỉnh đều đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở, vật chất, bố trí nhân viên đã được đào tạo, bồi 
dưỡng quy trình kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả liên thông kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ BCCI. Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, Bưu điện tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với các sở, ban, ngành, UBND huyện, 
thành phố về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. 
Bưu điện tỉnh đã thực hiện kết nối mạng thông tin của ngành với hệ thống thông tin của các 
sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đặc biệt, 
UBND tỉnh cho phép thực hiện thí điểm chuyển giao dịch vụ hành chính công cho bưu điện 
tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công với 531 TTHC, trong đó cấp tỉnh 509 TTHC; cấp huyện 22 TTHC. Tỉnh còn giao 
Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
qua dịch vụ BCCI trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để người dân, doanh nghiệp nắm được 
và thực hiện tạo điều kiện cho người dân có thể đăng ký sử dụng dịch vụ của bưu điện ngay 



trên môi trường mạng… Đến nay, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
BCCI đã đi vào thực tế, phục vụ có hiệu quả nhu cầu của tổ chức, cá nhân; chất lượng dịch vụ 
ngày càng được nâng cao. Trong năm 2019, Bưu điện tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, trả kết 
quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đạt 260.784 hồ sơ. 6 tháng đầu năm 2020 việc tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch BCCI đạt 192.287 hồ sơ, tăng 48% so với cùng 
kỳ năm 2019. Trong đó, chủ yếu là TTHC của các lĩnh vực như: cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế; 
cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp, đổi căn cước công dân... Ngoài ra, từ 
khi Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động đến nay đã có 11.195 hồ sơ 
giải quyết TTHC được tiếp nhận trả kết quả qua dịch vụ BCCI. Trong đó 100% hồ sơ, kết quả 
giải quyết TTHC này được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị hư hỏng hoặc ảnh 
hưởng tới nội dung bên trong, không có trường hợp nào bị mất trong quá trình chuyển phát, 
không có trường hợp nào phải bồi thường thiệt hại, đảm bảo thời gian toàn trình như cam kết 
với người dân. Qua đó giảm chi phí, thời gian đi lại, được nhiều tổ chức, cá nhân đánh giá 
cao. Chị Nguyễn Thị Huyền, phường Năng Tĩnh (thành phố Nam Định) nay đang làm ăn ở 
Kiên Giang cho biết: Những lần trước khi cần xin giấy tờ thủ tục gì, tôi phải về quê đăng ký 
rồi đợi một thời gian giải quyết thủ tục xong mới đi được. Mỗi lần như thế là phải nghỉ không 
ít thời gian. Lần này khi đến đăng ký thủ tục đã được tư vấn sử dụng dịch vụ BCCI để trả kết 
quả tận địa chỉ người nhận nên sau khi gửi nộp hồ sơ tôi có thể trở vào tỉnh Kiên Giang ngay 
chờ kết quả do Bưu điện chuyển vào. 

II. Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 

Mặc dù mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, tuy nhiên dịch vụ BCCI vẫn 
còn chưa phát huy hết năng lực tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của mình. Tỷ lệ TTHC 
gửi nhận qua dịch vụ BCCI chỉ chiếm chưa đến 50% tổng số hồ sơ giải quyết trong toàn tỉnh. 
Tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh sau 1 năm đi vào hoạt động đã có gần 73 
nghìn hồ sơ giao dịch nhưng chỉ có 11.195 hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ 
BCCI. Nguyên nhân của hạn chế trên do công tác tuyên truyền chưa hiệu quả; nhận thức của 
người dân về dịch vụ BCCI còn hạn chế; đây là một dịch vụ mới, nên tâm lý một bộ phận 
người dân còn e ngại, chưa sử dụng dịch vụ. Đặc biệt người dân còn có tâm lý e ngại, sợ mất 
giấy tờ gốc có giá trị như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, học bạ, bằng tốt nghiệp. Vì vậy, hầu như người dân vẫn lựa chọn nộp hồ sơ và nhận 
kết quả giải quyết TTHC trực tiếp. Giá dịch vụ nhận kết quả qua dịch vụ BCCI còn cao… 

Để khắc phục những bất cập này, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, doanh nghiệp bưu 
chính tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới người dân, doanh nghiệp và toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
BCCI. Cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về các bộ thủ tục hành chính trên 
Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin các huyện, thành phố để người dân cũng như cán 
bộ, công chức chuyên môn, nhân viên bưu điện có thể dễ dàng tra cứu khi thực hiện. Tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, kết nối mạng thông tin 
phục vụ việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thông qua hệ thống kết nối, liên thông 
các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương. Các sở, ban, ngành phối hợp với Bưu 
điện tỉnh lựa chọn các thủ tục có phát sinh nhiều hồ sơ để tổ chức tập huấn cho nhân viên Bưu 
điện nắm rõ các quy định, quy trình nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ BCCI. Bên cạnh đó Bưu điện tỉnh cần nâng cao hơn nữa nghiệp vụ của đội 
ngũ nhân viên bưu chính, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân 
và doanh nghiệp. Chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt hơn cho các điểm bưu cục, 
bưu điện văn hóa xã; đồng thời có thể áp dụng các chương trình giảm cước tiếp nhận, chuyển 
trả kết quả các TTHC. Triển khai thí điểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ BCCI tại Bộ phận một cửa của huyện Hải Hậu. Trong đó, Bưu điện tỉnh 
đảm nhận khâu tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC và triển khai các nhiệm vụ hành 
chính công khác tại Bộ phận một cửa ở cấp xã và huyện./. 

Bài và ảnh: Nguyễn Hương 



Nguồn: Báo BHXH 

Ngày đăng: 15/9/2020 
Mục: Bảo hiểm 

Các địa phương phải chủ động, nỗ lực hoàn thành kế hoạch thu 

Sáng 15/9, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam đã 
tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 9/2020. Tham dự Hội 
nghị tại điểm cầu BHXH Việt Nam có bà Chu Thị Lan Hương- Phó Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cùng đại diện các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam 
và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; tại 63 điểm cầu địa phương có đại diện BHXH 
tỉnh, Bưu điện tỉnh và BHXH các huyện, thành phố, thị xã. 

Nhiều khó khăn trong công tác thu 

Báo cáo tại Hội nghị, ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, 
trong 8 tháng qua, toàn quốc có 14,56 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, do đó để hoàn 
thành kế hoạch, từ nay đến cuối năm cả nước còn phải phát triển thêm 1,48 triệu người. Bên 
cạnh các địa phương có số người tham gia BHXH bắt buộc tăng, thì có tới 32 tỉnh, thành phố 
lại giảm so tháng 7/2020 như: Đà Nẵng, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Nam, TP.HCM... 
“Đáng chú ý, có 2 tỉnh hoàn thành vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao về phát triển BHXH 
tự nguyện là Kon Tum (120,3%) và Hà Tĩnh (109,7%). Đặc biệt, dù phải giãn cách xã hội gần 
một tháng, nhưng Hải Dương vẫn phát triển tốt đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và đã 
đạt 96,6%”- ông Hào nhấn mạnh. 

 

Thống kê của BHXH Việt Nam cũng cho thấy, tính đến nay, các đơn vị, DN trên cả nước còn 
nợ BHXH, BHYT với tổng số tiền 21.408 tỷ đồng (bằng 5,3% so với số phải thu). Trong đó, 
nợ BHXH 16.595 tỷ đồng; nợ BH thất nghiệp 772 tỷ đồng; nợ BHYT 3.891 tỷ đồng. Riêng số 
tiền NSNN chưa đóng BHYT cho một số đối tượng là 2.317 tỷ đồng. Đáng chú ý, một số địa 
phương chưa trích ngân sách đóng BHYT cho một số đối tượng với số tiền lớn như: TP.HCM 
235 tỷ đồng, Bắc Giang 121 tỷ đồng, Hải Phòng 112 tỷ đồng, Thái Nguyên 97 tỷ đồng, Bến 
Tre 85 tỷ đồng, Thái Bình 75 tỷ đồng... 

Cũng theo ông Hào, chia theo thời gian nợ, thì toàn quốc có 165.260 đơn vị SDLĐ nợ BHXH 
từ 1-3 tháng với số tiền 6.772 tỷ đồng; 42.853 đơn vị nợ từ 3-6 tháng với số tiền 3.050 tỷ 
đồng; 28.928 đơn vị nợ từ 6-12 tháng với số tiền 3.064 tỷ đồng; 12.176 đơn vị nợ từ 12-24 
tháng với số tiền 1.505 tỷ đồng; 4.395 đơn vị nợ từ 24-36 tháng với số tiền 632 tỷ đồng và 
8.255 đơn vị nợ trên 36 tháng với số tiền trên 1.880 tỷ đồng. 

Đến 31/8/2020, BHXH các địa phương đã làm việc trực tiếp với 5.091 đơn vị SDLĐ để nắm 
bắt ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong đó gồm: 1.793 đơn vị với 113.265 NLĐ tạm 



dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; 3.064 đơn vị với 161.625 NLĐ nghỉ không lương, tạm 
hoãn HĐLĐ; 234 đơn vị với 13.914 NLĐ ngừng việc nhưng vẫn hưởng tiền lương theo thỏa 
thuận). Đồng thời, đã rà soát, đôn đốc 26.668 đơn vị đã tham gia BHXH, BHYT qua dữ liệu 
thuế cho 148.585 NLĐ; làm việc với 71.726 DN nợ BHXH, BHYT và đã thu hồi 4.350 tỷ 
đồng; thanh tra đột xuất 379 đơn vị nợ BHXH, BHYT và thu hồi 39,8 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ 
quan BHXH đã chuyển hồ sơ 127 DN cố tình nợ 207 tỷ đồng BHXH, BHYT sang cơ quan 
Công an để đề nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Thông tin tại Hội nghị, bà Chu Thị Lan Hương- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam cho biết, đến hết tháng 8/2020, công tác phát triển BHXH tự nguyện qua hệ thống 
Bưu điện đạt 71,4% kế hoạch; phát triển mới được 214.2000 người; 8 Bưu điện tỉnh hoàn 
thành kế hoạch; 10 Bưu điện tỉnh đạt 90% kế hoạch. Trong tuần tới, Tổng Công ty Bưu điện 
sẽ làm việc trực tiếp với 10 Bưu điện tỉnh đạt kế hoạch thấp trong phát triển BHXH tự 
nguyện. “Dù công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt kết quả tốt, nhưng 
việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tái tục lại chưa cao; Bưu điện đã bỏ rớt 
nhiều đối tượng. Điều này do Tổng Công ty chưa tạo công cụ cho người quản lý đối tượng 
tham gia có đủ thông tin tái tục. Vì vậy, BHXH Việt Nam thông tin dữ liệu người tham gia 
cho Tổng Công ty, nhằm có những giải pháp đôn đốc, quản lý đối tượng”- bà Hương đề xuất. 

Các địa phương phải chủ động thực hiện 

Chia sẻ tại Hội nghị, đại diện BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, công tác thu và phát 
triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn đạt tỷ lệ thấp là do lãnh đạo BHXH tỉnh 
chưa quyết liệt, chưa bám sát kế hoạch triển khai. Do đó, trong 4 tháng cuối năm, tỉnh sẽ 
quyết tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, do UBND tỉnh 
đã tăng mức hỗ trợ BHYT HSSV lên 50%, nên năm học 2020-2021 sẽ quyết tâm đạt 100% 
HSSV tham gia BHYT. Đặc biệt, cơ quan BHXH đã chuyển hồ sơ 24 đơn vị nợ BHXH, 
BHYT sang cơ quan Công an để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự. 
“UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Công an hàng tháng, hàng quý phải báo cáo số lượng hồ sơ 
đơn vị nợ BHXH mà cơ quan BHXH chuyển sang và cơ quan BHXH cũng phải báo cáo 
UBND tỉnh số lượng DN nợ đã chuyển sang Công an tiến hành truy tố thế nào, nhằm tăng 
trách nhiệm của 2 đơn vị trong đảm bảo quyền lợi NLĐ…”- đại diện BHXH tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu thông tin. 

Đại diện BHXH tỉnh Bình Phước cũng cho biết, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa 
bàn tỉnh giảm sâu do các DN cao su thay đổi phương thức cào mủ và giảm số NLĐ. Đáng chú 
ý, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ một số nhóm đối tượng tham gia BHYT giai 
đoạn 2020-2025 như: Hỗ trợ 100% mệnh giá BHYT cho đối tượng cận nghèo; hỗ trợ 30-50% 
mệnh giá BHYT cho hộ gia đình làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp. Ngay khi Nghị quyết 
HĐND ban hành, cán bộ BHXH đã đến từng địa bàn tuyên truyền, vận động người dân tham 
gia; tổ chức các hội nghị tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện tại các xã và tại các trung 
tâm thương mại… 

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quốc Thanh- Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, công tác 
BHXH, BHYT trên địa bàn TP.HCM những tháng đầu năm bị tác động mạnh bởi dịch Covid-
19. Tháng 6-7/2020, đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng, nhưng đến tháng 8/2020 lại 
giảm do dịch quay trở lại. Tuy nhiên, cơ quan BHXH có nhiều giải pháp trong công tác thu và 
mở rộng đối tượng như rà soát qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp (đã rà soát 
14.000/49.000 đơn vị và tăng mới trên 3.700 đơn vị với trên 9.000 NLĐ); tăng cường đôn 
đốc, đối chiếu số đơn vị (đã đối chiếu trên 4.000 đơn vị và yêu cầu truy đóng BHXH cho trên 
2.000 NLĐ); thanh kiểm tra đột xuất; chuyển hồ sơ đơn vị nợ sang cơ quan Công an để tiến 
hành khởi tố; tăng cường tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện tại các xã, phường, tổ dân 
phố và tại các hộ gia đình; phát triển BHYT HSSV; tham mưu để UBND TP.HCM ban hành 
văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT… 

Sẽ xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch theo tháng 



Để hoàn thành kế hoạch năm 2020, ông Dương Văn Hào cho rằng, BHXH các địa phương 
cần tham mưu với Thành ủy, Tỉnh ủy ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy, chính quyền đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; giao tỷ lệ bao phủ 
BHXH, BHYT đối với từng quận, huyện (trong đó xây dựng cụ thể các nội dung, giải pháp 
thực hiện và giao cho các cấp, các ngành, các địa phương; đề xuất ngân sách địa phương hỗ 
trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình). 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT bằng nhiều hình thức khác nhau; gửi danh sách người tham gia đến hạn phải đóng 
BHXH tự nguyện, BHYT đến đại lý thu để đôn đốc, vận động đối tượng tiếp tục tham gia; 
triển khai rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ 
từ 3 tháng trở lên; thường xuyên bám sát đơn vị SDLĐ, cơ quan tài chính, cơ quan LĐ-
TB&XH để thực hiện chuyển tiền đóng BHXH, BHYT kịp thời; phối hợp chặt chẽ với Sở 
GD-ĐT, Sở LĐ-TB&XH triển khai BHYT HSSV năm học 2020-2021, phấn đấu 100% HSSV 
tham gia BHYT. Đặc biệt, phát động phong trào thi đua hằng tháng với chủ đề "Đẩy mạnh 
công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; công tác thu, giảm nợ 
năm 2020 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao". 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, góp ý, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu Ban 
Thu cần khẩn trương xây dựng kịch bản giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT; giảm nợ theo 
từng tháng cho BHXH các tỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng cụ thể từng vấn đề (số đối tượng 
tham gia, số tiền thu, số tiền nợ); đồng thời có những giải pháp chỉ đạo, giám sát, kiểm tra đôn 
đốc thực hiện, thậm chí phối kết hợp với các đơn vị tổ chức họp đánh giá kết quả; lên lịch làm 
việc với BHXH các địa phương để đôn đốc thực hiện. Bên cạnh đó, cần bố trí kinh phí, nguồn 
lực đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia, nhất là cần tuyên truyền theo nhóm 
đối tượng... 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng yêu cầu Vụ Thi đua-Khen thưởng đẩy mạnh thực 
hiện các giải pháp thi đua hoàn thành nhiệm vụ; động viên khen thưởng kịp thời các địa 
phương, cá nhân hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch được giao; chấm điểm “đúng, trúng” các 
địa phương hoàn thành và không hoàn thành kế hoạch. “Chính phủ yêu cầu các địa phương, 
bộ, ngành vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội nên lãnh đạo BHXH các địa phương 
phải nắm bắt tình hình địa phương mình, lúc nào cần tăng cường, chủ động và không đổ lỗi 
do đại dịch. Đặc biệt, BHXH các tỉnh tích cực phối hợp với các ngành liên quan khai thác số 
liệu đối tượng nghèo, cận nghèo, số DN… để dự kiến tăng giảm trong năm 2021... Từ đó, lên 
“kịch bản” ứng phó, tiếp cận các đối tượng để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, 
BHYT, nhất là về BHXH tự nguyện”- Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh. 

V.Thu 

 

 


