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Phát triển Bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ 

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 152 điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX), trong đó 
60% ở vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Đây cũng chính là lợi thế để Bưu 
điện - Văn hóa xã trở thành kênh truyền thông hiệu quả, góp phần đưa chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân. 

  

 

Điểm Bưu điện - Văn hóa xã Mường Lèo (Sốp Cộp) được đầu tư xây dựng khang trang để 
phục vụ nhân dân. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII “Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm 
mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng văn minh, con người phát triển toàn diện”, năm 1998, 
Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, nay là Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông 
Việt Nam (VNPT) đã thực hiện chủ trương triển khai xây dựng điểm BĐ-VHX trên phạm vi 
cả nước. Sự ra đời của mô hình điểm BĐ-VHX được ghi nhận là bước đi sáng tạo trong việc 
triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính, 
viễn thông phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn; đưa các dịch vụ bưu 
chính, viễn thông tiếp cận với người dân; tạo ra hệ thống điểm đọc bổ sung rộng khắp, phục 
vụ nhân dân đọc sách báo miễn phí... 

Trên địa bàn tỉnh, các điểm BĐ-VHX đi vào hoạt động đã dần khẳng định được sự thiết thực, 
tính đa mục tiêu của một loại hình dịch vụ bưu chính viễn thông, văn hóa gắn với địa bàn 
nông thôn, nơi chiếm khoảng 80% dân số làm đối tượng phục vụ. Để phát huy vai trò các 
điểm BĐ-VHX, ngành Bưu điện tỉnh đã trang bị cho mỗi điểm BĐ-VHX xã các trang thiết bị 
cần thiết, như: Bàn quầy giao dịch, cabin đàm thoại, tủ đựng sách báo, bàn ghế và các đầu 
sách, báo, nhiều điểm được trang bị internet để phục vụ nhân dân. 

Hiện tại, toàn tỉnh có gần 70 điểm BĐ-VHX chuyển sang hoạt động đa dịch vụ, đó là phục vụ 
công ích và tổ chức phát triển kinh doanh. Không chỉ dừng lại với các dịch vụ bưu chính 
truyền thống, hầu hết các điểm BĐ-VHX còn là nơi chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, chuyển 
phát các dịch vụ hành chính công, các ấn phẩm truyền thông của Đảng, nhà nước, các tổ chức, 
doanh nghiệp. Đồng thời, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, như huy động tiết kiệm Bưu điện, 
chuyển tiền Bưu điện, Bảo hiểm Bưu điện; phân phối hàng tiêu dùng về nông thôn, cung cấp 
sản phẩm sách, vở, lịch... 



Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đầu năm 2020, 
Bưu điện tỉnh đã triển khai thí điểm việc chuyển địa điểm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính từ UBND xã Mường Lèo (Sốp Cộp) sang điểm BĐ-VHX, nhằm 
nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng sự lựa chọn cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực 
hiện thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho cơ quan Nhà nước và người dân 
tại xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp. 

Để duy trì và phát triển điểm BĐ-VHX, Bưu điện tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công 
tác phối hợp giữa các chuyên quản dịch vụ và chuyên quản BĐ-VHX, quy định rõ vai trò và 
chức năng của chuyên quản dịch vụ đối với sự thúc đẩy kinh doanh tại BĐ-VHX; gắn hiệu 
quả hoạt động của chuyên quản BĐ-VHX tỉnh/huyện, điểm BĐ-VHX với trách nhiệm của 
Giám đốc bưu điện huyện, tỉnh. 

 

Ông Phùng Thế Hùng, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh 

Sau khi triển khai mô hình điểm BĐ-VHX sang hoạt động đa dịch vụ, doanh thu tăng trưởng 
mạnh qua các năm. Nếu năm 2015, doanh thu đạt 4 tỷ 171 triệu đồng, đến năm 2020 tăng lên 
hơn 17 tỷ đồng. Thu nhập nhân viên BĐ-VHX được cải thiện rõ rệt, từ mức 1 triệu 
đồng/người/tháng năm 2014, đến nay đã tăng lên 3-4 triệu đồng/người/tháng. 

  



 

Chị Lò Thị Tính, Nhân viên điểm BĐ-VHX Mường Lèo (Sốp Cộp) 

Nhờ thay đổi cung cách phục vụ và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ, trung 
bình mỗi tháng điểm BĐ-VHX Mường Lèo tiếp đón hơn 300 lượt người dân đến giao dịch, 
không còn cảnh chỉ mở cửa cho đúng giờ. Thu nhập cũng được tăng lên đáng kể, giúp tôi yên 
tâm gắn bó với nghề. 

 

Anh Vàng A Dạy, Xã Hua Nhàn (Bắc Yên) 

Gia đình có người nhà đi làm xa, cứ 3 tháng lại gửi tiền về, trước đây, tôi phải xuống tận Bưu 
điện huyện để lĩnh tiền, bây giờ chỉ cần ra điểm BĐ-VHX là đã nhận được tiền, tạo thuận lợi 
cho bà con, không mất thời gian đi lại nữa. 

Quỳnh Ngọc 
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Những kết quả khả quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Thời gian qua, việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (HS) thủ tục hành chính (TTHC) qua 
dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. 

 

Nhân viên bưu điện tỉnh Long An phân loại hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để chuyển 
phát 

BCCI được ví như "cánh tay nối dài", giúp các tổ chức, cá nhân chuyển phát trả kết quả hồ sơ, 
văn bản, giấy tờ hành chính công, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tăng tính 
công khai, minh bạch trong quá trình tham gia giải quyết TTHC của các cơ quan Nhà nước. 

Tại Long An, Bưu điện tỉnh đảm nhận nhiệm vụ nói trên, hỗ trợ chính quyền trong cải cách 
TTHC theo tinh thần Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Chính phủ về việc 
tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công ích và Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết TTHC. Theo đó, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các điểm giao 
dịch; bổ sung trang thiết bị hiện đại; không ngừng cải tiến, đơn giản hóa quy trình nội bộ, rút 
ngắn thời gian toàn trình bưu gửi. 

Chị Nguyễn Minh Hạnh (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chia sẻ: “Từ khi có tiếp nhận và trả 
kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tôi thấy vô cùng tiện lợi. Tôi 
và nhiều bà con khác không còn phải mất nhiều thời gian, công sức trực tiếp đến bộ phận 
“một cửa” làm TTHC. Tôi chỉ cần đến bưu cục gần nhất đăng ký, thậm chí ngồi ở nhà liên hệ, 
sau đó có nhân viên đến tận nơi hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hờ sơ (HS) 
đúng theo giấy hẹn”. 

Tại Quảng Bình, quy trình tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
bưu chính công ích ngày càng chặt chẽ, kịp thời và an toàn. Chất lượng dịch vụ bưu chính 
từng bước được nâng cao. 

Đặc biệt, từ sau khi Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, Bưu điện tỉnh đã bố trí 
1 bưu cục đặt tại Trung tâm để thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân giải 
quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được thuận lợi. Hiện nay, Bưu điện tỉnh có 58 



điểm phục vụ bưu chính công cộng thuộc Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; trong đó có 40 bưu cục và 18 điểm Bưu 
điện - Văn hóa xã. 

Anh Nguyễn Vũ Hoàng (Giám đốc một doanh nghiệp nhỏ ở Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết: 
“Dịch vụ bưu chính công ích thực sự đã phát huy hiệu quả với người dân và các doanh nghiệp 
nhỏ như chúng tôi. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, giá trị 
của dịch vụ này càng được khẳng định”. 

Tại An Giang, UBND tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân, DN sử dụng các dịch vụ công 
trực tuyến (dichvucong.angiang.gov.vn), thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường mạng; 
sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả TTHC. Đồng thời, tỉnh 
yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tiếp tục bố trí công chức, 
người làm việc đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện, xã 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận hồ sơ TTHC theo danh mục TTHC được Chủ 
tịch UBND tỉnh công bố được thực hiện thông qua 2 cách: nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng 
dịch vụ công trực tuyến của tỉnh: https://dichvucong.angiang.gov.vn và trả kết quả tại địa chỉ 
qua đường bưu điện; Hoặc cán bộ bưu điện trực tiếp đến nhận hồ sơ và trả kết quả tại địa chỉ. 

Thấy rõ ưu điểm của dịch vụ bưu chính công ích, tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh An Giang tiếp 
tục có công văn yêu cầu đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị 
xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 
dưới nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích, để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ, nhất là tuyên truyền cho 
cá nhân, tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Các đơn vị phải niêm yết công khai đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng 
thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị các danh mục thủ tục 
hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; thủ tục 
hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; 
đối tượng được miễn, giảm giá cước dịch vụ gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 
22/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và công bố số điện thoại, địa chỉ thư 
điện tử của Bưu điện để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ 
sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Đồng thời, các cơ quan chức năng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có tiếp nhận hồ sơ thủ tục 
hành chính, phối hợp chặt, hướng dẫn, tập huấn cho nhân viên bưu điện tiếp nhận, gửi hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tham mưu đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Theo dõi, đôn 
đốc, hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong triển 
khai danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính 
công ích; danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua 
dịch vụ bưu chính công ích, để phối hợp tháo gỡ vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị. 

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các 
thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh Sóc Trăng cũng đã đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua thời gian thực hiện cho thấy giải pháp này 
đã và đang đem lại kết quả tích cực. 

Bưu điện tỉnh Sóc Trăng từng bước trở thành cầu nối của các cơ quan hành chính nhà nước từ 
tỉnh đến cơ sở trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Việc thực hiện 



tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu chính không chỉ giảm chi phí, 
thời gian đi lại, tạo sự tiện lợi, thoải mái cho người dân, doanh nghiệp mà còn giúp rút ngắn 
thời gian giải quyết TTHC, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, giảm được 
tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính 
của tỉnh. Nếu như trước đây, cần làm TTHC thì người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành 
chính nhà nước thì bây giờ chỉ cần đến điểm bưu điện văn hóa gần nhất để nộp hồ sơ và nhận 
kết quả tại nhà. 

Thời gian qua, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong tỉnh Phú Thọ cũng đã tăng cường chỉ đạo việc giải quyết TTHC qua dịch vụ 
công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích, hạn chế thấp nhất người dân, doanh nghiệp đến Bộ phận một cửa của cơ quan 
Nhà nước. 

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Thông tin 
và Truyền thông tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện hỗ trợ 100% cước dịch vụ bưu chính 
công ích khi người dân sử dụng DVCTT mức 3, 4 trong 3 tháng kể từ ngày 21/5 đến hết ngày 
21/8/2020, trong đó 70% kinh phí trích từ nguồn ngân sách tỉnh, 30% kinh phí do Bưu điện 
tỉnh hỗ trợ. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công, 
thời gian qua, việc tham gia cung cấp các dịch vụ công của Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã đạt 
được kết quả nhất định, góp phần vào thành công bước đầu trong thực hiện chủ trương của 
Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính. 

Đến nay, Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 19 sở, ban, ngành và 10 UBND 
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng phối hợp tổ chức 
đào tạo các lớp tập huấn cho nhân viên và tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ cho người dân, 
tổ chức trên địa bàn tỉnh. Hệ thống điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh cũng đã được 
thiết lập và tổ chức quản lý mạng bưu chính công cộng rộng khắp tại 10 huyện, thị xã, thành 
phố. 

Thời gian qua, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ trên mạng lưới đã thực hiện nhiều giao dịch tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả đối với các TTHC, trong đó phát sinh nhiều là các dịch vụ tiếp nhận Hồ 
sơ Bảo hiểm Xã hội (giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, thất nghiệp), Cấp đổi Giấy phép Lái 
xe, Cấp lý lịch tư pháp, Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp bản sao bằng 
tốt nghiệp… Số lượng tiếp nhận hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn 
tỉnh năm 2017 là 2,264 hồ sơ, năm 2018 có 1,655 hồ sơ, năm 2019 có 1,852 hồ sơ. 

Việc về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ngày càng tăng 
cao điều đó cho thấy Hưng Yên đã chủ động vào cuộc triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-
TTg, thể hiện một bước đi quan trọng trong cải cách hành chính, hướng tới phục vụ người 
dân, tạo điều kiện cho người dân trong việc xử lý giải quyết các TTHC nhanh nhất, thuận tiện 
nhất, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính cũng như nâng cao chỉ 
số PCI của tỉnh. 

Tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, mới đây, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 
3/8/2020 về tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo Kế hoạch, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền trong 
việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hành chính thông qua hệ 
thống bưu chính công ích; qua đó tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá 
nhân, Kế hoạch đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tuyên 
truyền phổ biến sâu rộng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 



chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử 
tỉnh, trang thông tin điện tử các ngành, địa phương; Rà soát thủ tục hành chính phát sinh 
nhiều giao dịch, tổng hợp và đề xuất bổ sung vào danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Các đơn vị tiếp tục kết nối hệ thống thông tin cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống thông tin 
VNPost qua trục quốc gia NGSP, phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích để mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết thủ tục hành chính 
cho người dân và doanh nghiệp. 

Tại Cần Thơ, đến nay đã có 1.494 TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích 
(BCCI) và tính đến hết quý I năm 2020, Bưu điện thành phố đã nhận 1.856 hồ sơ 1 chiều, 194 
hồ sơ 2 chiều. 

Bưu điện thành phố phối hợp với 19 sở, ban, ngành, 9 quận, huyện của tỉnh, bố trí nhân viên 
tham gia tại bộ phận một cửa ở các đơn vị để thực hiện tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua 
dịch vụ BCCI. 

Đến nay, nhiều đơn vị trong tỉnh đã thực hiện quả công việc qua dịch vụ BCCI. Điển hình như 
2 đơn vị Công an, Bảo hiểm xã hội (BHXH), các giấy tờ như: căn cước công dân, hộ chiếu, 
hộ khẩu, thu hộ phí phạt vi phạm giao thông, chuyển phát tờ rời sổ BHXH… đã được chuyển 
phát nhanh, an toàn, đúng quy định đến tay người dân mà không cần phải trực tiếp đến làm 
việc tại trụ sở các cơ quan. 

Tại Khánh Hòa, từ đầu tháng 4/2020, Bưu điện tỉnh yêu cầu các bưu điện cấp huyện tăng 
cường tổ chức điều tin, thu gom hồ sơ. Các đơn vị đã tổ chức lực lượng chuyên trách dịch vụ 
công, phối hợp với UBND cấp xã bố trí các điểm tiếp nhận hồ sơ TTHC, bảo đảm đến tiếp 
nhận hồ sơ trong vòng 4 giờ kể từ lúc cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, 
điều phối nhân viên tiếp nhận kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa trong vòng 4 giờ kể từ 
lúc hệ thống điều tin báo đã có kết quả giải quyết. Việc điều tin và nhận tin thu gom được 
thực hiện 4 lần/ngày vào các giờ: 8, 10, 14, 16 giờ. Sau đó, bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ điều 
tin thu gom hồ sơ TTHC đến các đơn vị. Bưu điện tỉnh cũng thông báo rộng rãi đầu mối phụ 
trách điều tin - thu gom chung trên toàn tỉnh và tại 8 huyện, thị xã, thành phố. 

Anh Nguyễn Thành Trung (trú tại Nha Trang, Khánh Hòa) tâm sự: “Tôi buôn bán bất động 
sản nên công việc khá bận rộn trong khi thương xuyên phải làm các thủ tục liên quan đến các 
cơ quan quản lý Nhà nước. Trước đây, tôi phải sắp xếp công việc rất khó khăn để thực hiện 
các thủ tục hành chính nhưng nay thì mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều nhờ dịch vụ bưu chính 
công ích. Ngay cả trong lúc dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tôi vẫn thực hiện các thủ tục 
hành chính một cách thuận lợi”. 

Nhằm chủ động thích ứng với dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đã tận dụng lợi thế công nghệ 
thông tin, lập nhóm zalo phối hợp điều hành với Trung tâm Dịc vụ hành chính công trực 
tuyến tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông để xử lý nhanh các tình huống phát sinh. 

* Đây là bài viết tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền 
thông năm 2020 

Bài và ảnh: Nguyễn Vinh Quang - Mai Anh 

  



Nguồn: Báo Hà Nam 

Ngày đăng: 18/9/2020 
Mục: Kinh tế 

Tăng sức cạnh tranh trên thị trường giao hàng nhanh 

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chương trình TMĐT giai đoạn 2016-2020, hoạt động kinh doanh TMĐT trong tỉnh đã có sự 
phát triển mạnh mẽ, nhất là khoảng 3 năm trở lại đây với chỉ số TMĐT hiện xếp thứ 26/54 
tỉnh, thành phố đang ứng dụng TMĐT trên cả nước. TMĐT Việt Nam nói chung, tại Hà Nam 
nói riêng được nhìn nhận là “mảnh đất màu mỡ” cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao, 
nhận hàng phát triển khi số người dùng internet ngày càng tăng cao.  

 

Dịch vụ giao hàng của Vietnam Post được nhiều khách hàng sử dụng vì độ tin cậy cao. 

Thông tin từ Sở Công thương cho thấy, đến nay, Hà Nam đã có 100% số doanh nghiệp đầu tư 
máy tính kết nối internet tốc độ cao ADSL hoặc cáp quang; 100% doanh nghiệp sử dụng thư 
điện tử để giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp; 25% doanh nghiệp có trang thông tin 
điện tử cập nhật định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp; 5% 
doanh nghiệp tham gia website TMĐT đã thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công thương… 
Năm 2019, 70% số người dân của Hà Nam đã tiếp cận với internet. Trong tổng số gần 40 triệu 
người dân ở Việt Nam đã tham gia mua sắm trực tuyến, Hà Nam có khoảng 367.000 người 
(đạt trên 41,5% số người sử dụng internet). Nhờ đó, doanh thu bán lẻ trực tuyến hiện đã 
chiếm khoảng 4,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tỉnh.  

Cùng với tốc độ tăng trưởng cao của TMĐT, những năm gần đây cũng chứng kiến sự ra đời, 
phát triển mạnh mẽ của các đơn vị giao hàng với mạng lưới dịch vụ tiện lợi. Số liệu từ Sở 
Thông tin và Truyền thông cho biết, toàn tỉnh hiện có 8 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao, 
nhận hàng hóa. Trong đó, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Bưu chính Viettel (Viettel 
Post) là những đơn vị được khách hàng thuê nhiều nhất. Riêng trong quý II/2020, doanh thu 
từ dịch vụ giao hàng đạt trên 30,6 tỷ đồng với tổng số trên 1.000 thư, bưu phẩm được vận 
chuyển trong và ngoài nước. Ngoài những doanh nghiệp truyền thống như Vietnam Post, 
Viettel Post, những năm gần đây còn xuất hiện hàng loạt các đơn vị mới như: giao hàng 
nhanh, giao hàng tiết kiệm, J&T, Supership… Những doanh nghiệp này đang đóng vai trò 
quan trọng trong hoạt động bán lẻ trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

Sự xuất hiện ngày càng nhiều các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao hàng 
đã khiến “cuộc chiến” giành thị phần giao hàng ngày càng “khốc liệt” hơn. Để tăng năng lực 
cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp đã mở cửa hàng giao dịch tại tất cả các huyện, 



thành phố, thị xã; ứng dụng công nghệ trong vận hành, quản lý kho, đơn hàng; cải thiện dịch 
vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng với đa dạng các dịch vụ như: chuyển phát nhanh, 
chuyển phát hỏa tốc, chuyển phát tiết kiệm... Với các đơn hàng nội tỉnh, hầu hết các doanh 
nghiệp thực hiện vận chuyển trong ngày, còn những đơn hàng liên tỉnh được vận chuyển 
trong vòng 24-36 giờ. Không chỉ dừng lại ở dịch vụ giao, nhận hàng đơn thuần, nhiều doanh 
nghiệp còn mở rộng thêm nhiều dịch vụ mới, mang tính đặc thù để thu hút khách hàng như 
kiểm tra, đóng gói bao bì hàng hóa; cho thuê kho chứa hàng, mở sàn TMĐT…  

Tại Vietnam Post, nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ tại đây bởi mức độ tin cậy cao 
và bưu phẩm gửi bảo đảm an toàn. Ngoài ra, so với các đơn vị vận chuyển khác, Vietnam Post 
còn có ưu điểm là mạng lưới nhân viên phục vụ, chăm sóc khách hàng xuống tới tận tại 100% 
các xã, phường, thị trấn, tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc gửi, nhận hàng hóa. Để bảo 
đảm an toàn cho bưu phẩm, Vietnam Post đã trang bị rổ nhựa và hệ thống xe lồng lưới để 
thực hiện phân loại, sắp xếp hàng hóa theo rổ hoặc theo xe trước khi chuyển lên ô tô chở đi 
giao. 

Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Trọng Tài, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, 
Bưu điện tỉnh cho biết: Nếu như trước đây, khách hàng phải trực tiếp ra bưu điện để gửi đồ thì 
hiện nay với việc cài đặt ứng dụng Vietnam Post, khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin về 
đơn hàng, nhân viên của Vietnam Post sẽ đến tận nơi để thu gom hàng hóa. Với ứng dụng 
này, khách hàng còn có thể theo dõi được tỷ lệ đơn hàng được giao thành công, số tiền hàng 
mà Vietnam Post đã thu hộ… Trong khi nhiều đơn vị giao hàng chỉ hỗ trợ cho lưu kho sản 
phẩm (đối với sản phẩm chưa giao thành công) trong 2-3 ngày thì Vietnam Post đồng ý cho 
khách hàng được lưu kho theo thời gian yêu cầu. Với lượng đơn hàng mua trực tuyến ngày 
càng tăng, Vietnam Post có kế hoạch xây dựng thêm một kho chứa hàng rộng 5.000 m2 tại thị 
trấn Đồng Văn (thị xã Duy Tiên) để đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

Như vậy, với tiềm năng của ngành TMĐT, thị trường giao hàng có rất nhiều cơ hội để đổi 
mới, phát triển. Mỗi doanh nghiệp cần có chiến lược riêng để nâng cao năng lực cạnh tranh 
như đầu tư vào công nghệ để rút ngắn thời gian giao hàng, bảo đảm chất lượng bưu phẩm hay 
sáng tạo ra các dịch vụ đặc thù...  

Nguyễn Oanh 

 

  

 

  



Nguồn: CTT Sơn La 

Ngày đăng: 18/9/2020 
Mục: Tin tức 

Kế hoạch tăng cường triến khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh 

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về tăng cường triển 
khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ 
bưu chính công ích. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền 
trong phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích; Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo 
tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời bảo đảm vai trò 
của Bưu điện tỉnh trong cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích; sự phối hợp giữa Bưu điện tỉnh với tổ chức, cá nhân và cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết TTHC. 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Đề 
nghị Sở Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên 
truyền, phổ biến về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích để tổ chức cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ. UBND các huyện, thành phố, các sở, ban 
ngành rà soát, thông báo công khai danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…Công khai trên Cổng Thông tin điện 
tử của tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và niêm yết tại Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố; Tăng cường 
đào tạo, tập huấn cho nhân viên bưu điên về tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC; Nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của 
tỉnh, đảm bảo kết nối mạng thông tin với Bưu điện tỉnh để phối hợp trong việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. Do đó việc triển khai thực hiện cung ứng các dịch vụ tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân 
phải được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, toàn diện; Xác định cụ 
thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và cách thức phối hợp thực hiện của các 
cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ… 

 

  



Nguồn: CTT Quận Tân Bình 

Ngày đăng: 17/9/2020 
Mục: Tin tức 

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích 
nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay diễn biến ngày càng phức tạp, để thực hiện tốt chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận Tân 
Bình, nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính, Phòng Tư pháp quận Tân Bình khuyến 
nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch hồ sơ hành chính nói chung, hồ sơ hộ tịch nói 
riêng tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình hạn chế đi lại, gặp gỡ, tiếp xúc, tập trung đông 
người để thực hiện các thủ tục hành chính khi chưa thấy thật sự cần thiết. 

 

Trường hợp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch hồ sơ hành chính lĩnh vực hộ tịch, 
Phòng Tư pháp quận Tân Bình khuyến nghị: 

1. Các tổ chức, cá nhân hãy thực hiện đăng ký trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tại địa 
chỉ: http://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn; Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố tại địa 
chi: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn; Trang đăng ký hộ tịch trực tuyến của Bộ Tư 
pháp tại địa chỉ: https://hotichtructuyen.moj.gov.vn/ và dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế 
tập trung đông người, tránh việc lây lan dịch bệnh Covid-19. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của Bưu điện trong thời gian này sẽ được áp dụng giá 
cước ưu đãi giảm 20%. 

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch, người yêu cầu 
cần thực hiện các thao tác sau: 

Bước 1: Truy cập vào Hệ thống đăng ký dịch vụ công trực tuyến bằng một trong ba địa chỉ 
sau: 

1. Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Tân 
Bình: http://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn; 

2. Trang dịch vụ công trực tuyến của Thành phố: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn; 

3. Trang đăng ký hộ tịch trực tuyến của Bộ Tư pháp tại địa 
chỉ: https://hotichtructuyen.moj.gov.vn/. 

Bước 2: Chọn tỉnh/thành giải quyết hồ sơ: “Thành phố Hồ Chí Minh” 

- Chọn loại thủ tục cần đăng ký; 



- Chọn đơn vị giải quyết hồ sơ. 

Bước 3: Nhập thông tin Tờ khai đăng ký. 

Bước 4: Kiểm tra, xác nhận thông tin tờ khai gửi đến cơ quan tiếp nhận. 

Bước 5: Nhận mã số đăng ký và kết thúc thủ tục. Người yêu cầu cần ghi lại mã số để tra cứu 
kết quả giải quyết hồ sơ, đóng phí và nhận kết quả. 

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch hiện đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình như sau: 

1. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

2. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; 

3. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; 

4. Cấp bản sao trích lục hộ tịch; 

5. Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; 

6. Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết 
tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. 

 

 

  



Nguồn: Báo Nam Định 

Ngày đăng: 18/9/2020 
Mục: Tin tức 

Phát hành bộ tem giới thiệu "Văn hóa Óc Eo" 

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh An Giang phát hành bộ tem “Văn 
hóa Óc Eo” giới thiệu các hiện vật được công nhận là “Bảo vật quốc gia”. Đây là hoạt động 
nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lòng tự hào và trách nhiệm của người dân trong công 
tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của người Việt Nam, khẳng định chủ quyền 
lãnh thổ của nước ta qua nhiều thế kỷ. Bộ tem gồm ba mẫu và một blốc được thiết kế tràn lề. 

 

Các khách mời xem triển lãm các bộ tem. Ảnh: Tô Văn 

Blốc của bộ tem là hình ảnh bộ tượng Linga - Yoni Đá Nổi (niên đại: thế kỷ V-VI). Tượng 
nguyên mẫu của bộ Linga - Yoni có cấu trúc ba phần rời, ghép lại thống nhất với nhau. Hiện 
vật được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ họa. Tem có khuôn khổ 24x49,5 (mm), blốc 
80x100 (mm). Hình ảnh các hiện vật được đặt trên nền màu nâu đậm, làm tôn thêm vẻ đẹp 
huyền bí của các mẫu vật thuộc nền văn hóa Óc Eo. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu 
chính công cộng từ ngày 20-8-2020 đến ngày 30-6-2022. 

Cuộc thi ảnh “Kiên cường Việt Nam” 

Mạng lưới Quan hệ công chúng Việt Nam (VNPR) vừa chính thức phát động cuộc thi ảnh 
“Kiên cường Việt Nam - Resilient Vietnam”, với mục đích lan tỏa những hình ảnh ấn tượng 
về dân tộc Việt Nam kiên cường trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19. 

Cuộc thi dành cho tất cả người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam, 
không hạn chế độ tuổi; với hai hạng mục giải thưởng: Ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp 
và ảnh chụp bằng điện thoại. Ảnh dự thi phải được chụp tại Việt Nam từ ngày 23-1 đến 30-9-
2020, kể về những nỗ lực của người dân, chính quyền, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp… 
trong hoạt động phòng, chống và cùng nhau vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra. 
Mỗi cá nhân có thể tham gia nhiều nhất 5 ảnh. Thời gian nhận ảnh từ ngày 24-8 đến 30-9-
2020 qua website vnpr.vn/kiencuongvietnam hoặc qua email admin@vnpr.vn. Lễ công bố và 
trao giải dự kiến tổ chức ngày 10-10-2020 qua hình thức sự kiện trực tuyến và livestream trên 
Fanpage của VNPR. 

Triển lãm tranh truyện Nhật Bản 



Một triển lãm riêng về tranh truyện Ehon của Nhật Bản cùng hai nhân vật chuột đồng nổi 
tiếng Gư-ri và Gư-ra diễn ra vào tháng 9 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt 
Nam, số 27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là sự kiện do Trung tâm Giao lưu 
Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cùng với Mọt sách Mogu thực hiện. Mọt sách Mogu là dự án 
đọc sách miễn phí của Công ty More Production Việt Nam dành cho trẻ em từ năm 2014.  

“Gư-ri và Gư-ra” là loạt truyện nhiều tập Ehon về hai chú chuột đồng sinh đôi tên gọi là Gư-ri 
và Gư-ra, do hai chị em tác giả Rieko Nakagawa và Yuriko Omura sáng tạo nên. Bộ sách 
được xuất bản lần đầu năm 1963, ban đầu là một seri truyện ngắn với tên gọi “Tamago” (tạm 
dịch: Quả trứng) trên tạp chí “Hana no tomo” (tạm dịch: Bạn đồng hành của người mẹ) dành 
cho các bậc phụ huynh. Bộ sách “Gư-ri và Gư-ra” đã được dịch ra 14 thứ tiếng và phát hành 
hơn 20,8 triệu bản trên khắp thế giới. Cho đến nay, nhiều bậc cha mẹ và các con thuộc hai thế 
hệ vẫn tiếp tục là độc giả của bộ sách. 

Triển lãm trưng bày chín bức vẽ trích từ tập sách đầu tiên của năm 1963, cùng những bức vẽ 
cỡ lớn được in thành tranh tường, tạo nên một không gian giống như thế giới của hai chú 
chuột nhỏ trong truyện. Một số bản sách gốc bằng tiếng Nhật và một vài tập truyện tiếng Việt 
cũng được trưng bày tại đây. Các em nhỏ có thể đọc tại chỗ những bản in tiếng Việt của bộ 
sách. Ngoài ra, công thức làm bánh Castella nổi tiếng của hai chú chuột cũng được giới thiệu 
tại triển lãm. Triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến hết 30-9 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật 
Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội./. 

  



Nguồn: Báo Giao thông 

Ngày đăng: 17/9/2020 
Mục: Thị trường 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Vận động, tuyên truyền sâu rộng đến người dân 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020, thời gian qua, ngành BHXH tỉnh đã 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN 
của trung ương, của tỉnh đến người dân, người lao động. 

Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền và lập 
dự toán kinh phí tuyên truyền để các đơn vị triển khai thực hiện. Ngành đã ban hành một loạt 
các kế hoạch triển khai đợt cao điểm tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 
ngành, tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, Ngày BHYT Việt Nam... 

 

Nhân viên BHXH huyện Tiên Yên và Bưu điện huyện Tiên Yên vận động người dân trên địa 
bàn huyện tham gia BHXH tự nguyện. 

Hình thức tuyên truyền phong phú, sâu, sát đến cơ sở. Ngành đã phối hợp với Sở Lao động 
Thương binh - xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối 
thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và các chính sách pháp luật khác liên quan đến 
người lao động, doanh nghiệp năm 2020 đến đại diện một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trên địa bàn; đồng thời phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tư vấn, hướng dẫn thực hiện chế 
độ, chính sách BHXH, BHTN đối với doanh nghiệp và người lao động đang làm việc tại các 
đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Cùng với đó, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động trên các 
tuyến phố chính, các khu dân cư, các khu chợ truyền thống, trung tâm thương mại tại thành 
phố Hạ Long và 11 huyện, thị xã, thành phố về các chính sách, ý nghĩa của việc tham gia 
BHXH, trong đó có BHXH tự nguyện, BHYT... 

Các kênh thông tin báo chí cũng được ngành vận dụng để thực hiện thông tin, tuyên truyền. 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông tỉnh thực 
hiện nhiều chuyên đề về “Bảo hiểm xã hội với cuộc sống”. “Phổ biến chính sách BHXH”; 
đăng tải hàng trăm tin, bài về hoạt động của ngành, các chính sách mới liên quan, các hoạt 
động của BHXH tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; phương án 
chi trả lương hưu đến với người thụ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa 
bàn toàn tỉnh; vấn đề về chi trả trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ... 



Với việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về BHXH, BHYT... đã góp phần tạo niềm 
tin của người dân, từ đó việc vận động người dân tham ra BHXH, BHYT cũng dễ dàng hơn. 8 
tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh khai thác, phát triển thêm 277 đơn vị, với 902 lao động tham 
gia BHXH, BHYT; khai thác và phát triển 1.477 người tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, 
tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh đạt 93,8%; 12.156 người tham gia BHXH tự 
nguyện, tăng 4.085 người so với cùng kỳ năm 2019... Điều này đã góp phần đảm bảo an sinh 
xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Thu Nguyệt 

 

 


