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Bưu điện tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020 

Sáng 27/9, Bưu điện tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương 
trình hiến máu tình nguyện "Bưu điện Việt Nam - những giọt máu hồng" năm 2020. 

 

Các đồng chí lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Hội CTĐ tỉnh thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên 
tham gia hiến máu. 

Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 120 cán bộ, viên chức, đoàn viên Công đoàn, đoàn 
viên thanh niên đến từ đơn vị trực thuộc cơ quan Bưu điện tỉnh; cán bộ, công nhân viên các đơn 
vị đối tác trên địa bàn tỉnh (PTI khu vực Nam Sông Hồng;  Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi 
nhánh Ninh Bình; Công ty Dai-ichi khu vực Ninh Bình);  Hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh đăng ký 
tham gia hiến máu tình nguyện.  

Dự kiến buổi hiến máu tình nguyện sẽ thu được 100 đơn vị máu, đóng góp vào "ngân hàng máu 
sống" cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. 

Đây là một trong những hoạt động thường niên, có ý nghĩa thiết thực, là dịp để mỗi cán bộ, công 
chức và người lao động Bưu điện tỉnh hiểu sâu sắc hơn về giá trị nhân văn của việc hiến máu 
nhân đạo, là nghĩa cử cao đẹp đối với sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, qua đây phát huy được 
sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong xã hội đối với hoạt động hiến máu cứu người. 

Tin và ảnh: Đức Lam 

 

 

  



Nguồn: Báo Mới 

Ngày đăng: 28/9/2020 
Mục: Xã hội 

Ðẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian qua, 
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới 
triển khai Chính phủ điện tử trong lĩnh vực BHXH. 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian qua, Bảo 
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT), hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới triển khai Chính 
phủ điện tử trong lĩnh vực BHXH. 

Ðẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công quốc gia 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến nay đã có 15 dịch vụ công của ngành BHXH, 
dịch vụ công liên thông với các bộ, ngành được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
Trong đó, có ba dịch vụ công nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo 
tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, gồm: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 
tử tuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp 
đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để 
trả lương ngừng việc đối với người lao động. 

Có thể thấy, với việc cung cấp các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của các bộ, 
ngành, địa phương nói chung và các dịch vụ công của BHXH Việt Nam nói riêng đã đem lại 
nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Thông qua đó, người dân, doanh nghiệp chỉ 
cần có một tài khoản duy nhất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là có thể thực hiện tất cả dịch 
vụ của các bộ, ngành, địa phương; tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, các địa 
phương tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải 
quyết TTHC, dịch vụ công... Ðặc biệt, các dịch vụ cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
phần lớn là các dịch vụ công mức độ 4 (người dân và doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến, nhận 
kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, không cần phải đi lại để gửi/nhận hồ 
sơ) cho nên giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người thực hiện dịch vụ công cũng như 
cơ quan cung ứng. Người dân có thể sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh 
toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện TTHC, dịch vụ công. Theo dõi toàn bộ quá 
trình giải quyết TTHC và xử lý phản ánh kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ, kể 
cả mã hồ sơ TTHC không thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của 
bộ, ngành, địa phương... 

Thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, tính đến ngày 31-8, ngành BHXH đã tiếp nhận và 
giải quyết gần 3.500 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, một số dịch vụ công có 
tần suất thực hiện lớn, như: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, mất là 1.499 trường 
hợp. Các dịch vụ công thanh toán trực tuyến như: gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; đóng 
tiếp BHXH tự nguyện là 925 trường hợp. Các dịch vụ công hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với 838 hồ sơ. Trong đó, có gần 300 hồ sơ hợp lệ được 
giải quyết, nhiều hồ sơ không hợp lệ chủ yếu do doanh nghiệp kê khai chưa đúng thông tin về 
mã đơn vị, mã cơ quan BHXH… Ðối với các hồ sơ không hợp lệ khi trả lại, BHXH Việt Nam 
đều có thông báo, hướng dẫn cho doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung thông tin, thành phần hồ 
sơ một cách chi tiết, cụ thể. 

Ðồng thời, để tạo thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện dịch 
vụ công về BHXH, BHYT, ngành BHXH đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ công của ngành tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Hiện, 



Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam đang cung cấp 19 trong số 27 dịch vụ trực tuyến 
mức độ 3, 4. Tính từ đầu năm 2020 đến ngày 31-8, toàn ngành đã tiếp nhận và giải quyết 52,7 
triệu hồ sơ giao dịch điện tử của hơn 500 nghìn đơn vị sử dụng lao động và hơn 7.000 cá 
nhân. 

Thanh toán không dùng tiền mặt 

Cùng với việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt, ngành BHXH đã xây 
dựng và đưa vào vận hành hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử liên thông với các phần 
mềm nghiệp vụ để thực hiện hạch toán tự động. BHXH Việt Nam đã ban hành kế hoạch thực 
hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền 
mặt; đồng thời giao chỉ tiêu phấn đấu số người, số tiền chi trả qua phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt cho BHXH các tỉnh cụ thể từng năm, với từng chế độ BHXH, trợ cấp 
thất nghiệp. 

Ước tính trong sáu tháng đầu năm 2020, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng 
tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 28% trong tổng số 
người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, tăng 4% so kết quả đạt được năm 2019; số người 
hưởng các chế độ BHXH một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn 
quốc đạt 44% trong tổng số người hưởng các chế độ BHXH một lần, tăng 7% so kết quả đạt 
được năm 2019; số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị 
bình quân trên toàn quốc đạt 69% trong tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 16% so 
kết quả đạt được năm 2019. 

Báo cáo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng cho thấy, trong kỳ chi trả tháng 8-2020, 
cơ quan bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng gần 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH hằng tháng, với tổng số tiền khoảng hơn 14 nghìn tỷ đồng, trong đó chi qua tài 
khoản cá nhân ATM cho khoảng 730 nghìn người với số tiền khoảng 4.125 tỷ đồng... 

Với những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua, liên tiếp trong ba năm 2017, 2018, 2019, 
BHXH Việt Nam đã giữ vững vị trí đứng đầu trong Bảng xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT 
trong khối các cơ quan thuộc Chính phủ. Ngành BHXH tiếp tục nỗ lực cùng các bộ, ngành, 
địa phương xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp ngày càng nhiều các tiện ích, giúp giảm 
thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân khi tham gia giao dịch với 
cơ quan BHXH. 

Thảo An 

 

 

  



Nguồn: BHXH Thái Nguyên 

Ngày đăng: 28/9/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện thành phố Thái Nguyên phối hợp với Bảo hiểm tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra 
quân Tuyên truyền chính sách BHXH Tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH 
tự nguyện, BHYT hộ gia đình 04 tháng cuối năm 2020 đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 
2020. Ngày 26/9/2020 Bưu điện thành phố Thái Nguyên tổ chức ra quân Tuyên truyền chính 
sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và thu thập thông tin khách hàng tiềm năng. 

Tới dự buổi ra quân có đồng chí Phan Thị Minh Giáp, Giám đốc Bưu điện thành phố Thái 
Nguyên; đồng chí Ngô Thị Phương Phó Trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng, 
BHXH tỉnh Thái Nguyên cùng với sự có mặt của các đồng chí nhân viên bưu điện thành phố 
Thái Nguyên cùng với các đồng chí chuyên viên phòng Truyền thông và PTĐT, BHXH tỉnh 
Thái Nguyên. 

Thay mặt hai cơ quan đồng chí Phan Thị Minh Giáp phát biểu trong buổi ra quân, trong đó 
nhấn mạnh: Tuyên truyền đảm bảo đúng chính sách theo quy định của pháp luật về BHXH; 
BHYT nêu bật được về ý nghĩa, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình. Mong rằng sau buổi quân lần này đạt kết quả tốt và sẽ là động lực để tiếp 
tục phấn đấu cho các tháng tiếp theo nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020. 

 

Quyết tâm, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong ngày ra quân 26/9/2020 

Sau buổi phát động, đoàn chia thành hai nhóm đi đến từng nhà người dân có đối tượng truyền 
thông phù hợp, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là người nông dân và người lao động 
trong khu vực phi chính thức tại tổ 7, tổ 8, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên để 
phát tờ rơi nhằm tuyên truyền cho dân hiểu về đối tượng tham gia, hình thức đóng, mức đóng, 
quyền lợi được hưởng. 

 Với phương châm mỗi cán bộ Bảo hiểm xã hội và cán bộ Bưu điện là một tuyên truyền viên 
tích cực, phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng hết khả năng của mình, tuyên truyền đầy 
đủ, hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện thuận lợi nhất đề người dân tham gia. Quyết tâm hoàn 
thành mục tiêu ngày ra quân cùng nhau tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đối 



tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên./. 

Ngô Thị Phương 

  



Nguồn: Báo Bưu điện 

Ngày đăng: 27/9/2020 
Mục: Bưu chính 

 



 

 

 

 


