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Nguồn: Báo Đồng Khởi 

Ngày đăng: 05/01/2021 
Mục: Sự kiện 

Triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh bưu điện năm 2021 

Ngày 5-1-2021, Bưu điện tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh năm 2021. Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Thị Lan 
Hương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đến dự. 

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao cờ thi đua cho đơn vị Bưu điện huyện Chợ 
Lách. 

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 cho thấy, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện 
nhiệm vụ dưới bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Doanh thu thực hiện trên 198 tỷ đồng, 
đạt 105% kế hoạch giao, thực hiện nộp ngân sách nhà nước 100%. Một số chỉ tiêu đạt vượt kế 
hoạch như: chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện (115%), bảo hiểm y tế hộ 
gia đình (125%). 

Định hướng kinh doanh năm 2021, đơn vị đặt mục tiêu doanh thu 206 tỷ đồng, tăng trưởng 
9% so với năm 2020. Tập trung kinh doanh 3 nhóm dịch vụ theo chủ trương của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam là: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền 
thông. Tiếp tục triển khai Quyết định  số 45/2016/QĐ-TTg về tham gia chuyển trả kết quả thủ 
tục hành chính, Nghị định số 61/NĐ-CP về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 

Mở rộng đến 100% bộ phận một cửa của UBND các huyện, xã đủ điều kiện. Tiếp tục phối 
hợp tốt với BHXH trong việc tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
bảo hiểm y tế hộ gia đình, thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu; công tác thu thuế khoán; 
chi trả chính sách an sinh xã hội: chi trả BHXH kịp thời chi đúng, chi đủ cho đối tượng thụ 
hưởng. 



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đánh giá cao và 
biểu dương những nỗ lực của tập thể ngành bưu điện. UBND tỉnh đề nghị: Ngành Bưu điện 
tiếp tục thực hiện các phương án kinh doanh theo định hướng chiến lược của ngành, hoàn 
thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tập trung triển khai kinh doanh và nâng cao chất lượng 
cung ứng sản phẩm, dịch vụ hiện có, triển khai các sản phẩm, dịch vụ cải tiến, nghiên cứu giải 
pháp kinh doanh phù hợp, khai thác tốt tiềm năng thị trường. Triển khai các giải pháp về quản 
lý điều hành, chú trọng nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động. 

Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích. Triển khai tiếp nhận và phát trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận 
một cửa của huyện, xã, đảm bảo an toàn, kịp thời. Thực hiện chuyển đổi số và chuyển đổi 
thành doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, nâng cao tinh thần phục vụ cộng đồng. 

Dịp này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực 
hiện nhiệm vụ năm 2020 cho Bưu điện tỉnh Bến Tre và 3 đơn vị bưu điện huyện. Bưu điện 
huyện Chợ Lách vinh dự nhận cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Tin, ảnh: Thanh Đồng 

 

 

  



Nguồn: Tin tức Du lịch 

Ngày đăng: 04/01/2021 
Mục: Lữ hành 

Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh - một điểm đến hấp dẫn 

Là một công trình kiến trúc có lịch sử hơn 100 năm, Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí 
Minh là một điểm đến hấp dẫn dành cho du khách cũng như người dân thành phố. 

 

Gương mặt đô thị ấn tượng 

Tòa nhà Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ tại số 2 Công trường Công xã 
Paris (quận 1), kế bên Nhà thờ Đức Bà và là một trong những công trình tiêu biểu của Sài 
Gòn - thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử và ghi dấu ấn trong quá 
trình phát triển Sài Gòn trước đây theo hình thái đô thị hiện đại châu Âu. Cùng với các công 
trình khác như: Nhà thờ Đức Bà, trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh, bến Nhà Rồng, chợ 
Bến Thành..., Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là một gương mặt tiêu biểu của 
kiến trúc đô thị và là một điểm tham quan thu hút khách du lịch. 

Công trình Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 1886 đến năm 
1891 theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Villedieu cùng phụ tá Foulhoux. Đó là một công 
trình đặc biệt về công năng và hình ảnh đô thị, gắn liền với sự phát triển của đô thị này. 

Công trình mang phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu kết hợp với nét trang trí châu Á. Tòa 
nhà có bố cục đăng đối với hai khối bên 2 tầng, khối giữa 3 tầng, mái dốc lợp ngói. Trên mặt 
đứng có nhiều ô cửa cuốn vòm trang trí khá cầu kỳ. Lối vào là một vòm cuốn lớn với mái 
sảnh bằng sắt. Trên mái sảnh có một chiếc đồng hồ tròn và tấm biển ghi năm xây dựng công 
trình: 1886 - 1891. Giữa các cửa sổ tầng trệt có các ô trang trí hình chữ nhật. Màu sắc nguyên 
thủy của tòa nhà là màu vàng đất nhạt, kết hợp với những đường gờ và phù điêu màu trắng 
cùng các ô cửa lá sách màu xanh lá. Màu sắc và kiến trúc của công trình hòa hợp với cảnh 
quan xung quanh, tạo thành một điểm nhấn trong không gian đô thị. 

Nội thất không gian giao dịch tòa Bưu điện Trung tâm gây ấn tượng với những hàng cột thép 
trang trí chi tiết tinh xảo cùng hệ vòm mái khung thép. Hệ vòm mái này tạo nên những ô cửa 
sổ lấy sáng ở đỉnh tường trên cao và từ mái. Đặc biệt, ở đây còn lưu giữ hai tấm bản đồ lịch 
sử là Saigon et ses environs, 1892 (Sài Gòn và vùng phụ cận, 1892) và Lignes télégraphiques 
du Sud Vietnam et du Cambodge, 1936 (Bản đồ đường dây điện tín của miền Nam Việt Nam 
và Campuchia, 1936). 



Điểm hẹn của người yêu thành phố 

Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có một vị trí đẹp trên Công trường Công xã 
Paris. Phía trước công trình là một khoảng sân rộng hướng ra vườn hoa phía Nhà thờ Đức Bà. 
Xung quanh đó là những công trình văn hóa, không gian đô thị có sự kết nối với Nhà thờ Đức 
Bà, Công viên 30-4, Đường sách Nguyễn Văn Bình. Nếu như Nhà thờ Đức Bà là chốn thâm 
nghiêm thì Bưu điện Trung tâm lại là không gian mở, không chỉ du khách mà người dân sở tại 
cũng thích tới đây. 

Bên trong công trình, ngoài không gian nội thất ấn tượng còn có một điều đặc biệt khác, đó là 
người viết thư tay thuê cuối cùng ở Việt Nam - cụ Dương Văn Ngộ, 90 tuổi, người có hơn 70 
năm gắn bó với ngành Bưu điện và tòa Bưu điện Trung tâm. Năm 1990, cụ nghỉ hưu và xin 
lãnh đạo Bưu điện cho phép được ngồi  ở một góc sảnh để viết và dịch thư thuê. Khách hàng 
của cụ là những người nghèo không biết chữ, người cần viết thư cho người nước ngoài, hay 
người không biết ngoại ngữ. Cụ có thể sử dụng thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh, và luôn 
mang theo cuốn từ điển cùng chiếc kính lúp. Hàng ngàn lá thư cụ viết đã tỏa đi khắp thế giới 
với nhiều câu chuyện cảm động về tình người suốt 30 năm qua. Sự có mặt của cụ ở Bưu điện 
Trung tâm gợi sự tương đồng với nét cổ kính của tòa nhà nhưng tương phản với cuộc sống đô 
thị hiện đại và công nghệ bưu điện đã có bước tiến rất xa. Với nét chữ của mình, cụ đã kết nối 
biết bao nhiêu con người trên thế giới. 

Anh Trần Minh Thông, một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đến Bưu điện để chụp ảnh 
cưới cho biết: “Chúng tôi chọn Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm để chụp ảnh cưới bởi 
đây là một không gian rất đẹp. Chúng tôi đã đến nơi này nhiều lần nhưng vẫn luôn cảm thấy 
thú vị”. Còn chị Nguyễn Khánh Linh, du khách từ Hà Nội tới, chia sẻ: “Là người yêu thích 
sưu tầm tem, tôi đã tới đây để mua tem làm kỷ niệm. Tôi rất ấn tượng với công trình này và 
đã ở đây rất lâu để nhìn ngắm, chụp ảnh. Đây quả là một điểm đến thú vị!”. 

 

 

 

 

  



Nguồn: Đảng bộ TPHCM 

Ngày đăng: 04/01/2021 
Mục: Xã hội 

Nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích 

 

Quầy dịch vụ bưu chính công ích được bố trí tại bộ phận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
của UBND Quận 2 (nay là TP Thủ Đức). 

Nhằm tiếp tục khắc phục các hạn chế, nội dung dự báo chưa đạt trong đánh giá Chỉ số cải 
cách hành chính (CCHC) và hướng tới thực hiện mục tiêu nâng cao Chỉ số CCHC của 
TPHCM giai đoạn 2020 - 2025, UBND TPHCM vừa có chỉ đạo một số giải pháp nâng cao 
Chỉ số CCHC. 

Theo đó, UBND TP giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện trực 
tiếp chỉ đạo việc rà soát, kiểm tra các nội dung đã tiếp nhận từ các chỉ đạo của các cơ quan 
Trung ương và của UBND TP, Chủ tịch UBND TP đối với các nhiệm vụ được phân công, để 
lập kế hoạch chi tiết (phân công rõ người trực tiếp phụ trách, tiến độ thực hiện, sản phẩm hoàn 
thành…), trong đó đặc biệt lưu ý đối với các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khiếu nại, phản 
ánh, kiến nghị. 

Đồng thời, chỉ đạo, phân công, bố trí nguồn lực hợp lý cho tổ chức pháp chế, công chức làm 
công tác pháp chế nhằm thực hiện đúng, đầy đủ quy định về xây dựng, rà soát, kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ, nội 
dung hoạt động của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo kế hoạch, chỉ đạo của 
UBND TP. 

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc công tác tinh giản biên chế theo mục tiêu đã đề ra. Thực 
hiện đúng quy định về công tác tuyển dụng, tiếp nhận không qua thi tuyển, bổ nhiệm chức vụ 
cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật 
cũng như các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương 
hành chính. 

Mặt khác, khẩn trương rà soát việc đáp ứng cơ sở vật chất, đường truyền dữ liệu tại các quận, 
huyện để triển khai các thủ tục hành chính ngành dọc ra tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp 
huyện, cấp xã. Thực hiện nghiêm việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức 



đối với quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đảm bảo thực 
hiện đầy đủ thư xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn theo các hình thức quy định tại Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2020 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Bên cạnh đó, UBND TP giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp tham 
mưu các giải pháp để nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công 
ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Báo chí TP đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về Chỉ số CCHC, kết quả khảo sát hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Hải Liên 

 

 

  



Nguồn: Báo An Ninh Thủ Đô 

Ngày đăng: 04/01/2021 
Mục: Xã hội 

Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội dịp Tết Nguyên đán 2021 

Trong tháng 1-2020, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội của hai tháng 1 và 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả. 

 

Chi trả lương hưu cần đầy đủ, kịp thời và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về 
việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trá 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2021. 

Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui Tết cổ 
truyền Tân Sửu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2021 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực vào cùng kỳ 
chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 năm 2021. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh căn cứ kế hoạch cấp kinh phí 
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, xây dựng kế 
hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2021 
vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2021. 

Bên cạnh đó, cần thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả, yêu cầu cơ quan Bưu điện 
thông báo cho người hưởng biết trong kỳ chi trả theo lịch tháng 1 năm 2021 sẽ chi trả lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai tháng. 

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả 
hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; Tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp 
thời, đúng kế hoạch và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam để được hướng dẫn, giải quyết. 

 

 
  



Nguồn: CTT Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 04/01/2021 
Mục: Tin tức 

Sôi động dịch vụ chuyển phát, các doanh nghiệp tăng tốc dịp cuối năm 

Những ngày cuối năm, các hoạt động kinh doanh, mua bán của người dân diễn ra sôi 
động, kéo theo đó, lượng đơn hàng của các đơn vị chuyển phát hàng hóa, bưu phẩm 
tăng đột biến. Đây là dịp thuận lợi nhất để các bưu cục, đơn vị vận chuyển tất bật dồn 
sức, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Số liệu từ Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc, toàn tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp hoạt 
đông trong lĩnh vực bưu chính. Năm 2020, doanh thu của lĩnh vực này đạt 400 tỷ đồng, tăng 
33% so với năm 2019. Mặc dù thời gian trước tết nguyên đán, lưu lượng khai thác, vận 
chuyển các sản phẩm bưu chính, báo chí đều tăng mạnh so với ngày thường nhưng các đơn vị 
bưu chính trên địa bàn tỉnh đã chủ động bố trí lao động, ca kíp hợp lý; tổ chức làm thêm ca, 
thêm giờ, thuê thêm lao động để tổ thực hiện công tác khai thác. Đặc biệt, các doanh nghiệp 
đã chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong kiểm quan hàng hóa, 
kiểm tra an ninh, chất lượng ở từng khâu, tránh xảy ra mất mát, lạc hướng, hư hỏng, lưu thoát 
bưu gửi được nhanh chóng. 

Tại Trung tâm khai thác, vận chuyển, Bưu điện tỉnh, hằng ngày, hoạt động của đơn vị được 
bắt đầu từ 5 giờ sáng. Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và nhu cầu gửi, nhận 
hàng hóa, bưu phẩm của người dân dịp cuối năm tăng từ 15-20% so với ngày thường nên 
Trung tâm đã phải bố trí tăng ca, thêm giờ cho nhân viên. Hiện cùng với việc bố trí đủ lực 
lượng chuyển phát liên tục 24/24 giờ, đơn vị đã phân công cán bộ theo dõi từng đơn hàng, 
từng chuyến thư đi - đến để điều động phương tiện, nhân lực đáp ứng kịp thời khi sản lượng 
tăng cao mà khả năng tại chỗ của các đơn vị không đáp ứng được. Đồng thời, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, làm tốt các khâu: Nhận, khai thác, vận chuyển, phát; bảo đảm hàng hóa, bưu 
gửi lưu thoát tốt; phân hướng chính xác, bảo đảm chỉ tiêu phát toàn trình của bưu gửi; nhập 
báo phát kịp thời, đúng quy định. Từ các giải pháp đồng bộ, năm 2020, có hơn 8,3 triệu bưu 
phẩm có số, gần 48 tấn bưu phẩm thường và gần 7 triệu ấn phẩm báo chí kịp thời đến tay 
khách hàng, đặc biệt, đơn vị không để xảy ra tình trạng nhầm lẫn, lạc hướng bưu phẩm. 

 

Khách hàng đến giao dịch tại Trung tâm khai thác, vận chuyển, Bưu điện tỉnh 

Theo ông Dương Xuân Toán, Phó  giám đốc Trung tâm khai thác, vận chuyển, Bưu điện tỉnh, 
với quyết tâm không để hàng hóa, bưu phẩm tồn đọng trong dịp tết nguyên đán, Trung tâm sẽ 



huy động tối đa nhân lực, có phương án tăng ca cho từng thời điểm, bảo đảm phục khách 
hàng đến hết sáng 30 Tết và chỉ nghỉ ngày mùng 1, mùng 2 Tết rồi quay trở lại phục vụ khách 
hàng từ sáng ngày 3 Tết. Đặc biệt, trước xu hướng và nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bưu 
phẩm qua hệ thống bưu chính sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, nhiều cơ hội phát triển 
đang mở ra cho dịch vụ bưu chính, tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bưu chính ngày càng 
có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, để ổn định và phát triển, tạo được niềm 
tin với khách hàng, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng ứng dụng, triển khai các phần mềm 
nghiệp vụ; duy trì thực hiện công tác 5s theo quy định của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam; 
đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sáng kiến, 
sáng tạo Vnpost để nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá thành và tăng thị phần… 

Lê Duyên 

 

 

 

  



Nguồn: TH Cao Bằng 

Ngày đăng: 04/01/2021 
Mục: Tin tức 

Tỷ lệ bao phủ BHYT tại Cao Bằng chiếm 97,8% dân số 

Năm 2020, do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của 
ngành Bảo hiểm xa hội (BHXH). Nhưng với tinh thần quyết tâm, BHXH tỉnh đã thực 
hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

 

Ảnh minh họa. 

Năm 2020, chỉ tiêu BHXH tự nguyên được giao gấp 3 lần so với năm 2019. Ngay trong thời 
điểm giãn cách xã hội, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã sáng tạo trong việc tuyên truyền qua 
hình thức livestream trên trang mạng xã hội; thực hiện các giải pháp linh hoạt trong giải 
quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT như: Chi trả lương hưu tại nhà; linh hoạt trong 
chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT. Đặc biệt là BHXH tỉnh đã hướng dẫn doanh nghiệp 
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất gặp khó khăn do dịch bệnh. 

BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tổ chức ra quân tuyên truyền chính sách BHXH và thực 
hiện vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn 
toàn tỉnh; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất 
nghiệp” cho các đối tượng. 

Đến nay, đã có trên 12.300 người dân tham gia BHXH tự nguyện, tăng 4.742 người so với số 
người năm 2019. Cao Bằng là một trong những địa phương được đánh giá có tỷ lệ người dân 
tham gia BHYT cao nhất cả nước với tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 97,8% dân số. 

Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Cao Bằng có 12 đơn vị hành chính 
cấp huyện, 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 8 phường và 14 thị trấn. Để đảm bảo 
quyền lợi khám, chữa bệnh cho người dân trong giai đoạn ban đầu, các cơ sở khám, chữa 
bệnh đã thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên cổng tiếp nhận dữ liệu. Ðồng 
thời, được hưởng đầy đủ quyền lợi theo địa chỉ, mã quyền lợi mới từ ngày trên hệ thống thông 
tin giám định BHYT cập nhật. Cùng với đó, các đơn vị kịp thời hướng dẫn người bệnh phải 
dùng thẻ BHYT mới cho lần khám, chữa bệnh sau khi được cấp lại. BHXH tỉnh đã thực hiện 
kịp thời cấp đổi trên 178.000 thẻ BHYT thay đổi thông tin do sắp xếp, sáp nhập các đơn vị 
hành chính. Bố trí cán bộ thường trực tại trụ sở BHXH huyện (cũ) nhằm đảm bảo tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính, cấp đổi thẻ cho người dân. 

Thúy Hằng 

 


