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Bưu điện chuyển phát gần 1.000 bưu gửi hỏa tốc dịp Tết Nguyên đán 

Theo báo cáo nhanh của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa được công bố chiều 17/2, gần 
1.000 bưu gửi hỏa tốc là các văn bản, tài liệu quan trọng của Đảng và Nhà nước đã được 
chuyển phát thành công trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

Cụ thể, từ đêm Giao thừa đến ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post) đã chuyển phát hỏa tốc thành công gần 1.000 bưu gửi hỏa tốc là các văn bản, tài liệu 
quan trọng của Đảng và Nhà nước để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong những 
ngày nghỉ Tết. 

Cũng theo báo cáo, lưu lượng khai thác, vận chuyển các sản phẩm bưu chính, báo chí trong 
thời gian trước Tết đều tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Do chủ động bố trí thêm 
lao động, tổ chức ca kíp hợp lý nên tất cả các bưu gửi, báo chí được lưu thoát kịp thời. 

 

Bưu điện Việt Nam đã chủ động bố trí thêm lao động, tổ chức ca kíp hợp lý đảm bảo lưu thoát 
hàng hóa kịp thời 

Riêng đối với lĩnh vực phát hành báo, tạp chí Tết, Vietnam Post đã tổ chức khai thác trên 200 
ấn phẩm báo Tết với sản lượng phát hành gần 542 nghìn tờ/cuốn với trọng lượng vận chuyển 
đạt gần 350 tấn. 

Trong thời gian giáp Tết, yêu cầu gửi, nhận tiền tăng so với ngày thường, đặc biệt đối với 
dịch vụ chuyển tiền nhanh và chuyển tiền quốc tế. Sản lượng phát hành và phát trả dịch vụ 
chuyển tiền trong nước bình quân đạt gần 50 nghìn phiếu/ngày; lượng tiền luân chuyển cũng 
tăng cao, đạt khoảng 200 tỷ đồng/ngày. Sản lượng chuyển tiền quốc tế khoảng 110 phiếu 
đến/ngày, tổng số tiền đến khoảng 50.000 USD/ngày. Sản lượng phiếu chuyển tiền COD 
trung bình đạt gần 300.000 phiếu với số tiền thu hộ đạt 150 tỷ đồng. 

Giáp Tết cũng là thời gian “nóng” đối với các dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện, tín dụng hưu trí, 
công chức viên chức, lực lượng vũ trang. Số lượng giao dịch bình quân hàng ngày đạt 10.500 
giao dịch với số tiền nhận trả hơn 1.000 tỷ đồng/ngày. Số dư Tiết kiệm Bưu điện toàn mạng 
lưới Bưu điện đạt khoảng 66.300 tỷ đồng. 



Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19, triển khai Chỉ thị số 05 ngày 28/1/2021 
của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19, Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án chi trả để đảm bảo 
an toàn phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo công tác an sinh xã hội, giúp các đối tượng trên 
địa bàn có điều kiện nhận trợ cấp kịp thời, giảm bớt khó khăn trong những ngày giáp Tết. 

Vietnam Post đã phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm, ngành Lao động – Thương binh và 
Xã hội cùng các địa phương để triển khai các phương án chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi 
người có công, bảo trợ xã hội, nhất là tại các tỉnh đang là “điểm nóng” dịch Covid-19 như Hải 
Dương, Quảng Ninh, thậm chí tổ chức chi trả ngay tại các địa phương bị phong tỏa. 

Ngay trong những ngày trước Tết Nguyên đán, Vietnam Post đã tập trung chi trả an toàn gần 
28.000 tỷ đồng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 1 và tháng 2/2021 cho người 
hưởng ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời hoàn thành chi trả lương hưu kèm tiền 
quà Tết từ UBND các tỉnh, thành phố tới người nhận chế độ hưu trí. 

Ngoài ra, Vietnam Post cũng đã chi trả thành công trên 800 tỷ đồng tiền trợ cấp ưu đãi người 
có công tháng 1/2021 và tiền quà Tết cho các gia đình chính sách tại 20 tỉnh. Đồng thời chi trả 
hàng nghìn tỷ đồng tiền bảo trợ xã hội cho người hưởng tại các địa phương. 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam, ngay trong ngày làm việc đầu 
tiên sau kì nghỉ Tết, lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị đã bắt tay ngay vào công việc. Các 
đơn vị không tổ chức đi chúc Tết, du xuân trong thời gian làm việc. 

“Từ tập thể các đơn vị đến từng cá nhân người lao động đều hành động quyết liệt ngay từ 
ngày đầu năm để tăng tốc một cách thần tốc, thực hiện thành công mục tiêu doanh thu đạt gần 
30.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 560 tỷ đồng vào năm 2021. Đặc biệt sẽ tạo nên những đột phá 
mới về thu nhập cho người lao động trong thời gian tới”, ông Chu Quang Hào chia sẻ. 

Bình Minh 

 

  



Nguồn: Báo Bình Định 

Ngày đăng: 19/02/2021 
Mục: Tin tức 

Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến để phòng dịch Covid-19 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp 
phòng, chống dịch Covid-19 và để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
tại Trung tâm như sau: Yêu cầu bắt buộc toàn thể công chức, viên chức, nhân viên và các tổ 
chức, cá nhân liên hệ công tác thực hiện các quy định của Bộ Y tế và của tỉnh; trong đó phải 
được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m, khai báo 
y tế. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công từ chối phục vụ những tổ chức, cá nhân không chấp hành 
các biện pháp chống dịch nêu trên. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định tại địa chỉ: 
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn; Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 
https://dichvucong.gov.vn và dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm giao dịch của Bưu điện, 
để hạn chế việc tập trung đông người tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

NGỌC QUỲNH 

  

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Sức khỏe đời sống 

Ngày đăng: 19/02/2021 
Mục: Bảo hiểm 

Gần 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, gấp 5 lần năm 2015 

Hết năm 2020, diện bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, 
đạt trên 33% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó có gần 1,1 triệu người tham gia 
BHXH tự nguyện, tăng gần gấp đôi so với năm 2019, tăng 1,2% so với chỉ tiêu tại Nghị 
quyết số 28-NQ/TW và tăng gấp 5 lần so với năm 2015. 

Bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH 

Với mục tiêu ngày càng có nhiều người được bảo đảm an sinh xã hội sau khi hết tuổi lao 
động. Chính sách BHXH tự nguyện ra đời từ năm 2008 nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao 
động ở khu vực phi chính thức được tham gia BHXH. Sau 10 năm triển khai, đặc biệt là từ 
nửa cuối năm 2018 đến nay, cùng với định hướng chính trị thực hiện “BHXH toàn dân” được 
khẳng định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, công tác phát triển BHXH tự nguyện đã có nhiều 
bứt phá. 

Nhận xét về thành quả của hoạt động phát triển BHXH tự nguyện của ngành BHXH Việt 
Nam, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho biết: Nhìn tổng thể, các chính sách 
xã hội của chúng ta trong thời gian qua có chuyển biến tích cực. Một số lĩnh vực đạt kết quả 
vượt bậc. Đáng chú ý, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng như thiên tai bão lũ, song với 
những giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp, nên công tác phát triển đối tượng 
tham gia BHXH, BH thất nghiệp vẫn đạt được kết quả tích cực. 

Đánh giá cao về những kết quả của ngành BHXH Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các 
vấn đề xã hội của Quốc hội Lê Thị Nguyệt cho biết, trong 25 năm qua, với trọng trách được 
QH, Chính phủ giao, ngành BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện hiệu quả 
chính sách BHXH, BHYT nhằm đảm bảo an sinh cho người dân, đạt được nhiều kết quả đáng 
chú ý. 

“Kết quả nổi bật là số người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT không ngừng tăng nhanh. 
Bình quân mỗi năm có hàng chục triệu người hưởng chế độ BHXH, việc chi trả chế độ 
BHXH, BHYT đã được thực hiện kịp thời, phương thức chi trả được đổi mới theo hướng 
phục vụ, bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân”- bà Nguyệt nhấn mạnh. 

 

Ngành BHXH đã và đang tích cực tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện để hút người 
dân tham gia. 



Nỗ lực để đạt 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Bên cạnh những thành quả ấn tượng đạt được trong những năm qua, Thứ Trưởng Bộ LĐ-
TB&XH Nguyễn Bá Hoan cũng chỉ ra một số nguyên nhân khiến công tác mở rộng đối tượng 
tham gia BHXH, BH thất nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: không ít lao động 
khu vực phi chính thức, nông dân chưa có thói quen tham gia BHXH để chủ động lo cho tuổi 
già. Để giải quyết khó khăn này, một mặt cần tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 
thức cho người dân về sự cần thiết chủ động lo cho tuổi già đặc biệt trong bối cảnh xu hướng 
già hóa của Việt Nam thuộc nhóm nhanh nhất trên thế giới vào thời gian tới. Bên cạnh đó, 
trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật BHXH, Bộ LĐ-TB&XH cũng sẽ chủ động phối hợp 
với Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam nghiên cứu cách thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối 
với người dân tham gia BHXH tự nguyện linh hoạt hơn. 

Tiếp đến, trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh, thiên tai, bão lũ làm ảnh hưởng nhiều 
đến sức khỏe của doanh nghiệp (DN) dẫn đến việc tham gia BHXH bắt buộc cho người lao 
động gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh hàng loạt chính sách của Nhà 
nước hỗ trợ cho DN thì ngành BHXH cũng cần tăng cường kiểm tra để xử lý điểm một số DN 
cố tình trốn tránh trách nhiệm tham gia BHXH, thậm chí cố tình chiếm dụng phần tiền đóng 
BHXH của người lao động làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. 

Mục tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW đặt ra đến năm 2021 phải đạt 35% số lao động trong độ tuổi 
tham gia BHXH, khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp. 
Theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới, ngành 
BHXH Việt Nam cần tập trung một số việc: Phối hợp với ngành thuế để rà soát các đối tượng 
có phát sinh thuế nhưng chưa tham gia BHXH, con số này theo báo cáo của BHXH Việt Nam 
khoảng hơn 3 triệu người; Phối hợp với Tổng công ty Bưu điện và các tổ chức khác tích cực 
tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; 

Bên cạnh đó, ngành BHXH Việt Nam cần chủ động phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH trong việc 
triển khai thực hiện thành công Quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên 
truyền BHXH. Thông qua đó, chú trọng công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đầy đủ 
hơn tầm quan trọng, tính thiết yếu của chính sách BHXH đối với chính cuộc sống của mỗi 
người. BHXH Việt Nam cũng cần nghiên cứu đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và 
phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng 
miền, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia BHXH; 
qua đó thu hút sự tham gia tích cực của nông dân, lao động khu vực phi chính 
thức...                   

Nguyễn Hoàng 

 

  



Nguồn: báo Gia Lai 

Ngày đăng: 19/02/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu điện Kông Chro nỗ lực phục vụ người dân và doanh nghiệp 

Với mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp, Bưu điện huyện Krông Chro (tỉnh 
Gia Lai) luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đặc biệt với Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. 

 

Thủ tục hành chính ở các lĩnh vực được niêm yết công khai, minh bạch ngay trụ sở Bưu 
điện huyện Kông Chro. Ảnh: Phương Vi 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) được UBND huyện Kông Chro 
chuyển giao sang Bưu điện huyện ngày 25-1. Mặc dù là thời điểm cận Tết Tân Sửu 2021 song 
cơ sở vật chất cũng như nhân lực đều được Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện chuẩn bị kỹ 
lưỡng. Trụ sở của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC nằm ở vị trí trung tâm của Bưu điện 
huyện, khang trang, sạch đẹp. 

Ông Nguyễn Tô Anh Dương-Giám đốc Bưu điện huyện Kông Chro-thông tin: “Để chuẩn bị 
tiếp nhận nhiệm vụ này, chúng tôi đã tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh chuẩn bị đầy đủ 
trang-thiết bị và cử người đi học hỏi kinh nghiệm ở các đơn vị bạn cũng như tại Văn phòng 
UBND huyện từ 2 tháng trước. Từ nay đến 2 tháng tiếp theo, cán bộ Văn phòng UBND huyện 
tiếp tục hỗ trợ để cán bộ, nhân viên Bưu điện huyện nắm vững nghiệp vụ, từng bước thay thế 
để thực hiện tốt nhiệm vụ này. Hiện tại, Bưu điện huyện bố trí 2 cán bộ, nhân viên trực tiếp 
tiếp nhận hồ sơ và 1 nhân viên luân chuyển hồ sơ đi-đến tất cả các phòng, ban của huyện để 
xử lý với tần suất 4 lần/ngày”. 

Tính đến ngày 17-2, đơn vị đã tiếp nhận 239 hồ sơ, trong đó, lĩnh vực đất đai có 93 hồ sơ. 
Bưu điện huyện đã tiếp nhận trả 172 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Chất lượng dịch 
vụ cũng như thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên Bưu điện huyện đã nhận được phản hồi 
tích cực từ người dân. 

  



Ông Phạm Đức Thanh (tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro) bày tỏ: “Khi đến đây để 
nộp hồ sơ TTHC, tôi được nhân viên hướng dẫn rất tận tình, chuyên nghiệp. Khu vực bố trí 
tiếp nhận hồ sơ rộng rãi, bàn ghế đầy đủ. Tôi hy vọng mô hình này ngày càng hiệu quả, nâng 
cao chất lượng để người dân 
được hưởng lợi”. 

Giám đốc Bưu điện huyện 
Kông Chro cũng cho biết 
thêm, thời gian tới, đơn vị có 
kế hoạch nâng số cán bộ, nhân 
viên lên 4 người để đáp ứng 
yêu cầu công việc, kịp thời 
giải quyết yêu cầu của người 
dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

“Ban đầu, chúng tôi cũng gặp 
một số khó khăn về nhân lực 
song đã cố gắng và sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng trong thời gian đến. Điều thuận lợi là nhân 
viên Bưu điện có thái độ nhã nhặn, nhiệt tình hỗ trợ người dân và tổ chức, tích cực luân 
chuyển hồ sơ tiếp nhận đến các cơ quan chuyên môn giải quyết trong thời gian sớm nhất, thực 
hiện đúng cam kết và quy trình, quy định, tạo sự tín nhiệm trong cán bộ và người dân”-ông 
Dương nhấn mạnh. 

Nói về mô hình này, ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-tin tưởng: 
“Việc chuyển giao Bộ phận một cửa từ UBND huyện sang Bưu điện huyện phù hợp với chủ 
trương cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh. Việc chuyển giao 
này có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giúp người dân, tổ chức trong huyện được 
phục vụ và hỗ trợ đầy đủ khi thực hiện TTHC, giảm thiểu tối đa thời gian đi lại, tiết kiệm chi 
phí, đồng thời đảm bảo lộ trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của huyện”. 

PHƯƠNG VI-THỦY BÌNH 

 

  

 
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân-Phó Giám đốc phụ trách 
Bưu điện tỉnh: “Trong năm 2021, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp 
tục triển khai việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ 
hành chính công từ chính quyền sang bưu điện huyện. 
Thực tế từ việc triển khai thí điểm trong năm 2020, mô 
hình này đã phát huy hiệu quả tích cực, đặc biệt là tạo 
được sự tin tưởng, hài lòng cho người dân, doanh 
nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC”. 



Nguồn: Báo Quảng Bình 

Ngày đăng: 19/02/2021 
Mục: Tin tức 

Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua hệ thống bưu điện 

Đồng hành với ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), trong năm 2020, mặc dù đối mặt với 
nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai lũ lụt, Bưu điện tỉnh 
Quảng Bình đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong việc phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Các đại lý thu của Bưu 
điện được ví như “cánh tay nối dài” của ngành BHXH trong việc tuyên truyền, vận 
động, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia BHXH, 
BHYT. 

Bà Phan Thị Ngọc Hương, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình cho biết, năm 2020, do 
tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Bưu điện gặp rất nhiều khó khăn 
trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Do hạn chế 
tụ tập đông người, nên trong năm 2020, ngành Bưu điện chỉ tổ chức được 139 hội nghị tuyên 
truyền trực tiếp và chỉ tổ chức được những hội nghị nhỏ. 

 

Cán bộ, nhân viên Bưu điện Quảng Bình ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. 

Tuy vậy, trong năm, hệ thống bưu điện trên toàn tỉnh vẫn vận động phát triển được 4.855 
người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 121% kế hoạch năm. Đây thực sự là một con số ấn 
tượng trong tình hình khó khăn do dịch bệnh và lũ lụt gây ra. 

Theo bà Hương, để đạt được kết quả nổi bật nêu trên, ngoài việc tổ chức chu đáo các hội nghị 
(các hội nghị nhỏ) tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH, BHYT, ngành Bưu điện đã phát 
huy tốt vai trò các đại lý thu BHXH của ngành. Hiện, toàn tỉnh có trên 242 đại lý thu bưu 
điện, có mặt hầu hết ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Đây chính là “cánh tay nối dài” để đưa các chủ trương, chính sách về BHXH và BHYT đến 
gần hơn với các tầng lớp nhân dân, đến từng nhà, để người dân được tiếp cận một cách đầy 
đủ, chính xác nhất những thông tin liên quan. Mỗi nhân viên, đại lý của hệ thống bưu điện trở 
thành tuyên truyền viên hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Tại điểm bưu điện xã Võ Ninh (Quảng Ninh), dù luôn bận rộn, nhưng chị Lê Thị Bích Quy, 
nhân viên bưu điện kiêm đại lý thu BHXH, BHYT vẫn tranh thủ dành thời gian giới thiệu về 
chính sách BHXH tự nguyện mỗi khi có người dân đến giao dịch. Nhưng người dân đến bưu 



cục chủ yếu là để ký gửi bưu phẩm, thư tín, khoảng thời gian ngắn đó mới chỉ đủ để họ biết về 
BHXH tự nguyện. 

Cho nên, muốn người dân hiểu, muốn “chốt” được đối tượng tham gia, chị Quy thường dành 
thời gian các buổi chiều, vừa làm công tác chuyển bưu phẩm tại nhà vừa kết hợp tư vấn, giải 
thích cụ thể hơn cho người dân về quyền và lợi ích khi đóng BHXH tự nguyện... Nhờ vậy, số 
người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ở chị Quy đã không ngừng tăng 
lên hàng năm. 

 

Nhân viên bưu điện trả lương hưu tại nhà tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp. 

Ngoài ra, với phương châm “đến từng nhà, gặp từng người”, thời gian qua, trên 242 đại lý thu 
BHXH, BHYT của Bưu điện tỉnh đã thể hiện được vai trò “cánh tay nối dài” để đưa các chủ 
trương, chính sách về BHXH tự nguyện đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân. 

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn tháng 5 hàng năm là Tháng vận động triển 
khai BHXH toàn dân, là tháng cao điểm phối hợp giữa 2 ngành BHXH và Bưu điện tập trung 
tuyên truyền, vận động trực tiếp tới đối tượng nông dân và người lao động khu vực phi chính 
thức về quyền, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; những rủi ro khi không tham gia, từ đó 
thay đổi nhận thức, tích cực, chủ động tham gia nhằm bảo đảm an sinh, ổn định cuộc sống. 

Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh đánh giá: Thời gian qua, công tác phối hợp 
giữa 2 ngành BHXH và Bưu điện tỉnh đã phát huy được nhiều ưu điểm và mang lại những kết 
quả đáng khích lệ. Không chỉ làm tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình, Bưu điện tỉnh còn làm tốt việc chi trả lương hưu và trợ cấp 
BHXH, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Bưu điện đã 
hoàn thành việc trả lương hưu tại nhà cho các đối tượng rất kịp thời và an toàn; tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả thủ tục hành chính; bàn giao sổ BHXH cho người lao động qua hệ thống bưu 
điện… 

Ông Tùng cho biết thêm: Năm 2021, BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
trong công tác truyền thông, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức, nội dung truyền thông về BHXH, BHYT 
dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp; tăng 
cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, 
đơn lẻ. Đặc biệt, trong công tác tổ chức hội nghị tuyên truyền chú trọng phương pháp tìm 



kiếm, vận động đối tượng tiềm năng để tăng hiệu quả phát triển đối tượng tại các hội nghị ở 
cơ sở. 

BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch ngay những tháng đầu năm và cụ 
thể từng tháng, từng quý, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ, phấn đấu đến khoảng 
tháng 11 hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 
gia đình năm 2021. 

Cùng với đó, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện Quảng Bình thực hiện đào tạo, đào tạo lại, 
tập huấn kiến thức cho nhân viên các đại lý thu về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kiện 
toàn và nâng cao chất lượng, số lượng đại lý, nhân viên các đại lý thu qua hệ thống bưu điện 
và các tổ chức khác; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, khai 
thác, vận động, hướng tới sự chuyên nghiệp và hiện đại, hướng tới mỗi tổ dân phố, thôn, bản 
có 1 nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân 
trong việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình… 

Phan Phương 

 

  

 

 

 

 


