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Mục: Doanh nghiệp – Doanh nhân 

Vietnam Post nhận bằng khen của Bộ Công an vì thành tích xuất sắc triển khai hệ thống 
dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân 

Chiều 25/2, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. 

Tham dự tại buổi Lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư 
Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo thuộc các Bộ, ngành. Tại buổi Lễ, Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam đã vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc 
trong việc triển khai 2 hệ thống. 

 

Tổng giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào (thứ 4 từ trái qua) cùng các đơn vị nhận Bằng 
khen của Bộ Công an 

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quan trọng, cùng mạng lưới trải rộng đến tận cấp xã, 
hệ thống hạ tầng và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có 
nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức nhập dữ liệu thuộc dự án “Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư” và chuyển phát trả thẻ Căn cước công dân. 

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như độ phức tạp trong công tác triển khai nhập liệu với 
số lượng lớn ảnh phiếu DC01 thu thập được của gần 90 triệu dân, Vietnam Post đã tập trung 
xây dựng hạ nhằm thực hiện tốt công tác lưu trữ, vận hành và đặc biệt là công tác đảm bảo an 
ninh mạng, an toàn thông tin trên các thiết bị mạng. Tất cả các thiết bị mạng, máy tính, phần 
mềm sử dụng đều được Cục An ninh mạng - Bộ công an kiểm tra và cho phép sử dụng. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh thông tin cũng như tính chính xác của công tác nhập liệu, 
Vietnam Post đã xây dựng quy trình nhập liệu chi tiết, đảm bảo dữ liệu sau khi nhập, lưu trữ 
vào cơ sở dữ liệu đều được mã hóa các trường thông tin quan trọng. Chỉ trong 6 tháng kể từ 
khi tiếp nhận dữ liệu, hơn 20.000 nhân viên Bưu điện trên cả nước đã hoàn thành nhập gần 90 
triệu phiếu DC01. 



 

Nhân viên Bưu điện tiếp nhận yêu cầu chuyển phát thẻ CCCD tại nhà của khách hàng tại các 
điểm cấp đổi CCCD 

Để đảm bảo thông tin chính sách, đầy đủ, toàn bộ các dữ liệu đều được Bưu điện Việt Nam 
chủ động kiểm tra nhiều lần nhằm phát hiện các sai sót để điều chỉnh. Việc bàn giao dữ liệu 
cũng được thực hiện nghiêm ngặt, tuyệt đối đúng quy định của Bộ Công an. 

Đối với việc triển khai hệ thống Căn cước công dân, Vietnam Post đã phối hợp với các cơ 
quan Công an thực hiện chuyển phát hàng chục triệu thẻ Căn cước công dân từ địa điểm sản 
xuất về công an các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. 

Bưu điện các tỉnh, thành phố đều phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an địa phương để tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, ý nghĩa, tác dụng của việc cấp và sử dụng căn cước 
công dân; hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra giấy tờ trước khi nộp hồ sơ đồng thời tư 
vấn. Đặc biệt, tại tại các điểm cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân, các đơn vị đều 
bố trí quầy phục vụ và nhân viên tiếp nhận nhu cầu chuyển phát thẻ CCCD tại nhà qua dịch 
vụ của Bưu điện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh Nghệ An chuyển trả thẻ CCCD đến tận địa chỉ cho người dân 

Để nhận căn cước công dân tại nhà, người dân sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan công 
an chỉ cần đến quầy dịch vụ của Vietnam Post, đăng ký thông tin về người và địa chỉ nhận. 



Khi có kết quả từ cơ quan Công an, Bưu điện có trách nhiệm chuyển phát đến tận tay khách 
hàng. 

Được biết, nhiều năm qua, Vietnam Post chưa xảy ra bất kỳ một trường hợp khiếu kiện nào từ 
người dân về việc mất, thất lạc hay hư hỏng nào do chuyển phát chứng minh thư, căn cước 
công dân hay kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Việc chuyển phát căn cước công dân qua Bưu điện không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, 
công sức đi lại mà còn tạo sự thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công, 
đặc biệt là đối với người dân ở những vùng có điều kiện đi lại khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

 

  



Nguồn: Lao động 
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Mục: Công đoàn 

TPHCM: Chi trả lương hưu tháng 3 và 4 cùng một lúc 

Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại TPHCM sẽ nhận cùng lúc cho kỳ chi trả tháng 3 và 
4 năm 2021 thông qua hệ thống bưu điện. 

 

Người dân TPHCM sẽ được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3,4 năm 2021 tại nhà và 
qua thẻ ATM theo chỉ đạo của UBND TPHCM. Ảnh Đức Long 

Ngày 26.2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã ký văn bản chấp thuận về việc cơ 
quan BHXH TPHCM sẽ chi trả lương hưu tháng 3, 4 năm 2021 cùng một lúc. 

Theo đó, UBND TPHCM giao BHXH thành phố chủ trì, phối hợp với Bưu điện thành phố và 
UBND các cấp tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và tháng 4 năm 
2021 vào cùng một kỳ chi trả thông qua hệ thống bưu điện, trong thời gian tiếp tục thực hiện 
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo phương án đề xuất của BHXH 
TPHCM. 

UBND TPHCM cũng giao UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo UBND 
phường, xã, thị trấn phối hợp với Bưu điện thành phố kịp thời thông tin cho người đang 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH về việc thay đổi hình thức, thời gian và địa điểm chi trả, 
đảm bảo công tác chi trả đầy đủ, kịp thời và an toàn; đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động 
nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân. 



 

Nhân viên Bưu điện đến tận nhà chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh Hà Anh 

Trước đó, BHXH TPHCM đã có văn bản báo cáo phương án chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH tháng 3, tháng 4 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả qua hệ thông Bưu điện như sau: 

1) Chi lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM: Bưu điện TPHCM thực hiện chuyển 
tiền lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 3, tháng 4 năm 2021 vào tài khoản người hưởng trong 
ngày 2.3.2021. Chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH bổ sung (đối với những trường hợp 
nghỉ hưởng chế độ sau đợt chi trả tháng 3.2021) trong ngày 2.4.2021 đối với trường hợp 
người hưởng đăng ký hồ sơ hưởng với BHXH Thành phố từ ngày 25.2.2021 đến 25.3.2021. 
Trong ngày 20.4.2021 đối với trường hợp người hưởng đăng ký hồ sơ hưởng với BHXH 
Thành phố từ ngày 26.3.2021 đến 15.4.2021. 

2) Chi lương hưu và trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt: Bưu điện TPHCM thực hiện chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà đối với người hưởng thuộc diện sau: Người hưởng lương 
hưu, trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên (không thu phí). 

Người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho 
người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn 
tính đang được điều trị ngoại trú (không thu phí). 

Người hưởng đề nghị với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà (có thu phí). 

Đối với người hưởng tại địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa: Bưu điện TPHCM phối hợp 
với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức 
chi trả tại nhà cho người hưởng. 

Về thời gian chi trả hình thức tiền mặt: Từ ngày 2 đến ngày 6.3 kể cả thứ Bảy tổ chức chi trả 
tại tất cả các điểm chi trả. Từ ngày 7 đến hết ngày 25.3 tiếp tục chi trả tại các điểm chi của 
Bưu điện trung tâm theo quy định hiện hành của BHXH Việt Nam và Hợp đồng chi trả và 
quản lý người hưởng của BHXH, Bưu điện TPHCM. 

NAM DƯƠNG 

 

  



Nguồn: Công lý 
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Mục: Tòa án 

TAND tỉnh An Giang ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ cấp, tống đạt, thông báo văn 
bản tố tụng 

TAND tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp thực hiện việc chuyển phát các quyết định, bản 
án, giấy triệu tập và các văn bản tố tụng bằng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS và các 
dịch vụ gia tăng. 

Chiều 26/2, TAND tỉnh An Giang và Bưu điện tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết hợp đồng 
cung ứng dịch vụ cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án qua dịch vụ bưu chính. 

 

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết hợp đồng 

Theo đó, Bưu điện tỉnh và TAND tỉnh sẽ phối hợp thực hiện việc chuyển phát các quyết định, 
bản án, giấy triệu tập và các văn bản tố tụng khác cho người được cấp, tống đạt, thông báo 
theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính bằng dịch vụ 
chuyển phát nhanh EMS và các dịch vụ gia tăng theo hình thức ghi nợ trên địa bàn tỉnh An 
Giang. 

Việc cấp tống đạt thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự...., 
nhằm tạo điều kiện cho TAND tỉnh An Giang thực hiện đúng các trình tự, thủ tục tố tụng 
trong giải quyết, xét xử các vụ án và giúp đơn vị tập trung vào việc xét xử, hạn chế thấp nhất 
án tổn đọng, án quá hạn luật định. 


