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Không để ai bị bỏ lại phía sau, Vietnam Post – Điểm sáng mùa dịch 

Thời gian cận Tết Tân Sửu, nhu cầu chuyển phát hàng hóa tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường, 
đặc biệt là hàng hóa từ khắp nơi gửi đến các vùng cách ly do dịch COVID-19 có xu hướng 
tăng đột biến. 

Trong khi một số đơn vị từ chối chuyển hàng hóa của người dân về các khu vực có dịch thì 
Bưu điện Việt Nam đã phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp bưu chính quốc gia trong việc 
phục vụ cộng đồng, chuyển phát nhanh chóng, chính xác, an toàn từng bưu gửi tới người dân 
trong vùng dịch và trở thành điểm sáng trong các doanh nghiệp Bưu chính, tiếp tục khẳng 
định vị thế số 1 tại Việt Nam. 

 

Ngày 27 Tháng Chạp, chị Bùi Thị Thu Hương, Khai thác viên viên Bưu điện huyện Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương đang hối hả phân hướng bưu gửi. Hàng hóa gửi về tỉnh những ngày giáp Tết 
tăng hàng giờ, khiến chị Hương và các đồng nghiệp phải làm việc hết công suất, thậm chí 
tăng ca, thêm giờ làm để đảm bảo hàng hóa khai thác, lưu thoát và chuyển phát tới tay người 
nhận hết trong ngày. 

Chị Bùi Thị Thu Hương cho biết: “do dịch COVIDD-19 diễn biến phức tạp, nhiều người 
không thể về quê đoàn tụ cùng gia đình nên đã gửi hàng hóa, nhu yếu phẩm về cho người thân 
và gia đình. Có những ngày chúng tôi khai thác hàng chục tấn hàng hóa. Dù tăng đột biến, 
nhưng toàn bộ hàng hóa đều được khai thác an toàn, đảm bảo chất lượng”. 



 

Theo lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hải Dương, mỗi ngày đơn vị này khai thác, chuyển phát từ 50 
đến 60 tấn hàng. Với quyết tâm vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo chuyển phát nhanh nhất 
tất cả bưu gửi đến tận địa chỉ khách hàng, Bưu điện Hải Dương đã tăng cường hệ thống 
phương tiện vận chuyển, nhất là xe chuyên dụng bưu chính, đồng thời bố trí thêm nhân lực, tổ 
chức ca kíp hợp lý để tập trung lưu thoát hàng hóa. Đặc biệt tại các điểm nóng về dịch trên địa 
bàn, Bưu điện tỉnh đã bố trí bưu tá nhận hoặc trả hàng theo hình thức phát hàng không tiếp 
xúc, phát tại điểm trung gian. 

“Dù biết rằng nguy hiểm, nhưng với tinh thần phục vụ cộng đồng, dù trong hoàn cảnh nào, 
người Bưu điện chúng tôi cũng luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ khi công bố ca 
mắc đầu tiên tại địa phương, Bưu điện tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng triển khai và thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam và hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.  Chúng tôi luôn xác định việc đảm bảo an toàn cho nhân 
viên và khách hàng và duy trì ổn định mạng lưới chuyển phát được đặt lên hàng đầu. Chúng 
tôi cũng thường xuyên cập nhật danh sách các khu vực bị cách ly, phong tỏa để linh hoạt lập 
các tuyến phát khoa học nhất, đồng thời tăng cường ứng dụng các công cụ trực tuyến, các 
phần mềm vào thực hiện công việc nên những ngày qua không để xảy ra tình trạng ùn ứ, hàng 
hóa được chuyển phát đúng thời gian quy định tới mọi khách hàng”, Ông Đào Duy Toàn, Phó 
Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương cho biết thêm. 

Có mặt tại điểm nóng Thị xã Đông Triều - Quảng Ninh, sáng Chủ nhật ngày 07/02/2021, 
những chiến sỹ Bưu điện mặc trên mình bộ đồ bảo hộ, găng tay, ủng, mặt nạ che giọt bắn đã 
đến từng nhà để chi trả trợ cấp đối với người có công, bảo trợ xã hội tháng gộp 2 tháng liên 
tiếp. 



 

Theo bà Phạm Thị Hải Yến, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, để đảm bảo tuyệt đối an 
toàn, không để dịch bệnh lây lan, đồng thời để 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, ngành Bưu điện đã phối hợp chặt chẽ với ngànhLao động – Thương binh và Xã hội 
cùng với chính quyền địa phương để triển khai các phương án chi trả. Đặc biệt tại Thị xã 
Đông Triều có các xã nằm trong diện phong tỏa, nhân viên tham gia chi trả  đã được UBND 
thị xã cấp trang phục bảo hộ chống dịch để thực hiện chi trả đúng đối tượng, đủ số tiền quy 
định. 

Với vai trò tiên phong, dẫn dắt của doanh nghiệp bưu chính quốc gia, đặc biệt là kinh nghiệm 
đồng hành cùng các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu chống dịch ngay từ đầu năm 2020, 
Bưu điện Việt Nam luôn cam kết đồng hành cùng các chiến sỹ tuyến đầu bằng những hành 
động thiết thực như vận chuyển miễn cước vật tư, thiết bị y tế của Hội thầy thuốc trẻ, Khối 
Doanh nghiệp Trung ương đến các Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) để cùng vượt qua đại 
dịch. 
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Hệ sinh thái hành chính công nơi hội tụ những tiện ích 

Với mong muốn mang lại những trải nghiệm và tiện ích hoàn toàn mới cho người dùng trong 
lĩnh vực hành chính công, những ngày đầu xuân năm mới 2021, Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post) đã chính thức đưa hệ sinh thái hành chính công vào ứng dụng thực tế. Đây là một trong 
những giải pháp cụ thể nhằm góp phần xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại 
Việt Nam. 

Đều đặn 19h hàng ngày, 6 nhân viên Bưu điện tỉnh Ninh Bình lại về nhà văn hóa các thôn để 
hướng dẫn bà con đăng kí tài khoản định danh và xác thực điện tử PostID, tải app “Công dân 
số”, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản, tra cứu thông tin trên hệ sinh thái 
hành chính công. 

Là người đến sớm nhất, ông Đoàn Ngọc Minh thôn Lạc Hiền, xã Yên Hòa chỉ mất 5 phút để 
đăng kí tài khoản PostID và tải app “Công dân số”. Dù hơn 70 tuổi nhưng sau khi nghe nhân 
viên Bưu điện cùng Phó chủ tịch xã giới thiệu về các tiện ích của “Công dân số”, ông Minh đã 
nhanh chóng vào từng mục để tìm hiểu cách sử dụng. 

 

Được hàng xóm giới thiệu, chị Đoàn Thị Tuyết đã tự vào kho ứng dụng CH Play để tải ứng 
dụng “Công dân số”. Do chưa có tài khoản đã được định danh nên chị Tuyết mới chỉ sử dụng 
được một số tính năng cơ bản như tra cứu thông tin, đọc tin tức… nên dù đã tối muộn nhưng 
chị Tuyết vẫn mang căn cước công dân tới nhà văn hóa để nhân viên Bưu điện thực hiện định 
danh và xác thực bằng tài khoản PostID.  

Chị Tuyết cho biết: “Ứng dụng Công dân số đã kết nối với nhiều hệ thống, nhiều ứng dụng. 
Tôi chỉ cần tải duy nhất 1 app về điện thoại là có thể sử dụng nhiều dịch vụ mà không phải 
tìm kiếm trên các trang web hoặc cài đặt nhiều App khác nhau”. 

Những ngày đầu năm mới 2021 câu chuyện của những người nông dân quanh năm gắn bó với 
đồng ruộng, với sản phẩm chạch sụn và rau cần nổi tiếng đã sôi nổi, rôm rả hơn khi cùng nhau 
hướng dẫn cách tải app Công dân số từ kho ứng dụng CH Play, App Store về điện thoại thông 
minh; hoặc trên máy tính kết nối mạng có thể truy cập vào 
website https://congdanso.vnpost.vn. 



Chỉ trong 2 ngày đầu tiên xã Yên Hòa tổ chức cài đặt tập trung nhưng hơn 400 người nông 
dân quanh năm gắn bó với ruộng vườn, ao cá đã không quản ngại đêm hôm, rét mướt cùng 
nhau đi đăng kí tài khoản PostID để sử dụng ứng dụng mới. Nhiều người đi về đã giới thiệu 
cho những thành viên trong gia đình, bạn bè, hàng xóm để cùng cài đặt nền tảng mới. Đồng 
thời hướng dẫn tới Bưu điện để đăng kí tài khoản PostID. 

 

Theo ông Chu Quang Hào Tổng giám đốc Vietnam Post, nhằm phát huy song song dòng chảy 
vật chất và dòng chảy số trên mạng bưu chính quốc gia, đồng thời gia tăng tiện tích cho người 
sử dụng, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng một ứng dụng thiết thực nhất, gắn với cuộc sống 
hàng ngày của người dân là Hệ sinh thái hành chính công. Hiện Vietnam Post đang đẩy mạnh 
đầu tư các nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với nhiều địa phương để triển khai cụ thể tới từng 
người dân trên cả nước. 

Hệ sinh thái dựa trên kiến trúc tích hợp nền tảng tổng thể truy cập qua Web và Mobile App 
bao gồm, 2 ứng dụng Công dân số và Chính quyền số. Hệ sinh thái có 3 nhóm chức năng 
chính gồm: hành chính công, giao tiếp giữa chính quyền - người dân và nhóm các tiện ích. 

Trong năm 2021, Vietnam Post sẽ phối hợp với các địa phương để thực hiện phủ sóng toàn bộ 
hệ sinh thái Hành chính công, nhất là ứng dụng công dân số đến tất cả tỉnh thành phố, đặc biệt 
tại các vùng nôn thông miền núi tạo điều kiện để người dân trên cả nước cùng tham gia vào 
xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời thụ hưởng được nhiều hơn nữa thành 
quả của chương trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. 
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100% thẻ căn cước công dân được chuyển phát an toàn  
đến người dân qua hệ thống bưu điện 

Theo thông tin từ Bộ Công An, đến ngày 1/7/2021 sẽ có 50 triệu thẻ căn cước công dân 
có gắn chíp điện tử (CCCD) được cấp cho công dân đủ điều kiện từ 14 tuổi trở lên. Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội để chuyển phát số thẻ trên đến các Phòng Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội Công an các tình, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an 
các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong toàn quốc. 

 

Việc Bưu điện chuyển phát thẻ CCCD đến Công an các tỉnh không chỉ giảm thiểu thời gian, 
chi phí di chuyển mà còn góp phần giảm áp lực cho cơ quan Công an trong việc phân bố nhân 
lực thực hiện các công việc này. Công an các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã triển cấp thẻ 
CCCD gắn chíp cho người dân từ ngày 25/02/2021 với nhiều hình thức: cấp thẻ tại Bộ phận 
một cửa của cơ quan Công an; cấp thẻ lưu động tới các Sở Ban ngành, các trường học và các 
tổ chức,…. 

Ngoài việc nhận thẻ CCCD tại bộ phận một cửa của Cơ quan Công an, người dân có thể nhận 
thẻ qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện Việt Nam. Việc nhận thẻ CCCD tại nhà thông qua 
bưu điện đem lại sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Người dân chỉ 
cần đến bộ phận một cửa của cơ quan công an 01 lần duy nhất để làm thủ tục, chụp ảnh, lăn 
tay, xác định nhận dạng,…Sau khi hoàn tất các thủ tục, người dân chỉ cần mang giấy hẹn đến 
bàn phục vụ của bưu điện ngay tại nơi cấp thẻ và đăng ký thông tin để nhận thẻ CCCD tại địa 
chỉ. Khi có thẻ từ cơ quan công an, Bưu điện có trách nhiệm chuyển phát thẻ CCCD đến tận 
tay người dân đã đăng ký. 

Bưu điện Việt Nam đã bố trí đầy đủ nhân lực tại các điểm cấp CCCD để tham gia hỗ trợ cán 
bộ công an một trong các công đoạn tiếp nhận thông tin là thẻ CCCD, đồng thời tiếp nhận nhu 
cầu chuyển phát thẻ CCCD tại nhà nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt 
là những người ở vùng có điều kiện đi lại khó khăn và người cao tuổi. Ghi nhận nhanh đến 
thời điểm cuối tháng 2/2021, số lượng người dân có nhu cầu chuyển phát thẻ CCCD qua bưu 
điện tại một số địa phương đạt 90 – 100%, điển hình như Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên, 
Quảng Nam,… 

Bằng quy trình phối hợp chặt chẽ từ khâu giao nhận với cơ quan công an đến khâu khai thác, 
chuyển phát trả thẻ, qua gần 10 năm thực hiện, hàng chục triệu chứng minh nhân dân, thẻ 
CCCD đã được chuyển đến tay người dân an toàn, chính xác, không xảy ra bất kỳ trường hợp 



phản ánh từ người dân về mất, thất lạc, hư hỏng. Thẻ CCCD gắn chíp điện tử có mã QR lưu 
trữ đầy đủ các thông tin công dân, với độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích 
hợp nhiều ứng dụng. Khi thẻ tích hợp đầy đủ các thông tin, nguời dân chỉ cần sử dụng CCCD 
gắn chíp là có thể thực hiện được các giao dịch hành chính, không cần mang theo nhiều giấy 
tờ như trước đây. 
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Chủ động cấp căn cước cho công dân 

Hậu Giang đặt mục tiêu đến ngày 1-7 năm nay hoàn thành cấp căn cước công dân gắn 
chíp điện tử cho hơn 700.000 nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn. Hiện Công an 
tỉnh và các địa phương đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ này. 

 

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp căn cước công dân lưu động tại thị 
trấn Bảy Ngàn. Ảnh: H.XUYÊN 

Với phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau; nơi nào đông làm trước, nơi nào ít làm sau”, 
công tác cấp căn cước công dân ở tỉnh đã và đang được triển khai với nhiều cách làm sát thực 
tế, hiệu quả. 

Thị trấn Bảy Ngàn là đơn vị cấp xã đầu tiên được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội, Công an tỉnh chọn thí điểm cấp căn cước công dân lưu động. Những ngày qua, công 
dân từ dễ tập trung là công chức, viên chức thị trấn, học sinh đến người dân lần lượt được 
thông báo làm hồ sơ, cấp căn cước tại thị trấn thay vì phải lên Công an huyện. 

Nhờ sự tích cực và thiết bị hiện đại nên mỗi hồ sơ của công dân chỉ xử lý từ 5-10 phút. Trung 
bình mỗi ngày, điểm lưu động này cấp gần 300 căn cước, phấn đấu đến cuối tháng 3, thị trấn 
Bảy Ngày cấp trên 10 ngàn thẻ căn cước cho công dân.  

Nghe thông báo nên ông Đinh Trung Dũng sắp xếp thời gian đến trụ sở UBND thị trấn làm 
căn cước. Được hướng dẫn kỹ, quá trình bổ sung giấy tờ nhanh, giảm đi lại trong làm các loại 
giấy liên quan nên ông rất mừng. Ông Dũng chia sẻ: “Anh em cán bộ giải quyết thủ tục cho 
người dân nhanh lẹ, hướng dẫn bà con tận tình, tôi hài lòng lắm!”. 

Trước đó, để việc cấp căn cước công dân thuận lợi nhất, cơ quan công an đã thông báo về việc 
điều chỉnh các giấy tờ tùy thân cho thống nhất về ngày tháng sinh, quê quán… Thiếu tá 
Nguyễn Thúy Kiều, Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý 
chứng minh nhân dân, căn cước công dân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội, cho biết: “Bà con nên lưu ý khi đến liên hệ đề nghị cấp căn cước công dân cần mang theo 
sổ hộ khẩu, khai sinh, các loại giấy tờ liên quan. Nếu như thông tin của bà con có sự điều 
chỉnh thay đổi thì nên nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an cấp xã để thay đổi, đính chính 
kịp thời”. 

Góp phần giảm thiểu đi lại mất thời gian của người dân, Công an tỉnh cho biết đã phối hợp 
với Bưu điện tỉnh để chuyển phát nhanh căn cước cho công dân khi có yêu cầu. 



Trong kế hoạch cấp phát căn cước lưu động này, Công an tỉnh thí điểm chọn 2 địa phương có 
dân cư đông là thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A và 3 xã, thị trấn của huyện Phụng 
Hiệp thực hiện. Các địa phương còn lại người dân đến công an huyện, thị xã, thành phố để đề 
nghị cấp. 

Tại thành phố Vị Thanh, những ngày đầu năm mới, Công an thành phố bố trí lực lượng gấp 
đôi ngày thường để phục vụ bà con làm căn cước, giải quyết kịp thời các loại giấy tờ tùy thân 
để người dân tiện đi làm ăn. 

“Theo quy định, một tổ cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử bố trí từ 6-7 cán bộ. Đối 
với Công an thành phố Vị Thanh, đơn vị bố trí gấp đôi cán bộ, chiến sĩ hoặc hơn gấp đôi để 
làm sao giải quyết các trường hợp cấp bách của dân và các trường hợp người dân có nhu cầu 
cấp, cấp đổi lại căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Chúng tôi chỉ đạo cho cán bộ, chiến sĩ 
giải quyết công việc của dân là hết việc chứ không hết giờ”, trung tá Trần Văn Phước, Phó 
trưởng Công an thành phố Vị Thanh, cho biết. 

Đến cuối tuần rồi, toàn tỉnh nhận hơn 10.000 hồ sơ, trong đó cấp phát đợt 1 là 500 thẻ căn 
cước. Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, Công an Hậu Giang đã và đang tập trung cao độ 
thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân bảo đảm đúng tiến độ, góp 
phần chung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

T.THỨC - H.XUYÊN 

  



Nguồn: Báo Thái Nguyên 

Ngày đăng: 09/03/2021 
Mục: Tin tức 

Cấp căn cước công dân tại Định Hóa: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 

 

Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Định Hóa làm thủ 
tục thu thập thông tin để cấp CCCD gắn chíp cho công dân xã Bảo Cường. 

Cùng với toàn tỉnh, bắt đầu từ tháng 2-2021, Công an huyện Định Hóa triển khai thu 
thập thông tin để cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử. Với đặc thù địa 
bàn miền núi, dân cư thưa, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo 
điều thuận lợi nhất cho người dân. 

Một trong những giải pháp đáng chú ý là việc tổ chức thu thập thông tin cá nhân để cấp 
CCCD theo hình thức lưu động. Đối tượng ưu tiên thực hiện trước là cán bộ, công chức cấp 
xã và đại diện đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng ở các thôn, xóm. Ông Trương Văn 
Vựng, Chủ tịch UBND xã Phú Đình cho biết: Thẻ CCCD gắn chíp có nhiều ưu điểm so với 
các loại giấy tờ tùy thân hiện nay, với độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích 
hợp nhiều thông tin của công dân, liên thông với các thông tin khác về bảo hiểm y tế, bằng lái 
xe, thuế… Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều này. Việc ưu tiên cấp trước cho cán bộ cơ 
sở và người uy tín để họ làm hạt nhân tuyên truyền, lan tỏa thông tin ra cộng đồng cùng biết 
và thực hiện. 

Ông Triệu Đình Thịnh, Bí thư Chi bộ Khuôn Tát, xã Phú Đình phấn khởi: Trước kia làm 
chứng minh nhân dân (CMDN) hay giấy tờ gì đó, tôi phải chuẩn bị sẵn ảnh thẻ, có khi chưa 
đạt còn phải về chụp lại; quãng đường từ nhà lên tới trụ cở Công an huyện tới hơn 20km rất 
vất vả. Nay cán bộ chuyên môn về tận xã làm thuận lợi hơn nhiều. Tôi không phải viết tay kê 
khai bất cứ thứ gì, mọi thông tin đều được cán bộ nhập vào máy vi tính, thu nhận vân tay cũng 
bằng máy, ảnh được chụp tại chỗ. Thủ tục diễn ra nhanh chóng, chỉ hơn 10 phút. 

Tại trụ sở UBND xã Bảo Cường, trong buổi sáng 3-3 đã có hơn 100 công dân hoàn thành thủ 
tục cấp thông tin để cấp CCCD gắn chíp điện tử. Bà Lê Thị Khai, người có uy tín trong cộng 
đồng xóm Thâm Tý, xã Bảo Cường nhận xét: Thủ tục làm căn cước rất nhanh chóng, thuận 
tiện. Theo quy định mức lệ phí được giảm một nửa, chỉ còn 15.000 đồng. Ngoài ra, tôi còn 
đăng ký dịch vụ để bưu điện gửi thẻ về tận nhà với mức phí 26.000 đồng. 

Đại úy Hoàng Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, 
Công an huyện Định Hóa cho biết: Theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập, trên địa 



bàn huyện Định Hóa có hơn 103 nghìn người, trong đó số lượng đủ điều kiện cấp CCCD (trên 
14 tuổi) là khoảng 80 nghìn. Đơn vị đặt mục tiêu đến tháng 7-2021 sẽ cấp CCCD có gắn chíp 
điện tử cho 17.000 người. 

Theo quy định, thông tin về dữ liệu cá nhân, khuôn mặt và vân tay là những đặc điểm bắt 
buộc phải thu thập để làm thẻ. Công dân không phải viết tờ khai mà thông tin được lấy từ dữ 
liệu đã thu thập trước đó; chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu, CMND còn giá trị sử dụng để xác 
nhận. Đối với trường hợp cần thay đổi thông tin, công dân phải kèm theo các giấy tờ như: 
Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp, hồ sơ cán bộ, quyết định cải chính thông tin. Đại úy Hoàng 
Minh Tuấn cho biết: Hiện nay, Cơ quan Công an mới tiến hành thu nhận hồ sơ làm thủ tục 
cấp thẻ CCCD, sau đó gửi về Bộ Công an để thực hiện các bước tiếp theo. Vì vậy, công dân 
chưa được cấp thẻ ngay mà phải chờ văn bản quy định về mẫu thẻ gắn chíp điện tử; chưa định 
rõ thời gian được nhận thẻ. Đối với trường hợp có nhu cầu cấp bách cần làm thủ tục cấp 
CCCD, nhưng tại thời điểm đó địa bàn công dân đang sinh sống chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị 
cấp CCCD; hoặc CMND hết hạn, công dân đến tuổi làm CMND… vẫn được làm thủ tục cấp 
CMND như bình thường để phục vụ giao dịch. Các trường hợp đã được cấp CMND 12 số, 
CCCD còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng vẫn còn giá trị sử dụng đến khi hết hạn. 

Hồng Tâm 

 
  



Nguồn: Báo Vĩnh Long 

Ngày đăng: 09/03/2021 
Mục: Tin tức 

Mục tiêu: 23.000 người tham gia BHXH tự nguyện năm 2021 

Cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Long cho biết trong năm 2021, ngành phấn đấu đạt 22.800 
người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 9.000 người so với năm 2020. Nhiều giải pháp cụ 
thể được ngành phối hợp đưa ra, định hướng thực hiện đạt nhiệm vụ này. 

Xác định các trưởng, phó ấp- khóm là những cán bộ trực tiếp, là “cánh tay nối dài” trong 
truyền tải chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nói chung và nhất là BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đây đến giữa tháng 3/2021, BHXH tỉnh sẽ tập huấn cho các 
trưởng, phó ấp- khóm trong tỉnh nhằm trang bị kiến thức cơ bản về BHXH tự nguyện, BHYT 
hộ gia đình; những quy định mới của chính sách BHXH, BHYT. 

Từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục 
tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Tại đây cũng đồng thời hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng 
“VssID- Bảo hiểm xã hội số” cho cán bộ trưởng, 
phó ấp- khóm. 

Trước đó, BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh và Sở GD-ĐT Vĩnh Long đã ký kết kế hoạch phối hợp 
tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT và hướng 
dẫn cài đặt ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số”, với đối tượng tuyên truyền là giáo viên 
đang công tác và phụ huynh học sinh từ 15 tuổi trở lên đang theo học tại các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn tỉnh. 

TƯỜNG VÂN 

  



Nguồn: Kênh 14.vn 

Ngày đăng: 09/03/2021 
Mục: 2Tek 

PTI ứng dụng công nghệ OCR trong cấp đơn bảo hiểm online 

 

Để kịp đáp ứng được yêu cầu về việc cung cấp giấy chứng nhận điện tử cho khách hàng theo 
nghị định 03/2021/NĐ - CP, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư ứng dụng công nghệ để 
đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. 

Điển hình nhất là bảo hiểm Bưu điện PTI - doanh nghiệp tiên phong có nhiều ứng dụng công 
nghệ trong bảo hiểm. 

Mới đây nhất, PTI vừa ứng dụng công nghệ OCR (Optical Character Recognition) vào các 
hoạt động cấp đơn online thông qua app bán hàng - PTI Seller. Đây là ứng dụng công nghệ 
chuyên dùng để đọc text từ file ảnh, nhận dạng các ký tự, chữ viết tay, hay chữ đánh máy, 
công nghệ này chuyên dùng để truyền tải, nhập liệu lên các hệ thống phần mềm. Đặc biệt, 
OCR có khả năng đọc text dưới nhiều dạng tài liệu khác nhau: Hóa đơn, hộ chiếu, danh 
thiếp… Tính năng OCR giúp hệ thống của PTI quét các thông tin có sẵn từ chứng minh thư, 
đăng ký xe, đăng kiểm xe... một cách nhanh chóng và chính xác. Toàn bộ dữ liệu này được tự 
động nhập lên hệ thống của PTI để cấp đơn luôn cho khách hàng. 

Đại diện của PTI cho biết, việc ứng dụng công nghệ OCR vào việc cấp đơn không chỉ đảm 
bảo thông tin khách hàng trên hệ thống luôn đầy đủ, chính xác mà hơn thế nữa còn rút ngắn 
thời gian nhập liệu và cấp đơn. Hiện nay, PTI đang tập trung nghiên cứu và ứng dụng nhiều 
công nghệ hiện đại, đem lại nhiều tiện ích hơn nữa cho khách hàng trong hoạt động giám 
định, bồi thường và trải nghiệm dịch vụ. 

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ OCR, app bán hàng PTI Seller cũng có thêm nhiều tính 
năng công nghệ khác như: Quét mã QR Code vào giấy chứng nhận giúp khách hàng thuận 
tiện hơn trong việc tra cứu quy tắc bảo hiểm, tính năng lưu bản chào phí cơ bản; lưu bản chào 
phí chính thức; gửi email bản chào có chữ ký số của đơn vị; nhập đơn bảo hiểm từ bản chào 
và tính năng quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng. 

Cũng theo đại diện PTI: "Đối với PTI, khách hàng luôn là trung tâm, là kim chỉ nam và là 
định hướng chiến lược. Mục tiêu lớn nhất của PTI không phải là đứng ở vị trí thứ nhất, thứ 
hai mà là trở thành công ty bảo hiểm có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ bảo hiểm tốt 
nhất. Với sự hỗ trợ từ cổ đông chiến lược là Bảo hiểm DB - doanh nghiệp hàng đầu thị trường 
bảo hiểm Hàn Quốc về ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản trị, trong tương lai, chúng tôi sẽ 



tiếp tục đưa ra những cải tiến mới về công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh và công 
nghệ, dần hoàn thiện hệ thống chất lượng dịch vụ của PTI." 

Nghị định 03/2021/NĐ - CP đưa ra nhiều thay đổi mang tính tích cực cho người dân và cho cả 
các doanh nghiệp bảo hiểm. Một trong những tiện ích được mong chờ nhất đó là việc cho 
phép sử dụng đơn bảo hiểm BBTNDS online song song với giấy chứng nhận giấy, giúp khách 
hàng tiết kiệm được thời gian cũng như tránh mọi rủi ro về việc thất lạc ấn chỉ khi sử dụng. 

 

  



Nguồn: Báo Lâm Đồng 

Ngày đăng: 10/03/2021 
Mục: Xã hội 

Lạc Dương làm căn cước công dân đến 22 giờ đêm 

Theo thông tin từ Công an huyện Lạc Dương, từ ngày 9/3, Công an huyện Lạc Dương tổ 
chức làm căn cước công dân cho người dân trên địa bàn huyện đến 22 giờ vào các ngày 
thứ 3, thứ 4, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Việc làm căn cước công dân được tiến hành tại bộ 
phận một cửa được bố trí tại Bưu điện huyện. 

 

Công an huyện Lạc Dương tiến hành làm căn cước công dân đến 22 giờ đêm 

Công dân có nhu cầu làm căn cước công dân mang theo các loại giấy tờ tùy thân gồm: Chứng 
minh nhân dân 9 số, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh (nếu có) để đối chiếu dữ liệu công dân trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo chính xác tránh gây sai sót. Việc thực hiện chụp 
ảnh chân dung sẽ được thực hiện trực tiếp tại địa điểm làm căn cước công dân. Lệ phí cấp căn 
cước công dân được thực hiện theo quy định. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm căn cước công dân và để đảm bảo quyền và 
lợi ích công dân, Công an huyện Lạc Dương đã phồi hợp với các đơn vị liên quan và chính 
quyền các xã thông tin chi tiết các nội dung liên quan  tới người dân trên địa bàn toàn huyện. 

HOÀNG MY 

 

  



Nguồn: Báo Hòa Bình 

Ngày đăng: 10/03/2021 
Mục: Xã hội 

Tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng trợ cấp xã hội mùa dịch 
Covid-19 

 (HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp 
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 28/TB-VPCP của Văn phòng Chính 
phủ, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 396/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam và BHXH 13 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện 
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.  

 

Cán bộ Bưu điện TP Hòa Bình chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tại nhà cho người trên 80 
tuổi tại phường Phương Lâm (TP Hoà Bình). 

Theo đó, do dịch Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng và diễn biến nhanh trong thời 
gian ngắn tại một số tỉnh, thành phố, để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng lương 
hưu, trợ cấp BHXH, BHTN được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo 
đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam và BHXH 13 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải 
Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Bình 
Dương, Hưng Yên thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3, 4/2021 vào cùng một 
kỳ chi trả; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm chi trả phù hợp từng địa 
bàn, tránh tập trung đông người. Thực hiện nghiêm yêu cầu "5K", đảm bảo an toàn cho người 
hưởng theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường, vận động, khuyến 
khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và xét đề nghị của BHXH tỉnh, UBND tỉnh đồng ý phương 
án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo đề xuất của của BHXH tỉnh. Bưu điện tỉnh chủ 
động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc 
tuyên truyền và chi trả cho Nhân dân được thuận lợi; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 theo quy định. UBND các huyện, thành phố cung cấp danh sách các đối 
tượng bị cách ly theo quy định để BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả hợp 
lý, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng 
chí Đặng Bá Lộc, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Từ ngày 6/3, Bưu điện tỉnh triển khai chi 



trả người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngành tiến hành chi trả tại nhà 
cho cho những trường hợp do ảnh hưởng của dịch bệnh như: Địa bàn đang dịch và bị phong 
tỏa, người trên 80 tuổi trở lên, người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu 
hàng tháng đã thực hiện đăng ký thông tin nhận tiền qua số hotline 1900.545481 của Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam. Do website www.ansinhxahoi.vnpost.vn đã bị đóng (chỉ mở để 
phục vụ trong kỳ chi trả tháng 4, 5/2020), nên nhân viên Bưu điện sẽ hướng dẫn người hưởng 
đăng ký qua số điện thoại hotline. Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo các Bưu điện huyện, thành phố 
xây dựng phương án chi trả gộp tháng 3 và 4 trong kỳ chi trả tháng 3/2021, thời gian chi trả từ 
ngày 6 - 25/3/2021. Bưu điện tỉnh thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn về phòng, chống 
dịch bệnh trong quá trình chi trả các chế độ cho người hưởng. Nhân viên chi trả được đo thân 
nhiệt mỗi ca và đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người hưởng. Các điểm giao dịch 
của Bưu điện đều đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, có trang bị nước rửa tay sát khuẩn. 

Để đảm bảo an toàn cho người hưởng cũng như đội ngũ nhân viên chi trả, Bưu điện tỉnh đề 
nghị người hưởng phối hợp trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng dịch: Đeo khẩu 
trang khi đến lĩnh tiền tại điểm chi trả, rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn trước khi giao tiếp 
với nhân viên chi trả và tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của nhân viên Bưu điện về giữ khoảng 
cách an toàn trong giao tiếp. 

Việt Lâm 

  

  



Nguồn: TH Gia Lai 

Ngày đăng: 10/03/2021 
Mục: Tin tức 

Bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Gia Lai là 1 trong 13 tỉnh, thành 
phố người dân được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 3 và 4 vào 
cùng một kỳ chi trả. UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 253 về việc chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện 
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid. Hiện tại, hệ thống Bưu điện  đang thực hiện chi 
trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên toàn tỉnh. 

 

Cứ định kỳ bắt đầu từ ngày 4 hàng tháng, ngành bưu điện toàn tỉnh sẽ tổ chức chi trả lương 
hưu tại các xã, ngày 5 và 6 tiếp tục phát lương hưu cho đối tượng tại các phường. Hiện tại, 
Bưu điện tỉnh Gia Lai đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 4 năm 
2021 cho trên 31.000 người hưởng với số tiền trên 271 tỷ đồng 

Ông Đỗ Tiến Hoàng, phường Iakring, TP.Pleiku nói: “Nói chung công tác chi trả lương hưu 
cho cán bộ hưu trí tại bưu điện thực hiện rất tốt. Hàng tháng cứ ngày mùng 5, 6 kể cả thứ 7, 
chủ nhật đều chi trả đúng quy định. Công tác phòng, chống dịch của các cán bộ cũng thực 
hiện rất tốt”. 

Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, các điểm chi trả được tổ chức phun khử khuẩn 
trước và trong thời gian cơ quan bưu điện tổ chức chi trả; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K,  đảm 
bảo an toàn cho người hưởng theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.  Bưu điện tỉnh còn 
tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên; người 
hưởng dưới 80 tuổi bị ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người 
khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm chi trả của Bưu điện và trường hợp người 
hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú, nếu có yêu cầu thì thông báo với cơ 
quan Bưu điện để được chi trả tận nhà. 

Bà Nguyễn Thị Xuân Phương, phường Ia Kring, TP.Pleiku cũng nói: “Chân tôi đi lại không 
thuận tiện nên tháng nào cũng được các cô bên bưu điện đến tận nhà để trả lương hưu. Tháng 
nào cũng như tháng nào, tiền lúc nào cũng đủ”. 

Ông Trần Văn Mạnh, Trưởng phòng chế độ BHXH tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước hết BHXH 
tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để cho mọi 
người dân nắm bắt được thông tin. Đối với các đối tượng đang bị cách ly chúng tôi sẽ thực 
hiện chi trả ngay sau khi thời gian cách ly kết thúc”. 



BHXH tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lí đối tượng, chi trả chế độ BHXH 
hằng tháng, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị bưu điện huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 
Thông qua các đợt kiểm tra này, cả hai bên trao đổi về việc tổ chức thực hiện quản lí đối 
tượng, những tồn tại, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị đối với công tác chi trả để kịp thời giải 
quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân./. 

Linh Chi, Viễn Khánh 

 

 


