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Những người anh hùng trẻ tuổi trên tem bưu chính 

Những tấm gương anh hùng trẻ tuổi sẵn sàng hi sinh vì độc lập dân tộc được thể hiện qua 
tem bưu chính nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tình yêu quê 
hương đất nước cho thế hệ trẻ. 

 

Ngày 23-3, tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng nhắc lại những tấm gương anh hùng trẻ tuổi và khẳng định, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử 
nào, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào, thanh niên cũng là lực lượng quan trọng, đông đảo và có 
những đóng góp to lớn cho xã hội. 

“Nhắc lại một đôi điều như vậy vào giờ phút trang trọng này để muốn khẳng định rằng: Lịch sử 
nước ta đã từng dành những trang chói lọi cho tuổi trẻ nước ta, và tiền đồ xán lạn của dân tộc 
đang nằm trong tay và chờ đón tuổi trẻ nước ta” 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn (26-3-1931 - 26-3-2021), Tuổi Trẻ Online gửi đến 
hình ảnh những người anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam được thể hiện qua tem bưu chính. 

Anh hùng Lý Tự Trọng (1914 - 1931) 

Lý Tự Trọng tên thật Lê Hữu Trọng, quê gốc ở Hà Tĩnh nhưng sinh ra ở Thái Lan và từng học 
tập ở Trung Quốc. 

Năm 1929, ông về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Đông 
Dương và làm liên lạc cho Xứ ủy Nam kỳ với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Năm 1931, trong một buổi mittinh kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Sài Gòn, Lý Tự 
Trọng đã bắn chết viên mật thám Le Grand và bị bắt. 



 

Anh hùng Lý Tự Trọng trên tem bưu chính - Ảnh: BẢO TÀNG TUỔI TRẺ VIỆT NAM 

Tại phiên tòa xét xử, anh tuyên bố: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách 
mạng, không thể có con đường nào khác". Ngày 21-11, trước khi lên máy chém, người anh hùng 
17 tuổi đã hô tên Việt Nam và hát bài Quốc tế ca, giữ vững tinh thần cách mạng đến phút cuối 
đời. 

Hình ảnh anh hùng Lý Tự Trọng được giới thiệu trên tem Bưu chính Việt Nam dịp kỷ niệm 35 
năm thành lập Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (MS 187 - phát hành ngày 26-3-1966) do 
họa sĩ Nguyễn Kim Điệp thiết kế, khuôn khổ 30x50mm. 

Nổi bật trên hình ảnh mẫu tem chân dung anh Lý Tự Trọng dưới lá cờ Đảng và huy hiệu Đoàn 
Thanh niên. 

Anh hùng Kim Đồng (1929 - 1943) 

Anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng, quê ở thôn Nà Mạ, xã Trường 
Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. 

Anh là người đội trưởng đầu tiên của tổ chức Đội Nhi đồng cứu quốc (nay là Đội Thiếu niên tiền 
phong Hồ Chí Minh). Anh hi sinh khi vừa tròn 14 tuổi. 



 

Anh Kim Đồng trên tem bưu chính - Ảnh: BẢO TÀNG TUỔI TRẺ VIỆT NAM 

Trong một lần đi liên lạc về, giữa đường gặp lính địch phục kích gần nơi có cán bộ của ta, Kim 
Đồng đã nhanh trí đánh lạc hướng cho bọn địch nổ súng về phía mình. Nhờ tiếng súng báo động 
ấy, các đồng chí cán bộ ở gần đó tránh thoát lên rừng, nhưng anh Kim Đồng bị trúng đạn và hi 
sinh. 

Năm 1997, Nông Văn Dền (tức Kim Đồng) được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân. 

Hình ảnh anh Kim Đồng, một chiến sĩ giao liên cách mạng được giới thiệu trên tem Bưu chính 
Việt Nam thông qua bộ tem kỷ niệm 35 năm truyền thống ngành bưu điện (MS 367 - phát hành 
ngày 15-8-1980). 

Anh hùng Võ Thị Sáu (1933 - 1952) 

Chị tên thật là Nguyễn Thị Sáu, quê ở xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa (nay là Bà Rịa - 
Vũng Tàu). 

Mới 14 tuổi, chị đã đi theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng ở trên chiến khu, vừa làm 
nhiệm vụ mua hàng, vừa giao liên để nắm tình hình địch. 

 

Chị Võ Thị Sáu trên tem bưu chính - Ảnh: BẢO TÀNG TUỔI TRẺ VIỆT NAM 



Năm 1950 tại trận chiến Đất Đỏ, chị bị chính quyền Pháp bắt sau khi đã ném lựu đạn tại chợ Đất 
Đỏ, giết chết cai tổng Tòng. 

Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, quân Pháp đưa chị ra giam ở Côn Đảo. Các luật sư biện hộ 
cho chị đã phản đối án tuyên với lý do chị chưa đủ 18 tuổi nhằm đưa chị thoát khỏi án tử hình. 
Tuy vậy, tòa án Pháp không chấp nhận. 

Bản án này đã gây chấn động dư luận, gây ra sự phản đối mạnh mẽ tại Việt Nam và ngay tại 
nước Pháp. Vì vậy, chính quyền quân sự Pháp không thể công khai thi hành án. Chúng tiếp tục 
giam cầm và đợi đến khi chị qua 18 tuổi để tử hình. Chị Sáu hi sinh ngày 23-1-1952. 

Mộ của chị Võ Thị Sáu hiện ở nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Năm 1993, chị được Nhà 
nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

Hình ảnh chị Võ Thị Sáu được giới thiệu trên tem Bưu chính Việt Nam dịp kỷ niệm lần thứ 25 
ngày thành lập nước (MS 244 - phát hành ngày 2-9-1970). Bộ tem do họa sĩ Trần Huy Khánh 
thiết kế, khuôn khổ 45x32mm. 

Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi (1940 - 1964) 

Quê anh ở xã Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 16 tuổi anh vào Sài Gòn làm 
việc, đầu tiên là đạp xích lô, sau là thợ điện ở xưởng Ngọc Ánh. Anh là chiến sĩ giải phóng trong 
đơn vị biệt động bí mật của Sài Gòn, đã đặt mìn trên cầu Công Lý mưu giết bộ trưởng Quốc 
phòng Mỹ Robert McNamara. Anh bị bắt vào ngày 9-5-1964 và bị giam ở khám Chí Hòa 5 
tháng. 

Ngày 15-10-1964, chính quyền Sài Gòn đưa anh ra xử bắn tại sân sau nhà lao khám Chí Hòa. 

 

Hình ảnh anh Nguyễn Văn Trỗi được giới thiệu trên tem bưu chính - Ảnh: BẢO TÀNG TUỔI 
TRẺ VIỆT NAM 

Trên pháp trường, trước họng súng của đội hành quyết, Nguyễn Văn Trỗi đã hô vang khẩu hiệu 
yêu nước: "Hãy nhớ lấy lời tôi - Đả đảo đế quốc Mỹ! - Đả đảo Nguyễn Khánh! - Hồ Chí Minh 
muôn năm...! - Việt Nam muôn năm". 

Hình ảnh anh Nguyễn Văn Trỗi được giới thiệu trên tem bưu chính thông qua các bộ tem hội 
nghị Bộ trưởng Đường sắt các nước Xã hội chủ nghĩa (MS 158 - phát hành ngày 23-3-1965). 

Bộ tem gồm 2 mẫu do họa sĩ Trần Lương thiết kế, khuôn khổ 40x28mm. Trên mẫu tem giới 
thiệu hình ảnh đầu máy hơi nước đầu tiên do Nhà máy xe lửa Gia Lâm thiết kế và sản xuất mang 
tên là "Đầu máy Tự lực 1 - Nguyễn Văn Trỗi", bên cạnh là chân dung anh Nguyễn Văn Trỗi, 
phát hành ngày 20-7-1965. 

Anh hùng Nguyễn Viết Xuân (1934 - 1964) 



Quê anh ở xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 18 tuổi, anh xung phong vào bộ đội 
ở trung đoàn pháo cao xạ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị tham gia chiến đấu, bắn rơi 
nhiều máy bay địch. 

 

Anh hùng Nguyễn Viết Xuân trên tem bưu chính - Ảnh: BẢO TÀNG TUỔI TRẺ VIỆT NAM 

Mười năm sau, đơn vị anh đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ bầu trời phía Tây Quảng Bình. Nguyễn 
Viết Xuân - người chính trị viên đại đội với khẩu lệnh: "Nhằm thẳng quân thù, bắn!" đã trở thành 
bất tử, biểu tượng của khí phách tuổi trẻ Việt Nam chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc 
Mỹ đối với miền Bắc. 

Tem Anh hùng Nguyễn Viết Xuân là mẫu 638 trong bộ tem 6 mẫu kỷ niệm lần thứ 25 ngày 
thành lập nước (2-9-1945 - 2-9-1970). 

 

 

  



 

Nguồn: Báo Lạng Sơn 

Ngày đăng: 25/03/2021 
Mục: Xã hội 

Bưu điện thành phố Lạng Sơn: Hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
BHXH tự nguyện 

Trong những năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia mới  bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tự nguyện luôn được Bưu điện thành phố Lạng Sơn xác định là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Vì vậy, đơn vị đã đưa ra nhiều giải pháp tuyên 
truyền, vận động nhằm phát triển thêm được nhiều đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện. 

Từ năm 2020 đến cuối tháng 3 năm 2021, dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp khiến 
người lao động nói riêng, toàn xã hội nói chung đều chịu ảnh hưởng nặng nề, ảnh hưởng tới 
thu nhập, đời sống Nhân dân cũng như hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị. Trong khó 
khăn chung đó, việc tổ chức hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện của các đại lý thu bưu 
điện, trong đó có Bưu điện thành phố Lạng Sơn gặp rất nhiều khó khăn như: không được tập 
trung đông người, nhiều người mất việc làm không có thu nhập ổn định, một số người lao 
động tự do không bố trí được thời gian đến dự hội nghị… Trước tình hình đó, Bưu điện thành 
phố Lạng Sơn đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp đẩy mạnh hình thức tư vấn nhóm, tập trung 
vào các đối tượng xưởng gia công nhỏ, các nhà hàng, tiệm làm tóc… để đẩy mạnh tuyên 
truyền, tư vấn, vận động. 

 

Nhân viên Bưu điện thành phố Lạng Sơn tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người 
lao động khi đến giao dịch 

Bà Triệu Thị Thơ, nhân viên điểm thu Bưu điện thành phố Lạng Sơn cho biết: Với nhiệm vụ 
của nhân viên kinh doanh, phụ trách mảng bưu chính chuyển phát, cá nhân tôi đã tập trung tư 
vấn cho mạng lưới khách hàng mình quản lý. Ngoài ra, tôi còn tập trung tuyên truyền, tư vấn 
cho người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm… để họ hiểu về quyền lợi BHXH tự nguyện 
và đăng ký tham gia. Từ năm 2020 đến tháng 3/2021, tôi đã phát triển được khoảng 80 người 
tham gia BHXH tự nguyện. 



Từ việc xác định đối tượng rõ ràng, các nhân viên điểm thu thuộc Bưu điện thành phố Lạng 
Sơn đã lên kế hoạch cụ thể tiếp cận các đối tượng có khả năng tham gia BHXH tự nguyện. 
Nắm bắt được tính chất công việc của các đối tượng chủ yếu làm công, phụ thuộc nhiều vào 
chủ cửa hàng, các nhân viên điểm thu đã chủ động tiếp cận trước chủ cửa hàng, chủ nhà 
xưởng để tư vấn, phân tích và đặt lịch làm việc với công nhân tại các xưởng, nhà hàng, cửa 
tiệm đó. Sau khi nhận được sự đồng thuận và tạo điều kiện của chủ cửa hàng, chủ nhà xưởng, 
đơn vị thống nhất lựa chọn thời gian thuận lợi nhất cho người lao động, thường là vào giờ 
nghỉ giải lao, trước hoặc sau giờ làm việc. 

Bên cạnh việc tư vấn, tuyên truyền, Bưu điện thành phố đã lồng ghép khéo léo, liên hệ trực 
tiếp việc các yếu tố ngoại cảnh tác động đến quá trình làm việc tạo thu nhập của người lao 
động như dịch Covid -19 tại thời điểm bấy giờ. Ví dụ thực tế đã tạo được hiệu ứng, khơi dậy 
được mong muốn tham gia BHXH tự nguyện tới đối tượng đang tư vấn. 

Bà Nông Thuý Hằng, Giám đốc Bưu điện thành phố Lạng Sơn cho biết: Cùng với hình thức 
tư vấn nhóm, chúng tôi đã tổ chức phát động phong trào thi đua, các đợt ra quân tuyên truyền 
và giao nhiệm vụ cho các bưu cục, từng cán bộ, nhân viên tham gia vào công tác phát triển 
đối tượng nhằm phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của mỗi người… Kết quả, năm 
2020, Bưu điện thành phố đã thực hiện phát triển mới được 804 đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện. Từ tháng 1/2021 đến ngày 12/3/2021, Bưu điện thành phố đã phát triển được trên 82 
người tham gia mới BHXH tự nguyện, tăng 40 người so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đánh giá về hoạt động của đại lý thu Bưu điện thành phố Lạng Sơn, bà Nguyễn Hồng Thịnh, 
Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Với những kết quả đạt được, đại lý thu Bưu điện thành 
phố là một trong những đơn vị có số phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cao. Vì 
vậy, trong đợt tổng kết hoạt động công tác đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 
năm 2020 vào giữa tháng 3/2021 vừa qua, Bưu điện thành phố Lạng Sơn là một trong 20 tập 
thể đã được Giám đốc BHXH tỉnh tặng giấy khen. 

Hiện nay, mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức 
tạp, vì vậy, Bưu điện thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới. Cùng 
với đó, đơn vị tiếp tục tổ chức tốt công tác phục vụ thu BHXH, BHYT tại các bưu cục và giải 
đáp các vướng mắc của khách hàng; thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng, có kế hoạch 
nhắc gia hạn kịp thời để đảm bảo phát triển và giữ khách hàng bền vững, tăng cường công tác 
thu nhằm đạt chỉ tiêu giao năm 2021. 

THANH HUYỀN 

 

  



Nguồn: Báo Lao động 

Ngày đăng: 25/03/2021 
Mục: Xã hội 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TPHCM: Tăng cường phát triển người tham gia BHXH 

 

Ngành BHXH phối hợp với Bưu điện TPHCM tuyên truyền BHXH tự nguyện. Ảnh: Nam 
Dương 

Ngành BHXH TPHCM sẽ tăng cường khai thác dữ liệu từ cơ quan Thuế, từ các đơn vị 
được cấp giấy phép thành lập mới theo danh sách của Sở Kế hoạch và Đầu tư để phát 
triển đối tượng tham gia BHXH. 

Nhiều giải pháp tăng số lượng người tham gia 

Theo báo cáo của BHXH TPHCM, đến nay, tổng số người tham gia BHXH, BHYT tại 
TPHCM là trên 7,51 triệu người, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 154.921 
người). Cụ thể: Số người tham gia BHXH bắt buộc là trên 2,37 triệu người, đạt 91,81% chỉ 
tiêu phấn đấu BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là gần 
31.570 người (trong đó số người đang tham gia là 26.113 người, số người đóng 1 lần hưởng 
chế độ hưu trí là 5.456 người), đạt 33,45% chỉ tiêu phấn đấu BHXH Việt Nam giao, tăng 
86,75% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 14.665 người). 

Số người tham gia BHYT là gần 7,5 triệu người, đạt 91,96% chỉ tiêu phấn đấu BHXH Việt 
Nam giao, tăng 1,93% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 141.481 người). Trong tháng 
2.2021, ngành BHXH TPHCM cũng đã thu BHXH, BHYT, BHTN được 5.133 tỉ đồng. 

Để có kết quả trên, ngành BHXH TPHCM có nhiều giải pháp để tăng số lượng người tham 
gia BHXH. Chẳng hạn như, căn cứ vào dữ liệu từ cơ quan thuế cung cấp, tổng số đơn vị phải 
rà soát 105.765 và BHXH TPHCM đã rà soát được 94.325 đơn vị (89,18%). 

Chỉ trong tháng 2.2021, qua rà soát dữ liệu từ cơ quan thuế, đã phát triển được 10 đơn vị mới 
với gần 190 lao động đăng ký tham gia BHXH. Nếu tính lũy kế từ trước đến tháng 2.2021, có 
trên 6.900 đơn vị tham gia BHXH cho gần 20.000 NLĐ. 

Hay như việc rà soát dữ liệu các giáo viên mầm non, trong tổng số giáo viên cần phải rà soát 
là gần 20.000 người, thì đã có gần 6.400 người đăng ký tham gia BHXH. 



Ngoài ra, ngành BHXH TPHCM còn xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên Đại lý thu năm 
2021, thông báo đến BHXH thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện đăng ký danh sách 
học viên tham dự. 

Hiện TPHCM đã có 387 đại lý thu với 620 điểm thu và 714 nhân viên đại lý thu, và tại mỗi 
phường, xã đều có ít nhất một điểm thu, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia BHXH tự 
nguyện và BHYT hộ gia đình. 

Đẩy mạnh khai thác dữ liệu để tăng nguồn đối tượng tham gia 

Theo ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TPHCM, do đại dịch COVID-19 những tháng 
đầu năm vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, 
BHYT, BHTN tại TPHCM. 

Chẳng hạn như việc đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN bị ảnh hưởng do cán bộ thu 
gặp khó khăn trong việc đi kiểm tra đối chiếu tại các đơn vị sử dụng lao động. 

Công tác tuyên truyền bị hạn chế do không tổ chức tập trung để tuyên truyền vận động theo 
quy mô lớn cũng như quy mô nhỏ do phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của 
Trung ương và địa phương. 

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhập nguyên liệu 
phụ kiện; người lao động nghỉ việc sớm để về quê ăn Tết và chưa quay lại nơi làm việc do vậy 
việc tham gia đóng BHXH của người lao động tại các đơn vị này giảm. 

Cũng theo ông Mến, ngành BHXH TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với ngành Bưu 
điện tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp BHXH tự nguyện để đẩy mạnh đối tượng tham 
gia. 

Tiếp tục bám sát tiến độ phát triển đối tượng của BHXH quận, huyện từ dữ liệu hộ gia đình, 
nhóm đối tượng tiềm năng; phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, tổ dân phố, cộng tác 
viên, đại lý thu để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 
gia đình. 

Đồng thời sẽ chuyển danh sách người tham gia BHXH tự nguyện đến hạn phải đóng trong 
tháng để BHXH quận, huyện phối hợp với đại lý thu thông báo, vận động người dân tiếp tục 
tham gia. 

Bên cạnh đó, ngành BHXH TPHCM cũng tiếp tục khai thác dữ liệu từ cơ quan thuế, phát 
triển từ các đơn vị được cấp giấy phép thành lập mới theo danh sách của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư chuyển sang để tăng nguồn người tham gia BHXH bắt buộc. 

NAM DƯƠNG 

  



Nguồn: Báo Ninh Bình 

Ngày đăng: 25/03/2021 
Mục: Công nghệ 

Công an Hoa Lư nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử 

Thực hiện đề án của Bộ Công an, theo chỉ đạo của Công an tỉnh, những ngày qua, Công an 
huyện Hoa Lư đang tập trung nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện cấp, 
quản lý thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân. Theo dự kiến, từ 
nay đến hết tháng 6/2021,Công an huyện sẽ hoàn thành cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử 
cho 60 nghìn công dân từ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên trên địa bàn 
huyện. 

 

Nhiều người dân đến làm thủ tục cấp đổi thẻ CCCD có gắn chip điện tử. 

Có mặt tại Trung tâm 1 cửa liên thông huyện Hoa Lư,  mặc dù mới đầu giờ làm việc buổi sáng 
nhưng tại đây đã có rất đông công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ 
CCCD có gắn chíp điện tử.  

Số lượng công dân đông, nhưng nhờ có sự chủ động trong việc sắp xếp, tiếp đón từ phía cán bộ, 
chiến sĩ (CBCS) Công an huyện nên luôn bảo đảm trật tự, mọi người dân đều được giải quyết thủ 
tục theo yêu cầu một cách sớm nhất. Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD, đơn vị trang bị 
nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho người dân. 

Chị Trịnh Thị Hải ở xã Ninh Mỹ cho biết: Qua phương tiện thông tin đại chúng, thấy thẻ CCCD 
gắn chíp điện tử có rất nhiều tiện ích nên tôi đã đến liên hệ làm thủ tục cấp thẻ. Tại đây, dù khối 
lượng công việc lớn, áp lực nhiều nhưng khi tiếp nhận hồ sơ, CBCS Công an rất vui vẻ, tận tình 
hướng dẫn, giúp đỡ người dân làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện nên cũng không mất nhiều 
thời gian và cảm thấy rất hài lòng. 

Một cán bộ Công an huyện đang làm nhiệm vụ cấp thẻ căn cước công dân cho biết: Cơ bản 
chúng tôi đã thu thập đầy đủ dữ liệu công dân nên người dân đến làm căn cước chỉ cần mang 
CMND hoặc CCCD đã cấp trước đó. Một số trường hợp có thông tin thay đổi, như họ tên, dân 
tộc, quốc tịch, nơi cư trú... phải mang giấy tờ khác để đối chiếu và cập nhật lên hệ thống và cũng 
được thực hiên nhanh hơn.  



Đa phần người dân rất ủng hộ chủ trương triển khai cấp thẻ CCCD có gắn chíp thay cho chứng 
minh nhân dân (CMND) bởi thẻ này có tính năng tích hợp nhiều thông tin dữ liệu: thuế, bảo 
hiểm y tế, bằng lái xe, bằng cấp khác..., tạo sự tiện lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính. 

Với khối lượng công việc lớn, đề hoàn thành chỉ tiêu đặt ra Công an Huyện đã tham mưu để 
UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, huy động các cấp, ngành cùng vào cuộc. Đồng thời, chỉ 
đạo toàn lực lượng tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 
cấp, đổi thẻ CCCD gắn chíp điện dưới nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân. 

Cùng với đó, tiến hành biên soạn, công bố bộ thủ tục, quy trình, lệ phí cấp, đổi thẻ CCCD có gắn 
chíp điện tử, niêm yết công khai tại bộ phận tiếp công dân để người dân dễ dàng tiếp cận, thực 
hiện. Công an huyện xây dựng, thành lập 2 tổ công tác, 1 tổ thường xuyên làm việc tại Trung 
tâm 1 cửa liên thông huyện và 1 tổ công tác lưu động đến các xã để tổ chức cấp thẻ CCCD gắn 
chíp điện tử cho người dân. Công an huyện mở đợt cao điểm (từ 1/3 đến 30/6, làm việc cả thứ 
bảy, chủ nhật, ngày lễ, mỗi ngày 3 ca, từ 6h30 phút sáng đến 22h) để cấp thẻ CCCD gắn chíp 
điện tử cho nhân dân. 

Nhờ thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nên người dân nắm bắt kịp thời nội dung, quy 
trình nên rất đồng tình ủng hộ, nhiều người dân ban ngày bận đi làm đã tranh thủ đến làm hồ sơ 
cấp thẻ CCCD gắn chíp vào buổi tối.  

Thượng tá Tống Đức Việt Phó trưởng Công an huyện Hoa Lư cho biết: Theo quy trình, người 
dân đến làm việc chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân để cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm hồ sơ tìm 
kiếm thông tin của công dân trong kho Dữ liệu dân cư, không cần phải điền vào tờ khai như 
trước. Sau khi xác định các thông tin trùng khớp, công dân sẽ được lấy mẫu vân tay, chụp ảnh 
chân dung. Toàn bộ quá trình làm thẻ CCCD gắn chíp điện từ chỉ kéo dài 5 - 10 phút.  

Với phương châm người dân còn đến thì còn phục vụ, các tổ công tác của Đội Cảnh sát QLHC 
về TTXH, Công an huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vất vả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
đợt cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn. Đến thời điểm này Hoa Lư đã có hơn 
15 ngìn người được làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử.  

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thẻ CCCD, Công an huyện còn phối hợp 
với ngành Bưu điện để triển khai việc nhận gửi trả thẻ căn cước công dân cho những người dân 
không có điều kiện đến nhận theo giấy hẹn.  

Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", những ngày này, Công an Hoa Lư tiếp tục tăng cường 
tuyên truyền về hiệu quả, ý nghĩa của thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Đồng thời, chủ động nắm chắc 
đặc điểm, tình hình tại địa bàn quản lý để xây dựng phương án cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử 
đạt hiệu quả cao, bảo đảm đúng yêu cầu thời gian, tiến độ đề ra. 

                                                                             Bài, ảnh: Trần Dũng 

 

  



Nguồn: CTT Đắk Lắk 

Ngày đăng: 25/03/2021 
Mục: Công nghệ 

BHXH tỉnh phấn đấu hỗ trợ 400.000 người tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID 

Để giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng ứng dụng VssID, hoàn thành chỉ tiêu BHXH 
Việt Nam giao đến hết năm 2021 có 400.000 người trên địa bàn tham gia cài đặt và sử dụng 
ứng dụng VssID, BHXH tỉnh đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền tới công chức, viên chức và 
người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. 

 

Đoàn viên hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VssiD tại Bưu điện tỉnh (Ảnh minh họa) 

Đại diện Bảo hiểm Xã hội tỉnh cho biết, ngay trong tháng 3-2021, lực lượng đoàn viên thanh 
niên của BHXH tỉnh đã bố trí các bàn đăng ký di động tại Trung tâm Hành chính công và Bưu 
điện TP. Buôn Ma Thuột – những nơi có đông người dân đến giao dịch để hướng dẫn, hỗ trợ 
họ đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID và phê duyệt cấp tài khoản ngay tại bàn đăng ký. Hoạt 
động này nhằm nâng cao khả năng tiếp cận với người dân để tuyên truyền vận động họ cài đặt 
và sử dụng ứng dụng; đồng thời cũng là một bước làm thí điểm để sau khi đánh giá kết quả có 
thể nhân rộng cho BHXH các địa phương trong tỉnh cùng triển khai một cách hiệu quả. Qua 
02 ngày ra quân, hơn 500 người dân đã được tư vấn, cài đặt thành công ứng dụng này. 

Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông tuyên 
truyền nội dung về các tiện ích, tính năng cơ bản và lợi ích của việc sử dụng VssID; chỉ đạo 
các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên tích 
cực hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, người dân đăng ký giao dịch 
điện tử cá nhân với cơ quan BHXH; đồng thời triển khai “Ngày giao dịch điện tử” vào thứ tư 
hằng tuần tại BHXH tỉnh hướng dẫn mọi người dân đến giao dịch cài đặt, sử dụng ứng dụng 
này. 

Tính đến đầu tháng 3-2021, toàn quốc đã có hơn 620.000 lượt tải, cài đặt và sử dụng ứng 
dụng VssID; gần 6.000 lượt sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh 
BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn 10 tỉnh miền Trung- Tây Nguyên (khu vực 
đang thực hiện thí điểm việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng thay thế thẻ BHYT giấy). 

Kim Bảo 

 


