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Nguồn: Báo Lâm Đồng 

Ngày đăng: 29/03/2021 
Mục: Xã hội 

100% căn cước công dân sẽ được chuyển đến tay người dân an toàn  
qua hệ thống bưu điện 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ 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 tỉnh, 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 khai 
cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân từ ngày 25/2/2021 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 1 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,… 

D.T 

 

 

 

  



Nguồn: TH Nghệ An 

Ngày đăng: 28/03/2021 
Mục: Thời sự 

Thử nghiệm nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh 

Người vi phạm giao thông cung cấp mã số định danh cá nhân (12 số) trên thẻ căn cước 
có mã QR để cảnh sát tra cứu dữ liệu ở Cổng dịch vụ công Quốc gia, phục vụ nộp phạt 
qua mạng. 

Ngày 26/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng CSGT (Bộ Công an), cho biết đơn 
vị đang thử nghiệm kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu về xử lý vi 
phạm hành chính, và bước đầu "đã thành công". 

Quá trình thử nghiệm, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) đã xử phạt 
một nam tài xế đi xe máy trên đường Giảng Võ với lỗi không lắp gương chiếu hậu. 

Với hành vi này, tài xế bị phạt 150.000 đồng. Thay vì nộp tiền trực tiếp cho cảnh sát và chờ 
quyết định xử phạt bằng giấy sau 7 ngày, nam tài xế được hướng dẫn đọc mã số định danh 
trên thẻ căn cước mới, kiểm tra mã QR trên thẻ. Tổ công tác nhập dữ liệu vào Cổng thông tin 
dịch vụ công Quốc gia và ra quyết định xử phạt. 

Cán bộ thuộc Cục CSGT sử dụng máy tính bảng xử lý vi phạm. 

Sau vài phút, nam tài xế nhận được tin nhắn từ Cổng dịch vụ công Quốc gia, thông tin về số 
quyết định xử phạt, với thông tin này tài xế có thể nộp phạt, chuyển khoản qua ngân hàng tích 
hợp trên cổng dịch vụ công. 

"Việc nộp phạt trực tuyến như thế này khiến tôi không phải đến trực tiếp, mất thời gian công 
sức như trước", nam tài xế đánh giá. 

Trực tiếp lập biên bản điện tử, hướng dẫn người vi phạm nộp phạt theo hình thức mới, thượng 
uý Hoàng Tùng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 2 cho biết khi xử lý vi phạm giao thông, 
lực lượng chỉ cần nhập số căn cước công dân người vi phạm vào, hệ thống sẽ tự động hiển thị 
tất cả thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện tại của người vi phạm để lực lượng 
lập biên bản và ra quyết định xử phạt online. 



"Điều này giúp cho cả cơ quan chức năng và người dân đều thấy thuận lợi, tiết kiệm thời gian 
rõ ràng, minh bạch, chính xác và rút ngắn thời gian xử phạt khoảng 10 phút", thượng úy Tùng 
cho hay. 

Với những lỗi vi phạm không phải tạm giữ giấy tờ, CSGT sẽ trả giấy tờ ngay cho người vi 
phạm. Còn với các lỗi bị tước bằng lái, người vi phạm khi nộp tiền xong có thể đăng ký nhận 
giấy tờ tại nhà thông qua hệ thống bưu điện. 

Hiện nay để xử lý một trường hợp vi phạm, cảnh sát giao thông phải trải qua nhiều bước và 
lập biên bản bằng giấy, 7 ngày sau mới có thể ra quyết định xử phạt và người vi phạm phải đi 
lại nhiều lần lên nộp phạt, lấy lại bằng lái bị tạm giữ. 

Khi kết nối hai hệ thống này, người vi phạm, cảnh sát có thẩm quyền xử phạt có thể thông qua 
chữ kỹ số để hoàn thiện xử phạt điện tử, thay vì quyết định giấy như hiện nay. 

Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai trương ngày 25/2. Đây là dự án do Bộ Công 
an làm chủ đầu tư, được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2015 với tổng số vốn hơn 3.000 tỷ 
đồng. Dự án thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân, tạo lập nên một hệ cơ sở dữ 
liệu về dân cư tập trung, thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các bộ, ngành và chính 
quyền các cấp. Qua đó cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về dân cư (số liệu, cơ 
cấu, phân bổ và các biến động...) phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định chính sách. 

Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư Pháp chủ trì xây dựng từ 
năm 2017 là tập hợp dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng, cập nhật, duy trì, 
khai thác và sử dụng thông qua phương tiện điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước 
về xử lý vi phạm hành chính và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật. 

Các thông tin được cập nhật thường xuyên trên hệ thống này gồm dữ liệu thông tin của cá 
nhân, tổ chức vi phạm hành chính; thông tin về việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính; số ngày tháng ban hành quyết định hành chính; hành vi vi phạm, hình thức xử 
phạt, mức phạt... 

  



Nguồn: CTT Yên Bái 

Ngày đăng: 28/03/2021 
Mục: Tin tức 

Chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban 
ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một 
số nội dung chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền 
mặt. 

 

Ảnh minh họa 

UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ và giải pháp về vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với 
mục tiêu năm 2021 đạt 28% số người nhận lương hưu, 80% người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã 
hội một lần, 98% người hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. 

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh  tuyên 
truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất 
nghiệp qua tài khoản cá nhân. 

Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao 
động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh 
nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân. Đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia 
sẻ thông tin giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với Ngân hàng, Bưu điện; xây dựng kế hoạch chi 
tiết từng năm để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thanh toán qua tài khoản cá nhân. Phối hợp với 
các Ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, 
có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp 
thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân. 



Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp chặt chẽ 
với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động nhận chế 
độ trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên 
truyền về mục tiêu, ý nghĩa của việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt. 

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện 
tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận 
động khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất 
nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhằm đạt mục tiêu năm 2021 về 
tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện 
thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. 

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Yên Bái định hướng, khuyến khích các ngân hàng 
thương mại quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp hợp lý mạng lưới ATM để tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng, đặc biệt nơi tập trung đông dân 
cư, khu vực nông thôn. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại phối hợp các cơ quan báo chí, cơ 
quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến 
các tổ chức, cá nhân; đồng thời, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, Trung tâm 
Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai hỗ trợ mở tài khoản, 
thẻ ATM cho người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. 

Bưu điện tỉnh Yên Bái phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch sử 
dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình chi trả các chế độ bảo hiểm xã 
hội, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về chi trả chính 
sách an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng; hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh 
toán không dùng tiền mặt; vận động, khuyến khích người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, 
trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Thông báo công khai, thường xuyên về quy trình, 
thủ tục đăng ký mở tài khoản. Tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp 
cận điểm chi trả, vận động khai thác người hưởng mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ 
ATM; phối hợp với các ngân hàng hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản và nhận thẻ 
ATM ngay tại điểm chi trả. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên truyền, vận 
động, khuyến khích chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp cho các 
đối tượng hưởng qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo đơn vị thực 
hiện thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tại nạn lao động bệnh 
nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân của công chức, viên chức, người 
lao động. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên 
truyền, vận động, khuyến khích các đối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội , 
trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo Bảo hiểm xã 
hội huyện, thị xã, thành phố tổ chức chi trả các chế độ ốm đau, thai sản dưỡng sức phục hồi 
sức khỏe, tại nạn lao động bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân 
của công chức, viên chức, người lao động, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% đối tượng sử dụng các 
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

  



Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 30/03/2021 
Mục: Xã hội 

Nhiều lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đi sâu vào các nội dung cụ thể, thiết thực giúp 
người dân thuận lợi trong tiếp cận cũng như việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc 
biệt là BHXH tự nguyện…, đó là cách làm được BHXH Bình Dương chú trọng thực hiện 
có hiệu quả. 

 

Bưu điện tỉnh ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 

 Đa dạng các hình thức thông tin tuyên truyền 

Trong những năm qua, công tác truyền thông về BHXH tự nguyện của ngành BHXH đã được 
triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, góp phần tạo đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện; tạo sự yên tâm và tin tưởng trong nhân 
dân. Nội dung, hình thức truyền thông của ngành BHXH Bình Dương luôn được đổi mới cơ 
bản, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Nhằm giúp người dân hiểu được ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, Bưu 
điện tỉnh phối hợp với BHXH Bình Dương tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền chính sách 
BHXH tự nguyện. Lễ ra quân thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên của hai cơ quan 
Bưu điện tỉnh và BHXH Bình Dương. Sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã tuyên truyền 
lưu động trên các tuyến đường và chia thành các nhóm nhỏ “đến tận ngõ, gõ tận nhà” các gia 
đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng… để tuyên truyền, tư vấn cho người 
dân biết về lợi ích của BHXH tự nguyện, từ đó đăng ký tham gia, góp phần phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện trên các địa bàn dân cư. 

Mỗi cán bộ nhân viên bưu điện là một tuyên truyền viên, đồng thời Bưu điện tỉnh thường 
xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền tại các tổ, khu phố ở địa phương và thực hiện các họat 
động ra quân tuyên truyền với cờ phướn, biểu ngữ trên các tuyến đường đông dân cư để người 
dân biết về chủ trương của Nhà nước về BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT). Chỉ tính 
trong năm 2020, Bưu điện tỉnh đã tổ chức được gần 100 hội nghị, phát triển được hơn 7.600 
người tham gia BHXH tự nguyện, hơn 77.300 thẻ BHYT với tổng số tiền thu đạt gần 76 tỷ 
đồng. 

Bên cạnh tham gia tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, một điểm sáng trong 
năm 2020 là Bưu điện tỉnh đã phát huy được lợi thế điểm giao dịch rộng khắp để tiếp tục phối 
hợp cùng BHXH Bình Dương trong triển khai thực hiện chỉ đạo của ngành BHXH về phát 



triển đối tượng tham gia BHXH thông qua việc chuyển phát thông báo đến các đơn vị chưa 
tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ chế độ BHXH bắt buộc cho người lao động… 

Lan tỏa chính sách, tạo dựng niềm tin 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến các chính sách BHXH, 
BHYT dành cho người dân. Có thể nói, BHYT là tấm “bùa hộ mệnh” dành cho người dân lúc 
ốm đau, bệnh tật. Còn BHXH chính là giải pháp tối ưu trợ giúp người dân khi về già, khi mất 
khả năng lao động; là hình thức để dành khi khỏe, có điều kiện về thu nhập, để khi về già có 
lương hưu sinh sống, giúp người dân chủ động hơn trong cuộc sống của mình, không phải 
phiền lụy đến con cháu. 

Nhằm phát triển loại hình bảo hiểm này, thời gian qua, BHXH Bình Dương đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tổ chức các buổi đối thoại với 
người dân; mở rộng và nâng cao chất lượng các đại lý thu; đồng thời tăng cường công tác 
phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai, vận động mọi người tham gia 
BHXH tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Hoa, ở TP.Thủ Dầu Một, cho biết BHXH tự nguyện là loại 
hình BHXH mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức 
đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng BHXH. BHXH tự nguyện giúp người dân có 
thể tích lũy thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu khi về già, nhất là đối với những 
người không có việc làm ổn định, không có hợp đồng lao động, không được đơn vị sử dụng 
lao động đóng BHXH định kỳ. Với những ưu việt của chính sách và sự hỗ trợ của Nhà nước 
như vậy nên bà đã tham gia BHXH tự nguyện và sắp tới sẽ vận động các thành viên khác 
trong gia đình cùng tham gia. 

Bình Dương là tỉnh thu hút đông công nhân lao động ngoài tỉnh, trong đó có một bộ phận 
chưa hiểu rõ chính sách BHXH tự nguyện. Do đó, để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện, hàng năm BHXH Bình Dương đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban 
hành kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho UBND các 
huyện, thị, thành phố, trong đó có chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; 
đồng thời phối hợp với các sở ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị, thành phố tổ 
chức nhiều hội nghị tuyên truyền, trực tiếp vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 
xây dựng các chương trình phối hợp… 

Bà Lê Minh Lý, Giám đốc BHXH Bình Dương, cho biết để bảo đảm thực hiện hiệu quả, hoàn 
thành chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được giao năm 2021, 
BHXH Bình Dương đã yêu cầu lãnh đạo BHXH các huyện, thị, thành phố chỉ đạo và thực 
hiện các giải pháp: Tập trung bố trí nhân lực rà soát đối tượng hộ gia đình theo từng khu phố, 
tổ, ấp; phân tích dữ liệu, lọc đối tượng theo nhóm đã tham gia nhưng dừng đóng; đang tham 
gia nhưng sắp đến hạn nộp tiền và chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; phân chia nhóm 
gọi điện thoại hoặc nhắn tin qua internet. 

Các đơn vị cần phối hợp với lãnh đạo UBND các xã, phường đánh giá tình hình thực hiện các 
chỉ tiêu được giao theo địa bàn, xác định nhân viên đại lý thu, số đối tượng tiềm năng cần tiếp 
tục để tuyên truyền, vận động tham gia; tổ chức các hội nghị theo từng khu phố, thôn ấp, cụm 
dân cư nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, 
nhưng phải bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế và UBND 
tỉnh; đồng thời báo cáo trưởng ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân tổ chức họp 
kiện toàn, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện 
chỉ tiêu được giao, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, tránh bị động cuối năm… 
Ngoài các giải pháp trên, BHXH Bình Dương còn tăng cường phối hợp liên ngành tổ chức 
kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật BHXH nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham 
gia. 

 Trong năm 2020, Bình Dương có 13.090 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 102,8% kế 
hoạch năm (kế hoạch giao 12.736 người), tăng 50,3% (4.378 người) so với năm trước. Tổng 



số thu BHXH tự nguyện là 48 tỷ đồng, đạt 114,3% kế hoạch năm, tăng 108,7% so với năm 
trước. 
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Nguồn: Báo Dân sinh 

Ngày đăng: 29/03/2021 
Mục: Người có công 

Thanh Hoá: Chi trả chế độ chính sách NCC đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch 

Với đạo lý, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chỉ 
đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước đối với các gia đình NCC với cách mạng. Đặc biệt trong công tác quản 
lý sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi NCC tại địa phương. 

Trong những năm qua, Thanh Hoá, thực hiện chi trả chính sách NCC với cách mạng luôn với 
phương châm: Chính xác, kịp thời, hiệu quả, chi đúng đối tượng, chi đủ. Bên cạnh đó tỉnh 
cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai minh bạch tài chính và nâng cao hiệu quả quản 
lý, sử dụng kinh phí trung ương thực hiện tốt công tác chính sách ưu đãi người có công với 
cách mạng tại địa phương. Chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần NCC, phấn đấu để 
không còn hộ NCC thuộc diện hộ nghèo. 

 

Cán bộ Bưu điện chi trả chế độ chính sách cho NCC trên địa bàn Thanh Hoá 

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 340.600 người có công với cách mạng, (với gần 
4.600 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (có 128 Mẹ còn sống); hơn 56.000 liệt sĩ; gần 46.000 thương 
binh; hơn 16.000 bệnh binh; hơn 18.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị 
nhiễm chất độc hóa học và trên 200.000 người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm 
nhiệm vụ quốc tế), trong đó có hơn 74.000 đối tượng người có công và thân nhân đang hưởng 
trợ cấp ưu đãi hằng tháng. 

Trước năm 2019, công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo mô hình "Ba bên" thông qua việc ký kết Hợp đồng trách 
nhiệm giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, UBND cấp xã và cán bộ chi 
trả. 

Trước yêu cầu đổi mới công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo 
phương thức hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, tăng cường sự công khai, 
minh bạch trong quản lý, sử dụng kinh phí ưu đãi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 
tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND phê duyệt "Đề 
án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hoá", thời gian áp dụng từ tháng 4 năm 2019. 



Qua đó, đã giúp giảm tải áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, người có 
công và xã hội cấp xã; đồng thời, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công theo chức năng quản lý của ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội và tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động 
phối hợp với Cơ quan Bưu điện tổ chức các lớp tập huấn về quy trình tổ chức chi trả cho đội 
ngũ cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội và cán bộ bưu điện cấp xã. Đồng 
thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo công tác 
chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện "Đúng - Đủ - Kịp thời", kinh 
phí chi trả đến tận tay đối tượng thụ hưởng.  

Qua gần 02 năm triển khai thực hiện, việc chuyển đổi phương thức chi trả trợ cấp ưu đãi 
người có công cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Công tác chi trả trợ cấp của Cơ quan Bưu điện luôn được thực hiện 
đúng quy trình, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, hình thức chi trả hợp 
lý, thuận lợi cho người hưởng chính sách, kết hợp được việc chi trả chế độ đối với đối tượng 
vừa là người có công với cách mạng vừa là người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

 

Đồng thời, tách bạch trong việc tổ chức chi trả với xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ. Từ 
đó, tạo ra sự đối chiếu, kiểm soát chéo giữa hai đơn vị độc lập (Cơ quan Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Cơ quan Bưu điện các cấp) giúp hạn chế sai sót, chậm trễ hoặc trục lợi 
chính sách. Việc chi trả trợ cấp ưu đãi NCC phải đảm bảo đúng người, đúng chế độ, đúng thời 
gian quy định, đem lại sự hài lòng của NCC trong việc thực hiện chính sách ưu đãi; đồng thời 
đảm bảo an toàn về tiền mặt trên đường vận chuyển và đến tận tay người thụ hưởng; quản lý 
chặt chẽ các đối tượng hưởng chế độ; chấp hành đúng chế độ kế toán, báo cáo thanh quyết 
toán và quản lý lưu giữ chứng từ kế toán theo quy định... 

Việc chi trả được thực hiện tại các bưu cục và điểm bưu điện văn hóa phải đáp ứng được các 
điều kiện về an toàn quỹ tiền mặt, điều chuyển dòng tiền, chuyên môn phục vụ, địa điểm phục 
vụ thuận tiện cho việc đi lại. Đối với các trường hợp người khuyết tật không đi lại được, 
người già yếu, ốm đau... có thể phục vụ phát tiền tại địa chỉ nếu đối tượng có yêu cầu. 

Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã bố trí các điểm chi trả trợ cấp tại các Bưu cục, điểm Bưu 
điện - Văn hóa của 559/559 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, hằng tháng tổ chức chi trả 
trợ cấp (một lần và thường xuyên) cho trên 100.000 đối tượng, với kinh phí trên 150 tỷ đồng. 
Đối với người có công và thân nhân già yếu, không có điều kiện đến các điểm chi trả, Cơ 
quan Bưu điện đã bố trí cán bộ đến tận gia đình để chi trả trợ cấp miễn phí. Vì vậy, tỷ lệ chi 



trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh luôn đạt 
từ 99% trở lên. Cơ quan Bưu điện cũng duy trì thường xuyên 02 đường dây nóng để tiếp nhận 
thông tin, trả lời khiếu nại, giải đáp thắc mắc của đối tượng thụ hưởng (số di động 
0832.293.293 và số cố định 02373.777.777). 

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi 
người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát, hầu hết đối tượng thụ hưởng 
đều bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành Lao 
động -Thương binh và Xã hội và nhân viên bưu điện. Chính quyền địa phương các cấp cũng 
đồng thuận cao với việc chuyển đổi phương thức chi trả, khẳng định đây là cách thức hiệu 
quả, ưu việt và thuận lợi hơn cho người thụ hưởng. 

Trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Bưu điện tăng 
cường công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ngành LĐ-TB&XH, nhân 
viên của Bưu điện, thường xuyên kiểm tra, giám sát liên ngành, thực hiện nghiêm chế độ 
thông tin báo cáo, biểu mẫu phục vụ cho công tác thanh quyết toán, bảo đảm đúng quy định, 
tăng cường trang thiết bị phục vụ cho công tác chi trả, nâng cấp hoàn thiện phần mềm ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; 
rà soát, hoàn thiện phương án bảo vệ tốt nhất các khâu của dòng tiền chi trả, bảo đảm việc chi 
trả đúng kỳ, đủ số tiền và đến tận tay đối tượng thụ hưởng. 

Bên cạnh đó, sẽ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, đối tượng thụ hưởng 
biết về những điểm mới, ưu việt của phương thức chi trả và thật sự hài lòng về việc thực hiện 
chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện nói riêng, việc thực hiện chế độ, chính sách 
ưu đãi người có công với cách mạng nói chung trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

Vũ Thị Hương - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thanh Hoá 


