
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Bắc Giang 

Ngày đăng: 02/4/2021 
Mục: Thời sự 

Việt Yên: Tổng kết Phương án thí điểm nhân viên Bưu điện trực tại Bộ phận Một cửa 

UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị tổng kết Phương án thí điểm nhân 
viên Bưu điện trực tại Bộ phận Một cửa huyện để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công 
trực tuyến trên địa bàn huyện. 

 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đỗ Tập 

Trước đó, ngày 26/10/2020, UBND huyện Việt Yên phối hợp với Bưu điện tỉnh ký kết 
Phương án thí điểm, đưa ba nhân viên Bưu điện trực tại Bộ phận Một cửa huyện để tiếp nhận, 
hướng dẫn, trả kết quả và tư vấn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; hỗ trợ 
tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các lĩnh vực: Tư pháp, Y tế, Giáo 
dục và Đào tạo, Nông nghiệp, Nội vụ, Tài chính, Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Lao động, 
Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin. 

Đến hết ngày 28/02/2021, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết 
quả được 1.584 lượt hồ sơ; hướng dẫn, trợ giúp tổ chức, công dân giải quyết TTHC trực tuyến 
qua Cổng dịch vụ công là 2.387 lượt hồ sơ; tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích 311 lượt hồ sơ. Qua đó bước đầu hình thành được thói quen sử dụng dịch vụ 
bưu chính công ích trong một bộ phận người dân, doanh nghiệp. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp 
thực hiện trong thời gian tới. Các đại biểu thống nhất nhận định mô hình nhân viên Bưu điện 
làm việc tại Bộ phận Một cửa huyện để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua thời 
gian triển khai thí điểm đã đạt được một số kết quả nhất định, bước đầu đem lại lợi ích cho cả 
chính quyền và doanh nghiệp như: Tiết kiệm được biên chế, phục vụ người dân và doanh 
nghiệp tốt hơn, hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình giải quyết 
TTHC. Cách làm này góp phần nâng tỷ lệ giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4. Tuy nhiên, 
nhân viên Bưu điện cần có thời gian để trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ở các lĩnh 
vực được giao; kinh nghiệm, kỹ năng xử lý công việc khi tiếp xúc với tổ chức, công dân. 

Trên cơ sở phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn và những kết quả tích cực đạt được trong 
thời gian thí điểm, UBND huyện và Bưu điện tỉnh thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động của 
mô hình này và sẽ bổ sung, hoàn thiện khi triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 



27/3/2021 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC./. 

Đỗ Tập 

 

 
  



Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 02/4/2021 
Mục: Tin tức 

Quý I-2021: Doanh thu dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông ước đạt hơn 1,7 
ngàn tỷ đồng 

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, doanh thu dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông trong 
quý I-2021 trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 1,7 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 2,6% so với quý IV-
2020 và tăng gần 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, số thuê bao điện thoại phát triển quý I-2021 ước đạt 220,7 ngàn thuê bao, tăng gần 
1% so với quý IV-2020 và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 427 thuê bao cố 
định và 220,3 ngàn thuê bao di động. Số thuê bao internet phát triển mới quý I-2021 ước đạt 
hơn 27,1 ngàn thuê bao, tăng hơn 5% so với quý IV-2020 và tăng khoảng 3% so với cùng kỳ 
năm 2020.   

  

  



Nguồn: Pháp luật TP.HCM 

Ngày đăng: 01/4/2021 
Mục: Kinh tế 

Nỗ lực cấp thẻ căn cước công dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử 

Cùng với cả nước phấn đấu mục tiêu đến ngày 1.7.2021, sẽ cấp mới 50 triệu thẻ căn cước 
công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. Qua trao đổi với lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lí hành 
chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh cho biết, theo kế hoạch, chỉ tiêu giao 
của Bộ Công an, tỉnh Hà Giang sẽ thu nhận, cấp CCCD cho 585.407 người. Với điều kiện của 
một tỉnh biên giới, địa hình rộng, chia cắt mạnh, đa dân tộc, nhận thức của người dân còn 
chưa đồng đều, do đó công tác cấp CCCD gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy Công an toàn tỉnh 
đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Từ 1.1.2021 đến nay, toàn tỉnh 
đã thu nhận được trên 81 ngàn hồ sơ của công dân. Để hoàn thành chỉ tiêu giao, lực lượng 
Công an các đơn vị, địa phương đã và đang tập trung cao độ, tăng ca, kể cả ban đêm để kịp 
thời thu thập thông tin cần thiết phục vụ việc cấp CCCD cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

 

Cán bộ, chiến sĩ đội QLHC về TTXH Công an TP. Hà Giang làm các thủ tục cấp thẻ CCCD cho 
người dân 

Có mặt tại nhà văn hóa tổ 10 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang vào lúc 21 giờ tối 
mới cảm nhận được những nỗ lực, cố gắng của tổ lưu động cấp CCCD gắn chíp điện tử, thuộc 
Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Tp. Hà Giang. Mặc dù áp lực khối lượng công việc 
rất lớn, nhưng mỗi người vẫn luôn vui vẻ, niềm nở. Người nào việc đấy, người tiếp nhận hồ 
sơ hướng dẫn bà con làm các thủ tục, người thì chụp ảnh, người thì lấy dấu vân tay cho công 
dân… Hàng ngày, các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Tp. Hà Giang 
thực hiện cấp thẻ CCCD lưu động tại các phường, với tổng số 20 cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 
tổ lưu động. Mỗi tổ chia thành 2 ca, bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ sáng đến 22 giờ tối và cứ 
thế luân phiên thay đổi ca cho nhau đều đặn. Mục đích nhằm giúp người dân thuận tiện hơn 
trong việc di chuyển, giảm áp lực thời gian, tránh tập trung quá đông người để đáp ứng yêu 
cầu phòng, chống dịch Covid - 19 như hiện nay. 



 

Người dân đến làm thủ tục cấp CCCD tại nhà văn hóa tổ 10, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà 
Giang 

 Chị Mai Thủy Ly, tổ 8, phường Nguyễn Trãi chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất tiện lợi khi 
được làm thẻ CCCD vào buổi tối, bởi vì ban ngày tôi còn bận đi làm nên không có thời gian. 
Đặc biệt là tổ lưu động làm việc rất nhanh, gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được làm đủ 
giấy tờ để phục vụ cho công việc gia đình và bản thân”. Đại úy Lã Chí Thanh, Đội Cảnh sát 
QLHC về TTXH Công an Tp. Hà Giang, cho biết: Với số lượng người dân rất đông, tất cán 
bộ, chiến sĩ chúng tôi phải thay nhau làm việc cả ngày lẫn đêm, thường xuyên tăng ca và làm 
ngoài giờ. Bình thường có ngày chúng tôi làm đến 23 giờ là hết công dân, sau đó chúng tôi sẽ 
hoàn thiện các hồ sơ, có hôm làm muộn nhất là đến 3 giờ sáng”. 

Lên với vùng cao biên giới huyện Đồng Văn, thiếu tá Hoàng Anh Quyết, Trưởng Công an xã 
Phố Cáo, chia sẻ: Địa bàn xã Phố Cáo đa số là đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều bà con đi 
làm ăn xa. Theo số liệu rà soát địa bàn có trên 4 nghìn công dân đủ điều kiện làm thẻ CCCD, 
do vậy chúng tôi luôn tổ chức để phối hợp tốt với tổ lưu động cấp thẻ CCCD của Công an 
huyện triển khai thực hiện nhanh, chính xác, túc trực làm việc cả ngày lẫn đêm. Bà con đến 
làm CCCD là người ở các thôn bản xa xôi ra trụ sở xã để làm CCCD, đi lại vất vả nên chúng 
tôi luôn quan tâm bố trí cán bộ, chiến sĩ sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho công dân, đảm bảo không 
xảy ra tình trạng chen lấn, đảm bảo cho người dân đến làm thẻ được thuận lợi nhất.   

Chia sẻ với chúng tôi, đại tá Đào Sỹ Thiện, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công 
an tỉnh cho biết: Với khối lượng công việc rất lớn, thời gian theo kế hoạch của Bộ và của tỉnh 
giao từ nay đến cuối tháng 5 cũng ngắn, do đó ngoài sự nỗ lực của lực lượng Công an, rất cần 
sự vào cuộc tuyên truyền của các cấp, ngành, các cơ quan chức năng để người dân cùng biết, 
tham gia thực hiện tốt mục tiêu cấp CCCD theo kế hoạch đề ra. 

 Qua tìm hiểu của chúng tôi, tại các điểm cấp CCCD trong tỉnh, các cán bộ Bảo hiểm xã hội 
tỉnh sẵn sàng hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội, Bảo 
hiểm y tế số trên thiết bị thông minh. Đây là một tiện ích rất lớn đối với người dân đang tham 
gia Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Chị Ly Thị Hương, cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh, cho 
biết: Người dân khi đến làm CCCD nếu có nhu cầu, cán bộ bảo hiểm sẽ trực tiếp hỗ trợ cài đặt 
và hướng dẫn cách sử dụng các tiện ích của phần mềm VssID trên thiết bị điện thoại di động. 
Qua đó, sẽ được cập nhật thông tin về lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, 
BHYT; có thể tra cứu được các thông tin về mã số BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT, các 



dịch vụ công của BHXH. Bên cạnh đó, để giảm sự chờ đợi và chuyển CCCD đến tay người 
dân kịp thời, tại điểm cấp CCCD, các đơn vị Bưu điện cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ chuyển 
CCCD về tận gia đình người dân khi có nhu cầu. Như vậy, có thể thấy cùng một dịp làm 
CCCD, bà con vừa thực hiện được quyền lợi của mình, vừa tích cực tham gia góp phần vào 
việc xây dựng Chính phủ điện tử, một mục tiêu mà Chính phủ và các địa phương, trong đó có 
tỉnh Hà Giang đang quyết tâm thực hiện. 

Có thể khẳng định, những ngày qua để nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của 
các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ thực hiện công việc cấp CCCD gắn chíp 
điện tử trên toàn tỉnh đã nỗ lực không ngừng, vượt qua những khó khăn, tăng cường độ làm 
việc không quản ngại ngoài giờ trưa, tối và kể cả ngày nghỉ cuối tuần để phục vụ người dân 
làm CCCD. Với quyết tâm cấp CCCD cho 585.407 người, lực lượng Công an tỉnh đang nêu 
cao trách nhiệm đẩy mạnh việc CCCD gắn chíp điện tử trên toàn tỉnh. Qua đó, không chỉ 
khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an mà còn góp phần nâng cao hiệu quả, 
chất lượng công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột 
phá trong phát triển KT - XH của cả nước và tỉnh ta. 

Bài, ảnh: Hồng Cừ 

  



Nguồn: Tạp chí BHXH 

Ngày đăng: 02/4/2021 
Mục: Tin tức 

Quảng Trị: Ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện 

Ngày 2/4, BHXH tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng 
ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, nhằm tuyên truyền, vận động người 
dân tham gia BHXH tự nguyện. 

Với chủ đề “BHXH tự nguyện, chỗ dựa vững chắc của NLĐ tự do”, mục tiêu của đợt ra quân 
lần này là nhằm tuyên truyền, vận động trực tiếp những người làm nghề tự do như: Tiểu 
thương tại các khu chợ, người buôn bán nhỏ, thợ hồ và nông dân tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình để có lương hưu khi về già và được chăm sóc sức khỏe. 

 

Ngay sau Lễ phát động, CBVC của ngành BHXH và Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 
tuyên truyền lưu động với các khẩu hiệu truyền thông như: “BHXH tự nguyện, chỗ dựa vững 
chắc của NLĐ tự do”, “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống nhân dân thông qua chính sách 
BHXH”; “BHXH là chính sách của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của NLĐ và nhân dân”; 
“Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”… Ngoài ra, còn tổ chức phát thanh 
cổ động nội dung “Những điều cần biết về chính sách BHXH tự nguyện” trên các tuyến 
đường trung tâm, khu vực đông dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. 

 

Cũng trong ngày, tại nhiều địa phương của tỉnh, BHXH các huyện, thị xã đã phối hợp với 
ngành Bưu điện và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực 
tiếp để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. 



Tính đến hết tháng 2/2021, toàn tỉnh Quảng Trị có 13.540 người tham gia BHXH tự nguyện, 
tăng 7.871 người so với cùng kỳ năm 2020, đạt 58,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Để 
nâng cao tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Quảng Trị xác 
định công tác truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng, giúp chuyển tải các chủ trương, 
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện vào cuộc 
sống. 

Theo đó, bên cạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, BHXH tỉnh còn đẩy 
mạnh phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền đến từng hội viên; phối hợp với ngành Bưu 
điện tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp, vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện; tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và mạng xã hội. Cùng với 
đó, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT. 

 

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Quảng Trị sẽ sẽ tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác tham 
mưu, để tranh thủ hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, 
HĐND và UBND tỉnh. Đặc biệt, tham mưu cho tỉnh phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực 
hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh cũng như huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 
trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; qua đó góp phần phát triển nhanh 
số người tham gia BHXH, BHYT. 

Nguyễn Đức 

  



Nguồn: CTT TP Bắc Kạn 

Ngày đăng: 02/4/2021 
Mục: Tin tức 

Công an TP. Bắc Kạn: Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công 
dân 

Từ ngày 10/3/2021 đến nay, Công an thành phố Bắc Kạn chủ động tập trung lực lượng, 
phương tiện, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân 
(CCCD) gắn chíp điện tử cho công dân đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố. 

Trước nhu cầu làm thẻ căn cước của người dân rất lớn, cán bộ, chiến sĩ công an các xã, 
phường phối hợp cùng Công an thành phố “căng mình” thực hiện 3 ca (sáng, chiều, tối), thậm 
chí một số nơi làm thâu đêm đến sáng hôm sau. 

Ông Lê Đăng Hùng- Chủ tịch UBND phường Phùng Chí Kiên cho biết: Công tác cấp thẻ căn 
cước công dân (CCCD) còn rất mới, trong khi đó, ước tính số người từ đủ 14 tuổi trở lên thực 
hiện cấp thẻ CCCD trên địa bàn phường có khoảng 5.000 người. Do vậy, để triển khai thực 
hiện có hiệu quả, kịp thời gian, phường đã phối hợp với Công an thành phố, các ban, ngành, 
đoàn thể địa phương, các tổ dân phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu sự 
cần thiết cấp thẻ CCCD. Chỉ đạo các tổ trưởng dân phố đến từng hộ gia đình tuyên truyền, 
thông báo cho Nhân dân ngày, giờ thực hiện; thông qua hệ thống loa phát thanh để Nhân dân 
các khu dân cư nắm được. Trong thời gian 03 ngày triển khai thực hiện tại địa phương, những 
trường hợp công dân đi làm xa không về kịp, phường sẽ thông báo, hướng dẫn bà con đến 
những địa điểm quy định của cơ quan Công an đang thực hiện để được cấp thẻ CCCD. 

Ông Vũ Quang Bắc, người dân tổ 5, phường Phùng Chí Kiên cho biết: “Bản thân tôi hiểu thẻ 
căn cước công dân là giấy tờ tùy thân rất quan trọng để có thể tham gia các hoạt động xã hội. 
Thẻ CCCD gắn chíp điện tử sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong công việc và cuộc 
sống. CCCD gắn chíp điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin, khi giao dịch và làm các thủ 
tục hành chính sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ như trước đây vì vậy sẽ giảm được thời 
gian và chi phí”. 

Ông Hoàng Hữu Khiếu- Phó Chủ tịch UBND phường Xuất Hóa cho biết: Cũng như các 
phường khác, phường Xuất Hóa triển khai cấp thẻ CCCD cho Nhân dân trong 03 ngày, sau đó 
các cán bộ, chiến sĩ Công an còn phải di chuyển đến các điểm khác. Do vậy, với yêu cầu là 
phải triển khai tuyên truyền, vận động người dân các tổ dân phố trên tinh thần hết sức khẩn 
trương. Các cán bộ, chiến sĩ Công an rất nỗ lực, làm xuyên đêm đến 4h sáng ngày hôm sau. 
Chứng kiến sự tận tụy thực hiện nhiệm vụ với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, lãnh đạo 
phường đã đến để động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nhiều người 
dân đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD bày tỏ sự hài lòng với tinh thần trách nhiệm của các cán 
bộ, chiến sĩ Công an, hướng dẫn tận tình, chu đáo, giải quyết nhanh chóng. Quy trình cấp thẻ 
CCCD mới được thực hiện chặt chẽ, khoa học, mỗi người chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn tất 
thủ tục. 

Trung tá Đồng Xuân Dũng- Phó Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn cho biết: Đơn vị được 
cấp trên giao thu nhận hơn 29.300 hồ sơ CCCD, tính đến hết ngày 29/03 đã thực hiện tiếp 
nhận hơn 10.000 hồ sơ. Đơn vị đang tiếp tục khẩn trương triển khai cấp thẻ CCCD cho bà con 
với tinh thần tích cực, trách nhiệm, phục vụ tận tình. Cán bộ, chiến sĩ làm việc không kể ngoài 
giờ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công 
dân theo kế hoạch./. 

  



Nguồn: Sở GD-ĐT Vĩnh Long 

Ngày đăng: 02/4/2021 
Mục: Thông tin báo chí 

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trong các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Chiều ngày 30/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phối hợp với Bảo hiểm xã hội 
tỉnh, Bưu điện tỉnh tổ chức cuộc họp bàn giải pháp phát triển số người tham gia bảo hiểm xã 
hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục. Tham dự cuộc họp có Ông Trịnh Văn 
Ngoãn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Giám đốc bảo hiểm Xã hội tỉnh, 
Ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, giáo viên các 
đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Long tham dự. 

 

Ở Việt Nam, chính sách bảo hiểm xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm sửa đổi, bổ 
sung phù hợp với thực tế theo hướng mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 
bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Bộ Chính trị chỉ 
rõ: “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của 
hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng 
tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân…”. 

Đến năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp 
triển khai hiệu quả việc tham gia hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo 
dục trên địa bàn tỉnh. 

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ những đặc điểm khác nhau về nhận thức, 
tiền lương/thu nhập, thời gian làm việc, địa điểm làm việc… để đề ra giải pháp truyền tải nội 
dung chính sách bảo hiểm xã hội đến người lao động và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và người thân trong các 
cơ sở giáo dục... 

Đại biểu tham dự đã thống nhất giải pháp cho hoạt động tuyên truyền tiếp tục tại các nhà 
trường, chú trọng nâng cao nhận thức và hiểu biết của mọi người về chính sách bảo hiểm xã 
hội tự nguyện và bảo hiểm y tế, bởi đây là yếu tố quan trọng quyết định việc tham gia 
BHXH./. 

H.Q.HUY 

  



Nguồn: Báo Quảng Nam 

Ngày đăng: 02/4/2021 
Mục: Xã hội 

Triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tuyên truyền phải đi trước 

Huyện miền núi Nam Giang đang tích cực triển khai các giải pháp phát triển bảo hiểm 
xã hội (BHXH) tự nguyện trong nhân dân, từ việc từng bước tuyên truyền cho người 
dân hiểu rõ đây là chính sách an sinh của Nhà nước để họ tham gia. 

 

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Thu (bìa phải) đã tham gia chính sách BHXH tự nguyện sau khi hiểu 
rõ về chính sách từ sự tuyên truyền của đại lý thu Bưu điện. Ảnh: D.L 

Sống tại thị trấn Thạnh Mỹ, chị Nguyễn Thị Quỳnh Thu (34 tuổi) có điều kiện gặp gỡ với 
nhân viên tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện của đại lý bưu điện nhiều nên hiểu về 
chính sách này. Khi đã hiểu, chị bàn bạc với chồng để chị tham gia BHXH tự nguyện với mức 
thấp nhất là 138.600 đồng/tháng. 

Chị Thu nói: “Lúc đầu nghe người khác nói, tôi cũng nghĩ đây như là bảo hiểm nhân thọ. 
Nhưng được giải thích cặn kẽ của đại lý bưu điện, tôi mới biết không phải như thế, mà tham 
gia để về già có lương hưu. Tôi làm nghề buôn bán, chưa từng tham gia BHXH, tuổi thì còn 
trẻ nên lúc đầu cũng chủ quan. Nhưng nghĩ lại thấy nếu già mà không có chỗ cậy nhờ thì cũng 
không yên tâm. Thế nên tôi tham gia, về già có lương hưu là chỗ dựa. Lúc đầu tham gia thấp, 
khi con cái lớn hơn chút nữa sẽ tham gia mức cao hơn”. 

Theo ông Lê Văn Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện huyện Nam Giang, muốn người 
dân tham gia chính sách BHXH, trước tiên phải tuyên truyền thay đổi nhận thức rồi mới vận 
động họ tham gia được. Ở vùng cao, muốn để người dân tin thì mỗi hội nghị của bưu điện tổ 
chức đến từng nhà cộng đồng thôn đều có sự tham gia của chính quyền xã, trưởng thôn, già 
làng có uy tín. 

Trước khi cán bộ bưu điện nói về chính sách BHXH tự nguyện với nhân dân thì chính quyền 
xã giải thích trước để người dân hiểu đây là chính sách an sinh xã hội có sự hỗ trợ của Nhà 
nước. Mỗi hội nghị tuyên truyền, đều có cán bộ của BHXH huyện Nam Giang đồng hành, 
nhân viên bưu điện có người bản địa nói về chính sách với người dân bằng tiếng Cơ Tu. Các 
hội nghị tuyên truyền được Bưu điện huyện phối hợp cùng BHXH huyện đưa đến với người 
dân ở tận những bản làng biên giới xa xôi. 

Từ khi đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH tự nguyện đến nay, sự phối hợp tích cực giữa 
BHXH và Bưu điện, đặc biệt phát huy vai trò của nhân viên đại lý thu bưu điện, Nam Giang 



đã có 581 người tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2021, BHXH tỉnh giao BHXH Nam Giang 
phát triển mới 350 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Ông Nguyễn Văn Anh - Giám đốc BHXH huyện Nam Giang cho biết: “Những người đã tham 
gia chế độ BHXH tự nguyện phần lớn ở thị trấn Thạnh Mỹ, người có điều kiện về thu nhập 
như hộ kinh doanh buôn bán, có trang trại, gia trại. Do người dân Nam Giang phần lớn là hộ 
nghèo, cận nghèo, đời sống còn khó khăn nên việc tham gia chế độ BHXH tự nguyện còn hạn 
chế. Năm 2021 này chúng tôi đẩy mạnh phối hợp, phát huy vai trò với đại lý thu của bưu điện, 
bởi có nhân viên về tận xã nên tuyên truyền hiệu quả hơn”. 

Ông Anh cho hay, BHXH huyện cũng sẽ phối hợp với Chi cục Thuế huyện rà soát dữ liệu hộ 
kinh doanh, đối chiếu với dữ liệu hộ gia đình của ngành BHXH để có danh sách hộ kinh 
doanh, từ đó tiếp cận vận động họ tham gia chính sách BHXH tự nguyện. Như Công ty Cao 
su Nam Giang có giao khoán cho hơn 200 hộ gia đình khai thác mủ cao su, nhóm hộ này có 
nguồn thu nhập ổn định nên sẽ là nhóm ưu tiên vận động trong năm 2021. Đồng thời sự phối 
hợp với Hội Nông dân huyện trong tuyên truyền, làm đại lý thu cũng được xác định là kênh 
vận động hiệu quả hội viên nông dân có điều kiện tham gia chính sách. 

 NHẬT LINH 


