
 

Nguồn: Cổng TTĐT Kiến Lương 

Ngày đăng: 19/11/2018 
Mục: Tin tức  

Bưu điện và BHXH huyện Kiên Lương: Tuyên truyền phát triển khách hàng tham gia 
bảo hiểm xã hội tự nguyện và BHYT tại 2 xã Dương Hòa và Bình An 

Trong 2 ngày 15 và 16/11, Bưu điện huyện Kiên Lương phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) 
huyện tổ chức tuyên truyền BHXH tự nguyện và BHYT cho gần 80 người dân 2 xã Dương 
Hòa và Bình An.  

Tại các buổi tuyên truyền, đại diện lãnh đạo Bưu điện và BHXH huyện Kiên Lương đã thông 
tin đến người tham gia những nội dung về chính sách BHXH tự nguyện như: Mức đóng, 
phương thức đóng, các quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT cùng 
hồ sơ đăng ký tham gia, trách nhiệm của người tham gia. Đồng thời, phân tích và so sánh 
BHXH tự nguyện với các loại hình bảo hiểm thương mại khác, qua đó làm nổi bật những ưu 
điểm và lợi thế của chế độ BHXH tự nguyện dành cho người tham gia. 

  

 

 
Bà Hứa Thị Mai Hương, Giám đốc Bưu điện huyện Kiên Lương  

tuyên truyền cho người dân xã Bình An về những nội dung về chính sách BHXH tự nguyện 

  
Lãnh đạo Bưu điện huyện và BHXH huyện Kiên Lương cũng dành thời gian tư vấn, giải đáp 
các thắc mắc của người dân về chế độ BHXH tự nguyện. Qua 2 buổi tuyên truyền đã có 40 
người dân tại xã Dương Hòa và Bình An đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.  

Theo dự kiến, trong thời gian tới Bưu điện và BHXH huyện Kiên Lương sẽ tiếp tục tổ chức 
các buổi tuyên truyền tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./. 



 

 

Nguồn: Xã hội thông tin    

Ngày đăng: 19/11/2018 
Mục: Viễn thông CNTT 

Nhóm tác giả Sản phẩm Số triển vọng tự tin bảo vệ Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2018 

Dù là năm đầu tiên được đưa vào hệ thống giải thưởng CNTT Nhân tài Đất Việt 2018, 
song lĩnh vực Sản phẩm Số triển vọng đã thu hút được nhiều tác giả, nhóm tác giả tham 
gia với chất lượng sản phẩm khá đồng đều. Do đó, cuộc đua giành giải cao Nhân tài Đất 
Việt của các nhóm tác giả trong vòng bảo vệ Chung khảo lại càng “nóng” hơn bao giờ 
hết… 

Từ 8h15 sáng 18/11, 5 nhóm tác giả lĩnh vực sản phẩm Số triển vọng đã có buổi thuyết trình 
và bảo vệ trước hội đồng Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018. 

Giống như mọi năm, mỗi nhóm thí sinh sẽ có 45 phút vừa trình bày (20 phút) và bảo vệ (25 
phút) trước Hội đồng Giám khảo. Mặc dù là hệ thống sản phẩm được đưa vào lần đầu tiên 
trong Giải thưởng năm 2018, song nhóm Sản phẩm Số triển vọng đã có số lượng bài dự thi 
được lựa chọn vào chấm sơ khảo khá ấn tượng, với 23 sản phẩm. Những sản phẩm đều được 
triển khai với mục tiêu hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,  đặc biệt là xu hướng 
chuyển đổi số đang phát triển nhất hiện giờ. 

 

Hội đồng giám khảo lĩnh vực Sản phẩm Số triển vọng. 

Ngay ở vòng sơ khảo, việc lựa chọn các sản phẩm Số triển vọng xuất sắc nhất vào Chung 
khảo của Hội đồng giám khảo Sơ khảo được đánh giá là đã phải dành rất nhiều thời gian để 
chấm chọn, cân nhắc, lựa chọn ra những sản phẩm xuất sắc nhất, xứng đáng nhất. Bởi dù là 
năm đầu tiên được đưa vào hệ thống giải thưởng CNTT, song lĩnh vực sản phẩm Số triển 
vọng đã thu hút được nhiều tác giả, nhóm tác giả tham gia với chất lượng sản phẩm khá đồng 
đều. 

Bảo vệ đầu tiên trước Hội đồng Giám khảo là nhóm tác giải Giải pháp hành chính công 
VNPOST-PA của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST). Giải pháp hành chính công 
VNPOST-PA được đánh giá có tính thực tiễn, phù hợp với xu hướng cải cách hành chính, lấy 
Người dân và Doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ theo xu hướng xây dựng Chính phủ kiến 
tạo. Theo nhóm tác giả, sản phẩm này được đơn vị xây dựng với mục tiêu hỗ trợ đẩy nhanh 
ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện kết nối mạng thông tin phục 
vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo 
Quyết định 45 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Do là nhóm đầu tiên, thời gian trình bày 



có bị vượt quá hơn so với quy định, song vẫn dành được sự quan tâm của Hội đồng giám 
khảo. Những câu hỏi liên tục được đặt ra xoay quanh những ưu điểm, tiện ích mà Giải pháp 
mang lại. Công nghệ thực tế ảo được ứng dụng trong giải pháp cũng được nữ giám khảo duy 
nhất của Hội đồng, TS. Lương Chi Mai dành sự quan tâm đặc biệt. 

 

Khá tự tin sau khi bảo vệ, đại diện nhóm chia sẻ, những câu hỏi mà Ban Giám khảo đặt ra cho 
nhóm tác giả rất hay và đi đúng trọng tâm về sản phẩm. Tham gia dự thi Giải thưởng Nhân tài 
Đất Việt 2018, nhóm tác giả mong muốn sẽ giúp nhiều người dân biết tới hơn một dịch vụ cải 
cách hành chính thuận tiện, nhiều tiện ích. Bởi nếu trong việc triển khai Chính phủ điện tử và 
cải cách hành chính mà không có sự tham gia của người dân, chỉ là một chiều thì không đem 
lại được nhiều lợi ích. 

Là nhóm thứ hai bảo vệ sản phẩm trước hội đồng, sản phẩm Nền tảng tối ưu quảng cáo 
Novaon AutoAds của nhóm tác giả đến từ công ty Cổ phần Internet Novaon cũng dành được 
sự quan tâm của Hội đồng giám khảo, nhiều câu hỏi được đặt ra để làm rõ hơn về sản phẩm 
cũng như việc ứng dụng công nghệ. Được biết, sản phẩm đã được doanh nghiệp này triển khai 
tại Việt Nam, Indonesia và Philippines. Bộ công cụ tối ưu quảng cáo này nhằm giúp các nhà 
quảng cáo nâng cao hiệu quả của quá trình tối ưu quảng cáo, tiết kiệm chi phí. Đến nay, sản 
phẩm Novaon AutoAds đã có hơn 15.000 khách hàng sử dụng. Novaon Autoads có bộ công 
cụ gồm 3 sản phẩm chính gồm công cụ chặn click ảo, công cụ tối ưu quảng cáo Google; và 
công cụ tối ưu quảng cáo hiển thị. 

Giải pháp Chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói tự nhiên VBEE TTS của nhóm 
tác giả đến từ công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp xử lý dữ liệu Vbee là dịch vụ đầu tiên áp 
dụng tại thị trường Việt Nam được công bố và ứng dụng thành công công nghệ trí tuệ nhân 
tạo (AI), học máy (Machine Learning) vào ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, cho phép chuyển đổi 
văn bản tiếng Việt sang giọng nói, với kết quả giọng nói tự nhiên như con người, có cảm xúc, 
có “tâm hồn”. Đặc biệt, VBEE TTS còn có thể chuyển đổi giọng văn bản sang giọng nói với 
âm điệu phù hợp theo từng ngữ cảnh, đặc trưng của tiếng Việt và vùng miền… 

Câu hỏi đầu tiên được giám khảo đặt cho nhóm tác giả sản phẩm ngay khi bước vào bảo vệ lại 
chính từ cái tên VBEE. Ý nghĩa của cái tên này đã gây ấn tượng cho hội đồng giám khảo: 
“Đúng như mục đính chính cũng như tiện ích của sản phẩm, VBEE có nghĩa là chúng tôi sẽ là 
con mắt của bạn, thay bạn đọc bất kỳ văn bản nào, chuyển hoá nó thành file tiếng nói tiếng 
Việt tự nhiên nhất” - đại diện nhóm tác giả chia sẻ. Với những tính năng, tiện ích của Giải 



pháp, các thành viên Hội đồng Giám khảo đã “xoay” nhóm tác giả với rất nhiều câu hỏi từ 
việc ứng dụng thực tế ra sao? Công nghệ sử dụng thế nào? 

Mạng phân phối và xử lý hình ảnh thông minh Trixabyte của hai tác giả Nghiêm Bá Huấn 
và Vương Hoài Nam không chỉ là một hệ thống được áp dụng trực tiếp vào công việc mà còn 
là tích hợp cũng như tiền đề để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm công nghệ có 
liên quan xử lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh thông qua mạng Internet. Dù vẫn ở trong giai 
đoạn phát triển, hoàn thiện sản phẩm, chưa chính thức thương mại hoá ra thị trường, song sản 
phẩm cũng được Hội đồng giám khảo dành nhiều câu hỏi nhằm làm rõ hơn về vấn đề ứng 
dụng công nghệ của giải pháp. Chia sẻ sau bảo vệ sản phẳm, đại diện nhóm tác giả cho hay, 
nhóm đã nhận được nhiều câu hỏi hay, chất lượng từ phía hội đồng. Mục tiêu của nhóm khi 
tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là có cơ hội cọ sát, tìm cơ hội và đối tác để đưa sản 
phẩm ra thị trường trong thời gian tới. 

 

Đại diện nhóm tác giả sản phẩm Mạng phân phối và xử lý hình ảnh thông minh Trixabyte 

Giải pháp thanh toán không tiền mặt VNPT Pay của Tổng công ty Truyền thông - VNPT 
Media hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ gồm thanh toán tập trung; thu hộ tự động; và ví điện 
tử. Sản phẩm này cũng được trang bị giải pháp bảo mật tiên tiến để giúp mã hóa dữ liệu của 
người dùng, tăng cường khả năng bảo mật thông tin khi thực hiện các giao dịch thanh toán 
trực tuyến. Được biết, hiện giờ, giải pháp thanh toán không tiền mặt VNPT Pay hiện đang 
được triển khai thành công trên 63 Tỉnh/thành phố. Số lượng người dùng đăng ký sử dụng sản 
phẩm đạt ngưỡng 100.000 lượt. Giải pháp thanh toán không tiền mặt VNPT Pay sẵn sàng 
cung cấp các nhóm dịch vụ thanh toán như hóa đơn viễn thông, nạp tiền điện thoại, mua thẻ 
cào, truyền hình, mua vé máy bay, vé xe, vé xem phim,… từ tháng 1/2018 với số lượng giao 
dịch là 270.073 lượt/tháng. Với những thành công ban đầu của giải pháp, điều mà các giám 
khảo quan tâm và đặt câu hỏi cho VNPT Pay là kế hoạch kinh doanh của sản phẩm. Đại diện 
nhóm chia sẻ, hiện nhóm đã có những kế hoạch kinh doanh cụ thể, làm sao đem tới cho khách 
hàng nhiều dịch vụ tiện ích nhất. 



 

Nhóm tác giả Giải pháp thanh toán không tiền mặt VNPT Pay. 

Mặc dù đã bị hội đồng Giám khảo "xoay" liên tục, song có thể nói, trong buổi sáng nay, 5 
nhóm tác giả lĩnh vực Sản phẩm Số triển vọng đều đã hoàn thành buổi bảo vệ, giải đáp mọi 
"chất vấn" của các giám khảo một cách trôi chảy, tự tin. Hãy chờ kết quả trong đêm trao giải 
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 vào tối 20/11 tới. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT BHXH Hà Tĩnh    

Ngày đăng: 19/11/2018 
Mục: Tin tức  

Đảm bảo chi trả đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH 

Với vai trò là đơn vị tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, 
BHXH Việt Nam luôn thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch các nhiệm vụ chính trị vì 
mục tiêu đảm bảo quyền lợi an sinh của người tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy 
định của pháp luật. 

 

Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp luôn được đảm bảo theo đúng 
quy định của pháp luật. 

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2018 của BHXH Việt Nam cho thấy, ước 
trong tháng 10/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,19 triệu người; BHXH tự 
nguyện là 251 nghìn người; BH thất nghiệp là 12,13 triệu người; BHYT là 82,33 triệu người, 
đạt tỷ lệ bao phủ 87,25% dân số. 

Về công tác giải quyết chế độ cho người tham gia, BHXH Việt Nam luôn tăng cường công tác 
quản lý và đảm bảo tổ chức chi trả kịp thời các chế độ về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho 
người tham gia theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ thủ tục chi trả 
các chế độ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định. Tăng cường quản lý quỹ 
BHXH, quỹ BHYT, bảo đảm cân đối thu, chi hiệu quả và an toàn. 

Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện, kịp thời 
tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; quản lý 
chặt chẽ người hưởng; đảm bảo an toàn tiền mặt trong thực hiện chi trả các chế độ; thí điểm 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 
bằng tiền mặt. Đặc biệt, đã thực hiện đổi mới hình thức chi trả đối với một số đối tượng 
hưởng như: Chi trả tận nhà đối với người già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn… đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM. 

Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2018, toàn Ngành đã giải quyết cho: 11.084 hồ sơ hưởng 
lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 70.690 người hưởng trợ cấp một lần; 838.483 lượt 
người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 15,07 triệu lượt người 
KCB BHYT; phối hợp với Ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 63.210 người hưởng chế độ trợ 
cấp thất nghiệp, 3.812 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Việc chi trả các chế độ BHXH, 



BHYT, BH thất nghiệp được đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định của pháp 
luật. 

  



 

Nguồn: Báo ĐT Đảng cộng sản    

Ngày đăng: 19/11/2018 
Mục: Xã hội  

Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa vừa phát động phong trào thi đua chuyên đề đến 
ngày 31/12/2018 với chủ đề: “Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia, 
giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2018”. 

 
Ảnh minh họa. Nguồn: Trung Chuyên 

Đây là một trong những nội dung được BHXH tỉnh triển khai theo Công văn số 3433/BHXH-
BT ngày 06/9/2018 của BHXH Việt Nam về tăng cường các biện pháp giảm nợ BHXH, 
BHYT, BHTN. 

Theo đó, phong trào thi đua sẽ hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; thu đúng, đủ, kịp thời, toàn tỉnh phấn đấu đạt kế 
hoạch thu từ 102% trở lên; giảm tỷ lệ nợ BHXH , BHYT, BHTN toàn tỉnh xuống còn 2,5%... 

Đây là đợt thi đua quan trọng nhằm tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 
của Ngành. Theo đó, toàn ngành BHXH tập trung tối đa mọi nguồn lực để tổ chức, nêu cao 
tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách 
thức để tập trung xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả 
phong trào thi đua tại các đơn vị. 

Bên cạnh đó, toàn ngành BHXH tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghiêm túc Công điện khẩn số 
4291/CĐ-BHXH ngày 25/10/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thu, nộp 
BHXH, BHTN, BHYT; chủ động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị nợ đọng, 
các đơn vị có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; khuyến khích, động 
viên các tập thể, cá nhân đề xuất giải pháp, sáng kiến ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao 
trong công tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN. 

Kết thúc đợt thi đua, BHXH tỉnh sẽ lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích 
xuất sắc và sự đóng góp thiết thực đối với công tác phát triển đối tượng, thu và giảm nợ 
BHXH, BHYT, BHTN để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. 

Đặc biệt, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh cũng triển khai các giải pháp trong công tác phối hợp 
giữa 2 ngành thu nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, hướng tới sự bền 
vững./. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Trà Vinh  

Ngày đăng: 19/11/2018 
Mục: Tin tức  

BHXH và Bưu điện huyện Càng Long phối hợp tuyên truyền phát triển đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện 

     Nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tinh 
thần công văn 686/BHXH- KT&TN ngày 14/11/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, 
ngày 16/11/2018, Bảo hiểm xã hội huyện Càng Long đã phối hợp với Bưu điện huyện Càng 
Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện do Bưu điện huyện chủ trì. 

     Tham gia Hội nghị gồm lãnh đạo Bưu điện huyện, lãnh đạo BHXH huyện, các đồng chí 
đại diện Bưu điện tỉnh Trà Vinh, cùng 14 nhân viên Bưu điện văn hóa các xã-thị trấn và 
khoản 20 người dân là đối tượng tiềm năng mà Bưu điện huyện đang vận động tham gia 
BHXH tự nguyện. 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

     Đại diện BHXH huyện Càng Long, Bà Trần Thị Thi - Phó Giám đốc đã triển khai một số 
thông tin về chính sách BHXH tự nguyện như đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức 
đóng và thời gian đóng, quyền lợi được hưởng,.. phân tích rõ chính sách BHXH không 
khuyến khích người tham gia hưởng chế độ BHXH một lần mà hướng đến tính an sinh xã hội 
để mọi người dân đều có nguồn thu nhập khi không còn khả năng lao động, nêu tính ưu việt 
của chính sách như được lĩnh lương hưu, được điều chỉnh lương hưu dựa trên cơ sở chỉ số giá 
sinh hoạt theo từng giai đoạn và theo quy định của Nhà nước, được cấp thẻ BHYT,…Đồng 
thời, thông tin về cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII: 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; Mở rộng các chế độ 
bảo hiểm xã hội tự nguyện; sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số 
năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới 
còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động 
cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo 
hiểm xã hội,… Kết quả ngay tại buổi Hội nghị, Bưu điện huyện đã thực hiện làm thủ tục đăng 
ký cho 20 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 



     Với kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Cúc – Giám đốc Bưu điện huyện phát biểu; 
trong thời gian tới đơn vị tiếp tục tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của Bưu điện tỉnh, BHXH tỉnh 
cũng như phối hợp chặt với BHXH huyện cùng các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, Ủy ban 
nhân dân các xã-thị trấn, nhất là chỉ đạo các nhân viên Bưu điện văn hóa các xã-thị trấn tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện nhằm đạt chỉ 
tiêu trên giao./. 

  



 

Nguồn: Lao động thủ đô  

Ngày đăng: 20/11/2018 
Mục: Xã hội   

Dịch vụ công trực tuyến: Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại 

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực tư pháp đã được triển khai vận 
hành từ 1/8/2018 tại 12 quận nội thành và 5 huyện (Gia Lâm, Quốc Oai, Ứng Hòa, Mỹ 
Đức, Phú Xuyên) cùng các xã, phường trực thuộc 17 quận, huyện nêu trên. Sau thời 
gian ngắn triển khai, những tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại rất đáng ghi 
nhận. 

Cụ thể, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người dân, tổ chức, cá nhân gửi trực tuyến 
các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (cụ thể là bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả của UBND phường). Tất cả giao dịch, xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực 
hiện trên môi trường mạng. 

Khi thực hiện dịch vụ công mức độ 4, công dân có thể thực hiện nhanh chóng, thuận tiện bằng 
việc đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng internet và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính 
theo địa chỉ cung cấp, không phải đến cơ quan nhà nước để thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi 
phí đi lại. 

Ghi nhận tại một số phường trong nội thành, một số công dân đến trụ sở UBND phường để 
thực hiện dịch vụ trực tuyến là người lớn tuổi nên phường đã dán các tờ hướng dẫn các thủ 
tục một cách cụ thể, bài bản và bố trí cán bộ hướng dẫn trực tiếp cho người dân. Với một số 
người ban đầu thấy hơi phức tạp nhưng sau đó đã thực hiện một cách suôn sẻ. 

 

Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Điểm BĐVHX Trung 
Mầu 

Ông Vũ Đình Hòa (trú tại phường Láng Thượng) chia sẻ, do khả năng về công nghệ thông tin 
còn hạn chế nên vẫn ra phường làm các thủ tục theo thói quen. Tuy nhiên, sau khi được các 
cán bộ hướng dẫn về các bước đăng ký trực tuyến, ông nhận thấy không hề khó như bản thân 
nghĩ và không mất nhiều thời gian phải xếp hàng chờ đợi đến lượt nên thấy rất phấn khởi và 
sẽ nói tuyên truyền để nhiều người lớn tuổi như mình biết đến dịch vụ tiện ích này. 

Chị Nguyễn Thúy Hương (trú tại phường Đội Cấn) cho biết, lúc sinh bé đầu cách đây vài năm 
do chưa có dịch vụ công trực tuyến nên chồng chị phải xin nghỉ nửa ngày để đi làm thủ tục 



đăng ký khai sinh cho con. Nay có dịch vụ công trực tuyến nên bé mới sinh đã được chồng 
chị làm thủ tục đăng ký khai sinh trực tuyến, nhanh gọn 
và hiệu quả. 

Mới đây, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn 
bản số 4110/UBND-KGVX về việc thí điểm hướng dẫn 
dịch vụ công trực tuyến tại điểm bưu điện văn hóa xã 
(BĐVHX), ngày 10/10, Sở TT-TT Hà Nội phối hợp với 
UBND huyện Gia Lâm, Bưu điện TP Hà Nội đã khai 
trương thí điểm mô hình điểm BĐVHX (bưu điện văn 
hóa xã) đa dịch vụ của bưu điện, kết hợp phục vụ nhân 
dân đọc sách báo điện tử miễn phí, hướng dẫn, hỗ trợ 
người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 
thí điểm tại BĐVHX Trung Mầu (huyện Gia Lâm). 

Việc thí điểm mô hình hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm BĐVHX Trung 
Mầu sẽ tạo điều kiện cho người dân chưa biết sử dụng 
máy tính hoặc không có đủ các trang thiết bị cần thiết tại 
hộ gia đình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
không phải đến trụ sở UBND xã; Đồng thời, góp phần 
nâng cao số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

Điểm BĐVHX không chỉ là nơi cung cấp các dịch vụ bưu 
chính, viễn thông truyền thống mà còn là nơi người dân 
có thể đọc báo điện tử, tra cứu thông tin miễn phí, thực 
hiện các dịch vụ công trực tuyến; Tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả thủ tục hành chính do các cơ quan có thẩm quyền 
trên địa bàn thành phố giải quyết. Sở TT-TT Hà Nội cho 
biết, sau thời gian triển khai sẽ đánh giá rút kinh nghiệm 
để triển khai nhân rộng đến các điểm BĐVHX khác. 

Hiện tại, Thành phố đã hình thành Cổng Thông tin dịch 
vụ công trực tuyến (DVCTT) cung cấp các DVCTT mức 
độ 3, 4 trên một nền tảng thống nhất đồng bộ tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị 
trấn. Đến thời điểm này, toàn Thành phố có 556 DVCTT mức độ 3, 4 trên 1.883 TTHC (trong 
đó có 386 DVCTT mức 3 và 170 DVCTT mức 4, bao gồm DVCTT do Thành phố triển khai 
và tiếp nhận từ các bộ, ngành). Mục tiêu hết năm 2018, Thành phố phấn đấu đạt 55% TTHC 
được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. 

Khi thực hiện DVC mức độ 4, công dân có thể thực hiện nhanh chóng, thuận tiện bằng việc 
đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng internet và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính theo 
địa chỉ cung cấp, không phải đến cơ quan nhà nước để thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí 
đi lại. 

Hiện tại, Thành phố đã hình 
thành Cổng Thông tin dịch vụ 
công trực tuyến (DVCTT) cung 
cấp các DVCTT mức độ 3, 4 
trên một nền tảng thống nhất 
đồng bộ tại 30 quận, huyện, thị 
xã và 584 xã, phường, thị trấn. 
Đến thời điểm này, toàn Thành 
phố có 556 DVCTT mức độ 3, 4 
trên 1.883 TTHC (trong đó có 
386 DVCTT mức 3 và 170 
DVCTT mức 4, bao gồm 
DVCTT do Thành phố triển 
khai và tiếp nhận từ các bộ, 
ngành). 

Mục tiêu hết năm 2018, Thành 
phố phấn đấu đạt 55% TTHC 
được cung cấp trực tuyến mức 
độ 3, 4. Khi thực hiện DVC 
mức độ 4, công dân có thể thực 
hiện nhanh chóng, thuận tiện 
bằng việc đăng ký nộp hồ sơ 
trực tuyến qua mạng internet và 
nhận kết quả qua dịch vụ bưu 
chính theo địa chỉ cung cấp, 
không phải đến cơ quan nhà 
nước để thực hiện, tiết kiệm thời 
gian, chi phí đi lại. 



 

Nguồn: Báo Hậu Giang  

Ngày đăng: 20/11/2018 
Mục: Thời sự  

Triển khai thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại thị xã 
Long Mỹ và huyện Long Mỹ 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phê duyệt Kế hoạch thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có 
công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, từ ngày 1-11-2018 đến hết quý II/2019, triển khai thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi đối 
với người có công với cách mạng tại thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ. Từ quý III/2019 trở 
về sau, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện 
chi trả. Nếu có hiệu quả sẽ tiếp tục triển khai đến hết các huyện, thị xã, thành phố còn lại. 
Việc thực hiện chi trả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện 
nhằm tạo sự minh bạch, công khai trong công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với 
cách mạng, tạo sự thuận lợi nhất cho người có công và hạn chế đến mức thấp nhất những sai 
sót phát sinh trong quá trình chi trả. Đồng thời, nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan 
quản lý nhà nước và các đoàn thể, góp phần minh bạch hóa trong việc thực hiện các chính 
sách ưu đãi người có công với cách mạng. 


