
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Cổng TTĐT Ea Kar 

Ngày đăng: 11/08/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện huyện Ea Kar phối hợp với UBND xã Xuân Phú chi trả chế độ cho đối tượng 

diện nghèo, cận nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn xã. 

Sáng ngày 10/8/2020 tại hội trường UBND xã Xuân Phú Bưu điện huyện Ea Kar đã phối hợp 

với UBND xã Xuân Phú tiến hành chi trả chế độ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/ 2020 

của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết 

định số:15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện 

các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho các nhóm đối tượng 

thuộc diện nhận gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Các đối tượng đến nhận chế độ được sát khuẩn và hướng dẫn làm thủ tục trước khi 

nhận chế độ. 

Theo đó đợt chi trả hỗ trợ đợt này địa phương xã Xuân Phú chi cho 139 đối tượng thuộc diện 

hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí là 403.500.000. Được biết trong đợt này trên địa bàn 

huyện sẽ chi trả cho 33.548 đối tượng với tổng số tiền là 25.151.000.000 (tỷ). Tất cả các đối 

tượng đến nhận chế độ hỗ trợ đều phải thực hiện các bước phòng dịch Covid-19 theo quy định 

của ngành Y tế tại địa phương. 

Để giám sát việc chi trả theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/ 2020 của Chính 

phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 

số:15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. UBND xã đã phối hợp 

UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh 

giá tác động việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng chính phủ 

tại buổi chi trả. 



 

Nhân viên Bưu điện huyện Ea Kar cấp chế độ cho người dân trên địa bàn bị ảnh 

hưởng do dịch Covid-19. 

Thông qua hoạt động chi trả chế độ cho các đối tượng diện nghèo, cận nghèo ảnh hưởng do 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã. Đa số các đối tượng được nhận kinh phí hỗ trợ rất vui 

mừng, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định tình hình 

chính trị địa phương. Đồng thời bà con cũng mong muốn chính quyền cần triển khai một cách 

đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng trong thời gian 

tới./.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nguồn: Đồng Nai TV 

Ngày đăng: 11/08/2020 
Mục: Tin tức 

TP.Biên Hoà triển khai làm giấy phép xây dựng tại nhà 

Để tránh tụ tập đông người tại các cơ quan, công sở, đặc biệt là tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả, nên mới đây phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hoà phối hợp với Bưu điện tỉnh 

Đồng Nai đã triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ tại nhà thông qua bưu chính công ích đối 

với thủ tục cấp phép xây dựng. 

Trước đây, muốn sửa nhà hoặc xây mới, người dân phải trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Ủy ban nhân dân TP. Biên Hoà để làm hồ sơ liên quan đến xây dựng. Nhưng nay, 

chỉ cần ngồi tại nhà và gọi lên tổng đài 1022 và nhờ hỗ trợ, nhân viên dịch vụ bưu điện sẽ đến 

tận nhà thông qua số điện thoại và địa chỉ vừa cung cấp để tư vấn và hoàn thiện hồ sơ xây dựng 

giúp người dân. Việc làm này không chỉ giúp người dân tránh được những phiền hà do đi lại 

nhiều lần, mà còn giảm được rủi ro lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở thời điểm hiện nay. 

Nếu thực hiện việc đăng kí hồ sơ xây dựng qua bưu điện, sau khi tư vấn, thực hiện các bước 

xong, nhân viên bưu điện sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ người dân yêu cầu đến bộ phận chuyên môn 

(tức phòng Quản lý đô thị) để cán bộ, công chức ở đây tiếp nhận và giải quyết theo trình tự. Khi 

hoàn tất, hồ sơ nêu trên sẽ tiếp tục được chuyển đến tận nhà của người dân thông qua bưu điện. 

Có nghĩa, người dân hoàn toàn không cần đi và đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân TP. Biên Hoà như trước đây. Bên cạnh việc triển khai làm hồ sơ xây dựng tại nhà 

cho người dân, TP. Biên Hoà cũng thực hiện việc hạn chế người dân vào làm hồ sơ hành chính 

cùng một lúc. Theo đó, khi đến đây liên hệ giải quyết công việc, người dân sẽ được xếp ghế 

ngồi giãn cách bên ngoài, sau đó chờ gọi tên theo số thứ tự rồi vào thực hiện các bước làm thủ 

tục, hồ sơ. 

Rõ ràng, việc triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ tại nhà thông qua bưu chính công ích đối với 

thủ tục cấp phép xây dựng là việc làm rất cần thiết vào thời điểm hiện nay. Qua đó, cũng góp 

phần vào nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với 

người dân trong việc làm hồ sơ, thủ tục hành chính.  

Tùng Minh 

  

 

 

 

  



Nguồn: Báo Quảng Trị online 

Ngày đăng: 12/08/2020 
Mục: Thời sự 

Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 
 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vừa có thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận 

và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại đơn vị. Thời gian tạm dừng kể từ 

chiều ngày 11/8/2020 đến hết ngày 25/8/2020. 

Trong thời gian tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tất cả các thủ tục hành chính thực 

hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo hình 

thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính người dân cần gấp sẽ được các đơn 

vị trả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong trường hợp cần thiết, phải nộp hồ sơ trực 

tiếp, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ theo số điện thoại 0233.36.36.999 để được hướng dẫn 

thêm. 

Việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp trong thời điểm giãn 

cách xã hội là cần thiết để cấp bách phòng, chống COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị 14 của 

UBND tỉnh. 
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Nguồn: Báo Đồng Tháp online 

Ngày đăng: 12/08/2020 
Mục: Sức khỏe 

Triển khai mô hình “3 trong 1” đối với thủ tục dành cho người khuyết tật 

Nhằm tạo điều kiện để mọi trường hợp khuyết tật đều được tiếp cận với chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước, UBND thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười đã triển khai mô hình “3 trong 1” đối với 

thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. 

 

Theo đó, để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), người khuyết tật hoặc người đại diện của 

người khuyết tật chỉ cần đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND thị trấn Mỹ An 1 

lần duy nhất khi liên hệ nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC thay vì phải đến trụ sở 3 lần như 

trước đây (1 lần nộp hồ sơ, 1 lần để Hội đồng xác định mức độ khuyết tật bắt buộc phải có 

người khuyết tật tham dự, 1 lần nhận kết quả). Kết quả giải quyết TTHC được trả cho người 

dân thông qua dịch vụ Bưu chính viễn thông không tính phí hoặc do công chức văn hóa – xã 

hội trực tiếp trao trả tại nhà. Mô hình giúp giảm chi phí và thời gian đi lại của người dân, góp 

phần đảm bảo các chính sách hỗ trợ người khuyết tật được triển khai rộng khắp; cải thiện quan 

hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, hướng đến nền hành chính hiện đại, nâng 

cao năng lực và chất lượng phục vụ trong bộ máy cán bộ, công chức. 

Hoàng Kha 

 

  



Nguồn: Báo Đất  mũi online 

Ngày đăng: 11/08/2020 
Mục: Đời sống 

Chuyển biến tích cực từ thực hiện Nghị định 61 

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), gần 4 năm qua, 

tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, lãnh đạo UBND tỉnh có sự quan tâm, chỉ đạo sâu 

sắc đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61 và dịch vụ 

bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều sáng 

kiến, giải pháp mới được nghiên cứu, triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực: Ứng 

dụng Zalo, thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC... 

Việc thành lập Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tập trung 

tại một đầu mối đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của 

người dân, doanh nghiệp. Đây là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính nói chung, 

cải cách TTHC nói riêng của tỉnh, được sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp (DN). 

Bộ phận một cửa của đa số các đơn vị cấp huyện, cấp xã hoạt động khá hiệu quả; thực hiện 

đúng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy 

định tại Nghị định 61. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống 

thông tin một cửa điện tử, từ đó khắc phục được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ 

quan, đơn vị và giữa các bộ phận, công chức, viên chức, hạn chế thấp nhất việc xử lý, trả kết 

quả trễ hạn. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn hàng năm, trung bình đạt trên 95%; mức độ hài 

lòng của người dân, DN trung bình đạt trên 90%. 

 

Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đã có những chuyển biến tích cực trong những năm 

qua. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN giám 

sát việc xử lý hồ sơ, TTHC của các cơ quan hành chính và công chức, viên chức. Cụ thể, người 

dân, DN có thể tra cứu thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ, biết được những cơ quan, đơn vị 

nào xử lý chậm, trễ. Từ đó, yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính phải nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC. 

Theo UBND tỉnh, trong tổ chức thực hiện Nghị định 61 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất 

định. Còn một số cán bộ, công chức, viên chức năng lực còn hạn chế. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua 

dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích thời gian qua tuy có chuyển biến tích 
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cực, nhưng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu đặt ra; nguyên nhân là do người dân vẫn còn thói 

quen đến bộ phận một cửa để giao dịch TTHC, không yên tâm sử dụng các dịch vụ qua môi 

trường mạng và bưu chính công ích. Hồ sơ TTHC của một số lĩnh vực phải xử lý cùng lúc trên 

cả 2 phần mềm (một cửa điện tử của tỉnh; phần mềm chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung 

ương) gồm các lĩnh vực: Thuế, đăng ký kinh doanh, quản lý hộ tịch, cấp giấy phép lái xe, phần 

mềm Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất thiệp... gây khó khăn, mất thời gian cho công chức, viên 

chức. Một số cán bộ, công chức có thái độ giao tiếp thiếu hòa nhã với người dân; có trường hợp 

nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC. Bộ phận một cửa nhiều đơn vị cấp xã chưa 

đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, cả về trụ sở và trang thiết bị làm việc. Chưa triển khai thực 

hiện quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết TTHC do khó khăn trong việc phê duyệt hồ sơ tại 

chỗ (cụ thể là khó khăn trong việc bố trí công chức có thẩm quyền ký văn bản; việc đóng dấu 

văn bản). 

Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu 

chí theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ. 

Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quy định: “Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, giải quyết 

TTHC theo hướng nâng cao tỷ lệ thực hiện tại chỗ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả 

kết quả, bảo đảm tại Trung tâm phục vụ hành chính thực hiện tại chỗ đối với tối thiểu 20% 

TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thực hiện 

tại chỗ đối với tối thiểu 50% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ”. Đối với điều kiện thực tế 

của địa phương là chưa phù hợp vì: Tại Cà Mau, bộ phận một cửa được bố trí riêng biệt, cách 

xa với các cơ quan chuyên môn nên việc phê duyệt tại chỗ là khó có thể triển khai thực hiện, vì 

liên quan đến việc sử dụng con dấu và bố trí cán bộ, công chức lãnh đạo trực để ký hồ sơ tại bộ 

phận một cửa. Do đó, tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, không quy định tỷ lệ TTHC 

triển khai thực hiện, mà tùy vào tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương triển khai phần mềm chuyên ngành 

trong giải quyết TTHC, cần có sự hiệu chỉnh, thống nhất chung với phần mềm Một cửa của các 

địa phương để tránh trường hợp các địa phương phải nhập dữ liệu ở cả hai phần mềm làm lãng 

phí thời gian của cán bộ, công chức. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quy định cho nhiều tổ chức 

cùng tham gia cung cấp dịch vụ bưu chính công ích (hiện nay, theo quy định của Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg, chỉ có Bưu điện là đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích), nhằm tạo 

sự cạnh tranh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ. 
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Huyện Lương Sơn: Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 

Trong những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên 106 đơn vị, doanh 

nghiệp ở huyện Lương Sơn bị ảnh hưởng. 1.848 lao động mất việc làm, nên việc khai thác 

phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn. 

 

BHXH huyện Lương Sơn đơn giản các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia 

BHXH, BHYT. 

Mặt khác, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, chỉ vài lao động; một số doanh 

nghiệp khi đến rà soát theo địa chỉ đăng ký không có mặt tại địa bàn; nhiều doanh nghiệp mới 

thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động; nhiều doanh nghiệp còn trốn tránh, chưa tham gia 

BHXH cho người lao động... Với đối tượng tự nguyện tham gia BHXH cũng không dễ dàng 

vận động. Có những trường hợp đã nhiều năm tham gia BHXH, nhưng khi doanh nghiệp chấm 

dứt hợp đồng lao động, họ cũng không tham gia BHXH theo hình thức tự nguyện. Do vậy, tỷ 

lệ tham gia BHXH tự nguyện thấp so với tiềm năng; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89% dân số, 

thấp so với toàn tỉnh, chưa đảm bảo được tính ổn định, bền vững, còn phụ thuộc vào nguồn 

hỗ trợ của ngân sách và các nguồn tài trợ khác. 

Trong 6 tháng đầu năm, có 608 đơn vị tham gia các loại hình bảo hiểm, trên 89 nghìn người 

tham gia BHXH, BHYT, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2019. Có 19 đơn vị mới (304 lao 

động) tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Trên 13 nghìn người tham 

gia BHXH bắt buộc, đạt 92,5% so với kế hoạch giao năm 2020. 395 người tham gia BHXH 

tự nguyện, đạt 36,3% kế hoạch. Trên 89 nghìn người tham gia BHYT, đạt 98,06% kế hoạch. 

Trên 12 nghìn người tham gia BHTN, đạt 91,05%. 

Đồng chí Trần Thị Hường, Giám đốc BHXH huyện Lương Sơn cho biết: Nhận thấy những 

tồn tại, hạn chế và khó khăn, ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã xác định nhiệm vụ trọng tâm 

để triển khai sát với thực tế, thông qua việc xây dựng kế hoạch công tác và các giải pháp triển 

khai. Ngành tham mưu UBND huyện ra quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 

tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cho các xã, kế hoạch tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp 

luật BHXH, BHYT. Kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương những đơn vị không tham 

gia BHXH, hoặc tham gia không đầy đủ cho người lao động để UBND huyện tiến hành xử lý. 

Ngành phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Phòng LĐ-

TB&XH, Hội LHPN huyện tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT, tiếp tục tổ chức thực hiện 



mô hình phụ nữ tiết kiệm mua BHYT hộ gia đình. Phát hành đĩa tuyên truyền chính sách, pháp 

luật về BHXH, BHYT đến 187 thôn, xóm trong huyện để phát trên hệ thống truyền thanh. 

Tăng cường phối hợp với tổ chức công đoàn các cấp, nhất là công đoàn khu công nghiệp, các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, 

BHYT đến người sử dụng lao động và người lao động, nhằm thay đổi nhận thức về Luật 

BHXH. Phối hợp Bưu điện huyện tích cực triển khai công tác khai thác, phát triển đối tượng 

tham gia BHXH trong doanh nghiệp theo số liệu của Cục Thuế cung cấp, khai thác đối tượng 

tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; cử viên chức cùng các đại lý thu tiếp cận, vận 

động, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất tới các hộ gia đình, cá nhân chưa tham gia BHYT. Tăng 

cường tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT với các 

doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn quản lý, nhất là đối với người dân ở những xã có 

tỷ lệ tham gia BHYT thấp. Tập trung kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong 

công tác cấp thẻ BHYT. Hoàn chỉnh hồ sơ gửi Phòng Thanh tra, kiểm tra (BHXH tỉnh) thực 

hiện thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất, xử lý theo quy định của pháp luật những 

đơn vị trốn đóng, đóng không hết số lao động theo quy định. 

 

 


