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BHXH Việt Nam nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội trong dịch bệnh 

Đẩy mạnh công tác thu và phát triển đối tượng, phối hợp nhịp nhàng với các Bộ, ban, ngành để 

chi trả kịp thời BHXH, BHYT… là những giải pháp BHXH Việt Nam thực hiện nhằm hỗ trợ 

người dân vượt qua khó khăn vì Covid-19. 

“Thấy khó không nản” về công tác thu và phát triển đối tượng 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các đơn vị, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn 

trong sản xuất kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT vẫn tiếp 

tục diễn ra trên cả nước. Ước đến hết tháng 7/2020, tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 01 

tháng trở lên) khoảng 20.682 tỷ đồng, chiếm 5,1% số phải thu. 

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, BHXH 

Việt Nam đã tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết 

tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. 

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, tính đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được 

phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 

đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và với số tiền khoảng 475 tỷ đồng. Đồng thời, thực 

hiện Nghị quyết số Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn hướng dẫn BHXH các địa phương về việc 

tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020. 

Công tác phát triển đối tượng tham gia bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch bệnh Covid-19. Ước đến 

ngày 31/7/2020, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,271 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 31% 

so với lực lượng lao động trong độ tuổi. 

So với cuối năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buôc̣, BHYT, BHTN đều suṭ giảm so bởi 

ảnh hưởng dịch bệnh. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện trong toàn ngành tăng 

(tăng 163 nghìn người so với năm 2019, đạt 61,4% kế hoạch), nhờ công tác truyền thông sáng 

tạo, phù hợp. Đây là “điểm sáng” trong công tác phát triển đối tượng của ngành BHXH trong 

thời gian qua. 
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Những chỉ đạo kịp thời trong mùa dịch 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT, BHXH Việt Nam đã chỉ 

đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn 

thực hiện nhiều ưu tiên với đối tượng này. 

Cụ thể, người bệnh có thẻ BHYT được khám chữa bệnh (KCB) hoặc chuyển tuyến KCB BHYT 

khi nghi ngờ nhiễm Covid-19; thực hiện thanh toán chi KCB BHYT và sử dụng kinh phí từ quỹ 

KCB BHYT hỗ trợ chống dịch Covid-19; cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp 

mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19 để đảm bảo giãn cách 

xã hội,… 

Cùng với đó, BHXH Việt Nam phối hợp với cơ quan Bưu điện triển khai thực hiện chi trả lương 

hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 trong cùng một kỳ chi trả tháng 4 trên toàn quốc, đảm bảo 

công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa bùng phát trở lại, BHXH Việt Nam đã kịp thời ban 

hành văn bản chỉ đạo các địa phương có nguy cơ cao thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 

tháng 8, 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho người hưởng. 

Về công tác truyền thông, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức 

chính trị, xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến 

chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN rộng khắp với các nội dung phong phú, đi sâu 

phản ánh về lợi ích, giá trị nhân văn của các chính sách BHXH, BHYT phù hợp với từng thời 

điểm, đặc biệt là thời điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo 

của  

Chiến dịch truyền thông cao điểm “Ngành BHXH chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch 

Covid-19” được chú trọng triển khai. Đặc biệt phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy 

mạnh truyền thông, kịp thời cảnh báo, ngăn chặn tình trạng mạo danh cơ quan BHXH thu mua 

sổ BHXH của người lao động để trục lợi bất chính trong đợt dịch Covid-19. 

Đồng thời, cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức 2 Lễ ra quân tuyên truyền, vận động 

người dân tại các địa phương trên toàn quốc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… 

góp phần gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong thời gian qua. 
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"Điểm sáng" của Bảo hiểm xã hội trong 7 tháng 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng 7 tháng đầu năm, ngành 

BHXH đã kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... 

Đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia trong dịch bệnh 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn 

trong sản xuất kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT vẫn tiếp 

tục diễn ra trên cả nước. 

Ước đến hết tháng 7/2020, tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 01 tháng trở lên) khoảng 

20.682 tỷ đồng, chiếm 5,1% số phải thu. Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp do 

ảnh hưởng của dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành 

phố kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, tính đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được 

phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.519 

đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và với số tiền khoảng 475 tỷ đồng.  

Công tác phát triển đối tượng tham gia của Ngành bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch bệnh COVID-

19, ước đến ngày 31/7/2020, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,271 triệu người, đạt tỷ lệ 

khoảng 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH bắt 

buộc là 14,534 triệu người (giảm 655 nghìn người so với năm 2019, đạt 90,6% kế hoạch), số 

người tham gia BHXH tự nguyện là 737 nghìn người (tăng 163 nghìn người so với năm 2019, 

đạt 61,4% kế hoạch); số người tham gia BHTN là 12,725 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 25,8% 

so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 88,5% kế hoạch của Ngành; số người tham gia 

BHYT là 85,915 triệu người, đạt 97,6% kế hoạch của Ngành, đạt tỷ lệ bao phủ 88,8% dân số.  

Có thể thấy, số người tham gia BHXH bắt buôc̣, BHYT, BHTN đều suṭ giảm so với cuối năm 

2019 bởi tác động của dịch bệnh, nhưng nhờ vận dụng những giải pháp truyền thông sáng tạo, 

phù hợp, số người tham gia BHXH tự nguyện trong toàn ngành tiếp tục gia tăng. Đây là “điểm 

sáng” trong công tác phát triển đối tượng của ngành BHXH trong thời gian qua.  

Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN 

Trong lúc tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo 

BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn tạo 

điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được KCB hoặc chuyển tuyến KCB 

BHYT khi nghi ngờ nhiễm COVID-19; thực hiện thanh toán chi KCB BHYT và sử dụng kinh 

phí từ quỹ KCB BHYT hỗ trợ chống dịch COVID-19; cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các 

trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch COVID-19 để đảm 

bảo giãn cách xã hội,… 

Đặc biệt, phối hợp với cơ quan Bưu điện triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 

tháng 4, 5/2020 trong cùng một kỳ chi trả tháng 4 trên toàn quốc, đảm bảo công tác phòng 

chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, trước tình hình dịch bệnh 

COVID-19 vừa bùng phát trở lại, BHXH Việt Nam đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các 

địa phương có nguy cơ cao thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9/2020 vào 

cùng một kỳ chi trả nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho người hưởng. 

Ước đến ngày 31/7/2020, toàn Ngành đã: giải quyết 70.878 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp 

BHXH hằng tháng; 539.118 người hưởng các chế độ trợ cấp 1 lần (trong đó 475.577 người nghỉ 



việc hưởng BHXH 1 lần); 5.393.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, 

phục hồi sức khỏe; 580.634 người hưởng chế độ BHTN (trong đó: 572.813 người hưởng chế 

độ trợ cấp thất nghiệp, 7.821 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề); thanh toán chi phí khám 

chữa bệnh (KCB) BHYT cho 92,490 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú. 

Tiếp tục triển khai các hình thức truyền thông đồng bộ, đa dạng 

BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội và các cơ 

quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật 

BHXH, BHYT, BHTN rộng khắp với các nội dung phong phú, đi sâu phản ánh về lợi ích, giá 

trị nhân văn của các chính sách BHXH, BHYT phù hợp với từng thời điểm, đặc biệt là thời 

điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. 

BHXH Việt Nam đã triển khai có hiệu quả Chiến dịch truyền thông cao điểm “Ngành BHXH 

chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19”, trong đó, đặc biệt đã phối hợp với các 

cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh truyền thông, kịp thời cảnh báo, ngăn chặn tình trạng mạo 

danh cơ quan BHXH thu mua sổ BHXH của người lao động để trục lợi bất chính trong đợt dịch 

COVID-19; phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức có hiệu quả 02 Lễ ra quân 

tuyên truyền, vận động người dân tại các địa phương trên toàn quốc tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình… góp phần gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 

đình trong thời gian qua. 

Ước đến tháng 7/2020, toàn Ngành đã tiến hành thanh tra kiểm tra tại 3.465 đơn vị (trong đó, 

thanh tra chuyên ngành đóng tại 1.478 đơn vị, kiểm tra tại 1.796 đơn vị, thanh tra kiểm tra liên 

ngành tại 191 đơn vị), phát hiện: 3.651 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, 

BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 31.534,2 

triệu đồng; 11.563 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 53.806,6 

triệu đồng. 

Số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp là 487.578 triệu đồng (trong đó, đã nộp trong thời gian thanh 

tra là 112.231,9 triệu đồng). Ban hành 108 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 

phải thu là 7.576,6 triệu đồng (số tiền xử phạt đã thu là 4.897,3 triệu đồng, đạt 64,6%). 

Nỗ lực triển khai các nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020 

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp tới các 

công tác thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của 

Ngành trong năm, đặc biệt là công tác thu và phát triển đối tượng. Với quyết tâm, nỗ lực hoàn 

thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao, đảm bảo ngày một tốt hơn các quyền lợi an sinh của 

người tham gia, trong 5 tháng cuối năm 2020, BHXH Việt Nam sẽ tập trung triển khai một số 

nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản gồm:  

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ về cải 

cách chính sách BHXH; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia năm 2020. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, 

pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. 

Tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng và triển khai các phương 

án, kịch bản điều hành nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 

của Ngành năm 2020; đồng thời, tập trung nguồn lực để tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu 

nước ngành BHXH lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. 

Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí đổi 

mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, phù 

hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tập trung vào các 

nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 



Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực 

hiện kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT năm 2020 được 

giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột 

xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BHTN, 

BHYT; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT. 

Đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Quản lý chặt chẽ việc 

chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN và đẩy mạnh cải cách 

TTHC, triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; 

mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp kết nối liên thông theo lộ 

trìnhT. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ 

sở dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; cập nhật, hoàn thiện dữ liệu hộ gia 

đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia.... 

Thanh Tân 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Đà Nẵng online 

Ngày đăng: 13/08/2020 
Mục: Chính trị - Xã hội 

Tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính 

Do diễn biến Covid-19 phức tạp, thành phố tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hành chính 

tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) từ thành phố đến phường, xã (từ 

13 giờ ngày 30-7) và chuyển sang chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.danang.gov.vn. So với đợt thực hiện giãn cách xã hội hồi tháng 4, lần 

này, số lượng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của thành  phố đã tăng thêm hơn 100 thủ 

tục hành chính. 

 

Khi Covid-19 diễn biến phức tạp cộng với việc hạn chế giao dịch hành chính trực tiếp thì sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến là giải pháp hữu hiệu góp phần làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh, đồ 

họa: Mai Anh 

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố Phan Văn Sơn 

cho hay, sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố về tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hành 

chính để chuyển sang tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến 100%, Văn phòng tham mưu 

UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành bố trí cán bộ, công chức trực để tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến của tổ chức, công dân có nhu cầu và giải quyết đúng thời hạn quy định. Qua kiểm tra, 

giám sát cho thấy, tất cả các sở, ngành, cơ quan đều thực hiện nghiêm túc. Trong tháng 7, số 

lượng hồ sơ trực tuyến (mức 3, 4)/tổng số hồ sơ hành chính toàn thành phố chiếm 44,21%; 

trong đó, tỷ lệ DVCTT mức 4 (nộp qua mạng, trả qua mạng) là 56,20%. 

Tại các quận, huyện, kênh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đều được kích hoạt để phục vụ nhu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ông Phan Hữu Phụng, Trưởng phòng Nội vụ quận 

Hải Châu cho hay, UBND quận yêu cầu các phòng, ban liên quan và UBND 13 phường đẩy 

mạnh công tác hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng DVCTT mức 3, 4 tại địa chỉ: 

dichvucong.danang.gov.vn hoặc thông qua mạng xã hội Zalo mà quận đã triển khai thí điểm. 

Trong khi đó, Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND quận Ngũ Hành Sơn Mai Xuân Thủy cho 

biết, quận đã yêu cầu các trưởng đầu ngành phải công khai số điện thoại cho bộ phận trực tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến để công dân có thể gọi yêu cầu hướng dẫn cụ thể, đồng thời công khai số 

điện thoại của người đứng đầu đơn vị để tổ chức, công dân phản ánh nếu có thắc mắc.  

Ghi nhận tại quận Sơn Trà, sau khi thành phố tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, chỉ áp dụng 

hình thức tiếp nhận trực tuyến, lượng hồ sơ giảm hẳn. Theo bà Biện Thị Thu, Phó Chánh Văn 



phòng HĐND, UBND quận Sơn Trà, đa phần người dân từ trước đến nay rất ít sử dụng DVCTT 

để giao dịch hồ sơ cá nhân, chủ yếu nộp trực tiếp qua Bộ phận Một cửa; các hồ sơ nộp trực 

tuyến chủ yếu của cơ quan, doanh nghiệp. Khi quy định giãn cách, dừng các hoạt động không 

cần thiết (kể cả thi công xây dựng) để phòng, chống dịch, việc giảm hồ sơ nộp vào là điều dễ 

hiểu. 

Tương tự, tại quận Thanh Khê, số lượng hồ sơ trực tuyến từ sau ngày 30-7 đến nay chỉ có 93 

hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, chủ yếu ở lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nhà 

ở.  Trưởng phòng Nội vụ huyện Hòa Vang Trà Đình Thứ cho biết không có hồ sơ trực tuyến ở 

cấp huyện trong những ngày qua. “Người dân thấy diễn biến dịch phức tạp nên cũng hạn chế 

giao dịch hành chính và chưa có thói quen giao dịch trực tuyến”, ông Thứ nói. Ghi nhận tại các 

phường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, đến nay chỉ có một trường hợp xử lý hồ sơ khai tử ở 

phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), sau khi tiếp nhận lãnh đạo phường đã chỉ đạo bộ phận 

chuyên môn xử lý kịp thời cho người dân. 

Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Trần Ngọc Thạch cho hay, đến nay, Sở đã xây dựng 

1.445 DVCTT (1.433 DVCTT của khối sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã và 12 DVCTT 

một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố), tăng hơn 100 thủ tục hành chính so 

với đợt thực hiện giãn cách xã hội hồi tháng 4-2020. Trong đó: phường, xã là 101 DVCTT/101 

TTHC (100% trực tuyến); quận, huyện là 183 DVCTT/183 TTHC (100% trực tuyến); các sở, 

ban, ngành là 1.149 DVCTT/1.235 TTHC (đạt 93%, do một số TTHC về đất đai còn trên ứng 

dụng chuyên ngành ViLIS). Đến nay đã triển khai 577 DVCTT mức 4 (nộp hồ sơ qua mạng, 

trả lệ phí qua mạng và nhận kết quả qua mạng); chiếm 38% trong tổng số TTHC của thành phố. 

Hầu hết thủ tục hành chính đã triển khai DVCTT, đặc biệt là khi bùng phát lại Covid -19 vào 

cuối tháng 7. 

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nguyễn Hồng Song cho hay, riêng Văn phòng và 

các chi nhánh văn phòng tại quận, huyện chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp và chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do đặc thù 2 thủ tục này công dân vẫn phải đem Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đến các chi nhánh văn phòng. Do đó, các chi nhánh có cách tiếp nhận trực 

tiếp nhưng hạn chế tiếp xúc gần với người dân bằng cách bố trí hộp nhận hồ sơ ở cổng trung tâm 

hành chính quận, huyện để người dân bỏ vào đó và gọi điện thoại báo cho chi nhánh văn phòng biết 

để nhận và giải quyết. 

 

  



Nguồn: Trang thông tin tuyên truyền  pháp luật 

Ngày đăng: 13/08/2020 
Mục: Tin tức 

Hà Nội khảo sát, đo lường và nghiên cứu phân tích Chỉ số hài lòng của người dân 

Từ tháng 8 đến ngày 31-12-2020, các cơ quan liên quan của thành phố Hà Nội sẽ tiến 

hành khảo sát nội dung trên tại 20 sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận, huyện, thị xã 

của thành phố. 

UBND thành phố Hà Nội  ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 5-8-2020 về khảo sát, 

đo lường và nghiên cứu phân tích Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố năm 2020.Theo đó, từ tháng 8 đến ngày 

31-12-2020, các cơ quan liên quan của thành phố Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát nội dung trên 

tại 20 sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận, huyện, thị xã của thành phố. 

 

Đối tượng khảo sát gồm: Cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và 

nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của cơ quan, đơn vị được 

khảo sát. Có 2 phương án khảo sát: Kết hợp khảo sát trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính và khảo sát truy hồi qua bưu điện. 

Trong đó, khảo sát trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trên cơ sở mẫu phiếu và cơ 

mẫu đã được xác định, điều tra viên của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sẽ 

tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp cá nhân, người đại diện tổ chức sau khi hoàn thành giao 

dịch, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”. 

Khảo sát qua bưu điện: Trên cơ sở danh sách các cá nhân, tổ chức đã hoàn thành giao dịch và 

nhận kết quả từ ngày 1-1-2020 đến thời điểm khảo sát, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - 

xã hội Hà Nội sẽ lập danh sách đối tượng khảo sát theo công thức chọn mẫu thống nhất, sau 

đó gửi và thu phiếu qua đường bưu điện. 

Thông qua kết quả khảo sát, đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội nhằm nghiên cứu, phân tích đề 

xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công... 

UBND Thành phố giao Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì triển khai 

Kế hoạch theo yêu cầu, tiến độ đề ra; tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra xã hội học; xây dựng 

các báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết quả đo lường chỉ số hài lòng của người dân, 

tổ chức với 04 dịch vụ công trên; phối hợp Sở Nội vụ xây dựng báo cáo kết quả khảo sát, đo 

lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ năm 2020 trình UBND 

Thành phố. 



Trên cơ sở kết quả khảo sát, phân tích các dịch vụ, yếu tố có chỉ số hài lòng thấp, Sở Nội vụ 

có trách nhiệm tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ có 

biện pháp khắc phục để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức trong những năm tiếp 

theo. 

Theo Kế hoạch khảo sát, Hà Nội sẽ thực hiện phát tổng số 11.500 phiếu khảo sát, đo lường và 

nghiên cứu phân tích Chỉ số SIPAS 

Kế hoạch nêu rõ, đối tượng khảo sát là cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện 

giao dịch và đã nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị, địa 

bàn được khảo sát từ ngày 1-1-2020 đến thời điểm khảo sát. 

Việc khảo sát được tiến hành trên địa bàn TP Hà Nội. Đơn vị khảo sát: 20 Sở, cơ quan tương 

đương Sở, 30 quận, huyện, thị xã. Thời gian khảo sát: bắt đầu từ tháng 8-2020 và tổng hợp, 

báo cáo UBND TP trước 31-12-2020. 

Đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở là 2.500 phiếu: Mỗi đơn vị sẽ được lựa chọn 2 TTHC 

(căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị) và phân bổ cỡ mẫu đối với từng TTHC (Sở 

NN&PTNT, Sở QH-KT sẽ khảo sát các TTHC đang tổ chức tiếp nhận). 

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã là 9.000 phiếu, trong đó phân chia về bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả của quận, huyện, thị xã khảo sát 3 lĩnh vực và phân bổ cỡ mẫu đối với từng 

lĩnh vực tư pháp (50 phiếu); LĐ-TB&XH (30 phiếu) và các lĩnh vực khác gồm Đăng ký kinh 

doanh, Quản lý đô thị, Văn hóa thông tin (70 phiếu). Tại mỗi quận/huyện/thị xã thực hiện khảo 

sát đối với 2 lĩnh vực: Chứng thực và Hộ tịch (trong đó: Chứng thực 25 phiếu/1 đơn vị cấp xã; 

Hộ tịch 25 phiếu/1 đơn vị cấp xã). 

UBND TP yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội chủ trì triển khai Kế hoạch điều 

tra, khảo sát theo yêu cầu, tiến độ đề ra. Tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra xã hội học; Xây 

dựng các báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết quả đo lường chỉ số hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các các cơ quan hành chính Nhà nước TP và đề xuất giải 

pháp cho những năm tiếp theo (chia theo khối quận, huyện, thị xã; khối Sở, cơ quan tương 

đương Sở), báo cáo tổng hợp chung. Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ báo cáo kết quả khảo sát xác 

định chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2020 với UBND TP. 

 

 

 

 

 


