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Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ 

Bộ TT&TT vừa công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại Thứ 

trưởng Phan Tâm. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã ký quyết định điều động đối 

với 2 cán bộ khác.  

Chiều 9/12, tại trụ sở Bộ TT&TT đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

về công tác cán bộ.  

Xét đề nghị của Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm 

lại ông Phan Tâm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ TT&TT từ ngày 19/11/2020. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại 

Thứ trưởng Phan Tâm. Ảnh: Trọng Đạt 

Cũng trong hôm nay, Bộ TT&TT đã công bố thêm 2 quyết định khác về việc điều động và bổ 

nhiệm cán bộ.  

Theo đó, ông Nguyễn Minh Sơn - Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin & Truyền thông 

được điều động và bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ TT&TT).  

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã ký quyết định về việc giao ông Trần Minh 

Tuấn - Phó Viện trưởng Viện chiến lược Thông tin & Truyền thông phụ trách điều hành đơn vị 

này cho đến khi có quyết định khác.  
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Ông Nguyễn Minh Sơn - Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin & Truyền thông được điều 

động và bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ TT&TT). Ảnh: Trọng Đạt 

 

Ông Trần Minh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện chiến lược Thông tin & Truyền thông được giao 

phụ trách điều hành Viện chiến lược Thông tin & Truyền. Ảnh: Trọng Đạt 

Tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng Thứ trưởng Phan Tâm 

được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT. 

Nhận xét về Thứ trưởng Phan Tâm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây là con người 

rất trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam đã đặt mục tiêu trở thành một nước hùng 

cường, thịnh vượng vào năm 2045. Con đường đưa Việt Nam tiến tới mục tiêu này chính là 

khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà trong đó, chủ yếu là các công nghệ số.  

Nhiệm vụ của Thứ trưởng Phan Tâm trong nhiệm kỳ này là dựng lên một lực lượng hùng hậu, 

đó là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với mục tiêu thay đổi Việt Nam, đưa Việt Nam 

trở nên hùng cường, thịnh vượng và từ đó đi ra thế giới. Đó vẫn là lĩnh vực do Thứ trưởng Phan 

Tâm phụ trách nhưng giờ đây có thêm nội hàm mới.  

Thời gian qua Việt Nam đã rất thành công trong việc thúc đẩy chiến lược Make in Vietnam. 

Bằng chứng là chỉ trong 1 năm qua, đã có thêm 15.000 doanh nghiệp số ra đời bất chấp những 

khó khăn của đại dịch Covid-19.  
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Việt Nam cũng đã có những đóng góp quan trọng cho thế giới khi tổ chức thành công Hội nghị 

& triển lãm Thế giới số (ITU Digital World). Tới đây, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế với trách nhiệm dẫn dắt ASEAN về lĩnh vực ICT. Đây là những thách thức không nhỏ 

trong nhiệm kỳ mới của Thứ trưởng Phan Tâm.  

Chia sẻ với ông Nguyễn Minh Sơn - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trọng trách của 

Vụ Kế hoạch - Tài chính sẽ rất nặng nề, với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới.  

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các Sở, các lĩnh vực chỉ có thể phát triển khi có định mức 

đúng cho họ. Trong thời gian tới, Bộ TT&TT cũng sẽ ra các cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy 

lĩnh vực phát triển. Trong đó, rất nhiều cơ chế, chính sách có liên quan đến tài chính. Đây sẽ là 

thách thức của Vụ Kế hoạch - Tài chính và ông Nguyễn Minh Sơn.  

Với ông Trần Minh Tuấn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây là một người giàu năng 

lượng, nhiệt huyết và nhanh nhạy. Bộ trưởng muốn Viện Chiến lược TT&TT phải xây dựng 

được các chiến lược khả thi để thúc đẩy chuyển đổi số cho từng tỉnh và từng bộ.  

Chia sẻ tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Phan Tâm bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo 

Bộ TT&TT các thời kỳ vì những ghi nhận và đánh giá tích cực trong suốt quá trình công tác.  

Nhận thức được trách nhiệm của mình, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết sẽ phấn đấu và cống 

hiến nhiều hơn nữa cho bộ, cho ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, tiếp tục 

phát huy, nuôi dưỡng truyền thống tốt đẹp 10 chữ vàng “trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng 

tạo, nghĩa tình" của ngành bưu điện.  

Tại lễ trao quyết định, Vụ trưởng Nguyễn Minh Sơn gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ đã tin tưởng 

và giao trọng trách mới. Ông Sơn hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng rèn luyện phẩm chất đạo đức, 

trình độ nghiệp vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng Vụ Kế hoạch - Tài chính đoàn kết 

và có những bước phát triển mạnh hơn nữa.  

Nhận nhiệm vụ phụ trách Viện chiến lược, ông Trần Minh Tuấn hứa với lãnh đạo Bộ sẽ thay 

đổi cách nghĩ, cách làm bằng việc chuyển từ chiều dọc sang chiều ngang. Kế hoạch của Viện 

trong thời gian sắp tới là kết nối nhiều hơn với viện chiến lược của các bộ, ngành khác để đưa 

chuyển đổi số vào mọi mặt của đời sống.  

Trọng Đạt 

  



Nguồn: Báo Chính phủ 

Ngày đăng: 09/12/2020 
Mục: Hoạt động Bộ ngành 

Các địa phương đã có nhiều hoạt động tích cực và đạt được nhiều kết quả khả quan 

trong việc tuyên truyền, lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn. 

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet 

Sau gần 4 năm triển khai đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030” theo Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, 

TP. Hà Nội tích cực duy trì và phát triển mạng lưới thư viện quận, huyện và cơ sở; tăng cường 

các hoạt động luân chuyển sách về tủ sách cơ sở, về các chi hội người khiếm thị, phục vụ thư 

viện lưu động tới các điểm trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc các huyện ngoại thành... 

nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong các tầng 

lớp nhân dân. Tập trung xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc. 

Thành phố cũng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm. 100% vốn tài liệu 

của Thư viện Thành phố được cập nhật trên cơ sở dữ liệu; thực hiện sản xuất sách nói cho người 

khiếm thị: 76 tên sách (19.347 trang), 304 đĩa CD; biên soạn 79 thư mục, gồm thư mục sách 

mới, thư mục chuyên đề, thư mục sách phục vụ Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách 

hè”; xây dựng cơ sở dữ liệu toàn văn: 1.841 tên sách (164.760 trang). 

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động 

của mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn Thành phố, góp phần tích cực vào công cuộc 

xây dựng và phát triển Thủ đô. 

Qua 4 năm thực hiện Đề án "Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng", hệ 

thống mạng lưới thư viện công cộng đã được phát triển rộng, góp phần nâng phủ khắp thư viện 

đọc tại 7/7 quận, huyện và 15 phòng đọc sách cấp xã cùng nhiều hạ tầng công nghệ thông tin, 

nối mạng cho các thư viện quận, huyện để truy cập sử dụng chung thư viện điện tử từ Thư viện 

Khoa học tổng hợp (KHTH) Thành phố. 

Hiện tất cả thư viện các quận, huyện đã liên thông dữ liệu sách với Thư viện Thành phố với 

tổng số hơn 354.833 bản sách giấy, trong đó thư viện KHTH 310.403 bản, thư viện quận, huyện, 

phòng đọc cơ sở 44.430 bản. Cùng với đó là 6950 bản tài liệu băng đĩa, 7462 bản sách điện tử, 

500.000 tài liệu số… Trung bình mỗi người dân Đà Nẵng có được khoảng 0,76 bản sách, 45% 

dân số toàn Thành phố sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng. Trung bình mỗi năm, hệ 

thống thư viện công cộng của thành phố Đà Nẵng được bổ sung hơn 17.600 bản sách giấy, gần 



1.200 bản sách điện tử và 235 đầu báo, tạp chí khác, giúp gần 8.700 lượt người mượn đọc, góp 

phần nâng cao văn hóa, chất lượng đọc trong cộng đồng. 

Đối với tuyến quận, huyện, thư viện điện tử còn góp phần gia tăng lượng bạn đọc tại mỗi địa 

phương. Đến hết quý II/2020, tất cả các thư viện quận, huyện đã triển khai ứng dụng phần mềm 

Thư viện liên thông Ilib web 8.0 trong hoạt động chuyên môn. 100% thư viện quận, huyện được 

nối mạng internet và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, dần dịch chuyển từ loại hình thư 

viện truyền thống sang thư viện điện tử. 

Trong 5 năm (2016-2020), với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, sự cố gắng nỗ lực, hệ thống 

thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên mặc dù còn rất nhiều khó khăn song đã luôn cố 

gắng hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương. 

Hiện nay, số lượng thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên gồm có 1 Thư viện tỉnh và 

10 thư viện cấp huyện. Hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh đều có tủ sách pháp luật được đặt tại 

UBND xã, các điểm Bưu điện Văn hóa xã và một số tủ sách đặt tại các nhà văn hóa xã hoặc nơi 

sinh hoạt cộng đồng. 

Giai đoạn 2016-2020, Thư viện tỉnh bổ sung 17.688 bản, mỗi năm bổ sung trên 100 báo và tạp 

chí; trao đổi trên 300 số báo xuân với các thư viện tỉnh, thành phố trong cả nước; cấp 7.888 thẻ 

bạn đọc; phục vụ 699.789 lượt bạn đọc; luân chuyển 1.403.580 lượt sách; phục vụ trên 41 buổi 

lưu động tới các điểm trường học, đồn biên phòng, trại giam, trung đoàn 82; hỗ trợ, luân chuyển 

cho 16 điểm bưu điện văn hóa xã và các đồn biên phòng với tổng số 3.100 bản sách, tài liệu; tổ 

chức trưng bày 42 cuộc triển lãm theo chuyên đề và giới thiệu sách mới. 

Đối với thư viện cấp huyện, giai đoạn 2016-2020, hệ thống thư viện công cộng cấp huyện đã 

bổ sung được 1.145 bản, mỗi năm bổ sung trên 100 loại báo và tạp chí. Các thư viện đã chủ 

động hướng dẫn bạn đọc khai thác và sử dụng vốn tài liệu hiện có của thư viện, tạo mọi điều 

kiện thuận lợi để bạn đọc có thể sử dụng thư viện và tìm kiếm thông tin có hiệu quả nhất. Trong 

giai đoạn trên, đã cấp 4.378 thẻ bạn đọc, phục vụ 96.181 lượt bạn đọc. 

Tại Bình Phước, theo báo cáo của UBND tỉnh, triển khai Quyết định số 329/QĐ-TTg, công tác 

phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến huyện, xã, nhằm 

cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc, phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách, 

định hướng văn hóa đọc và hình thành phong trào đọc sách trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

Giai đoạn 2017-2020, Thư viện tỉnh thực hiện trưng bày tại chỗ 194 đợt/18.890 bản sách báo, 

phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện của ngành thư viện, đạt 100% kế hoạt đề ra; tổ chức 

phục vụ được 5.172.098 lượt người đọc/701.493 lượt tài liệu luân chuyển, vượt kế hoạch chỉ 

tiêu. Thư viện tỉnh cũng duy trì các dịch vụ thư viện điện tử, sách điện tử, tài liệu số, cơ sở dữ 

liệu và Trang Thông tin điện tử của đơn vị (thuvienbinhphuoc.org.vn), đồng thời phục vụ tra 

cứu OPAC và sách điện tử Ebook thường xuyên, thuận lợi; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông 

tin trong công tác biên mục, xử lý nghiệp vụ, quản lý bạn đọc, dịch vụ truy cập Internet, dịch 

vụ hướng dẫn bạn đọc, in thẻ độc giả… 

Tổ chức luân chuyển sách được 74.477 bản tại 117 đơn vị với 142.728 lượt người đọc qua 

293.802 lượt tài liệu, đạt 100% kế hoạch. Phục vụ lưu động sách với 41.212 bản tại 95 điểm, 

thu hút 53.624 lượt người đọc với 148.607 lượt tài liệu luân chuyển. Tặng sách, tạp chí cho cơ 

sở với 10.895 bản tại 31 đơn vị; 2.002 cuốn cho 48 điểm bưu điện văn hóa xã, thư viện thuộc 

Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, thư viện 

trường học, thư viện chuyên ngành, tủ sách cơ sở và 25 điểm truy cập Internet công cộng… 

Thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa 

và tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc; duy trì hoạt động thư viện truyền thống, đẩy 

mạnh phát triển thư viện theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu đọc, nhu cầu thông tin của 

người sử dụng thư viện. 



Nguồn: Cổng TTĐT Tỉnh Gia Lai 

Ngày đăng: 10/12/2020 
Mục: Tin tức 

Gia Lai: Năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội 

Đó là mục tiêu tổng quát được đề ra tại Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 mà UBND tỉnh vừa ban hành. 

 

Người dân đến giải quyết TTHC tại Bưu điện tỉnh. Ảnh: Mộc Trà 

Theo đó, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt 

động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số 

và thu hẹp khoảng cách số, góp phần phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh và nâng cao 

đời sống nhân dân. 

Cụ thể, đến năm 2025, tỉnh phấn đấu có 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp 

trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công 

việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ 

sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp 

nhận được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống một cửa của tỉnh; trên 50% hồ 

sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và thụ lý qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 100% báo 

cáo định kỳ và văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được gửi nhận bằng văn bản điện tử; tối 

thiểu 70% các sở, ban, ngành có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung trên phạm vi toàn tỉnh. 

Đồng thời, kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ số 

để cung cấp dịch vụ công kịp thời; duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% UBND 

cấp xã; triển khai hệ thống hội nghị truyền hình đến UBND cấp xã đạt 100%; 50% hoạt động 

kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống 

thông tin của cơ quan quản lý. 

Ở lĩnh vực kinh tế sẽ ứng dụng rộng rãi các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong 

thanh toán các loại phí, lệ phí và hoạt động kinh doanh, mua sắm trong cộng đồng; kinh tế số 

chiếm tối thiểu 10% GRDP của tỉnh, góp phần nâng năng suất lao động hàng năm tăng 5-10% 

và phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử. Cùng với đó, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang 

phủ trên 50% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động 

thông minh; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 30%. 

Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện 

truy cập khác nhau; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 

70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; hình thành các nền tảng dữ 



liệu mở phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ 

tầng kết nối mạng internet vạn vật (IoT); 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước 

được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Ngoài ra, 

kinh tế số chiếm tối thiểu 15% GRDP của tỉnh; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 6-

8%; phổ cập dịch vụ mạng internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; tỷ 

lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. 

MỘC TRÀ-GLO 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Lao động 

Ngày đăng: 10/12/2020 
Mục: Công đoàn 

Tư vấn trực tiếp vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần 

Những tháng đầu năm, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến mục tiêu phát triển 

người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến 

cuối quý II, TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) mới chỉ có 761 người tham gia, đạt 59,36% kế 

hoạch năm. Sau nhiều lần bàn tính, cuối cùng, BHXH TP.Sa Đéc đã đề xuất thành lập mô 

hình nhóm tuyên truyền, tư vấn trực tiếp vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. 

Ông Tăng Phước Long - Giám đốc BHXH TP.Sa Đéc - cho biết, sau khi nghiên cứu, BHXH 

TP.Sa Đéc đã xác định nguyên nhân chính là do người dân thiếu thông tin, chưa hiểu đầy đủ về 

chính sách, mức thu nhập của bà con chưa cao. Đa số chưa thực sự quan tâm, chưa tạo được 

tâm lý lo cho tương lai, đội ngũ nhân viên đại lý thu chưa chủ động đến trực tiếp nhà dân để 

tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hội nghị truyền thông ở xã, phường phải hạn chế do thực hiện 

giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, còn do BHXH TP chưa tìm ra được 

mô hình tối ưu để tuyên truyền, vận động hiệu quả trong bối cảnh bị tác động mạnh của dịch 

bệnh. 

Để giải quyết những khó khăn, BHXH TP.Sa Đéc đã thành lập mô hình nhóm tuyên truyền, tư 

vấn trực tiếp vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Theo đó, BHXH TP lập tức phối hợp với Bưu 

điện ban hành 2 kế hoạch hành động. Trước hết, thành lập 9 nhóm vận động tại 9 xã, phường 

(mỗi nhóm 3-4 người, trong đó có 1 cán bộ BHXH, 1 nhân viên Bưu điện, 1-2 nhân viên đại lý 

thu). Đồng thời, giao cho nhân viên Bưu điện làm trưởng nhóm trực tiếp đến từng nhà để tư 

vấn, vận động người dân. Theo đó, mỗi nhóm được giao chỉ tiêu phát triển mỗi tháng ít nhất từ 

15 người trở lên. 

Để thực hiện hiệu quả, hằng tuần, trưởng nhóm sẽ thông tin cho các thành viên ngày, giờ, địa 

điểm vận động. Nhân viên đại lý thu sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và thông báo số người tham 

gia trong tuần trên group của nhóm. Bên cạnh đó, lãnh đạo BHXH và Bưu điện còn trực tiếp 

tham gia giám sát hoặc đi cùng nhóm để nắm tình hình, qua đó vừa rút kinh nghiệm, vừa động 

viên khen thưởng kịp thời những nhóm vận động được nhiều người tham gia. 

Theo ông Tăng Phước Long, cho đến nay, mô hình truyền thông nhóm nhỏ đã cho kết quả tích 

cực. Chỉ qua 3 tháng (từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9.2020), toàn TP.Sa Đéc đã vận động thêm 

được 523 người tham gia BHXH tự nguyện. Thậm chí, có những đợt cao điểm như từ ngày thứ 

bảy (11.7) đến chủ nhật (26.7), các nhóm đã trực tiếp đi 54 lượt nhà dân, vận động được 230 

người tham gia. 

Thống kê của BHXH TP.Sa Đéc cũng cho thấy, bình quân mỗi tuần vào các ngày thứ bảy, chủ 

nhật, nhóm vận động được ít nhất là 31 người và nhóm vận động được nhiều nhất lên tới 62 

người. Bình quân hằng tháng, toàn thành phố phát triển mới từ 141 đến 230 người. 

Tính đến hết quý III/2020, BHXH và Bưu điện TP.Sa Đéc thực hiện được 74 lượt đến nhà dân, 

với 614 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tính 

đến cuối quý III/2020 là: 1.259 người, đạt 98,21% kế hoạch được giao... 

Ông Long cho hay, từ nay đến cuối năm, BHXH TP.Sa Đéc sẽ nhân rộng mô hình truyền thông 

nhóm nhỏ để tư vấn trực tiếp đến các tiểu thương chợ Sa Đéc, chợ Nàng Hai, Hội Quán cũng 

như các làng nghề, HTX nông nghiệp - vì đây là nhóm có tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện. 

THỌ HÀ  



Nguồn: Công an 

Ngày đăng: 09/12/2020 
Mục: Đời sống 

Gần 1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện để được nhận lương hưu 

Tại Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 37 (ASSA 

37) với chủ đề “Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội”, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam 

đã thông tin có gần 1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu. 

Ngày 9-12, Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 37 

(ASSA 37) với chủ đề “Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội” đã được tổ chức trọng thể với sự 

tham gia của 23 tổ chức thành viên ASSA tại 23 điểm cầu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành 

lập, Hiệp hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành theo hình thức trực tuyến. 

Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Campuchia có: ông Haji Omar Bin Mohd. Dali - Tổng 

Giám đốc Quỹ Tín thác người lao động Brunei, Chủ tịch ASSA; Chủ tịch Hội Ông Ouk 

Samvithyea - Tổng Giám đốc Quỹ ASXH Quốc gia Campuchia, Phó Chủ tịch ASSA; và Lãnh 

đạo các tổ chức thành viên ASSA tại các điểm cầu khác nhau trong khu vực. 

Tại điểm cầu Việt Nam, Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, dưới 

sự chủ trì của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh. 

Hội nghị có sự tham dự của đại diện một số Bộ, ngành liên quan; Phó Tổng Giám đốc BHXH 

Việt Nam Đào Việt Ánh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. 

Việc Hội nghị ASSA 37 được tổ chức đồng thời với nhiều sự kiện lớn của ASEAN đúng vào 

năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam đã thể hiện vai trò tích cực của BHXH Việt Nam tại 

Hiệp hội cũng như sự chủ động của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức các chuỗi hoạt động 

chào mừng năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. 

Chương trình Hội nghị bao gồm Phiên họp toàn thể; Phiên họp Ban Chấp hành ASSA và Phiên 

họp Ban Thư ký ASSA. 

Ông Haji Omar Bin Mohd. Dali - Tổng Giám đốc Quỹ Tín thác cho NLĐ Brunei, Chủ tịch Hiệp 

hội ASSA cho rằng, dù không tổ chức trực tiếp, nhưng việc tổ chức Hội nghị này là cần thiết 

để các tổ chức thành viên duy trì mối hợp tác chặt chẽ, cùng nhau chia sẻ về những vấn đề an 

sinh gặp phải trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tăng cường các cơ hội hợp tác trước những 

thách thức chưa từng có như hiện nay. 

 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Việt Nam. 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, năm 2020, trong bối cảnh cả 

thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo các nước ASEAN đã hợp tác ứng phó 



và vượt qua thách thức bằng những hành động, cam kết mạnh mẽ, đặc biệt là tại Hội nghị Cấp 

cao ASEAN lần thứ 37 do Việt Nam chủ trì tổ chức thành công vào tháng 11 vừa qua. 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng cho biết, ở cấp độ quốc gia, trong 

lộ trình hướng tới chính phủ số ở Việt Nam, BHXH Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ quá 

trình chuyển đổi số ứng dụng CNTT vào cung cấp dịch vụ công cho người dân với bước đột 

phá mới, điển hình là việc BHXH Việt Nam vừa công bố ứng dụng "VssID -Bảo hiểm xã hội 

số" vào ngày 16-11-2020, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ. 

Đây là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di dộng dành cho cá nhân, giúp người sử dụng dễ dàng 

tra cứu thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT; nâng cao chất 

lượng dịch vụ công về ASXH tại Việt Nam theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo 

thuận lợi cho người dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ theo tinh thần Tuyên bố Tầm 

nhìn ASEAN 2025 về "một Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, hướng tới người dân và lấy 

người dân làm trung tâm” mà Chính phủ Việt Nam và Lãnh đạo Cấp cao các nước ASEAN 

cam kết thực hiện. 

Ông Mạnh cho rằng, từ thực tiễn hiệu quả công tác đảm bảo ASXH cho người dân Việt Nam 

và với tâm thế là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASSA, BHXH 

Việt Nam mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn ý kiến các tổ chức thành viên 

ASSA về các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ, sẻ chia và bảo vệ người dân vượt qua giai đoạn khó 

khăn này. 

Gần 1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện mong muốn có lương hưu 

Đồng thời đề nghị “các tổ chức thành viên ASSA tiếp tục tăng cường liên kết, hợp tác chặt chẽ 

và ủng hộ mạnh mẽ Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ tới trong nỗ lực và quyết tâm chung hướng tới 

xây dựng một cộng đồng ASXH ASEAN đồng thuận và phát triển, vì lợi ích của người dân, ổn 

định và phát triển thịnh vượng của khu vực. 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng của Chủ tịch ASSA cho những thành viên có 

những thành tích, kết quả nổi bật. 

Giải thưởng ASSA được khởi xướng từ năm 2015, nhằm ghi nhận những thành công của các 

tổ chức thành viên; mỗi tổ chức có thể đăng ký một thực tiễn hiệu quả nhất và được trao giải 

theo mỗi hạng mục của Giải thưởng ASSA với 8 hạng mục: Đổi mới sáng tạo; Chuyển đổi; 

Dịch vụ khách hàng; Truyền thông chiến lược; Công nghệ thông tin; Bao phủ bảo hiểm; Quản 

lý tài chính; Quản trị. 

Thay mặt BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhận Giải thưởng của Chủ tịch 

ASSA về hạng mục “Tiếp tục cải tiến” với nội dung “BHXH Việt Nam phát triển đối tượng 

tham gia BHXH tự nguyện”. Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, thực hiện mục tiêu của Nghị 

quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, với những giải pháp đồng bộ cũng như sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị - xã hội, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã 

đạt được kết quả vượt bậc. 

Số người tham gia tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người vận động được của 11 năm 

trước đó. Tính đến hết năm 2019, toàn quốc có 570.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 

263.000 người so với năm 2018. 

Tính đến hết tháng 11-2020, số người tham gia BHXH tự nguyện trên toàn quốc là 970.000 

người; ước tính đến hết năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện sẽ đạt con số khoảng 

1,1 triệu người tham gia. 

Chia sẻ về những giải pháp và kết quả đạt được trong việc đảm bảo tối đa quyền lợi cho người 

dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịnh COVID-19, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban 

Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (BHXH Việt Nam) thông tin, cũng như các nước trên thế giới, dịch 

COVID-19 tác động nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội tại Việt Nam, dẫn 

đến nguy cơ: các doanh nghiệp tăng nợ BHXH do hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn; lao 

http://congan.com.vn/doi-song/gan-1-trieu-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-de-duoc-nhan-luong-huu_104233.html


động tham gia BHXH, BHYT giảm do bị mất việc làm; khó khăn trong việc mở rộng đối tượng 

tham gia BHXH tự nguyện… 

Dự đoán trước những khó khăn này, Chính phủ Việt Nam đã hành động rất sớm trong việc công 

bố dịch; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt cùng sự đồng lòng, đoàn kết của 

toàn dân; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với dịch 

COVID-19 tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm ASXH cho mọi người dân và 

doanh nghiệp. 

Do đó, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống chính trị - 

kinh tế - xã hội của đất nước nhưng quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm 

thất nghiệp vẫn luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

Kết quả, 11 tháng đầu năm 2020, cả nước đã có 1.006.728 người được hưởng bảo hiểm thất 

nghiệp (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019); quỹ BHYT đã chi trả chi phí KCB cho hơn 151 

triệu lượt người KCB BHYT (bằng 90% so với cùng kì của năm 2019); 1.676 đơn vị, doanh 

nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tương ứng với số tiền là 630 tỷ đồng… 

Đoàn Tuấn 
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