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Kinh tế nông nghiệp Hải Dương đang phục hồi sau đại dịch 

Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các địa phương trong tỉnh Hải Dương đã 
bắt tay ngay vào phục hồi sản xuất nông nghiệp. 

Khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các địa phương trong tỉnh Hải Dương đã bắt tay 
ngay vào phục hồi sản xuất nông nghiệp. Hải Dương đang xây dựng kịch bản ứng phó, tìm 
hướng đi bền vững để phục hồi nền kinh tế nông nghiệp sau đại dịch. 

Gia đình ông Hoàng Như Khánh (xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) có gần 
3.000 m2 trồng vải, chủ yếu là vải sớm. Năm nay thời tiết thuận lợi, tỷ lệ hoa vải đậu quả đạt 
95% hứa hẹn năng suất cao hơn các năm trước. Tuy nhiên, ông Khánh vẫn lo lắng về vụ vải 
năm nay, nhất là khâu tiêu thụ khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn có thể diễn biến phức tạp 
sẽ ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển và xuất khẩu:  

“Bình thường vải nhà trồng vẫn được một số DN thu mua xuất khẩu sang Australia, Nhật Bản 
hoặc đưa vào các siêu thị của trong nước. Năm nay diện tích vải nhiều, dịch bệnh lại bùng 
phát nên gia đình đang lo lắng khâu tiêu thụ, ảnh hưởng tới giá bán. Hiện nay thị trường 
Trung Quốc nhập khẩu chính mặt hàng này vẫn chưa thông quan, các nước châu Âu cũng 
không xuất khẩu được nữa cũng là cả vấn đề vì nếu chỉ tiêu thụ trong nước sẽ không hết”, ông 
Khánh băn khoăn. 

 

Nông nghiệp tỉnh Hải Dương đang dần hồi phục sau đại dịch. 

Huyện Thanh Hà là vùng chuyên canh cây ăn quả lớn nhất của tỉnh Hải Dương với khoảng 
3.500 ha vải, 1.800 ha ổi và hơn 1.000 ha trồng chuối, quất, bưởi… Tuy nhiên, trong đợt dịch 
Covid-19 bùng phát vừa qua, ước tính huyện Thanh Hà có khoảng hơn 2.200 tấn ổi và 500 tấn 
chuối cùng nhiều loại sản phẩm nông nghiệp khác gặp khó khăn trong tiêu thụ, gây thiệt hại 
rất lớn đến các hộ nông dân. 

ADVERTISEMENT 

Trước thực tế này, cùng với việc hướng dẫn bà con các biện pháp chăm sóc để đảm bảo chất 
lượng quả vải, giữ gìn thương hiệu vải thiều Thanh Hà, chính quyền và các ngành chức năng 
địa phương đã xây dựng kịch bản tiêu thụ nông sản của huyện nói chung và đối với quả vải 



nói riêng. Trong đó, huyện Thanh Hà chú trọng khâu kết nối thị trường và phát triển, nâng cao 
thương hiệu quả vải địa phương trên trị trường trong nước và quốc tế. 

Ông Trịnh Văn Thiện, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà cho biết, trước đây vải của huyện khi tiêu 
thụ trong nước vẫn qua các kênh truyền thống như siêu thị, chợ và các đường giao thương. 
Tuy nhiên trong mùa dịch này phải đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử; mã 
hóa sản phẩm để truyền thông trên Zalo, Facebook, đặc biệt là qua các sàn giao dịch hàng 
hóa. 

“Huyện đang tìm kiếm một số nhà đầu tư, cũng như kết nối với một số trung tâm truyền thông 
lớn để tính toán nâng cao thương hiệu quả vải quả ổi và đặc biệt là quả vải trong tháng 5, 
tháng 6 tới đây”, ông Thiện đưa ra phương hướng. 

Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, kết thúc thời gian giãn cách xã hội, các địa 
phương trong tỉnh Hải Dương đã bắt tay ngay vào phục hồi sản xuất nông nghiệp. Đến giữa 
tháng 3 này, toàn tỉnh đã gieo trồng được khoảng 6.500 ha rau màu vụ Xuân, đạt 65% kế 
hoạch và tăng hơn 500 ha so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, huyện Gia Lộc có diện tích cây vụ Xuân lớn nhất, với 1.200 ha. Huyện Gia Lộc 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phát 
triển vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, mở rộng diện tích nhà màng, nhà 
lưới nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm. 

Ông Đặng Xuân Thưởng, Bí thư Huyện ủy Gia Lộc cho biết, địa phương sẽ cố gắng đảm bảo 
sản xuất nông nghiệp đạt sản lượng, chất lượng tốt nhất; tuy nhiên, tỉnh Hải Dương và các bộ, 
ngành cũng cần có phương án, kịch bản cho việc lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản; tránh 
tình trạng ùn ứ như trong đợt dịch vừa qua. 

“Mặc dù đã có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức muốn thu mua, tiêu thụ nông sản nhưng vẫn 
chưa có cơ chế dứt điểm. Đề nghị Chính phủ, tỉnh sớm hoàn thiện kịch bản để khi dịch bệnh 
xảy ra ở tầm của tỉnh, huyện, xã đều có phương án kết nối với với người tiêu thụ cũng như 
khâu lưu thông thông suốt, tránh như thời gian vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn cho người 
dân”, ông Thưởng đề xuất. 

 

Sàn Giao dịch Thương mại điện tử đang được kỳ vọng là giải pháp bền vững cho phát triển 
nông nghiệp tại Hải Dương. 

Cùng với nỗ lực chính quyền các địa phương và người dân trong phục hồi, phát triển sản xuất 
nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp, đơn vị cũng tích cực hỗ trợ bà con kết nối thị trường, tiêu 
thụ sản phẩm. Vừa qua, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng và đưa vào hoạt động chuyên trang 



“Nông sản Hải Dương” trên sàn thương mại điện tử để chung tay cùng nông dân Hải Dương 
tiêu thụ nông sản, vận chuyển đến tận tay người mua. 

“Để giải quyết bài toán tiêu thụ các sản phẩm nông sản tại địa phương, hướng tới sự phát triển 
bền vững, Bưu điện tỉnh Hải Dương tiếp tục phối hợp cùng UBND các cấp rà soát đưa các sản 
phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, cũng như trực tiếp hỗ trợ người nông dân và 
các hộ sản xuất kinh doanh đưa đặc sản cùng miền đến tận tay người tiêu dùng”, ông Đào 
Duy Toàn, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương cho biết. 

Năm nay, tỉnh Hải Dương dự kiến sản xuất 580 ha rau màu theo tiêu chuẩn quốc tế ở 11 
huyện, thị xã, thành phố; riêng huyện Thanh Hà mở rộng thêm gần 265 ha vải xuất khẩu, nâng 
tổng diện tích vải xuất khẩu của địa phương lên 420 ha. Thời điểm hiện tại, nông dân các 
huyện, thị trong tỉnh Hải Dương đang tích cực hoàn thành gieo trồng vụ Xuân; Sở NN&PTNT 
tỉnh cũng đang tăng cường kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để chủ động tiêu 
thụ nông sản cho bà con./. 

CTV Linh Giang/VOV-Đông Bắc 

 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam 

Ngày đăng: 18/03/2021 
Mục: Thời sự 

Nông sản đồng loạt xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử 

Nông sản từ đồng ruộng sẽ được 'ship' thẳng đến các bếp ăn gia đình qua các kênh 
thương mại điện tử. 

 

Nông sản Hải Dương được tiêu thụ trên sàn 

Từ đồng ruộng đến thẳng bếp ăn gia đình 

Chỉ sau một ngày Gian hàng xúc tiến sản phẩm nông sản Hải Dương và các tỉnh thiệt hại do 
Covid-19 mở trên sàn thương mại điện tử Sendo, hơn 6 tấn sản phẩm đã được tiêu thụ. Theo 
Văn phòng đại diện của Sendo tại Hà Nội, lượng tiêu thụ này tốt hơn mong đợi. 

Với sự ưu việt trong công nghệ vận chuyển, Sendo đã đưa nông sản thẳng từ nông trại đến tay 
người tiêu dùng, khắc phục điểm yếu thời gian bảo quản ngắn của nông sản, cũng như giảm 
được chi phí cho trung gian. 

Chương trình “Chỉ 1.000 đồng cho một kg nông sản, không giới hạn số lượng mua” do Cục 
Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công thương và sàn thương mại điện tử Sendo (sendo.vn) 
khởi động từ ngày 9/3 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 3, tập trung ở địa bàn Hà Nội. Chương 
trình triển khai để giúp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản Hải Dương, như cà chua, su hào và bắp 
cải, được bán với giá chỉ 1.000 đồng/kg và hỗ trợ phí vận chuyển đồng giá chỉ 9.000 
đồng/đơn hàng trên toàn khu vực Hà Nội. 

Đến nay, chương trình đã có 25 tấn nông sản Hải Dương được bán ra thị trường. Toàn bộ quy 
trình vận chuyển đều được tuân thủ đúng theo quy trình khử khuẩn và thông điệp “5K” do Bộ 
Y tế ban hành. 

Không chỉ nông sản, Sendo còn hướng tới tiêu thụ sản phẩm đặc sản của các tỉnh, thành phố 
trên cả nước. Thông thường các mặt hàng này được tiêu thụ theo phương thức truyền thống, 
qua nhà phân phối cấp 1, 2 vào siêu thị và cửa hàng bán lẻ, nên khi đến tay người tiêu dùng 
giá thành bị đẩy lên rất cao. 

Việc được bày bán thông qua các sàn thương mại điện tử như Sendo sẽ tối ưu được chi phí 
cho người tiêu dùng. Đây cũng là mục tiêu hướng tới của Sendo sau khi chiến dịch hỗ trợ tiêu 
thụ nông sản của bà con vùng dịch kết thúc. 



Gian hàng xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản trên sàn Sendo thuộc Chương trình XTTM cấp 
quốc gia, được Cục XTTM phối hợp Sendo thực hiện. Mục tiêu là kết nối tiêu thụ nông sản 
cho bà con tỉnh Hải Dương và một số địa phương vùng dịch khác. 

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục XTTM cho hay, các điểm cung ứng sản phẩm 
đều được các cấp có thẩm quyền cấp giấy phép về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, dán 
tem truy xuất nguồn gốc, tuân thủ quy trình khử khuẩn, thực hiện quy định 5K do Bộ Y tế ban 
hành. Sản phẩm cung ứng ra thị trường đạt các tiêu chí về chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và 
minh bạch thông tin. 

“Gian hàng xúc tiến thiêu thụ sản phẩm trên Sendo không chỉ có mục tiêu hỗ trợ tiêu thụ sản 
phẩm thời điểm dịch bệnh mà còn là phương thức hỗ trợ tiêu thụ bền vững cho các doanh 
nghiệp và hợp tác xã”, ông Hoàng Minh Chiến thông tin. 

Cùng với Sendo, nhiều chương trình đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử đã được triển 
khai. Trước đó từ ngày 2/3, Bưu điện tỉnh Hải Dương đã kết nối thu mua nông sản của người 
dân thông qua sàn thương mại điện tử Postmart.vn (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – 
Vietnam Post) và hướng dẫn cách đưa thông tin sản phẩm lên sàn Posrmart.vn với những hộ 
sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh này. 

Những sản phẩm được đưa lên sàn đều được chứng nhận đủ tiêu chuẩn OCOP như bắp cải, su 
hào, súp lơ, cà rốt, hành tỏi, ổi, trứng gà, gà thịt, củ đậu… Tới nay, lượng đơn hàng nông sản 
thông qua sàn Postmart.vn tương đối khả quan. Nhằm hỗ trợ cho bà con nông dân Hải Dương 
trong thời gian dịch bệnh này, Bưu điện Việt Nam miễn mọi chi phí vận chuyển cho toàn bộ 
hàng nông sản của Hải Dương trên sàn Postmart.vn. 

Hay vào ngày 4/3, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã triển khai tính 
năng “Mua chung giá rẻ” trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò (voso.vn). Theo đó, Viettel Post 
Hải Dương mở gian hàng, tổ chức thu gom và phân phối nông sản cho người dân Hải Dương. 
Cả sáu gian hàng “giải cứu” nông sản Hải Dương trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò hiện đều 
tập trung cung cấp 5 loại nông sản gồm: trứng gà Cẩm Đông, gà đồi Chí Linh, ổi Thanh Hà, 
bắp cải, su hào. 

Theo thống kê, chỉ sau hai ngày đã có hai chuyến hàng nông sản Hải Dương được sàn thương 
mại điện tử tập kết về kho tại Hà Nội, bao gồm 80 nghìn quả trứng gà sạch Cẩm Đông và 5 
tấn rau quả (su hào, bắp cải, ổi Thanh Hà…). 

Thương mại điện tử là giải pháp hỗ trợ đầu ra cho nông sản 

Ngoài các chương trình kể trên, Cục XTTM hiện đã làm việc với một số sàn thương mại điện 
tử trong nước như Lazada, Tiki để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã và người nông 
dân. Cục XTTM cũng đã làm việc với một số sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba.com và 
Amazon.com để xúc tiến xuất khẩu. 

Chia sẻ sâu hơn về vấn đề này, bà Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng 
dụng công nghệ thông tin XTTM, Cục XTTM chia sẻ, ban đầu, Cục XTTM đứng ra thành lập 
gian hàng quốc gia là gian hàng chung cho các sản phẩm. Sau khi sản phẩm tiêu thụ tốt hoặc 
người tiêu dùng ghi nhận tích cực, doanh nghiệp, hợp tác xã cam kết tham gia chương trình sẽ 
được Cục XTTM hỗ trợ về kỹ thuật. Cụ thể, đội ngũ chuyên gia của Cục và các đơn vị phối 
hợp tổ chức huấn luyện đào tạo nâng cao nhận thức, tư vấn, chỉ tay đặt việc cho từng doanh 
nghiệp, hợp tác xã. 



 

Những điểm giải cứu nông sản sẽ ít đi. Ảnh: Phạm Hiếu. 

Việc huấn luyện hoặc thuyết phục đối tác tham gia vào các sàn thương mại điện tử khá khó 
khăn và cần cách tiếp cận đúng đắn. Bởi với doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã thì sàn 
thương mại điện tử rất xa vời nên cần sự đồng hành sát sao của tất cả các đơn vị tham gia. 

“Khi sản phẩm được tiêu thụ, bà con nhận biết được hiệu quả của kênh phân phối này, từ đó 
chủ động tham gia, hoạt động tư vấn sẽ thuận lợi hơn”, bà Thúy chia sẻ. 

Sau Hải Dương, Cục XTTM sẽ chọn một số tỉnh có sản phẩm tiềm năng được lựa chọn theo 
tiêu chí: Được kiểm định chất lượng, minh bạch thông tin, rõ nguồn gốc xuất xứ để hỗ trợ đưa 
lên các sàn thương mại điện tử tiêu thụ. Từ đó, giúp giảm bớt nỗi lo “được mùa mất giá”. 

Phạm Hiếu 

  



Nguồn: CTT Tiền Giang 

Ngày đăng: 18/03/2021 
Mục: Tin tức 

Huyện Cai Lậy: Thực hiện tốt các chế độ bảo trợ xã hội 

Những năm qua, huyện Cai Lậy quan tâm thực hiện công tác bảo trợ xã hội, hỗ trợ các 
đối tượng yếu thế cải thiện đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

 

Huyện Cai Lậy tặng quà cho người cao tuổi. 

Theo đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã phối hợp 
chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, 
tổ chức mừng thọ người cao tuổi, tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, hỗ 
trợ các đối tượng yếu thế tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản... Trong năm 2020 và Tết Nguyên 
đán Tân Sửu năm 2021, huyện Cai Lậy đã chi trả trợ cấp thường xuyên, trao tặng quà Tết cho 
các đối tượng với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. 

Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo trợ xã hội, huyện Cai Lậy sẽ chỉ đạo lập 
hồ sơ, chi trả trực tiếp và chi trả qua hệ thống bưu điện kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, 
tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội ở cơ sở, đảm bảo 100% 
đối tượng được hưởng các chế độ về y tế, giáo dục, nghề nghiệp... huy động nguồn lực từ các 
tổ chức, cá nhân hỗ trợ các đối tượng yếu thế cải thiện đời sống. 

* Song song đó, nhiệm kỳ 2016 - 2020, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn huyện Cai Lậy 
đã tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ xây tặng "Mái ấm khuyến học" cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. 

Đơn cử như trong 05 năm qua, Hội Khuyến học huyện và cơ sở đã vận động nguồn lực xây 
dựng và trao tặng 26 "Mái ấm khuyến học" cho học sinh các bậc học, tổng kinh phí hơn 01 tỷ 
đồng. Các trường hợp được hỗ trợ "Mái ấm khuyến học" là những tấm gương vượt khó tiêu 
biểu, học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các căn nhà đã tạo điều kiện để các gia 
đình ổn định nơi ở, chăm lo việc học tập của con em và tiếp thêm động lực đến trường cho 
các em học sinh. 

Quế Ngân 

  



Nguồn: Báo Lạng Sơn 

Ngày đăng: 18/03/2021 
Mục: Xã hội 

Đoàn viên thanh niên Bảo hiểm xã hội tỉnh: Góp sức thực hiện chính sách bảo hiểm 

Thời gian qua, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, Chi đoàn Bảo hiểm 
xã hội (BHXH) tỉnh đã tích cực tham gia vào các hoạt động gắn với thực hiện các chính 
sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, góp 
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. 

Mặc dù chỉ có 14 đoàn viên nhưng thời gian qua, Chi đoàn BHXH tỉnh đã thực sự phát huy 
vai trò xung kích của mình trong công tác truyền thông đưa chính sách của Đảng, Nhà nước 
đến với đông đảo quần chúng Nhân dân. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có 
thanh niên”, cứ vào những tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT (tháng 7 
hằng năm) ĐVTN của BHXH tỉnh với màu áo xanh tình nguyện đã tổ chức từng nhóm tuyên 
truyền trực tiếp cho người dân tại các khu chợ trên địa bàn thành phố và huyện Cao Lộc. Đặc 
biệt, trong tháng cao điểm năm 2020, đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh cùng  Bưu điện tỉnh, 
thành phố thực hiện tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính với phương châm “đi 
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng góc phố” để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân. 
Kết quả, riêng năm 2020, chi đoàn tham gia được 4 đợt tuyên truyền chính sách BHXH, 
BHYT với trên 60 lượt ĐVTN tham gia. 

 

ĐVTN Chi đoàn BHXH tỉnh ra quân tuyên truyền về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên 
các trục đường lớn của thành phố Lạng Sơn 

Chị Ngô Thị Bích Hồng, Bí thư Chi đoàn BHXH tỉnh cho biết: Trong những năm qua, được 
sự quan tâm của cấp ủy, Ban giám đốc và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Chi đoàn BHXH tỉnh 
đã có những hoạt động thiết thực gắn công tác đoàn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp 
phần tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ  chính sách BHXH, BHYT. Cùng đó, hằng năm, 
mỗi ĐVTN trong chi đoàn đều  hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện. Đơn cử năm 2020, ĐVTN của chi đoàn đã phát triển được gần 100 đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, các đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh còn luôn nhiệt 
tình, có trách nhiệm khi tham gia hỗ trợ giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm. Cụ thể, 
thời gian qua, Chi đoàn BHXH tỉnh đã phát động phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho Nhân dân”. Do đó, các ĐVTN chi đoàn thường xuyên 
làm thêm ngày, thêm giờ để giải quyết kịp thời, đúng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo 
hiểm thất nghiệp cho người tham gia. Trong quá trình thực hiện, ĐVTN chi đoàn xung kích, 
đi đầu trong việc rà soát, bổ sung thông tin thẻ BHYT cho các đối tượng; nâng cấp phần mềm 



và chuyển đổi dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ của ngành, giải quyết kịp thời, đúng quy định 
TTHC về chế độ bảo hiểm… 

Anh Vi Đức Hoàng, đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh cho biết: Là  đoàn viên, đồng thời là cán 
bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh, tôi luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng để hướng dẫn tổ chức, cá nhân, tạo thuận 
lợi trong thực hiện TTHC về BHXH, BHYT. Qua đây, chúng tôi đã góp phần giải quyết các 
TTHC, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT cho người dân một cách chính xác, kịp thời. 

Chị Triệu Thị Quỳnh, thôn Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn cho biết: Mới 
đây, tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện TTHC về chế độ về BHXH. Tôi 
được ĐVTN của BHXH tỉnh tiếp đón với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng, hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo 
nên việc kê khai thủ tục rất nhanh, chỉ trong ít phút tôi đã hoàn thành thủ tục. 

Cùng với các nhiệm vụ trên, thời gian qua, ĐVTN Chi đoàn BHXH tỉnh còn tích cực đề xuất, 
sáng tạo, tham mưu đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động triển khai chế độ chính 
sách bảo hiểm đến Nhân dân và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực 
hiện nhiệm vụ. Riêng năm 2020, chi đoàn có 6 sáng kiến, đề tài, sản phẩm sáng tạo của các 
ĐVTN được áp dụng trong thực tiễn, góp phần quan trọng vào triển khai nhiệm vụ. 

Trong thời gian tới, Chi đoàn BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phát huy lòng nhiệt huyết, sức trẻ của 
mình trong công tác  để ngày càng có nhiều người dân được tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT và các loại hình bảo hiểm, góp phần cùng ngành BHXH thực hiện tốt chương trình an 
sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 

THANH HUYỀN 

  



Nguồn: Vietnamnet 
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Mục: Thời sự 

Công an Hà Tĩnh làm thẻ căn cước gắn chip, 'hết dân chứ không hết giờ' 

Công an Hà Tĩnh những ngày này thường xuyên thức xuyên đêm làm việc để cấp căn cước 
công dân gắn chip, hỗ trợ người dân tối đa với phương châm "hết dân chứ không hết giờ". 

Khoảng ba tuần nay, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip theo lộ trình 
của Bộ Công an đề ra, công an các huyện, thị xã… ở Hà Tĩnh phải thức xuyên đêm để đón 
tiếp công dân. 

 

22h đêm, tại Công an TP vẫn đông đúc người dân đến làm thủ tục 

Trung tá Lê Xuân Quý, Phó đội trưởng đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an 
TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị triển khai làm thẻ CCCD từ ngày 2/2. Tuy nhiên, 3 tuần gần đây, 
để đẩy nhanh tiến độ, cán bộ chiến sỹ phải thay nhau luân phiên làm việc đến 2h30 sáng. 

Cơ quan chia làm hai điểm, cố định và lưu động. Trong đó điểm cố định đón tiếp công dân tại 
Trung tâm hành chính công, điểm lưu động đi các trường làm CCCD cho học sinh và giáo 
viên. Đặc biệt là học sinh lớp 12 sắp trải qua kỳ thì tốt nghiệp. Ngày nhiều nhất là hoàn thành 
được 750 hồ sơ. 

"Công việc bắt đầu từ 6h30 hằng ngày. Thông báo với bà con làm việc đến 23h. Tuy nhiên, 
quá thời gian đó có dân đến làm thì công an vẫn làm việc với phương châm "hết dân chứ 
không hết giờ". Sau khi hết dân, thì cán bộ phải xử lý hồ sơ, đẩy dữ liệu ra cục đến 2h30 sáng 
mới được nghỉ. 

Dù thức xuyên đêm khá mệt và vất vả, nhưng chúng tôi rất vui vì hỗ trợ được bà con làm thẻ 
CCCD theo quy định. TP có tới 80.000 công dân ở độ 14 tuổi trở lên phải làm thẻ căn cước, 
dự kiến sẽ triển khai xong trước ngày mà Bộ đề ra”, trung tá Lê Xuân Quý chia sẻ. 

Một giáo viên dạy học tại trung tâm TP Hà Tĩnh cho biết: “Do công việc giảng dạy bận rộn, 
nên chúng tôi tranh thủ buổi tối đên điểm trường THPT Phan Đình Phùng để làm thẻ CCCD. 
Tối nay rất đông giáo viên và học sinh đến làm, công an phải hướng dẫn cụ thể, lấy số thứ tự 
để tránh tình trạng chen lấn nhau”. 

Còn tại Công an huyện Lộc Hà, 23h đêm vẫn có nhiều công dân đến làm thẻ CCCD. Thiếu tá 
Hồ Văn Kiêm, Đội trưởng đội Quản lý Hành chính cho biết, mỗi ngày đơn vị cử 25 cán bộ, 
chia làm 5 tổ, mỗi tổ 5 người luân phiên nhau làm việc từ 6h đến 2h sáng hôm sau. 



 “Lượng người đến làm thẻ CCCD quá tải. Mỗi ngày chỉ làm được khoảng 300 người nhưng 
nhu cầu đang lớn. Có 78.000 công dân cần làm thẻ nhưng đến nay chúng tôi chỉ mới giải 
quyết được 4.500 người. Có nhiều đêm anh em cán bộ không về nhà, mượn trụ sở xã làm chỗ 
nghỉ ngơi qua đêm”, thiếu tá Hồ Văn Kiêm nói. 

Cũng theo thiếu tá Kiêm, thủ tục làm thẻ CCCD khá đơn giản gồm có 5 bước. Bước 1 tiếp 
nhận hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu; bước 2 thu nhận ảnh trực tiếp; bước 3 thu nhận vân 
tay; bước 4 in phiếu thu nhận thông tin và giấy hẹn, hướng dẫn công dân kiểm tra đối chiếu 
thông tin; bước 5 là trả kết quả. 

 

Công an huyện Thạch Hà chỉnh sửa áo cho công dân trước khi thu nhận hình ảnh 

 

Công dân đối chiếu hồ sơ, ký và chờ trả kết quả 



 

Bưu điện sẽ hỗ trợ những công dân có nhu cầu trả kết quả về nhà 

Thượng tá Trần Thị Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho 
biết, từ tháng 1/2021,  Hà Tĩnh bắt đầu triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD. 

Để hoàn thành thủ tục cấp thẻ CCCD trước kế hoạch do Bộ Công an đề ra, Ban Giám đốc 
Công an tỉnh đã huy động tối đa cán bộ, nhân lực tiếp đón bà con, hướng dẫn người dân làm 
thủ tục. 

“Tính đến ngày 16/3, toàn tỉnh đã hoàn thành gần 60.000 bộ hồ sơ cấp CCCD. Cùng một lúc 
chúng tôi thực hiện hai dự án lớn của Bộ Công an: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư; Sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chip điện tử. 

Toàn ngành đã nỗ lực vượt khó, tăng thời gian làm việc từ 8 lên 10 tiếng/ngày và làm thêm 
vào thứ 7, Chủ nhật. Thậm chí, chúng tôi sẵn sàng làm xuyên đêm để tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho người dân làm CCCD gắn chip điện tử”, Thượng tá Trần Thị Ngọc nói. 

Thiện Lương 

 

  



Nguồn: Lao động 

Ngày đăng: 18/03/2021 
Mục: Xã hội 

Ấn tượng số người tham gia BHXH tự nguyện 

Sau 5 năm (2016 đến năm 2020), đã có 14.565 người (tăng 33 lần) tham gia Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tự nguyện. BHXH tỉnh Sóc Trăng cũng đề ra kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2021, 
sẽ đạt 23.000 người tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Tư vấn BHXH tự nguyện cho người dân tại tỉnh Sóc Trăng (ảnh chụp trước khi dịch COVID-
19 bùng phát). Ảnh: Nhật Hồ 

Con số ấn tượng 

Ông Trần Văn Khải - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng cho biết, tuy là loại hình mới 
nhưng BHXH tự nguyện được người dân quan tâm. Năm 2020 đã có 14.565 người tham gia 
BHXH tự nguyện. Để có được con số ấn tượng này, BHXH tỉnh Sóc Trăng đưa ra nhiều giải 
pháp. Trong đó, tăng cường phối hợp với các sở ngành, các cơ quan truyền thông, cấp ủy, 
chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú, hiện đại, giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích khi tham gia 
BHXH tự nguyện, từ đó có sự đồng thuận, chủ động tham gia. 

Là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, BHXH cũng là loại hình dịch vụ công, hoạt động 
phi lợi nhuận. Với những hộ nghèo, cận nghèo, những người tham gia BHXH được Nhà nước 
hỗ trợ một phần mức đóng theo tỉ lệ của chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Cụ thể, đối 
tượng nghèo sẽ được hỗ trợ mức đóng bằng 30%, cận nghèo là 25%, còn lại các đối tượng 
khác được hỗ trợ 10%. 

Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành BHXH, các cấp ngành, địa phương tham gia tích cực, 
loại hình BHXH tự nguyện ở tỉnh Sóc Trăng đã và đang được người dân quan tâm và tham 
gia tích cực. 

Khi người tham gia là tuyên truyền viên tích cực 

Ông Phạm Doãn Định ở ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cả 
gia đình đã tham gia BHXH và BHXH tự nguyện cho biết: “Việc tham gia BHXH tự nguyện 
đem lại lợi ích cho bản thân và những người thân trong gia đình có thêm khoản thu nhập khi 
hết tuổi lao động không phải lo lắng nhiều trong việc khám chữa bệnh sau này”. 



Ngoài bản thân và vận động người trong gia đình cùng tham gia BHXH tự nguyện, năm 2020, 
ông Định đã vận động 18 người tham gia BHXH tự nguyện. Năm nay, ông phấn đấu vận động 
trên 20 người. 

Ông Nguyễn Văn Tàu ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng hiện 
có cửa hàng bán quần áo tại chợ. Việc buôn bán kinh doanh của anh hiện tại khá tốt, thu nhập 
ổn định, nhưng theo anh Tàu, dịch bệnh xuất hiện bất ngờ như dịch COVID-19 hiện nay sẽ 
ảnh hưởng nên để lo cho tương lai, khi về già. 

Sau khi được cán bộ BHXH huyện đến tuyên truyền, vận động, ông đã tham khảo, nhờ tư vấn 
thêm quyết định mua BHXH cho mình và người thân. Ông đã đóng BHXH lần đầu cho 5 năm 
và anh yên tâm với cuộc sống lúc về già. 

Ông Phạm Hùng Dũng - Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cho 
biết: Chúng tôi tuyên tuyền nhiều cách, nhiều hình thức, sao cho giúp người dân hiểu được 
nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện để họ mạnh dạn tham gia và vận động 
người thân, bạn bè cùng tham gia. Năm 2020, huyện Trần Đề có đến 1.541 người tham gia 
BHXH tự nguyện, đạt 138% chỉ tiêu. 

NHẬT HỒ 

  



Nguồn: Thanh niên 

Ngày đăng: 17/03/2021 
Mục: Dân sinh 

Công an TP.HCM chạy nước rút làm thẻ CCCD gắn chip cho người dân đến tận khuya 

Công an TP.HCM tăng cường triển khai công tác cấp đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn 
chip cho người dân. Cán bộ công an 'tăng ca' đến tận 22 giờ để hỗ trợ người dân trong thời 
gian sớm nhất. 

Từ năm 2020, Công an TP.HCM đã tăng cường làm thêm ngày thứ 7 và chủ nhật để cấp đổi 
thẻ CCCD. Đến nay, khi loại thẻ CCCD gắn chip được triển khai, lực lượng cán bộ công an 
tiếp tục được tăng cường làm đến đêm. Tùy mỗi địa bàn có khung giờ làm đêm khác nhau, 
nhưng đa phần đều hỗ trợ người dân đến tận khuya. 

Người dân có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM thời gian gần đây cũng được vận động sớm đi 
cấp đổi lại CCCD gắn chip nhằm thuận tiện hơn cho công tác quản lý của nhà nước sau này. 

 

Đổi sang CCCD  gắn chip có nhiều tích hợp về thông tin. Theo đó, CCCD gắn Chip có thể
lưu trữ lượng thông tin lớn, trong đó có nhiều thông tin quan trọng như bằng lái xe, BHYT... 
Từ đó công tác quản lý nhà nước thông qua dữ liệu thông tin được thực hiện tốt hơn. 

ẢNH: NHẬT LINH 



 

Ngoài điểm chính nằm tại Công an Q.3, quận còn triển khai 3 điểm lưu động là P.1, P.9 và 
P.14 để người dân ở gần có thể đến làm CCCD và sắp tới sẽ tiếp tục mở một điểm lưu động 
để tăng cường làm thẻ CCCD cho người dân. Tại một số phường cũng triển khai phát số thứ
tự theo khung giờ để người dân sắp xếp đến làm, tránh phải chờ lâu. Đơn vị cũng đã tăng 
cường hơn 100 cán bộ phân chia ra 4 điểm để hỗ trợ người dân. 

ẢNH: TRẦN TIẾN - BÍCH NGÂN 

 

 

Dịch vụ trả CCCD, giấy tờ liên quan về tận nhà, giúp người dân giảm bớt áp lực di chuyển. 

ẢNH: TRẦN TIẾN - BÍCH NGÂN 



 

Nhiều người dân ở P. ĐaKao, Q.1 (TP.HCM) chọn làm CCCD gắn chip vào khung giờ tối vì 
phù hợp với thời gian rảnh. 

ẢNH: NHẬT LINH 

 

Còn với chị Vũ Thị Tỉnh (39 tuổi), chị không khỏi bất ngờ vì không nghĩ có nhân viên của 
bưu điện trực ở hội trường khu phố để trả căn cước bằng đường bưu điện. Từ thủ tục làm 
không rườm ra, phòng chờ máy lạnh đến hỗ trợ trả căn cước đều thuận tiện cho người dân. 
Chị Tỉnh ra về với giấy hẹn ngày 23.3 (đúng 1 tuần sau) sẽ có CCCD gắn chip. 

ẢNH: NHẬT LINH 



 

Cũng theo ghi nhận của PV vào tối cùng ngày (16.3), Đội Cảnh sát quản lý hành chính, Công 
an Q.5 đã có rất đông người dân đến đợi để làm thủ tục cấp CCCD gắn Chip điện tử. Khi
người dân đến sẽ được cán bộ hướng dẫn nộp sổ hộ khẩu và CMND hoặc căn cước cũ, rồi 
ngồi đợi theo số thứ tự. 

ẢNH: SONG MAI 

 

Chỉ mất khoảng 10 phút là người dân đã xong các thủ tục, gồm: đối chiếu các thông tin cá
nhân của người dân đã được thu thập trước đó, in vân tay và chụp ảnh, kí tên hoàn tất thủ tục 
làm CCCD có gắn chip. 

ẢNH: SONG MAI 

 


