
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Lạng Sơn 

Ngày đăng: 24/03/2021 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh: Nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử 

Trong những năm gần đây, bên cạnh triển khai các nhiệm vụ công ích theo các đề án lớn 

của Chính phủ và của tỉnh, Bưu điện tỉnh đã bắt kịp xu hướng phát triển và nhu cầu của 

thị trường, khai thác và đẩy mạnh dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT). Qua đó, đem 

đến sự hài lòng và tin cậy cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Bưu điện. 

Để thực hiện tốt dịch vụ TMĐT, Bưu điện tỉnh đã không ngừng tái cơ cấu sản xuất theo 

hướng tập trung khai thác dịch vụ chuyển phát, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, lưu thông 

hàng hóa, bưu gửi và tạo thuận lợi cho người dân. Theo đó, đơn vị đã đầu tư xây dựng Trung 

tâm Khai thác vận chuyển với tổng diện tích hơn 6.500 m2, gồm các tuyến đường thư quốc tế, 

đường thư liên tỉnh, nội tỉnh và 276 tuyến đường thư đến các xã. Đơn vị cũng phối hợp với 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho các 

công đoạn chia, chọn, vận chuyển, bốc xếp hàng hóa như: băng tải, xe nâng, xe lồng, trang bị 

ô tô, xe máy chuyên dụng.., khắc phục tình trạng bưu phẩm, bưu kiện tồn đọng trong ngày. 

Bên cạnh đó, từ năm 2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai rộng rãi phần mềm My Vietnam Post 

để hỗ trợ khách hàng quản lý đơn hàng. Chị Nguyễn Thị Nha Trang, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn cho biết: Tôi bán hàng quần áo thời trang online nên có nhiều khách 

hàng ở các tỉnh bạn. Tôi đã cài đặt sử dụng dịch vụ My Vietnam Post của bưu điện để quản lý 

đơn hàng của mình bởi sự tiện dụng của tiện ích này, đó là tạo đơn hàng online nhanh chóng, 

có thể tùy chọn gửi hàng tại nhà hoặc tại bưu cục, cung cấp tính năng cảnh báo danh sách đen, 

danh sách khách hàng rủi ro khi lên đơn; tạo báo cáo thống kê đơn hàng theo ngày, tuần, 

tháng rõ ràng và chi tiết. 

Cùng với đó, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh việc phát triển sàn giao dịch TMĐT Postmart. Đây là 

sàn giao dịch TMĐT của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam với mục tiêu mang những đặc sản 

địa phương trên mọi miền đất nước đến tay người tiêu dùng với hình thức mua sắm trực tuyến 

qua trang web: Postmart.vn. Theo đó, tại tỉnh Lạng Sơn, các sản phẩm như: tinh dầu hồi, chè 

Đình Lập… đã được đưa lên giới thiệu và tiêu thụ trên sàn giao dịch Postmart. Được biết, đơn 

vị cũng đang xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai đưa sản phẩm OCOP (chương trình 

mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh lên website để quảng bá, góp phần thúc đẩy giao thương, buôn 

bán hai chiều qua dịch vụ của bưu điện. 

Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Bưu điện tỉnh đã triển khai và 

đảm bảo nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ tại tất cả các bưu cục giao dịch trên mạng lưới với 

hơn 630 lao động được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của 

dịch vụ. Chỉ tính riêng trong năm 2020, đơn vị đã tổ chức được gần 50 lớp đào tạo bồi dưỡng 

cho hơn 2.300 lượt người, tập trung vào đào tạo nâng cao kỹ năng kinh doanh, ứng dụng phần 

mềm công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và đào tạo quy trình 

nghiệp vụ. Nhờ thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ TMĐT, doanh thu của 

dịch vụ này có sự tăng trưởng rõ rệt với mức tăng 30% đến 35% mỗi năm, qua đó, năm 2020, 

mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đơn vị vẫn đạt tổng doanh thu hơn 211 tỷ đồng theo kế 

hoạch đề ra. 

Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục rà soát, bố trí hợp lý hóa tổ chức tại các khâu công đoạn 

sản xuất, tăng cường công tác hỗ trợ, chăm sóc khách hàng. Cùng đó, đẩy mạnh và nâng cấp 

hệ thống công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ, đồng 

thời nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ.  



Nguồn: Báo Phú Thọ 

Ngày đăng: 24/03/2021 
Mục: Xã hội 

Ra quân tuyên truyê̂̀n, va  ̂ n đo  ̂ ng ngươ̂̀i dân tham gia BHXH, BHYT 

 

Đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân viên hai ngành BHXH tỉnh và Bưu đie  ̂ n  tỉnh đa ̃diêũ 

hành trên các tuyé̂n đường 

PTĐT - Ngầy 24/3, Bảo hiẻ̂m xã ho  ̂ i (BHXH) tỉnh đã ra quân tuyên truyê̂̀n, va  ̂ n đo  ̂ ng 

ngươ̂̀i dân tham gia BHXH, Bảo hiẻ̂m Y tê̂́  (BHYT) vầ  cầ i đa  ̣̆ t, sử du  ng ư̂́ ng du  ng Bảo 

hiẻ̂m xã ho  ̂ i sô̂́  - VssID. 

Năm 2021, BHXH tỉnh se ̃ tỏ̂ chức nhiè̂u đơ  t ra quân với hình thức diêũ hành trên các tuyé̂n 

phó̂ và tỏ̂ chức ho  ̂ i nghi   tuyên truyè̂n, cử cán bo  ̂ , tỏ̂ nhóm  nhỏ va  ̂ n đo  ̂ ng trư  c tié̂p nhân dân 

tham gia BHXH tư   nguye  ̂ n, BHYT ho  ̂  gia đình… phá̂n đá̂u đa  t trên 50.000 người tham gia 

BHXH  tư   nguye  ̂ n, góp phà̂n đa  t tỷ le  ̂  bao phủ BHXH trên 32% lư  c lươ  ng trong đo  ̂  tuỏ̂i lao 

đo  ̂ ng; 94% dân só̂ có thẻ BHYT và khoảng 70% người tham gia BHXH, BHYT đươ  c cài đa  ̆ t 

và sử du  ng ứng du  ng Bảo hiẻ̂m xa ̃ho  ̂ i só̂ - VssID.  

Sau lê ̃phát đo  ̂ ng, đoàn viên, thanh niên, nhân viên hai ngành: BHXH tỉnh và Bưu đie  ̂ n tỉnh đã 

diêũ hành trên các tuyé̂n đường, các chơ   dân sinh và các khu dân cư  đẻ̂ tuyên truyè̂n, va  ̂ n 

đo  ̂ ng người dân tham gia tham gia BHXH, BHYT và cài đa  ̆ t, sử du  ng ứng du  ng Bảo hiẻ̂m xa ̃

ho  ̂ i só̂ - VssID. 

 

Ha  nh Thû́ y 



Nguồn: Tạp chí Tài chính 

Ngày đăng: 24/03/2021 
Mục: bảo hiểm 

PTI cam kết chi trả chi phí điều trị chấn thương cho cầu thủ bóng đá Hùng Dũng 

Tổng công ty cổ phẩn Bảo hiểm Bưu Điện Việt Nam (PTI) vừa cam kết sẽ chi trả chi phí điều 

trị chấn thương cho cầu thủ bóng đá Hùng Dũng sau khi nhận được thông tin về vụ chấn 

thương nghiêm trọng của cầu thủ này trong trận đấu giữa Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh - Câu 

lạc bộ Hà Nội tại vòng 5 V-League. 

Số tiền chi trả bồi thường tối đa cho cầu thủ Hùng Dũng có thể lên đến 300 triệu động, tùy 

thuộc vào tình trạng chấn thương thực tế của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Đây là quyền 

lợi bảo hiểm được quy định trong hợp đồng mà PTI đã ký kết với VPF vào đầu năm 2021. 

PTI sẽ chi trả cho các chi phí y tế phát sinh do chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện 

và thi đấu tại hệ thống các Giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia gồm các giải: Bóng đá Vô 

địch Quốc gia (V.League 1), Hạng Nhất Quốc gia (V.League 2), Cúp Quốc gia (National 

Cup) và cả trận Siêu Cúp Quốc gia. 

Số tiền bảo hiểm bảo vệ cho cầu thủ là 300 triệu đồng và trọng tài là 200 triệu đồng.Trong 

giải đấu năm nay, PTI sẽ bảo hiểm cho gần 600 cầu thủ và trọng tài. 

Được biết, ngày 23/3/2021, trong trận đấu giữa Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Hà 

Nội, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã thực hiện cú xoạc bóng cực kỳ thô bạo khiến Hùng Dũng bị 

chấn thương nặng. Pha quay chậm cho thấy, cả hai chân của Hoàng Thịnh đã giẫm lên chân 

của Hùng Dũng, khiến cổ chân của cầu thủ bên phía Câu lạc bộ Hà Nội bị gập cong, không 

thể tiếp tục thi đấu. 

Theo các chuyên gia về chấn thương, Hùng Dũng sẽ mất một khoảng thời gian để xương liền 

và phục hồi chức năng thì mới có thể quay lại sân. 

Lãnh đạo PTI cho biết: Chấn thương của Hùng Dũng là một điều vô cùng đáng tiếc không chỉ 

cho cầu thủ mà còn là tổn thất lớn cho đội tuyển quốc gia. Năm 2021, đội tuyển Việt Nam 

đang có kế hoạch thi đấu nhiều giải đấu quan trọng nên việc thiếu vắng Hùng Dũng trong vị 

trí tiền vệ sẽ gây ra hạn chế cho đội tuyển Việt Nam. 

Hiện nay, PTI đang khẩn trương phối hợp với các bên liên quan để hoàn thiện các thủ tục bồi 

thường nhằm chi trả quyền lợi bảo hiểm sớm nhất cho Hùng Dũng theo đúng quy định. 

Trong ba mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia từ 2018 đến 2020, PTI đã thực hiện chi trả 

bảo hiểm cho hơn 200 vụ chấn thương với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Nhiều cầu thủ có đóng 

góp thành tích cho thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua như Phạm Xuân 

Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Lê Thanh Bình… đã được PTI chi trả hạn mức cao nhất là 300 triệu 

đồng cho các chi phí y tế tại các bệnh viện thể thao hàng đầu tại châu Á. 

Hoài Thu 

 

 

  



Nguồn: CTT Bộ Công an 

Ngày đăng: 24/03/2021 
Mục: Kinh doanh 

Phát huy sức mạnh tổng hợp đưa chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử 

sớm về đích 

Chiến dịch 70 ngày đêm cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử của Công an 

tỉnh Quảng Ninh là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Công an tỉnh Quảng Ninh quyết 

tâm thực hiện thắng lợi trong năm 2021. Với vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, 

triển khai thực hiện, lực lượng Công an toàn tỉnh đã và đang phát huy sức mạnh tổng 

hợp của các ngành, các cấp, các lực lượng và sự đồng thuận, giúp đỡ của toàn dân để 

sớm đưa “chiến dịch” đến ngày thắng lợi. 

Đoàn kết nơi vùng cao… 

12 giờ đêm tại khu phố Đông Tiến, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên vẫn sáng đèn với gần 

một trăm người dân đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử. Không khó để nhận ra rằng 

ở đây bên cạnh cán bộ Công an trực tiếp thực hiện nhiệm vụ làm thẻ căn cước còn có màu áo 

của đoàn viên thanh niên, nhân viên bưu điện, bảo vệ dân phố vẫn miệt mài góp sức cùng lực 

lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ. 

 

Đoàn Thanh niên thị trấn Tiên Yên phối hợp hướng dẫn người dân thủ tục làm thẻ 

CCCD. 

 

Chị Mai Việt Hồng, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Tiên Yên cho biết, Đoàn Thanh niên thị 

trấn Tiên Yên và Công an thị trấn từ lâu đã có sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong nhiều hoạt 

động. Với chiến dịch cấp CCCD lần này, sau khi có sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, cũng như 

sự liên hệ với Công an thị trấn, nhận thấy lực lượng Công an mỏng, mỗi xã cũng chỉ tối đa 05 

cán bộ chiến sỹ mà người dân đến làm căn cước đông, chủ yếu là đồng bảo dân tộc thiểu số, 

nhiều người không biết chữ... Chúng tôi đã bắt tay ngày vào việc, phân công nhiều lượt đoàn 

viên phối hợp với lực lượng Công an thị trấn sắp xếp bàn ghế, cơ sở vật chất, hướng dẫn, đối 

chiếu thông tin của nhân dân để sao cho việc cấp CCCD được diễn ra suôn sẻ và đạt kết quả 

cao nhất. 



Để tạo sự đồng thuận, huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng vào cuộc 

trong thực hiện cấp và quản lý CCCD trên địa bàn huyện Tiên Yên, Công an huyện Tiên Yên 

đã tham mưu chính quyền địa phương từ huyện đến xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ 

chức chính trị - xã hội, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn 

tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức về vị trí, 

vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp và quản lý CCCD tới đông đảo quần chúng nhân 

dân. Tích cực vận động nhân dân đến trụ sở Công an huyện hoặc các địa điểm lưu động để 

làm thẻ CCCD. 

Ông Nguyễn Xuân On, Bí thư Chi bộ, trưởng khu phố Lý Thường Kiệt cho biết, sau khi Công 

an thị trấn chuyển giấy thông báo cho khu phố về kế hoạch, lịch cấp CCCD tại nhà văn hóa, 

bản thân tôi đã thông báo cho các tổ khu phố, tổ trưởng báo cho bà con nhân dân để làm 

những thủ tục cần thiết như đi phô tô hộ khẩu, hoàn thiện tờ khai trước khi đến làm thẻ căn 

cước đúng địa điểm và đảm bảo thời gian hợp lý. 

Với sự giúp đỡ, vào cuộc của những người vốn được gọi là “những người vác tù và” như 

ông On, toàn bộ hơn 900 người dân tại 6 tổ, 341 hộ thuộc khu phố đã tham gia và hoàn thành 

việc cấp căn cước chưa đến 02 ngày làm việc. 

Tiên Yên là huyện miền núi với 12 xã, phường, thị trấn, trong đó có tới quá nửa là các xã 

vùng cao. Đặc điểm địa bàn phân tán, người dân không tập trung, các xã cách xa trung tâm 

khiến người dân gặp khó khăn khi đi lại... Đây là một thách thức rất lớn đòi hỏi Công an 

huyện Tiên Yên cần phải có phương án giải quyết. 

 

Xe của doanh nghiệp được huy động để chở người dân tại các xã vùng cao 

tới điểm làm thẻ CCCD lưu động trong buổi tối. 

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Tiên Yên đã thực hiện chủ trương xã hội hóa, 

tuyên truyền vận động kêu gọi các doanh nghiệp, trường học, cá nhân trên địa bàn cùng vào 

cuộc giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác tổ chức đưa đón công dân đến địa điểm cấp 

CCCD. Những ngày qua, 4 xe chở học sinh 29 chỗ ngồi của Xí nghiệp Hợp Tiến – một doanh 

nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và giáo dục tại Huyện Tiên Yên đã có mặt 

trên các nẻo đường để đón hàng trăm người dân từ các thôn, bản vùng cao đến các điểm tập 

trung làm CCCD.  

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân… 

Không chỉ riêng ở huyện Tiên Yên, Công an các địa phương khác trong tỉnh Quảng Ninh 

cũng phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Nhờ đó các cơ 



quan, ban, ngành, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn luôn tạo điều kiện thuận lợi, bố trí 

thời gian phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và người lao động 

làm thủ tục cấp thẻ CCCD theo đúng phương châm “thuận lợi làm trước, khó khăn làm sau”... 

Những ngày qua, Công an thị xã Quảng Yên đã triển khai cấp CCCD tại trường Trung học 

phổ thông Minh Hà cho hơn 700 học sinh các khối lớp 11-12. Cô Bùi Ngọc Bách, Hiệu 

trưởng trường Trung học phổ thông Minh Hà, Quảng Yên cho biết, Công an thị xã thông tin 

trước chương trình, thủ tục cho trường. Nhà trường rất hưởng ứng và rất ủng hộ việc làm của 

lực lượng Công an và sẵn sàng phối hợp để sao cho lực lượng Công an vừa hoàn thành được 

nhiệm vụ, học sinh vừa không phải đi lại vất vả. Toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường 

được cấp CCCD sau khoảng 05 buổi triển khai khiến chúng tôi rất phấn khởi và mong rằng 

những năm sau nữa lực lượng Công an tiếp tục duy trì việc này cho các em học sinh mới nhập 

học. Đây là việc làm rất ý nghĩa. 

Gần đây nhất, Công an thành phố Cẩm Phả cũng đã phối hợp với Công ty cổ phần than cọc 6 

Vinacomin để tuyên truyền, hướng dẫn, cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho trên 500 hồ sơ 

cán bộ công nhân viên Công ty. Sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, cùng quyết 

tâm cao của những người trong cuộc, làm từ 7h sáng đến tận 2-3 giờ đêm, mọi mục tiêu đặt ra 

ban đầu cũng đã hoàn thành. 

 

Công an thành phố Cẩm Phả cấp CCCD gắn chíp cho cán bộ công nhân viên 

thuộc Công ty cổ phần than cọc 6 Vinacomin. 

Với vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Bộ Công an, 

Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó phát huy 

sức mạnh tổng hợp, tuyên truyền thông tin, vận động người dân luôn được chú trọng. Với 

quyết tâm và nỗ lực cao, nhiều đơn vị, địa phương đã tăng ca, thêm giờ, làm việc không quản 

ngày đêm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. 

Từ khi triển khai chiến dịch 70 ngày đêm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử đến ngày 

21/3/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh đã cấp được 248.986/958.409 thẻ, là một trong những 

tỉnh, thành có hiệu quả cấp CCCD gắn chíp phục vụ nhân dân cao đứng đầu cả nước. Những 

kết quả bước đầu mà lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đạt được trong chiến dịch 70 ngày 

đêm cấp CCCD gắn chíp điện tử là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm không chỉ riêng của lực 

lượng Công an mà còn là sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn 

tỉnh. 

Quốc Xã 
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Đô thị phía Nam Hà Tĩnh từ vị trí “áp chót” bứt phá trong cải cách hành chính 

Từ một địa phương luôn nằm ở vị trí “áp chót” về cải cách hành chính (CCHC), thị xã Kỳ 

Anh (Hà Tĩnh) đã có sự bứt phá, vươn lên top 7 với nhiều cách làm hiệu quả. 

 

100% thủ tục hành chính được Trung tâm Hành chính công TX Kỳ Anh trả trước và đúng 

hạn. 

Đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công TX Kỳ Anh, anh Trần Văn Sơn (phường Kỳ 

Liên) chia sẻ: “Khi có nhu cầu làm giấy phép xây dựng nhà ở, ban đầu tôi cũng hơi lo vì 

không biết quy trình cụ thể như thế nào cả. Thế nhưng, đến Trung tâm Hành chính công thị 

xã, tôi được các cán bộ ở đây tư vấn rất chu đáo, hướng dẫn bổ sung thêm một số giấy tờ còn 

thiếu... Các cán bộ còn động viên về bổ sung đủ hồ sơ, khi có kết quả sẽ không phải lên lấy 

nữa mà bưu điện mang trả tận nhà”. 

Được biết, để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, sau khi thành 

lập Trung tâm Hành chính công thị xã Kỳ Anh, địa phương đã dành nguồn lực đầu tư cơ sở 

vật chất cho trung tâm đảm bảo khang trang, đồng bộ. 100% thủ tục hành chính (TTHC) được 

niêm yết công khai để người dân, doanh nghiệp theo dõi. 

Đặc biệt, dù là địa phương chưa được tham gia thí điểm giai đoạn 1, đề án thí điểm chuyển 

giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua bưu chính công ích (BCCI). Tuy nhiên, 

từ tháng 6/2020, UBND thị xã Kỳ Anh đã mạnh dạn chi trả toàn bộ kinh phí để ký hợp đồng 

với Bưu điện tỉnh tổ chức thí nghiệm cho nhân viên bưu điện cùng tham gia hướng dẫn, tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của thị xã. 



 

Cán bộ tại bộ phận một cửa của phường Kỳ Phương hướng dẫn giải quyết TTHC cho người 

dân. 

Giám đốc Trung tâm Hành chính công thị xã Trần Thị Vân Anh cho biết: “Việc ký hợp đồng, 

tổ chức cho nhân viên bưu điện cùng tiếp nhận, trả kết quả TTHC là một bước đi khá táo bạo 

vào thời điểm đó. Chỉ sau 2 tháng, 2 nhân viên bưu điện đã thành thạo các quy trình nên thị xã 

quyết định bàn giao 8/9 nhiệm vụ hành chính công cho 2 nhân viên bưu điện tiếp nhận. 

Toàn bộ công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công được rút về lại các phòng, ban để 

làm nhiệm vụ chuyên môn, chỉ để lại lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Có thể nói, đây thực 

sự là điều hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh thị xã đang còn rất thiếu thốn về đội ngũ cán bộ, 

công chức làm việc". 

Được biết, hiện nay, 80% TTHC của thị xã Kỳ Anh đã được trả qua dịch vụ bưu chính công 

ích, điều này tạo sự thuận lợi rất lớn cho người dân và doanh nghiệp. Theo kết quả từ dịch vụ 

công, đến nay, 100% TTHC được thị xã Kỳ Anh trả trước và đúng hạn, không để hồ sơ quá 

hạn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Cùng với điểm nhấn về công tác cải cách TTHC, trong năm qua, thị xã Kỳ Anh cũng đã có 

chuyển biến mạnh mẽ về hiện đại hóa nền hành chính. Đến nay, TX Kỳ Anh ứng dụng tốt 

phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tỷ lệ gửi văn bản đi trên môi trường mạng đạt 

100%, năm 2020 có 100% văn bản được ký số khi gửi văn bản điện tử. 

Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã đang duy trì, cải tiến và thực hiện tốt việc áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và 100% xã, phường trên địa bàn đã 

xây dựng, công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

Được biết, từ năm 2019 trở về trước, TX Kỳ Anh nằm ở vị trí “áp chót” trong 13 huyện, thị, 

thành trong công tác CCHC, nay đã vươn lên vị trí top 7. 

Đánh giá về công tác CCHC của TX Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh Trần Đình 

Trung cho hay: "So với các năm trước, năm 2020 đến nay, TX Kỳ Anh đã có bước chuyển 

mình mạnh mẽ. Nổi bật nhất trong đó phải kể đến là công tác chỉ đạo điều hành đã có sự 

quyết liệt, vai trò người đứng đầu đã được thể hiện rõ. Đây là nội dung được đoàn thẩm định 

về CCHC của tỉnh đánh giá cao (đạt 9,37/10 điểm). 

Bênh cạnh đó, hiện đại hóa nền hành chính đã có bước chuyển biến tích cực, khi các tồn tại, 

hạn chế của các năm trước đã được khắc phục, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và áp 

dụng tốt quản lý chất lượng ISO (đạt 12,15/13 điểm)...". 

  



Nguồn: Lao động 
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Tăng cường phát triển người tham gia BHXH 

 

Ngành BHXH phối hợp với Bưu điện TPHCM tuyên truyền BHXH tự nguyện. Ảnh: Nam 

Dương 

Ngành BHXH TPHCM sẽ tăng cường khai thác dữ liệu từ cơ quan Thuế, từ các đơn vị 

được cấp giấy phép thành lập mới theo danh sách của Sở Kế hoạch và Đầu tư để phát 

triển đối tượng tham gia BHXH. 

Nhiều giải pháp tăng số lượng người tham gia 

Theo báo cáo của BHXH TPHCM, đến nay, tổng số người tham gia BHXH, BHYT tại 

TPHCM là trên 7,51 triệu người, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 154.921 

người). Cụ thể: Số người tham gia BHXH bắt buộc là trên 2,37 triệu người, đạt 91,81% chỉ 

tiêu phấn đấu BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là gần 

31.570 người (trong đó số người đang tham gia là 26.113 người, số người đóng 1 lần hưởng 

chế độ hưu trí là 5.456 người), đạt 33,45% chỉ tiêu phấn đấu BHXH Việt Nam giao, tăng 

86,75% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 14.665 người). 

Số người tham gia BHYT là gần 7,5 triệu người, đạt 91,96% chỉ tiêu phấn đấu BHXH Việt 

Nam giao, tăng 1,93% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 141.481 người). Trong tháng 

2.2021, ngành BHXH TPHCM cũng đã thu BHXH, BHYT, BHTN được 5.133 tỉ đồng. 

Để có kết quả trên, ngành BHXH TPHCM có nhiều giải pháp để tăng số lượng người tham 

gia BHXH. Chẳng hạn như, căn cứ vào dữ liệu từ cơ quan thuế cung cấp, tổng số đơn vị phải 

rà soát 105.765 và BHXH TPHCM đã rà soát được 94.325 đơn vị (89,18%). 

Chỉ trong tháng 2.2021, qua rà soát dữ liệu từ cơ quan thuế, đã phát triển được 10 đơn vị mới 

với gần 190 lao động đăng ký tham gia BHXH. Nếu tính lũy kế từ trước đến tháng 2.2021, có 

trên 6.900 đơn vị tham gia BHXH cho gần 20.000 NLĐ. 

Hay như việc rà soát dữ liệu các giáo viên mầm non, trong tổng số giáo viên cần phải rà soát 

là gần 20.000 người, thì đã có gần 6.400 người đăng ký tham gia BHXH. 

Ngoài ra, ngành BHXH TPHCM còn xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên Đại lý thu năm 

2021, thông báo đến BHXH thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện đăng ký danh sách 

học viên tham dự. 

https://media-cdn.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/3/24/892431/4-1.jpg


Hiện TPHCM đã có 387 đại lý thu với 620 điểm thu và 714 nhân viên đại lý thu, và tại mỗi 

phường, xã đều có ít nhất một điểm thu, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia BHXH tự 

nguyện và BHYT hộ gia đình. 

Đẩy mạnh khai thác dữ liệu để tăng nguồn đối tượng tham gia 

Theo ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TPHCM, do đại dịch COVID-19 những tháng 

đầu năm vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN tại TPHCM. 

Chẳng hạn như việc đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN bị ảnh hưởng do cán bộ thu 

gặp khó khăn trong việc đi kiểm tra đối chiếu tại các đơn vị sử dụng lao động. 

Công tác tuyên truyền bị hạn chế do không tổ chức tập trung để tuyên truyền vận động theo 

quy mô lớn cũng như quy mô nhỏ do phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của 

Trung ương và địa phương. 

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhập nguyên liệu 

phụ kiện; người lao động nghỉ việc sớm để về quê ăn Tết và chưa quay lại nơi làm việc do vậy 

việc tham gia đóng BHXH của người lao động tại các đơn vị này giảm. 

Cũng theo ông Mến, ngành BHXH TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với ngành Bưu 

điện tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp BHXH tự nguyện để đẩy mạnh đối tượng tham 

gia. 

Tiếp tục bám sát tiến độ phát triển đối tượng của BHXH quận, huyện từ dữ liệu hộ gia đình, 

nhóm đối tượng tiềm năng; phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, tổ dân phố, cộng tác 

viên, đại lý thu để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 

gia đình. 

Đồng thời sẽ chuyển danh sách người tham gia BHXH tự nguyện đến hạn phải đóng trong 

tháng để BHXH quận, huyện phối hợp với đại lý thu thông báo, vận động người dân tiếp tục 

tham gia. 

Bên cạnh đó, ngành BHXH TPHCM cũng tiếp tục khai thác dữ liệu từ cơ quan thuế, phát 

triển từ các đơn vị được cấp giấy phép thành lập mới theo danh sách của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chuyển sang để tăng nguồn người tham gia BHXH bắt buộc. 

NAM DƯƠNG 
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