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Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện 

Đoàn thanh niên cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố vừa phối hợp với Đoàn 
thanh niên cơ quan Bưu điện TP tổ chức “Lễ ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự 
nguyện vì An sinh xã hội, vì lợi ích của người dân”. 

Theo đó, đoàn thanh niên 2 cơ quan đã triển khai các hoạt động phát tờ rơi tại các tuyến phố 
chính như Hoàng Văn Thụ, Cầu Đất, Lê Lợi, Phạm Minh Đức, Điện Biên Phủ, Trần Phú, 
Nguyễn Đức Cảnh, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… nhằm tuyên truyền, vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó phổ biến các chính sách, quyền lợi, chế độ được hưởng 
đối với người tham gia, mời người dân tới dự Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự 
nguyện do BHXH TP và Bưu điện TP phối hợp tổ chức. 

 Tại chương trình, Đoàn viên thanh niên cơ quan đã lấy thông tin của gần 200 người dân dân 
và mời được gần 30 người tham gia Hội nghị tuyên truyền vào chiều cùng ngày. 

Đây là hoạt động ý nghĩa, gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị với mục tiêu 
phát triển, mở rộng diện bao phủ người tham gia BHXH tự nguyện của thành phố. 

Bùi Hạnh 



 

Nguồn: Báo Cà Mau          
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Nhiều lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là hình thức bảo hiểm do Nhà nước quản lý và tổ 
chức thực hiện vì mục tiêu an sinh xã hội, không vì mục đích lợi nhuận. Nhằm bảo đảm 
thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập, chăm sóc sức khoẻ của người lao động và 
Nhân dân khi hết tuổi lao động. 

Sau khi được tham dự hội thảo tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, do BHXH phối 
hợp với Bưu điện huyện Thới Bình tổ chức, tại UBND xã Trí Phải vào ngày 26/3 vừa qua, 
ông Phạm Việt Quân quyết định tham gia BHXH tự nguyện. Ông cũng rất vui mừng vì một 
nông dân như ông cũng được hưởng lương hưu như cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. 

Ông Trần Việt Quân cho biết: “Khi tham gia BHXH tự nguyện, trước hết mình được hưởng 
lương hưu, bệnh có Nhà nước lo, khi chết có tiền mai táng, đỡ gánh nặng cho con cháu và gia 
đình". 

Ông Lê Minh Tâm, hội viên nông dân ở Ấp 5, xã Trí Phải, chia sẻ, sau khi tham khảo ý kiến, 
gia đình ông quyết định tham gia BHXH tự nguyện. Vì khi tham gia BHXH tự nguyện sau 
này tới tuổi nghỉ hưu sẽ có lương hưu, hoặc nếu chết người thân sẽ được nhận tiền tuất. Đặc 
biệt, mức đóng hàng tháng cũng thấp hơn một số loại bảo hiểm nhân thọ, chưa kể còn được 
Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí đóng. 

Khi người dân tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng như sau: 
Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30% số tiền phải đóng, người 
thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối tượng khác được hỗ trợ 10%. Riêng hình thức 
đóng thì người tham gia BHXH tự nguyện được chọn các mức đóng, đóng hàng tháng, 3 
tháng, 6 tháng, 12 tháng và đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm 1 
lần.  

 

BHXH phối hợp với Bưu điện huyện Thới Bình tổ chức tuyên truyền chính 
sách BHXH tự nguyện tại xã Trí Phải. 

Về chế độ được hưởng khi hết tuổi lao động: Như quy định trước đây điều kiện hưởng chế độ 
hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và phải có 



từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian 
đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định thì được đóng tiếp cho đến 
khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm 
không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận 
BHXH 1 lần.  

Chủ tịch UBND xã Trí Phải Phạm Văn Diễn cho biết: "Mọi người dân nên tham gia BHXH tự 
nguyện vì được hưởng như cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, khi về già đỡ gánh nặng 
cho con cháu, gia đình" 

Chính sách BHXH tự nguyện là chính sách ưu việt và đầy tính nhân văn cho lao động tự do 
làm việc ở khu vực phi chính thức được tham gia và hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi lao 
động. 

Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Trần Văn Dũng chỉ đạo: "Thời gian tới, UBND huyện chỉ 
đạo ngành BHXH, bưu điện, các xã, thị trấn tổ chức nhiều đợt hội thảo để tuyên truyền cho 
người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH tự nguyện". 

Rõ ràng có nhiều lợi ích khi người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đây là chính sách an sinh 
xã hội của Nhà nước và hoàn toàn không có yếu tố trục lợi. Chỉ đóng hơn 100 ngàn đồng mỗi 
tháng, khi đủ tuổi nghỉ hưu, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ nhận lương hưu hàng tháng 
gấp 4 lần mức đóng./.  
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Tăng cường phát hành báo, tạp chí của Đảng 

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đác Lắc, Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc. 

NDĐT - Ngày 3-4, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân và Công ty Phát 
hành báo chí T.Ư do đồng chí Nguyễn Việt Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát 
hành dịch vụ truyền thông, Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 
Thường trực Tỉnh ủy Đác Lắc, khảo sát về việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng 
theo Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng. 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đác Lắc, Đảng bộ tỉnh hiện có 21 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 
13 đảng bộ huyện, một đảng bộ thị xã, một đảng bộ thành phố; hai đảng bộ khối; ba đảng bộ 
lực lượng vũ trang và một đảng bộ cơ sở Trường đại học Tây Nguyên với 783 tổ chức cơ sở 
đảng (gồm 410 đảng bộ và 373 chi bộ); có năm đảng bộ bộ phận và 5.353 chi bộ trực thuộc 
đảng bộ cơ sở với tổng số 76.728 đảng viên. 

Toàn tỉnh Đác Lắc hiện có 184 xã, phường, thị trấn với 2.482 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó 
100% thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ và có đảng viên người tại chỗ... 

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đác Lắc luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời thực 
hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư về việc mua 
và đọc báo, tạp chí của Đảng, qua đó đa số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã 
nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của 
Đảng nên đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đặt mua báo, tạp chí của Đảng nghiêm túc, kịp 
thời. 

Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh và ngành Bưu điện luôn phối hợp chặt chẽ trong việc phát 
hành báo, tạp chí; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc đặt mua và sử dụng báo, tạp 
chí của Đảng. Các địa phương, đơn vị và đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân đã coi báo, tạp chí 
của Đảng là nhu cầu tinh thần không thể thiếu; là kênh chính thống tiếp nhận các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các lĩnh vực đời sống xã hội của đất 
nước và thế giới; góp phần quan trọng vào việc tự giáo dục, tự đào tạo nâng cao về trình độ lý 
luận chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ. 



Hệ thống chuyển phát báo, tạp chí của ngành Bưu điện ngày càng hoàn thiện, bảo đảm chuyển 
phát báo, tạp chí đến địa phương kịp thời, đúng đối tượng. Các điểm bưu điện văn hóa xã, nhà 
sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, buôn được đầu tư xây dựng và trang bị các tủ sách đựng báo, 
tạp chí tạo thuận lợi cho việc sử dụng và lưu trữ... 

Với sự quan tâm chỉ đạo và những thuận lợi đó, đến nay toàn tỉnh Đác Lắc đặt mua 6.526 tờ 
báo, tạp chí của Đảng, trong đó báo Nhân Dân 2.343 tờ/ngày; báo Đác Lắc 3.352 tờ/ngày; tạp 
chí Cộng sản 831 cuốn/kỳ. 

Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được đổi mới tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, 
đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Đa số báo, tạp chí được quản lý theo hướng 
tập trung nên phát huy được hiệu qủa sử dụng. Việc đọc báo, tạp chí được duy trì đều đặn, 
thường xuyên và trở thành thói quen hàng ngày của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một 
số cơ quan, đơn vị buổi sáng hằng ngày dành thời gian đọc báo, điểm tin những vấn đề thời sự 
quan trọng cho cán bộ, đảng viên nghe. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, phần lớn các 
chi bộ tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng nhằm thông tin, định hướng kịp thời những vấn đề dư 
luận quan tâm. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đác Lắc Phạm Minh Tấn nhấn mạnh, báo, tạp chí của của 
Đảng là nguồn thông tin bổ ích; tài liệu tuyên truyền quan trọng, chính thống giúp các tổ chức 
đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; áp dụng những thành tựu, tiến bộ khoa học - kỹ thuật; học 
tập những mô hình tốt, gương điển hình tiên tiến; đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Đặc biệt trong thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị, ban tự quản thôn, buôn, tổ dân phố, 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được cấp phát miễn phí một số loại báo, tạp 
chí của Đảng như báo Nhân Dân, báo Đác Lắc, báo Dân tộc và Phát triển... đã đáp ứng ứng 
nhu cầu thông tin của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn... 

Tuy nhiên, phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” chưa trở thành phong trào 
thường xuyên, rộng khắp. Công tác theo dõi, thống kê, kiểm tra, đôn đốc việc đặt mua báo, tạp 
chí của Đảng ở một số địa phương chưa thường xuyên... 

Nguyên nhân của việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng ít, cấp phát không đầy đủ là do nguồn 
ngân sách ở một số địa phương còn hạn chế nên việc cân đối cho việc đặt mua báo, tạp chí gặp 
khó khăn, có nơi không được cấp kinh phí hoặc cấp nhưng không đủ số lượng quy định. Việc 
quản lý, kiểm tra chưa chặt chẽ nguồn kinh phí sử dụng cho việc đặt mua báo, tạp chí của 
Đảng không đúng mục đích hoặc mua các loại báo, tạp chí khác. 

Một số cấp ủy địa phương, đơn vị chưa quan tâm đến việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng, 
thiếu kiểm tra, đôn đốc, không đánh giá, bổ sung giải pháp thực hiện theo tinh thần các văn 
bản chỉ đạo của Đảng và các cấp ủy ở địa phương; có nơi còn “khoán trắng” cho bưu điện 
hoặc bán tuyên giáo các cấp... 

Từ thực tế đó, đoàn công tác đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Đác Lắc chỉ đạo Ban Cán sự đảng 
UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 
việc lập dự toán và bố trí kinh phí cho việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng; chỉ đạo UBND các 
huyện, thị xã, thành phố đặt mua báo, tạp chí của Đảng, nhất là đối với chi bộ thôn, buôn, tổ 
dân phố. 

Cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ 
Chính trị, Kết Luận 29-KL/TW của Ban Bí thư về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, nhằm 
bảo đảm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào 
“Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành phong trào thường xuyên trong sinh hoạt 
chi bộ và các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của 



Đảng; bảo đảm sử dụng đúng nguyên tắc, đúng mục đích, không dùng kinh phí mua báo, tạp 
chí của Đảng để chi vào việc khác hoặc mua các ấn phẩm khác. Đưa nội dung mua báo, tạp chí 
của Đảng vào tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng hằng năm và có hình thức khen 
thưởng kịp thời các địa phương, đơn vị thực hiện tốt; đồng thời, có chế tài đối với các tổ chức 
cơ sở đảng thực hiện chưa nghiêm túc. 

Các đảng ủy, chi ủy sử dụng và phát huy hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được 
cung cấp, đặt mua. Chọn lọc những thông tin quan trọng, mới, có liên quan nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, đơn vị phổ biến trong chi bộ và tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến với 
nhân dân. 

Ngành Bưu điện tiếp tục phối hợp Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí của Đảng tăng 
cường chỉ đạo và hướng dẫn bưu điện huyện, thị xã, thành phố nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh. 

Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thông tin trên báo 
nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở Đác Lắc 
nói riêng, cả nước nói chung. 

Ngoài khảo sát trên địa bàn tỉnh Đác Lắc, đoàn công tác còn tiến hành khảo sát việc mua, đọc, 
quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Đác Nông. Trên cơ sở 
khảo sát, đoàn công tác sẽ tham mưu cho Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp các cơ quan liên quan 
tiến hành sơ kết Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư nhằm tăng cường hơn nữa việc mua, đọc 
báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. 

 



 

Nguồn: Tin nhanh chứng khoán    

Ngày đăng: 03/04/2019 
Mục: Tin tức   

Bảo hiểm PTI áp dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hình thức hóa đơn giấy 

 

(ĐTCK) Tin từ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết, từ đầu tháng 
4/2019 hãng bảo hiểm này sẽ  triển khai triển khai áp dụng hóa đơn điện tử thay thế cho 
hình thức hóa đơn giấy tại các đơn vị: PTI Thăng Long, PTI Sài Gòn, PTI Thời Đại Số. 
Dự kiến 1/6 triển khai đồng loạt trên tất cả các đơn vị thành viên của PTI. 

Theo PTI, hóa đơn điện tử có đầy đủ tính pháp lý được Bộ tài chính và Tổng cục Thuế công 
nhận và cho phép sử dụng thay thế hóa đơn giấy. Khi triển khai hóa đơn điện tử, PTI sẽ không 
trả hóa đơn giấy cho khách hàng như trước đây. 

Khi có nhu cầu tra cứu hóa đơn, khách hàng có thể xem, tải hóa đơn tại địa chỉ website: 
https://hoadon.pti.com.vn với mã tra cứu được gửi đến địa chỉ email đã được khách hàng đăng 
ký; Trường hợp  khách hàng có nhu cầu nhận chứng từ giấy, khách liên hệ với Công ty để 
được cung cấp hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử theo đúng quy định... 



 

Nguồn: Vietbao     

Ngày đăng: 04/04/2019 
Mục: Kinh tế   

Hà Nội sẽ tăng dịch vụ công mức độ 4 vào phục vụ doanh nghiệp 

 Ông Nguyễn Mạnh QuyềnGiám đốc Sở KHĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội đã có nhiều nỗ 
lực trong việc cải thiện về môi trường đầu tư, kinh doanh, phục vụ doanh nghiệp nên 
thành phố đã được xếp ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) 2018. 

 

Mô hình cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện được doanh nghiệp đánh giá cao 

Sáng 4-4, Sở KH-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị “Sơ kết thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực 
tuyến và sử dụng các dịch vụ tiện ích trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà 
Nội”. 

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT Hà Nội, nếu như cuối tháng 7-2016, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký 
qua mạng chỉ đạt 31% thì đến tháng 9-2017, tỷ lệ này đã đạt 100%. 

Bà Phạm Thị Kim Tuyến- Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh số 1 (Sở KH-ĐT Hà Nội) cho 
hay: "Cho đến nay, TP Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua mạng với tỷ lệ 100%, trừ 
những thủ tục không thể nộp qua mạng tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia 
(thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ, cung cấp thông tin doanh nghiệp, hồ sơ FDI chưa có dữ 
liệu trên hệ thống…)". 

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ khi triển khai thực hiện mô 
hình cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện. 

Sở KH-ĐT đã tích cực triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ quá tình khởi sự doanh nghiệp, nhằm giảm bớt số lần đi lại, tiết kiệm chi phí, 
thời gian cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp. 

Cụ thể, trong năm 2018, Bưu điện Hà Nội đã tiếp nhận 7.963 yêu cầu chuyển phát; Quý I-
2019 tiếp nhận 2.140 yêu cầu chuyển phát, tăng thêm 95% so với cùng kỳ năm 2018. 

"Nếu như trước đây, để hoàn tất các thủ tục hành chính trước khi gia nhập thị trường, doanh 
nghiệp mất 9 ngày làm việc để thực hiện 3 thủ tục đăng ký doanh nghiệp thành lập mới, thủ 
tục đăng ký mẫu dấu và thủ tục thay đổi thông tin thuế- đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng 
thì khi sử dụng dịch vụ này, doanh nghiệp sẽ chỉ mất 6 ngày làm việc, tiết kiệm được 3 ngày 
làm việc"- bà Phạm Thị Kim Tuyến nói. 



Công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập được thực hiện trên môi trường mạng 
vừa nhanh chóng, vừa hiệu quả. Sở KH-ĐT có hệ thống cảnh báo, vi phạm, thu hồi trên trên 
hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Sở KH-ĐT cũng phối hợp với CATP Hà Nội xác minh một số trường hợp giả mạo nhân thân 
để thành lập doanh nghiệp; Xác minh một số doanh nghiệp đăng ký thành lập song không tổ 
chức hoạt động mà chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn… nhằm đưa hoạt động của doanh 
nghiệp sau đăng ký thực chất hơn.  

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đại diện Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, thời gian tới, Hà Nội 
sẽ phấn đấu tăng tỷ lệ trực tuyến mức độ 4, giữ vững tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp trực tuyến và 
đạt được các yêu cầu cho một cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện; Thực hiện tốt công tác 
cải cách hành chính... 

Đặc biệt, Sở KH-ĐT chú trọng phát triển 3 nội dung: ưu tiên giảm thời gian giải quyết đối với 
những thủ tục đơn giản; 

Đẩy mạnh số lượng hồ sơ hành chính giao dịch trực tuyến mức độ 4 thông qua việc phối hợp 
với VNPT Hà Nội cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng cho các cá nhân. Doanh nghiệp, mở 
rộng phương thức nộp phí công bố thông tin trực tiếp vào tài khoản Kho bạc của Sở giúp các 
cá nhân, doanh nghiệp thuận lợi và giảm thời gian khi giao dịch nộp hồ sơ; 

Phối hợp với Bưu điện Hà Nội và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh mở rộng dịch vụ nộp hồ 
sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, sớm tích hợp ngay trên hệ thống Cổng thông tin đăng ký 
doanh nghiệp quốc gia, trước mắt sẽ hoàn thiện thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở KH-
ĐT. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quyền- Giám đốc Sở KH- ĐT Hà Nội khẳng định, 
Sở KH-ĐT và các cơ quan liên quan cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn nữa, 
cung cấp thêm nhiều tiện ích, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn nữa nhằm xây dựng cộng đồng 
doanh nghiệp Thủ đô ngày càng lớn mạnh. 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh  

Ngày đăng: 04/04/2019 
Mục: Xã hội     

TX Đông Triều: Hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

Theo số liệu tổng hợp tự động của hệ thống chính quyền điện tử tỉnh, TX Đông Triều 
hiện là địa phương có số lượng hồ sơ TTHC gửi, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 nhiều nhất tỉnh. 

 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Đông Triều (TX 
Đông Triều) hướng dẫn công dân gửi hồ sơ TTHC trực tuyến ở mức độ 3. 

Tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Đông Triều (TX Đông Triều), chỉ với 
vài thao tác đơn giản do cán bộ hướng dẫn, chị Trần Thị Quỳnh (khu 3, phường Đông Triều) 
đã dễ dàng gửi hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, hẹn thời gian tới nhận kết quả. Chị Quỳnh 
chia sẻ: Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 rất tiện ích, thay vì phải tới trụ sở 
hành chính nhà nước, tôi có thể ngồi bất kỳ đâu có mạng internet là có thể gửi hồ sơ TTHC 
cần làm. Với những người bận rộn hoặc phải đi công tác, không thể trực tiếp đến các cơ quan 
nhà nước, việc đăng ký trực tuyến thực sự rất thiết thực. 

Thời gian qua, nhiều người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TX Đông Triều đã tiếp cận và khai 
thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Theo thống kê, thị xã hiện cung ứng dịch vụ công trực 
tuyến ở mức độ 3 với 219/303 TTHC, chiếm 77,27% tổng số TTHC trên địa bàn. Để giúp cán 
bộ, công chức, viên chức, nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ về ý nghĩa, lợi ích của dịch 
vụ này, UBND thị xã đã có văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban 
chức năng, các xã, phường thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể. Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả hiện đại tại các phường, xã được đầu tư hệ thống máy tính đồng bộ để người dân 
thuận tiện tra cứu, gửi hồ sơ qua hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh. Cán bộ, nhân viên 
trực tại bộ phận này được tập huấn nghiệp vụ về sử dụng phần mềm, thao tác trên máy, nắm 
chắc các thủ tục giấy tờ cần thiết với từng loại dịch vụ công... để có thể hướng dẫn công dân 
một cách chính xác, cụ thể. 

Để nâng số lượng hồ sơ TTHC gửi qua dịch vụ công trực tuyến, thị xã phát huy vai trò gương 
mẫu, đi đầu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính 
nhà nước trên địa bàn; khuyến khích họ khi có TTHC cần giải quyết thì bám sát vào thủ tục 



được niêm yết, nếu thủ tục nào thuộc mức độ 3 thì tiến hành giao dịch qua mạng. Đồng thời, 
mỗi người sẽ là một tuyên truyền viên quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn người thân cùng tham gia giải quyết TTHC ở mức độ 3. Trung tâm Hành chính 
công thị xã phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích để 
nâng cao chất lượng dịch vụ công, tiện lợi nhất đến người dân, doanh nghiệp. Thị xã cũng chỉ 
đạo đẩy mạnh giáo dục đào tạo trong các nhà trường về chính quyền điện tử, giúp học sinh 
hiểu về chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3… 

Với cách làm này, số lượng giao dịch hồ sơ TTHC qua mạng ngày càng tăng. Riêng năm 
2018, toàn thị xã có 2.851 hồ sơ TTHC được gửi giải quyết ở mức độ 3, chiếm 12,07% tổng 
số hồ sơ TTHC trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, có trên 700 hồ sơ giao dịch TTHC qua 
mạng, chiếm 16,5% tổng số hồ sơ TTHC. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả mô 
hình chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC ngày càng thuận tiện cho tổ chức 
và công dân. 



 


