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Nguồn: Báo Kinh tế Đô thị 

Ngày đăng: 28/10/2019 
Mục: Công nghệ  

Hệ tri thức Việt số hóa: Hướng tới một hạ tầng số 

Những chấm đỏ, vàng, xanh... chi chít trên nền bản đồ số của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ 
https://vmap.vn truyền niềm tin mạnh mẽ đến những thành viên trong Ban điều hành Đề án 
Hệ tri thức Việt số hóa - một ngày cuối năm 2018 tại Văn phòng Chính phủ. Mong ước hàng 
triệu chấm địa chỉ của từng ngôi nhà ở mỗi ngõ, ngách trên khắp Việt Nam được đưa lên bản 
đồ thông minh đã có cơ sở thành hiện thực. 

Đề án của những sáng kiến 

Đúng 10h10 phút ngày 1/1/2018, Đề án Hệ tri thức Việt số hóa (Đề án) được khởi động. Sau 
sự kiện mang tính truyền cảm hứng cho đại diện các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp..., 
trong suốt năm 2018, thông tin về đề án này gần như vắng bóng trên truyền thông. 

Trái với sự lặng lẽ trên truyền thông, Ban điều hành Đề án hằng tuần tích cực làm việc: Các 
cuộc họp của Ban điều hành Đề án nhằm phát triển mô thức kết nối giữa các cơ quan nhà 
nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp; các cuộc làm việc với đại diện các bộ, ngành, tổ chức 
nghiên cứu; các khảo sát nguồn dữ liệu lớn đang còn ngủ yên đâu đó... diễn ra hằng tuần. Và 
mỗi hai tuần, Ban điều hành Đề án được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dành một buổi nghe 
báo cáo công việc, đề xuất các sáng kiến. "Mỗi cuộc họp, tôi muốn nghe một sáng kiến mới 
để làm được một việc, dù nhỏ" - Phó Thủ tướng thường nhắc câu này với nhóm điều hành ở 
các buổi làm việc. 

 

Quang cảnh lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số - Vmap và Hệ thống thông tin nhân đạo - iNhandao 

Với tinh thần vào cuộc chủ động, nhiều sáng kiến đã được nêu ra trao đổi, thảo luận và hình 
thành các dự án trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế... với sự tham gia của 
nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhóm nghiên cứu. 

Người Việt làm bản đồ cho Việt Nam 

Trong rất nhiều dự án thuộc Đề án, dự án xây dựng Bản đồ số Việt Nam thuộc nhóm phức tạp 
nhất bởi tính hạ tầng số của nó. 2 tuần sau khi sáng kiến làm Bản đồ số Việt Nam được đưa ra 
thảo luận, Dự án đã được hình thành và triển khai ngay lập tức. 

 



Khẳng định này thực không dễ bởi ai cũng hiểu tính phức tạp về công nghệ, lượng dữ liệu đồ 
sộ mà một bản đồ số cần và độ khó của việc vận hành một dự án quy mô lớn trong một đề 
án... không có tiền ngân sách. 

Đề án không có ô tiền ngân sách nhưng không có nghĩa là các dự án không có tiền để triển 
khai, gợi ý này của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã được Ban điều hành vận dụng sáng tạo. 
Một mô thức mới để triển khai dự án Bản đồ số Việt Nam đã được thiết lập. 

Một nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội với nhiều 
năm nghiên cứu về bản đồ số đã được huy động. Nhóm này được Bộ Khoa học và Công nghệ 
giao nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ cho Việt Bản đồ số từ nền tảng 
OpenStreetMap (nền tảng công nghệ bản đồ nguồn mở đang được sử dụng phổ biến tại Nga 
và Trung Quốc). Bộ Khoa học và Công nghệ cũng là đơn vị đầu mối thu thập dữ liệu bản đồ 
từ các nguồn dữ liệu nhà nước sẵn có: Cục Bản đồ (Bộ Tài Nguyên môi trường), dữ liệu địa 
chỉ từ các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông... 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xung phong nhận làm "mạnh thường quân" cho dự án: Tài 
trợ hạ tầng, huy động hàng chục nghìn bưu tá cùng tham gia cấp dữ liệu cho nền bản đồ số, 
tập huấn việc thu thập dữ liệu cho các địa phương. Tỉnh Phú Yên được chọn thí điểm xây 
dựng mô thức mẫu, huy động 300 đoàn viên của Tỉnh đoàn, cầm điện thoại thông minh đi 
khắp các ngõ phố, lối xóm trên toàn tỉnh. 

Với mô thức này, chỉ trong vòng một tháng, bản đồ số của Tỉnh Phú Yên đã trở thành bản đồ 
có lượng dữ liệu lớn nhất trong tất cả các bản đồ số về địa phương này. Sau Phú Yên, bản đồ 
số Việt Nam đã được triển khai rộng khắp trên toàn quốc. Tính đến nay, đã thu thập được 23,4 
triệu địa chỉ, chiếm tới 95% tổng số địa chỉ trên cả nước. Ngày 1/10/2019 vừa qua, hệ thống 
Bản đồ số Việt Nam đã chính thức ra mắt tại địa chỉ https://vmap.vn. 

Bản đồ số là nền tảng dữ liệu cơ bản nhất của mỗi quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách 
mạng Công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực. Dữ liệu bản đồ càng đóng 
vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là đối với những ứng dụng liên quan đến tìm kiếm thông tin, 
tìm đường, tìm địa chỉ trên toàn quốc. "Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam" là nền tảng bản 
đồ của người Việt, là cơ sở để các doanh nghiệp có thể sử dụng để tạo ra các ứng dụng trong 
nhiều lĩnh vực: Giáo dục, văn hóa, du lịch... 

Thông qua Bản đồ số Việt Nam, người dùng cũng có thể dễ dàng tìm và được chỉ đường cụ 
thể đến tận lớp địa chỉ trong từng ngõ, hẻm hoặc các thôn, xã. Các địa chỉ thu thập được đã 
được xử lý và đưa vào hệ thống bản đồ. Hiện nay Dự án đang triển khai xây dựng app bản đồ 
và tối ưu hóa các chức năng của bản đồ trước khi đưa ra công chúng để khai thác, sử dụng. 

Thông tin thêm về các dự án thuộc Đề án Hệ tri thức Việt số hóa 

Bên cạnh dự án Bản đồ số Việt Nam, một loạt dự án mang tính hạ tầng số, có tính ứng dụng 
thiết thực trong cuộc sống như Dự án Tiếng nói Việt Nam với sự tham gia của các tổ chức, 
doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên cùng với sự hợp 
tác về dữ liệu của 2 "ông lớn" Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Các dự 
án phát triển các ứng dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong lĩnh vực giáo dục, y 
tế, nông nghiệp... cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm, sẵn sàng phục vụ người dân 
trong năm 2019. 

 

 

  



 

Nguồn: Báo Gia Lai 

Ngày đăng: 28/10/2019 
Mục: Văn hóa  

Luân chuyển hơn 530 nghìn bản sách ở cơ sở 

Ngày 25-10, Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng và phát 
triển văn hóa đọc ở cơ sở năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao 
và Du lịch; cán bộ, nhân viên Thư viện tỉnh, các Phòng Văn hóa-Thông tin, Thư viện các 
huyện, thị xã. 

 

Quảng cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển văn hóa đọc 

Từ đầu năm đến nay, công tác luân chuyển sách báo phục vụ bạn đọc luôn được chú trọng và 
thực hiện thường xuyên. Trong năm, Thư viện tỉnh đã bổ sung hơn 22.000 bản sách mới và 
luân chuyển 17 chuyến cho các thư viện huyện, thị xã. Phục vụ lưu động bằng xe máy luân 
chuyển sách về cơ sở 10.000 bản sách với 63 chuyến. Phối hợp tổ chức Ngày hội đọc sách tại 
12 địa điểm thuộc 8 địa phương trong tỉnh. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Văn 
hóa-Thông tin các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức đưa xe Thư viện lưu động đến phục 
vụ tại 134 điểm với tổng số sách đã luân chuyển là 530.000 bản, thu hút hơn 150.000 lượt 
người tham gia đọc sách và sử dụng các thiết bị trên xe; bổ sung 42.390 tờ Báo Gia Lai cho 
157 điểm Bưu điện Văn hóa xã. Bên cạnh đó, các Thư viện huyện, thị xã đã làm tốt công tác 
tuyên truyền, giới thiệu sách và luân chuyển hơn 186.000 bản sách báo về cơ sở, phục vụ cho 
nhân dân và các em học sinh tại 159 điểm Bưu điện Văn hóa xã và điểm trường học. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề 
nghị thư viện tỉnh cùng các Thư viện, Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể 
thao của các huyện, thị xã đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong 
cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục nâng 
cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ nhân viên Thư viện; thực hiện việc luân chuyển 
sách có kế hoạch, phương án kịp thời, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin cho 
bạn đọc ở cơ sở; khắc phục những khó khăn, hạn chế để làm tốt công tác phát triển văn hóa 
đọc ở cơ sở… 

Tại Hội nghị, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong việc “Xây dựng, phát triển văn hóa đọc tại cơ sở năm 2019”. 

Phương Linh 

 



 

Nguồn: An Ninh Thủ Đô 

Ngày đăng: 28/10/2019 
Mục: Đời sống 

Hà Nội: Đồng loạt ra quân, phát triển thêm 4.000 đối tượng  
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Để phát triển được 9.400 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trong 
thời gian còn lại của năm 2019, cuối tuần qua, Bưu điện Hà Nội đã tổ chức một chiến 
dịch quy mô lớn với mục tiêu phát triển thêm 4.000 đối tượng ngay trong tháng 10-2019. 

 

Lễ ra quân tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 

Trong 3 ngày từ 25 đến 27-10, tại 6 Bưu điện trung tâm và 17 Bưu điện huyện thuộc Bưu điện 
Hà Nội đã đồng loạt triển khai chương trình ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tự nguyện đến người dân trên địa bàn, với sự tham gia của các cán bộ nhân viên 
ngành bưu điện và BHXH. 

Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu và 
tham gia chính sách an sinh mang tính tính nhân, ưu việt của Nhà nước; qua đó, góp phần 
hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện trong năm 2019. 

Trong đợt ra quân này, các đơn vị tổ chức các hoạt động gồm: chạy Roadshow, chia cặp đi tư 
vấn trực tiếp tại địa chỉ và tổ chức hội nghị tuyên truyền, giải đáp cặn kẽ, chi tiết những băn 
khoăn, thắc mắc của người về chính sách BHXH tự nguyện. 

Theo Giám đốc Bưu điện Thành phố Hà Nội Nguyễn Hùng Sơn, nhằm phấn đấu hoàn thành 
mục tiêu phát triển 9.400 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện còn lại của 
năm 2019, Bưu điện Thành phố đã đặt mục tiêu trong đợt ra quân này toàn Hà Nội phát triển 
được 4.000 đối tượng. 

Trong đó, giao chỉ tiêu cho mỗi cặp đôi gồm cán bộ, công nhân viên, nhân viên bưu điện – 
văn hóa xã phải phát triển thành công ít nhất 8 đối tượng. 

Thống kê từ BHXH Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 9-2019, toàn thành phố có 
1.704.990 người tham gia BHXH bắt buộc và 30.268 tham gia BHXH tự nguyện, đạt 75,9% 



Kế hoạch. 5 đơn vị có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng cao nhất Thành phố là: 
Thanh Oai, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hoà. 

 

 



 

Nguồn: Báo An Giang 

Ngày đăng: 27/10/2019 
Mục: Thời sự 

Cải cách hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp 

Từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cải cách hành chính 
(CCHC) đạt hiệu quả và đúng pháp luật. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của từng 
cán bộ, công chức được nâng lên, đặc biệt là thực hiện tốt việc giải quyết công việc theo 
cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” ở các cấp, mang đến sự hài lòng cho người dân, 
doanh nghiệp. 

 

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức được nâng lên 

Đó là kết quả sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy và chính 
quyền các cấp nhằm thực hiện tốt công tác CCHC; giải quyết khó khăn, hạn chế, góp phần 
xây dựng nền hành chính của tỉnh từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng 
tới chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, xác định rõ đây cũng là một 
trong những điều kiện cần để thu hút các doanh nghiệp gia nhập thị trường và đầu tư sản xuất 
- kinh doanh tại An Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Điều đáng ghi nhận, công tác 
CCHC ngày càng đơn giản, giảm bớt phiền hà cho người dân; tinh thần, thái độ phục vụ nhân 
dân, phong cách làm việc của cán bộ, công chức ngày càng cải thiện, góp phần cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh và giảm bớt việc khiếu nại, phản ánh 
của người dân về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trương Long Hồ cho biết, cơ chế “Một cửa” tiếp tục được quan 
tâm đặc biệt. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, 
thành phố và các xã, phường, thị trấn được đầu tư trang thiết bị hiện đại, cùng với trang bị 
đồng phục cho cán bộ, công chức làm việc tại đây... tạo môi trường làm việc thân thiện, lịch 
sự và chuyên nghiệp hơn. Quá trình giải quyết TTHC, thái độ của công chức đối với tổ chức, 
công dân được giám sát chặt chẽ, các trường hợp trễ hạn, phiền hà đều bắt buộc xin lỗi cá 
nhân, tổ chức, tạo thiện cảm đối với cá nhân, tổ chức. 

Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao chất 
lượng quản lý hành chính nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, hành 



chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà 
nước được đẩy mạnh, tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức đạt trên 100%; phần mềm 
quản lý, chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, văn phòng điện tử; hệ thống thư điện tử, 
ứng dụng chữ ký số và nhiều phần mềm chuyên dùng khác trong cơ quan nhà nước được thực 
hiện tốt, từng bước hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận 
cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Một số cơ quan còn 
hạn chế trong sử dụng các phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm “Một cửa”... Việc nộp hồ 
sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân còn hạn chế, số lượng người dân tham 
gia nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính chưa cao. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC những tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Thanh Bình biểu dương vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong 
tham mưu UBND tỉnh điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC có chất lượng, đúng 
tiến độ; có nhiều đề xuất, sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả. Để tiếp tục đẩy mạnh, 
triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2019, Chủ tịch 
UBND tỉnh đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tiếp 
tục quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác CCHC đảm bảo nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tiếp 
tục thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, 
kỷ cương hành chính theo kế hoạch và đột xuất; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền 
CCHC; tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC; triển khai đo lường sự 
hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; 
nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, nhất là giải quyết 
TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Tăng cường tuyên truyền sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng 
đầu trong công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới thuộc thẩm quyền. Đẩy mạnh thanh tra 
công vụ, kiểm tra CCHC, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm; thực hiện nghiêm các quy 
định về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở… 

UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí ngân sách 
của địa phương hỗ trợ kinh phí bưu chính trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại nhà người 
dân; thực hiện mô hình chuyển giao cho bưu điện tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyền của cấp huyện, xã. Thống nhất chủ trương bố trí nguồn vốn sự 
nghiệp ngân sách tỉnh để trang bị “Phòng học trực tuyến E-Learning” tại Sở Nội vụ hướng 
đến tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến. Xây dựng APP trên điện 
thoại đi động để tiếp nhận và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan TTHC, 
chấp hành giờ giấc, kỷ luật - kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức; công khai TTHC, hướng dẫn quy trình giải quyết TTHC, quy trình tiếp nhận, 
giải quyết, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính... 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU 

 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam 

Ngày đăng: 27/10/2019 
Mục: Tin tức  

Bưu điện tỉnh tổ chức hiến máu nhân đạo 

Ngày 26.10, tại hội trường Bưu điện tỉnh, Bưu điện tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh, Ngân hàng Sacombank tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với thông điệp: “Mỗi 
giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, thu hút 100 cán bộ, nhân viên tham gia. 

 

Cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh đăng ký hiến máu tình nguyện. Ảnh: H.L 

Đây là hoạt động hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống 
ngành Bưu điện Việt Nam và chương trình hiến máu tình nguyện “Bưu điện Việt Nam - 
Những giọt máu hồng” do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát động. 

Ngoài tổ chức chương trình hiến máu, Bưu điện tỉnh còn phối hợp tuyên truyền, vận động cán 
bộ, công nhân viên tại các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội và người dân tham gia chương 
trình “Bưu điện Việt Nam - Những giọt máu hồng” nhằm đáp ứng nhu cầu của người bệnh tại 
địa phương. 



 

Phong trào hiến máu được ngành Bưu điện quan tâm trong nhiều năm qua. Ảnh: H.L

Đến nay, ngoài việc đảm bảo hoạt động tốt những dịch vụ bưu điện công ích, Bưu điện tỉnh 
còn thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội như quyên góp ủng hộ đồng bào khó khăn, gây 
quỹ từ thiện, hiến máu nhân đạo… 

HOÀNG LIÊN 

 

 

  



 

Nguồn: Kinh tế Đô thị 

Ngày đăng: 27/10/2019 
Mục: Đời sống  

Ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Trong các ngày từ 25 - 27/10, Bưu điện Hà Nội tổ chức chương trình ra quân tuyên truyền 
chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đến người dân trên địa bàn TP. 

 

Bưu điện Đan Phượng ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân, thể 
hiện quyết tâm cao trong nỗ lực đưa chính sách tốt đẹp của Nhà nước đến với người dân. 

Chương trình diễn ra ở tất cả các đơn vị gồm 6 Bưu điện trung tâm và 17 Bưu điện huyện 
thuộc Bưu điện Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, 
giúp người dân hiểu và tham gia chính sách an sinh mang tính nhân văn, ưu việt của Nhà 
nước; qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện là 12.000 
người trong năm 2019. 

Theo kế hoạch, đợt ra quân lần này 23 đơn vị phát triển 2.028 đối tượng. Trong đó, mỗi cặp 
đôi gồm cán bộ, công nhân viên, nhân viên bưu điện phát triển thành công ít nhất 4 đối tượng. 

Cũng trong ngày 27/10, Bưu điện huyện Đan Phượng ra quân tuyên truyền chính sách BHXH 
tự nguyện đến người dân, thể hiện quyết tâm cao trong nỗ lực đưa chính sách tốt đẹp của Nhà 
nước đến với người dân. 

Trong ngày ra quân, 16 xã, thị trấn tham gia chương trình chạy Roadshow, sau đó, các cán bộ, 
nhân viên bưu điện đã chia cặp đến tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho người dân huyện Đan 
Phượng về chính sách BHXH tự nguyện. 

Chiều cùng ngày, Bưu điện huyện Đan Phượng cũng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền để giải 
đáp cặn kẽ, chi tiết những băn khoăn, thắc mắc của người về chính sách BHXH tự nguyện, 
qua đó, người dân hiểu hơn về chính sách và đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. 

 



 

Nguồn: Tạp chí Tài chính     

Ngày đăng: 28/10/2019 
Mục: Bảo hiểm  

Bảo hiểm xã hội tích cực triển khai Nghị quyết về cải cách chính sách BHXH 

Những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nỗ lực trong việc cải cách 
chính sách BHXH; tinh gọn, hiện đại hóa bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ, nhằm thay 
đổi nhận thức của người dân về chính sách BHXH, hướng tới dịch vụ thân thiện hơn với 
người dân. Đây là tiền đề quan trọng phấn đấu đạt mục tiêu BHXH toàn dân. 

Giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân tham gia BHXH 

Theo bà Đinh Thị Thu Hiền - Phó Trưởng Ban thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt 
Nam), trong năm 2019 BHXH đã giảm 58 cơ quan BHXH TP, thị xã trực thuộc cấp tỉnh; 
giảm 65 đầu mối phòng, nghiệp vụ của BHXH cấp tỉnh. “Trong thời gian tới sẽ xem xét, sắp 
xếp điều chỉnh để tiến hành tinh giảm đầu mới BHXH ở Trung ương. Phấn đấu đến năm 
2021, chúng tôi sẽ giảm được tối thiểu 10% số lượng cán bộ thuộc hệ thống ngành”- bà Hiền 
chia sẻ. 

Ngoài ra, BHXH đã xây dựng nhiều quy trình thuận tiện cho người lao động đồng thời tiến 
hành cắt giảm các thủ tục hành chính. Hiện, chỉ còn tổng 28 thủ tục hành chính cho toàn bộ 
các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Điều này đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian 
cho người dân khi giao tiếp với cơ quan BHXH. 

Chia sẻ về phương thức thực hiện, bà Hiền cho biết: BHXH tích cực ứng dụng CNTT trong 
quản lý, bằng việc liên thông cơ sở dữ liệu giữa các tỉnh. Người dân chỉ cần đến làm việc tại 
cơ quan BHXH gần nhất mà vẫn truy xuất được dữ liệu của mình. Chúng tôi còn đẩy mạnh 
giao dịch điện tử trong các thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu thời gian, thuận tiện cho 
người dân và đơn vị khi giao tiếp với cơ quan BHXH. Bên cạnh đó, áp dụng phương thức chi 
trả linh hoạt. Người thụ hưởng BHXH có thể lựa chọn nhận tiền mặt tại cơ quan BHXH, hay 
qua tài khoản ngân hàng, hoặc qua người sử dụng lao động mới. 

Hơn 14,7 triệu người tham gia BHXH bắt buộc 

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, và Nghị quyết số 125/NQ-CP 
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, tỷ lệ 
tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng cao. Tính đến tháng 9/2019, số người tham gia 
BHXH là hơn 15,2 triệu người, trong đó người tham gia BHXH bắt buộc hơn 14,7 triệu 
người, tăng hơn 2,2% so với 2018; BHXH tự nguyện hơn 463 nghìn người, tăng 6,7%. 

BHXH Việt Nam luôn bám sát, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành đưa Nghị 
quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Trung ương vào cuộc sống. Đặc biệt, hướng tới mục 
tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát 
triển đối tượng tham gia. Phấn đấu giảm thời gian nộp hồ sơ và tiền đóng BHXH tự nguyện, 
BHYT từ đại lý về cơ quan BHXH để kịp thời cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân, ngày 
20/8/2019 BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 3046/BHXH-BT về việc thực hiện thu 
BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu. 

Theo đó, trước 16h00 hằng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia BHXH, 
BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng BHXH, BHYT trong ngày cho cơ quan 
Bưu điện trên địa bàn. Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham 
gia BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ của người tham gia BHXH, 
BHYT và tiền đóng BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH. 



Cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chuyển cơ quan Bưu điện. Trong 3 ngày kể từ 
ngày nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện có trách nhiệm trả tận 
tay cho người tham gia BHXH, BHYT. Quy trình này sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại 
lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng 
cho cơ quan BHXH; bảo đảm việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách. 

 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Cuộc sống An toàn 

Ngày đăng: 27/10/2019 
Mục: Cuộc sống 

Khánh Hòa: 

LĐLĐ thị xã Ninh Hòa tuyên truyền bảo hiểm tự nguyện cho nghiệp đoàn xe ôm 

Vừa qua, LĐLĐ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã ký kết với Bưu điện thị xã Ninh Hòa 
về thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) và người lao động 
(NLĐ) năm 2019. 

 

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình 

Có 20 ĐVCĐ của Nghiệp đoàn xe ôm thị xã Ninh Hòa cùng dự lễ ký kết và nghe phổ biến về 
các chương trình ưu đãi trong nội dung ký kết và tuyên truyền Bảo hiểm tự nguyện cho đoàn 
viên, NLĐ. 

Tại lễ ký kết, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ninh Hòa, Nguyễn Ngọc Phụng nhấn mạnh: sẽ tăng 
cường tuyên truyền, vận động ĐVCĐ và NLĐ sử dụng sản phẩm, dịch vụ ưu đãi, giảm giá, 
hàng Việt Nam chất lượng cao. Thực hiện giảm giá hoặc các chính sách ưu đãi cho ĐVCĐ và 
NLĐ khi mua hàng trả tiền ngay tại các điểm giao dịch bưu điện đem lại lợi ích thực sự góp 
phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho ĐVCĐ, NLĐ. LĐLĐ thị 
xã tăng cường chỉ đạo CĐCS trực thuộc triển khai chương trình kế hoạch phối hợp này rộng 
rãi trong đoàn viên và NLĐ trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 

Nội dung chương trình ký kết đã được thỏa thuận đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên CĐ, 
NLĐ như mua bảo hiểm xe máy, bảo hiểm tai nạn hộ gia đình giảm từ 20% đến 47% giá niêm 
yết. Đối với nhóm hàng tiêu dùng có chính sách giảm từ 5% đến 9% so với giá niêm yết. 

Đồng chí Võ Thị Thanh Hà - Giám đốc Bưu điện thị xã Ninh Hòa đã triển khai một số nội 
dung về Tuyên truyền Bảo hiểm tự nguyện đến 20 Đoàn viên CĐ của Nghiệp đoàn xe ôm 
Ninh Hòa và hỗ trợ mỗi đoàn viên 01 bộ áo mưa để thuận tiện trong công việc mưu sinh. 



 

 

 

 


