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Bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa cấp xã: Những kết quả ban đầu 

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ- UBND ngày 31-10-2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
Đề án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND 
TP.Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, Trung tâm Hành chính công đã 
phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP.Thủ Dầu Một và Bưu điện tỉnh tổ 
chức khảo sát việc bố trí thí điểm nhân viên bưu điện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của UBND 5 phường (Phú 
Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Thọ và Định Hòa) thuộc TP.Thủ Dầu Một. 

Qua khảo sát thực tế và đánh giá tình hình bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa, 
đoàn khảo sát đánh giá cao về kết quả tổ chức và phối hợp thực hiện giữa UBND các phường 
và Bưu điện tỉnh. Về cơ bản, đa số các phường đã bố trí quầy tiếp nhận riêng cho nhân viên 
bưu điện, bố trí máy tính và dán decal trên các quầy cho nhân viên bưu điện ở vị trí thuận lợi 
nhất để người dân, tổ chức dễ nhận biết và tiếp cận dịch vụ. Đồng thời, nhân viên bưu điện 
còn được cung cấp tài khoản người dùng trên phần mềm một cửa để thực hiện nhiệm vụ tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Ngoài tiếp nhận và trả kết quả một số TTHC theo quy 
định, nhân viên bưu điện còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do trưởng bộ phận một cửa 
giao như: Tiếp nhận hồ sơ TTHC ngoài danh mục thực hiện; hỗ trợ, hướng dẫn người dân 
thực hiện TTHC; nhập dữ liệu thông tin hồ sơ TTHC vào phần mềm một cửa. Từ đó, nhân 
viên bưu điện từng bước chủ động hơn trong vấn đề tiếp nhận, trả kết quả và tư vấn về thực 
hiện các dịch vụ theo quy định. 

Để phát huy tính hiệu quả bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa cấp xã, đoàn khảo sát 
kiến nghị cần tiếp tục thực hiện và mở rộng thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một 
cửa các phường thuộc TP.Thủ Dầu Một; tạo điều kiện cho nhân viên bưu điện tìm hiểu, tiếp 
cận các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để hỗ trợ công chức một cửa hướng dẫn, tiếp 
nhận và trả kết quả việc giải quyết TTHC. Bố trí chính thức quầy cho nhân viên bưu điện thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Cùng với đó là tạo điều kiện cho nhân 
viên bưu điện được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được bố trí, trang bị tại bộ phận một 
cửa của phường để phục vụ cho việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC theo đề án; từng 
bước giao việc độc lập cho nhân viên bưu điện chủ động thực hiện. Song song đó là tăng 
cường công tác truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để người 
dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả nhất. 
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Đề xuất bổ sung 3 gói bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mới linh hoạt, hấp dẫn 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa đề xuất thực hiện thí điểm gói bảo hiểm xã 
hội (BHXH) tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt, bổ sung nhiều quyền lợi. 

Nội dung này là việc cụ thể hoá Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08-10-2018 của Chính phủ 
ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 
của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. 

3 gói BHXH tự nguyện mới gồm: Gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ thai sản; 
Gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ ốm đau; Gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ 
sung chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em. 

 

Nhân viên bưu điện huyện Cư M'gar tư vấn cho người dân về lợi 
ích của BHXH tự nguyện. 

Các gói BHXH tự nguyện bổ sung nói trên được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự 
nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung thêm quyền lợi về thai sản khi người lao 
động sinh con (khi tham gia từ đủ 12 tháng trở lên), quyền lợi chế độ ốm đau (tối đa 30 ngày 
trong 1 năm) và quyền lợi được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 350.000 đồng/con khi người 
tham gia có con dưới 6 tuổi. 

Các gói này được triển khai với điều kiện người tham gia không được nhận BHXH một lần; 
có ưu điểm  là có thể thu hút sự tham gia của nhóm người lao động đang trong độ tuổi sinh đẻ, 
người lao động có nhiều nguy cơ gặp rủi ro ốm đau và người lao động có con dưới 6 tuổi, đáp 
ứng được một phần nhu cầu trước mắt, gia tăng tính hấp dẫn của chính sách BHXH tự 
nguyện... 
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Cần Đước giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn đạt trên 98,8% 

 Thời gian qua, huyện Cần Đước tập trung thực hiện chương trình cải cách hành chính, hướng 
tới lợi ích của người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Các hồ sơ thuộc 
thẩm quyền cấp được huyện thực hiện nhanh chóng thông qua áp dụng công nghệ thông tin 
vào tiếp nhận và trả hồ sơ liên quan, tạo thuận lợi trong việc quản lý cho địa phương, giúp 
doanh nghiệp, người dân dễ dàng liên hệ công việc. 

 

Người dân đến Trung tâm hành chính công huyện Cần Đước thực hiện các thủ tục hành chính 

Theo đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ 05/11/2018 đến ngày 04/11/2019 
trên địa bàn huyện (gồm cấp huyện và cấp xã, thị trấn) là 77.546 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ 
giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt trên 98,8%; số hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ 1%. 

Ngoài ra, tại Trung tâm hành chính công huyện, tổng số hồ sơ giải quyết TTHC là 31.277 hồ 
sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,08%, số hồ giải quyết quá hạn 
là 1,92%. 

Đặc biệt, kể từ ngày 01/6, huyện Cần Đước tổ chức thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính 
công ích, hồ sơ dịch vụ trực tuyến mức độ 3 và 4. Theo đó, đến nay đã tiếp nhận 563 hồ sơ 
thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận 
277 hồ sơ; tại UBND các xã, thị trấn là 286 hồ sơ. Đối với hồ sơ dịch vụ trực tuyến mức độ 3 
và 4, Trung tâm hành chính công huyện thực hiện 30 thủ tục mức độ 3 và 2 thủ tục mức độ 4 
với tổng số hồ sơ là 2.439. 

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng cho biết, để tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả công tác cải cách hành chính, thời gian tới, huyện Cần Đước triển khai đồng bộ các 
giải pháp để giải quyết TTHC nhanh gọn nhằm rút ngắn thời gian giải quyết so với thời hạn 
được pháp luật quy định. Đồng thời, huyện tăng cường các giải pháp về công khai, minh bạch 
gắn với trách nhiệm của các cơ quan giải quyết TTHC, kiến nghị tỉnh đơn giản hóa TTHC và 
quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân./. 
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iNhandao sẽ có phiên bản mới ứng dụng blockchain giúp người ủng hộ biết quà, tiền 
đóng góp có đến đúng địa chỉ 

Dự kiến, vào tháng 1/2020, nền tảng nhân đạo số iNhandao (nhandao.itrithuc.vn) sẽ ra 
phiên bản ứng dụng công nghệ blockchain cho phép người tham gia đóng góp sẽ biết 
được quà, tiền của mình có đến đúng địa chỉ, được trao như thế nào. 

Thông tin nêu trên vừa được Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ 
phần Công nghệ DTT Nguyễn Thế Trung, điều phối viên dự án Hệ tri thức Việt số hóa cho 
biết. 

Minh chứng cho tính minh bạch của nền tảng iNhandao khi được ứng dụng công nghệ 
blockchain, ông Nguyễn Thế Trung dẫn chứng: “Ví dụ như một người có 20.000 đồng, muốn 
dùng số tiền đó để mua 1 đôi tất tặng cho 1 trẻ em vùng cao thì qua nền tảng iNhandao.vn 
phiên bản mới người đó sẽ biết được số tiền đó được dùng ra sao. Công nghệ blockchain sẽ 
đảm bảo cho tất cả các giao dịch không bị sai lệch. Với nền tảng kết nối lấy nhân đạo là nhu 
cầu này, ai muốn cho, ủng hộ ai trên toàn quốc đều có thể làm được”. 

 

Theo ông Nguyễn Thế Trung, với việc ứng dụng công nghệ blockchain trong phiên bản mới 
của nền tảng iNhandao, sẽ đảm bảo cho tất cả các giao dịch không bị sai lệch (Ảnh minh họa:
Internet) 

Nền tảng nhân đạo số iNhandao cùng với nền tảng bản đồ số dành cho người Việt Vmap là 2 
nền tảng quan trọng đầu tiên trong khuôn khổ đề án Chính phủ “Phát triển Hệ tri thức Việt số 
hóa” đã được cho ra mắt vào đầu tháng 10/2019. 

Trong đó, dự án iNhandao do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với FPT phát triển nhằm 
tạo ra kênh tiếp cận mở, kết nối người cần cứu trợ với những nhà thiện nguyện một cách chủ 
động, tức thời. Kế thừa các địa chỉ số từ bản đồ Vmap.vn do Bưu điện Việt Nam phát triển, 
FPT đã số hóa, tự động hóa quy trình triển khai hoạt động thiện nguyện của Hội chữ thập đỏ 
Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, iNhandao triển khai xây dựng dữ liệu địa chỉ nhân đạo nhằm 



cung cấp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp những thông tin phong phú và chính xác. Từ 
đó, các hoạt động của nhà tài trợ được đảm bảo đến tay đúng đối tượng, đúng nhu cầu, thuận 
tiện, trên tinh thần minh bạch, rõ ràng, tạo sự thay đổi lớn về cách làm, mức độ ảnh hưởng tới 
xã hội. Nhà tài trợ ngoài việc tìm được đúng đối tượng và triển khai tài trợ thuận tiện, cũng có 
thể quản lý các hoạt động tài trợ của mình trên hệ thống một cách dễ dàng, minh bạch. 

Hệ thống iNhandao được đưa vào vận hành thay đổi căn bản phương thức triển khai cuộc vận 
động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ theo 
hướng dựa vào cộng đồng, thực chất; tăng hiệu quả, chất lượng, giá trị trợ giúp nhân đạo, góp 
phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trợ giúp nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt 
Nam thông qua hệ thống bản đồ số và các ứng dụng điện tử. 

Đặc biệt, với cộng đồng, iNhandao là công cụ hữu ích liên kết các tổ chức, cá nhân tham gia 
trong lĩnh vực trợ giúp nhân đạo; hỗ trợ cộng đồng thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo 
đúng người, đúng nhu cầu; giúp hạn chế các mặt tiêu cực trong hoạt động trợ giúp nhân đạo 
tự phát. 

Hệ thống iNhandao được xây dựng trong phạm vi lĩnh vực hoạt động và tuân thủ các nguyên 
tắc hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, theo đó các dữ liệu về các địa chỉ nhân đạo tại Việt Nam 
được đưa lên bản đồ dữ liệu quốc gia và được cập nhật thường xuyên; ứng dụng điện tử hỗ trợ 
việc triển khai các hoạt động trợ giúp nhân đạo từ bước cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch 
về hoàn cảnh khó khăn để cá nhân, đơn vị thực hiện trợ giúp trực tiếp hoặc đăng ký trợ giúp 
thông qua hệ thống Hội Chữ thập đỏ cho đến khi bàn giao khoản hỗ trợ đến tận tay người 
hưởng lợi với sự xác nhận đầy đủ từ các bên. 

Đồng thời, nguồn lực trợ giúp nhân đạo được huy động, phân bổ hợp lý và minh bạch đến các 
đối tượng cần trợ giúp theo đúng nhu cầu; công tác giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả hoạt 
động trợ giúp nhân đạo tới Chính phủ, nhà tài trợ và các bên liên quan của Hội Chữ thập đỏ 
đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. 

Hệ thống iNhandao được triển khai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ tháng 4/2019 đến tháng 
9/2019 là giai đoạn thu thập, đồng bộ dữ liệu địa chỉ nhân đạo do Hội hiện đang quản lý; xác 
định vị trí địa chỉ nhân đạo trên bản đồ số quốc gia; xây dựng ứng dụng kết nối, điều phối trợ 
giúp nhân đạo trên website; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho hệ thống; truyền thông và 
vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và các đối tác của 
Hội xây dựng mạng lưới người dùng (user) Chữ thập đỏ trên hệ thống. Từ khi triển khai, các 
cấp hội chữ thập đỏ 63 tỉnh, thành đã khảo sát được gần 60.000 địa chỉ nhân đạo; phối hợp 
với FPT và Bưu điện Việt Nam xử lý và cập nhật lên hệ thống iNhandao 17.000 địa chỉ. 



 

Ngày 1/10/2019, đại diện Văn phòng Đề án Hệ tri thức Việt số hóa, MB Bank, Bưu điện Việt 
Nam và đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận tham gia xây 
dựng nền tảng nhân đạo số. 
 

Hiện tại, dự án iNhandao đang ở giai đoạn 2. Giai đoạn này do Ngân hàng TMCP Quân đội 
(MB) đầu tư phát triển, chủ trì phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện Việt Nam, trong đó 
tập trung ứng dụng thành tựu của nền tảng bản đồ số Vmap trong việc đăng tải địa chỉ nhân 
đạo, hướng dẫn tìm đường, thực hiện các công tác từ thiện ngay trên nền tảng Vmap. 

Trên cơ sở các kết quả trong giai đoạn 1 của dự án, giai đoạn 2 dự án iNhandao tiếp tục phát 
triển dữ liệu và thu hút người dùng hệ thống; thiết kế, cung cấp nền tảng nhân đạo số cho các 
nhóm làm từ thiện nhân đạo, đối tượng hưởng lợi từ các hoạt động nhân đạo, Hội Chữ Thập 
đỏ và các tổ chức xã hội khác đóng vai trò khác nhau trong công tác từ thiện nhân đạo, tạo ra 
một cầu nối thực sự. 

Nền tảng Nhân đạo số bao gồm nhưng không hạn chế các công cụ, cấu phần dành cho các 
nhóm, đối tượng tham gia nêu trên với cách tiếp cận phong phú, hiện đại, thuận tiện và dễ 
dàng phổ biến, chia sẻ, tiếp cận; phối hợp với các bên liên quan tổ chức các hoạt động truyền 
thông, tuyên truyền, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng 
nền tảng nhân đạo số trong công tác xã hội; cung cấp miễn phí 100% tài khoản thiện nguyện, 
cung cấp miễn phí hạ tầng Ví thiện nguyện. Bên cạnh đó, MB cũng trực tiếp tham gia vào các 
hoạt động từ thiện như một thành viên sử dụng nền tảng nhân đạo số. 

 

 


