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INHANDAO là công cụ liên kết các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp nhân đạo 

Hệ thống INHANDAO (địa chỉ nhandao.itrithuc.vn) nằm trong khuôn khổ Đề án “Phát triển 
hệ tri thức Việt số hóa” của Chính phủ và đồng bộ với các hợp phần chung trong khuôn khổ 
Đề án do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện. 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong 
các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc. Các phong trào nhân đạo do Hội khởi xướng 
và triển khai trên quy mô toàn quốc đã hỗ trợ cho hàng chục triệu lượt người, tiêu biểu như: 
Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Phong trào “Tết vì 
người nghèo và nạn nhân chất độc da cam,  Dự án “Ngân hàng bò” và Chương trình “Ngân 
hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn 
mới”... 

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, việc tổ chức thực hiện các hoạt động công tác xã hội 
nhân đạo của Hội còn tồn tại những hạn chế nhất định. Với quy mô hoạt động ngày càng 
rộng, số lượng địa chỉ cần trợ giúp càng tăng đặt ra yêu cầu về đổi mới phương thức kết nối 
thông tin giữa địa chỉ nhân đạo với nhà tài trợ; phân bổ hợp lý và minh bạch các nguồn hỗ trợ 
đến đối tượng cần trợ giúp theo đúng nhu cầu; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về kết 
quả trợ giúp đến nhà tài trợ, từ đó nâng cao uy tín, tính minh bạch và tính giải trình trong các 
hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Điều này đặt ra nhu cầu cần thiết phải 
xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo điện tử và ứng dụng điện tử đa nền tảng hỗ trợ công 
tác điều phối, kết nối các hoạt động trợ giúp nhân đạo. 

 

Địa chỉ hệ thống INHANDAO: https://nhandao.itrithuc.vn 

Ngày 18/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát 
triển hệ tri thức Việt số hóa” với mục tiêu xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc 
tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước 
hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời 
sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất... Bên cạnh đó, tạo môi trường thuận 
lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp 



để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam. Tháng 2/2019, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị tham gia Đề án phát triển 
Đề án thành phần INHANDAO nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động nhân đạo 
trong Đề án chung.  

Sự ra đời của Hệ thống INHANDAO (tại địa chỉ nhandao.itrithuc.vn) được xây dựng dựa trên 
nền tảng công nghệ, kết nối kho dữ liệu khổng lồ trên nền tảng ITRITHUC sẽ hỗ trợ kết nối 
người cần trợ giúp với các nhà thiện nguyện, giúp các nhà thiện nguyện có thông tin đầy đủ 
và chính xác về các trường hợp cần trợ giúp, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu, thuận tiện, 
trên tinh thần minh bạch, rõ ràng. 

Ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin - Khoa học và Công nghệ Quốc gia - 
khẳng định: "Chương trình ITRITHUC là một đề án lớn của Chính phủ nhằm xây dựng nền 
tảng hệ thống dữ liệu trong nhiều lĩnh vực như: Y tế, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá, giáo dục... 
Hệ thống INHANDAO đang triển khai rất nhanh, chỉ trong 6 tháng đã cập nhật được một số 
lượng lớn các địa chỉ nhân đạo". 

Hệ thống INHANDAO vận hành cũng sẽ thay đổi căn bản phương thức triển khai Cuộc vận 
động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” 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. Đối với cộng 
đồng, hệ thống 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. 

Tính đến thời điểm này, sau 6 tháng triển khai, hệ thống INHANDAO đã có 47.363 địa chỉ 
được đề xuất, 16.303 địa chỉ đã được phê duyệt trên hệ thống. 

P.V 
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Ông Ngộ - Người cuối cùng giữ hồn cho những lá thư tay 

Dưới mái đầu bạc trắng là đôi mắt hiền từ, một tay cầm kính lúp soi kỹ từng câu chữ, 
tay kia hí hoáy viết, ông Ngộ như lọt thỏm ở một góc trong tòa nhà rộng lớn của Bưu 
điện trung tâm Sài Gòn. 

Ông là người lớn tuổi nhất còn làm việc ở đây, năm 2009 ông nhận kỷ lục “Người viết thư 
thuê lâu nhất Việt Nam” do Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam cấp, đồng thời ông còn xuất hiện 
trên nhiều tờ báo nước ngoài như: Toronto Star (Canada), Der Spiegel (Đức)… Ở tuổi 89, ông 
Ngộ vẫn còn nhanh nhẹn và rất minh mẫn. Người ta gọi ông là “người nối thế giới bằng 
những cánh thư”- những cánh thư của ông đi khắp thế giới và gắn kết con người với nhau. 

 

Ông Dương Văn Ngộ - người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn hay chính là người 
giữ hồn cho những lá thư tay. Ảnh: infonet 

Ông Nghiêm Tám sống ở Quận 1, từng công tác ở quân đội nay đã về hưu, quen biết ông Ngộ 
hơn 20 năm và là khách hàng thường xuyên nhờ ông viết thư tâm sự. “Phải nói là một trong 
những người rất chân thật. Người ta sống bằng một cái tâm, chỉ muốn giúp đỡ tất cả mọi 
người thôi, người ta không đặt nặng về vấn đề tài chính, tiền bạc. Một cụ già như thế, tuổi cao 
như thế thay vì người ta nghỉ nhưng người ta vẫn ra, vẫn muốn giúp đỡ cho tất cả mọi người 
trong cộng đồng thì là điều rất tốt. Mình muốn đến nhờ ông ghi địa chỉ để gửi sang bên kia 
cho cô con gái ở Canada. Thực chất mà nói, có những người làm những công việc như thế này 
thì rất tốt, giúp được cho rất nhiều người bởi vì không phải ai cũng giỏi về ngoại ngữ. Đây là 
một trong những công việc được xã hội rất coi trọng”, ông Tám chia sẻ. 

Một ngày đầu tuần, chúng tôi đến gặp ông Ngộ, vừa viết thư, dịch thư cho khách hàng nhưng 
ông vẫn dành thời gian trò chuyện, ông kể: Năm 16 tuổi, ông làm ở Bưu điện Thị Nghè. Năm 
18 tuổi ông thi đậu vào Bưu điện Sài Gòn (nay là Bưu điện trung tâm Sài Gòn). Ông thông 
thạo và nói chuyện như người bản xứ bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, ông kể lúc đầu nhờ 



được học tiếng Pháp ở Trường Tiểu học Phú Lâm, chương trình dạy của trường rất hay nên 
ông đã giỏi và nhờ về nhà học thêm nữa. Còn thông thạo tiếng Anh là nhờ ông được Ban 
giám đốc cho đi học ở Hội Việt Mỹ năm 36 tuổi, lúc ông đang làm ở Bưu điện Sài Gòn. Đặc 
biệt là nhờ sự hướng dẫn và dạy ông học tiếng Anh của một phi công người Mỹ. Sau khi về 
hưu, với sức khỏe và niềm mong muốn được cống hiến sức lực của mình cho cộng đồng, ông 
được Ban giám đốc quý mến nên đồng ý cho ông được ngồi ngay trong bưu điện để viết thư 
thuê - một dịch vụ mà đến nay chẳng còn người nào làm ở thành phố này. “Hồi trước ở đây có 
3, 4 người làm, cũng ngồi ở đây thay phiên nhau làm nhưng giờ mất hết rồi, chỉ còn mình 
tôi… người Pháp gọi tôi là người cuối cùng của bộ lạc Mohican. Cái nghề này chỉ ở đây mới 
có chứ không còn chỗ nào có hết, ở đây tôi làm liền còn qua dịch vụ họ cứ để đó. Mình làm 
trực tiếp, ráng làm tới ngày nào thì cứ làm thôi, đi làm vui hơn ở nhà”, ông Ngộ cho biết. 

Cuộc đời ông gắn chặt với Bưu điện Sài Gòn, ông rành rọt từng góc nhỏ và nhớ kỹ từng chi 
tiết kiến trúc có ý nghĩa mà bưu điện vẫn còn lưu giữ cho đến ngày nay. Với ông, kiến trúc 
của Bưu điện bây giờ không có thay đổi gì nhiều so với những năm trước, vẫn là những cây 
cột bằng thép được xây theo kiểu tháp Eiffel vững chắc. Ở phía ngoài bưu điện, những cây cột 
được khắc tên của những danh nhân thế giới. Phía bên trong, bưu điện vẫn còn giữ lại hai kỷ 
vật là: bản đồ Nam phần Việt Nam (ngày xưa gọi là bản đồ Nam kỳ) và bản đồ thành phố với 
những địa danh xưa... Do nắm rõ về nơi này nên ngoài việc viết thư thuê, ông Ngộ còn kiêm 
luôn hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài mỗi khi có ai muốn tìm hiểu về Bưu điện 
trung tâm thành phố. 

Gần 30 năm viết thư thuê nhưng không vì thế mà ông Ngộ chủ quan trong công việc. Trên 
bàn làm việc của ông luôn có những cuốn từ điển dày đã nhuốm màu thời gian, nếu có thắc 
mắc một chữ nào đó ông liền mở từ điển, rồi dùng kính lúp tra lại một cách kỹ càng. Trên bàn 
làm việc, ông để từ điển Anh - Việt và Việt - Anh, còn từ điển tiếng Pháp ông cũng luôn 
mang theo nhưng vẫn còn để lại trong túi vì ít khi ông phải dùng đến. Những cuốn từ điển này 
hầu như trang nào cũng có những dòng chữ nho nhỏ do ông thêm vào, chúng chủ yếu đều là 
từ mới mà từ điển còn thiếu. Với chừng ấy năm viết thư thuê, ông luôn giữ cho mình nguyên 
tắc: chính xác, chuẩn mực, không thêm bớt, viết đúng những gì khách yêu cầu và tuyệt đối 
giữ bí mật. 

Cho đến nay, ông đã viết hàng vạn lá thư, mỗi bức thư là một hoàn cảnh, một tâm trạng. 
Trong đó có những lá thư đã trở thành nhịp cầu kết nối tình yêu, đã mang đôi trai gái đến với 
nhau thành một gia đình. Có những bức thư đã giúp người thân tìm được nhau trong tình mẫu 
tử thiêng liêng và đầy xúc động. Ông kể: “Họ cứ viết tôi dịch thôi chứ tôi không thêm thắt gì 
hết, thường tôi viết thơ cho họ là tôi quên hết. Bởi vì mình có bổn phận là không kể lại cho ai 
nghe hết. Nhưng có chuyện tôi cũng nhớ nhớ là tình mẹ con đậm đà lắm. Một bà ở miệt Bình 
Phước, lâu lâu đến đây nhờ tôi viết thư thăm con, thăm cháu ở bên Pháp”. 

Tuy tuổi đã cao nhưng ông Ngộ vẫn làm việc 5 ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi 
ngày ông bắt đầu làm việc lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 16 giờ chiều. Ông nói rất hiếm khi 
ông nghỉ làm vì ông thấy mình còn sức khỏe nên cứ đi để giúp ích cho xã hội. Nhờ thông thạo 
tiếng Anh và tiếng Pháp, ông Ngộ thường xuyên tiếp xúc và nói chuyện với du khách quốc tế. 
Không chỉ dịch thư cho người Việt mà những người nước ngoài đôi khi cũng nhờ ông dịch 
thư ra tiếng Việt cho họ. Nhiều hướng dẫn viên du lịch hay đưa khách tới và giới thiệu về ông 
Ngộ, họ tỏ ra rất thích thú. Hầu như ngày nào cũng có người đến xin chụp hình chung với 
ông. 

Ông Nguyễn Mạnh Vũ ở Quận Tân Bình, làm nghề hướng dẫn viên du lịch đã 25 năm, ngày 
đầu tiên bước chân vào nghề khi dẫn khách vào bưu điện tham quan thì quen biết với ông 
Ngộ, bày tỏ: "Chú Ngộ là người rất chăm chỉ, một người gương mẫu, kể cả về công việc và về 
gia đình. Vợ chú đang bệnh nên chú phải đi làm kiếm tiền nuôi cô. Chuyện đi làm thì sẽ mang 
lại niềm vui và sức khỏe. Chú Ngộ năm nay 89 tuổi, mà hàng ngày phải đạp xe 2 km đi làm. 
Đó là tấm gương cho lớp trẻ ngày nay". 



Giữa trung tâm Thành phố với bộn bề những lo toan và bận rộn nhưng vẫn có một cụ ông 
hằng ngày đạp xe đi làm mà không cần quan tâm đến nhịp sống ồn ào, nhộn nhịp ấy. Có lẽ đối 
với ông Ngộ, mọi danh hiệu đều trở nên vô nghĩa, ông chỉ mong sao mình có thể là người giữ 
hồn cho những lá thư tay. 

Phương Dung – Huỳnh Giao 



 

Nguồn: Báo Bình Thuận     

Ngày đăng: 23/09/2019 
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Tăng 319,3% số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

BT- Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 nêu rõ: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở 
lên không tham gia BHXH bắt buộc thì có thể tham gia BHXH tự nguyện; mức đóng hàng 
tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Nhưng 
mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (700.000 đồng/tháng) 
và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Mặt khác, từ ngày 1/1/2018 
người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng theo tỷ lệ phần trăm trên 
mức đóng BHXH hàng tháng như: Hỗ trợ 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện 
thuộc hộ nghèo; hỗ trợ 25% đối với hộ cận nghèo; hỗ trợ 10% đối với các trường hợp khác 
khi tham gia BHXH tự nguyện… Mặc dù chính sách BHXH tự nguyện có nhiều ưu việt, bảo 
đảm quyền lợi cho người tham gia khi về già, nhưng không phải ai cũng hiểu và có ý thức 
tham gia. Tại Bình Thuận đến cuối năm 2018 số người tham gia BHXH tự nguyện chỉ có 635 
người, đạt 53,8% kế hoạch, giảm 15,7% so với năm trước. Đầu năm 2019, ngành BHXH phối 
hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức các cuộc tọa đàm trực tiếp với chủ đề “BHXH tự nguyện - hưu 
trí về già cho người dân”; ngành bưu điện đã triển khai chương trình truyền thông sâu rộng 
đến các vùng nông thôn để người dân hiểu rõ quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự 
nguyện. Từ đó, đã tạo bước “đột phá” trong công tác vận động người tham gia. Đến đầu tháng 
9/2019 ngành bưu điện Bình Thuận đã tổ chức 74 cuộc hội nghị truyền thông về chính sách 
bảo hiểm xã hội tự nguyện với hơn 4.112 người tham dự. Qua đó, cán bộ, nhân viên BHXH 
và bưu điện đã vận động 1.842 người mua bảo hiểm tự nguyện và 729 người tiếp tục tham 
gia. Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 2.457 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 73,5% kế 
hoạch năm 2019, tăng 319,3% (tăng 1.871 người) so với cùng kỳ năm 2018. Các đơn vị có số 
người tham gia BHXH tự nguyện tăng cao như: Tánh Linh, Đức Linh, Bắc Bình… Ông 
Nguyễn Đình Chất, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho hay: “Đạt được kết quả đó, trước hết là do 
công tác phối hợp giữa 2 cơ quan BHXH và bưu điện tương đối hiệu quả, tỷ lệ người tham gia 
BHXH tự nguyện so với tổng số người tham dự hội nghị đã đạt trên 25% theo đúng quy định 
của BHXH Việt Nam. Đội ngũ báo cáo viên của bưu điện tích cực và nhiệt tình trong công tác 
vận động, giải thích cho đối tượng trước khi tham gia…”. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. 



Tuy có bước tăng trưởng mạnh trong công tác vận động đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, nhưng so với tiềm năng vẫn còn thấp. Hiện còn phải vận động thêm 886 người tham 
gia BHXH tự nguyện mới đạt kế hoạch năm 2019. Đây vẫn còn là khó khăn và thách thức rất 
lớn, bởi lẽ nhiều người dân chưa hiểu đầy đủ về chính sách BHXH tự nguyện; thu nhập của 
người lao động ở nông thôn thấp, không ổn định. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền một số 
địa phương chưa thực sự quan tâm chính sách BHXH tự nguyện; sự phối hợp trong tổ chức 
thực hiện chính sách BHXH tự nguyện của các cấp, các ngành chưa thường xuyên. Mặt khác, 
chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH tự nguyện chưa thỏa đáng như: Quy định 
thời gian tham gia để hưởng chế độ quá dài; chính sách hỗ trợ còn thấp… Vì vậy, chưa 
khuyến khích được nhiều người tham gia. 

BHXH tự nguyện được xem là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Người 
tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và được hưởng nhiều 
quyền lợi khi về già. Đặc biệt là người dân vùng nông thôn, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 
người có thu nhập thấp, khi tham gia sẽ giảm bớt khó khăn, rủi ro về già… Song, điều quan 
trọng là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu rộng và thiết thực để người dân 
hiểu rõ quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.   

LÊ THANH 
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Gia Lai: Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội không dùng tiền mặt 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2024/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh 
chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.  

  

 

Gia Lai đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội không dùng tiền mặt (ảnh internet) 

  

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng 
cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
thụ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương nhận lương 
hưu, trợ cấp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Bảo hiểm Xã hội tỉnh xây 
dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện hàng năm và các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích 
người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt. Mục tiêu đến năm 2020 đạt 30%, năm 2021 đạt 43% số người nhận 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Bảo hiểm Xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Bưu điện 
tỉnh… đảm bảo đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các 
dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là đối với 
khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, các khu công nghiệp. 



 


