
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Nhân đạo & Đời sống 

Ngày đăng: 23/09/2019 
Mục: Tin tức  

Các bước vận hành cơ bản trong INHANDAO 

Hệ thống https://nhandao.itrithuc.vn sử dụng công nghệ bản đồ số và các ứng dụng điện tử 
dựa trên sự phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

Các bước vận hành cơ bản trong Hệ thống https://nhandao.itrithuc.vn: 

1.Cộng đồng đề xuất thông tin địa chỉ nhân đạo (đưa địa chỉ nhân đạo lên hệ thống). 

 

Địa chỉ nhân đạo có 2 loại: 

Địa chỉ nhân đạo cá nhân (Lưu ý: “hộ gia đình” cũng thuộc địa chỉ nhân đạo cá nhân) 

- Nạn nhân thiên tai, thảm họa 

- Người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam 

- Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo 

- Nạn nhân tai nạn thương tích 

- Trẻ em mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa 

Những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn chưa nhận được hỗ trợ của nhà nước hoặc các tổ chức 
nào khác 

Địa chỉ nhân đạo tập thể 

- Bệnh viện 

- Trung tâm bảo trợ xã hội 

- Trường học 

- Công trình công cộng 

2. Cộng đồng tham gia xác thực tính chính xác về thông tin của địa chỉ nhân đạo. 

3. Hội chữ thập đỏ xác minh thông tin của những địa chỉ nhân đạo đã đủ lượt xác thực của cộng 
đồng. 

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, xã trực tiếp đi xác minh thông tin địa chỉ nhân đạo do Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh yêu cầu. 



4. Nhà tài trợ tìm kiếm những địa chỉ nhân đạo đã được Hội chữ thập đỏ xác nhận và đăng ký 
trợ giúp cho địa chỉ mình muốn hỗ trợ. 

 

Nhà tài trợ đăng ký kế hoạch tài trợ đối với địa chỉ mình muốn trợ giúp 

5. Thực hiện trợ giúp và xác nhận trợ giúp hoàn thành. 

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, xã trực tiếp đi xác minh thông tin về gói tài trợ (đã trao 
hàng/tiền) do Hội Chữ thập đỏ cấp Tỉnh yêu cầu. 



 

Nguồn: Người lao động    

Ngày đăng: 23/09/2019 
Mục: Công đoàn       

Thanh toán chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3984/UBND về việc chi trả các chế độ 
BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Công văn nêu rõ từ ngày 1-10-2019, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ 
đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện thanh 
toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai 
nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) cho 
công chức, viên chức và người lao động qua tài khoản cá nhân. UBND TP cũng yêu cầu 
BHXH TP, Bưu điện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá 
nhân; phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM 
ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả và nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả 
thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả. 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với BHXH TP chỉ đạo các ngân 
hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại 
nơi tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và tại điểm chi trả.  



 

Nguồn: Tuổi trẻ thủ đô   

Ngày đăng: 23/09/2019 
Mục: Tin tức         

Phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang và Bưu điện tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp đẩy 
mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang và Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã ký Thỏa 
thuận hợp tác số 14/2019/TTHT/BĐBG-STNMT về việc phối hợp đẩy mạnh cải cách hành 
chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Theo đó, hai bên thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai 
dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Mục tiêu của thỏa thuận này 
là góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt 
nhu cầu của các cá nhân và tổ chức, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, phát huy 
được hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư. 

 

Phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Bên cạnh đó, 2 bên sẽ phối hợp đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến thông qua 
việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại các điểm giao dịch 
của Bưu điện. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 
45/2016/QĐDDTTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phía Bưu điện sẽ tham gia, hỗ trợ Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC (bố trí nhân viên 
bưu điện thu lệ phí, trả kết quả giải quyết TTHC). 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam  

Ngày đăng: 24/09/2019 
Mục: Tin tức  

Nỗ lực vì nền chính quyền điện tử 

Mô hình chuyển giao tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
từ UBND xã sang bưu điện văn hóa xã đã được triển khai thí điểm ở nhiều địa phương, 
góp phần xây dựng, phục vụ nền chính quyền điện tử của tỉnh. 

 

Tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại BĐ văn hóa xã 
Bình Triều (Thăng Bình). Ảnh: H.LIÊN 

Cải cách hành chính 

Tại các huyện Tiên Phước, Phú Ninh, Nông Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên và Đại Lộc, mô 
hình chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện 
(BĐ) đã và đang được triển khai thí điểm, từng bước nhân rộng ra toàn tỉnh. 

Theo quy chế ký kết giữa UBND các xã Tiên Mỹ (Tiên Phước), Tam Lộc (Phú Ninh), Bình 
Triều (Thăng Bình), Đại Hồng (Đại Lộc), Quế Lộc (Nông Sơn) và Duy Vinh (Duy Xuyên) và 
các BĐ văn hóa xã trực thuộc BĐ các huyện và BĐ tỉnh Quảng Nam, UBND các xã trên 
chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả sang BĐ văn hóa xã để phối hợp triển khai nhiệm vụ 
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Chuyển giao cho 
nhân viên BĐ tiếp nhận TTHC đơn giản. 

Ở giai đoạn 1, UBND các xã nói trên có trách nhiệm hướng dẫn tập huấn và chuyển giao dần 
cho nhân viên BĐ văn hóa xã tiếp nhận TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tịch. Giai đoạn 2, rà 
soát các TTHC đơn giản, yêu cầu thủ tục hành chính không phức tạp, hướng dẫn và chuyển 
giao dần cho nhân viên BĐ tiếp nhận. UBND các xã chủ trì công khai đầy đủ, kịp thời bằng 
phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục TTHC được thực hiện tại bộ phận một cửa. 
UBND các xã phối hợp với BĐ và các cơ quan có liên quan xử lý việc giải quyết hồ sơ, kết 
quả bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và trong chậm trả kết quả theo quy định tại Điều 
21, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ... 

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc BĐ Quảng Nam chia sẻ, thời gian qua, BĐ Quảng Nam đã 
phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đề xuất nhiều giải pháp phối hợp và chuyển giao các 



nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công trên địa bàn như: chi trả lương hưu và các chế độ 
BHXH, chi trả chế độ bảo trợ xã hội, người có công… Ở lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết TTHC, BĐ Quảng Nam làm việc và thống nhất triển khai dịch vụ bưu chính công 
ích phục vụ cho người dân tại tất cả sở, ngành, địa phương ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. 

Các nhóm TTHC được chuyển giao và tiếp nhận chuyển giao gồm: liên thông TTHC về đăng 
ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; liên thông các 
TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết; đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với đất; xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn 
định từ sản xuất nông nghiệp theo Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ 
TN&MT. 

Kế hoạch chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC từ UBND xã sang BĐ văn 
hóa xã là nhiệm vụ nhằm thực thi Quyết định số 143/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban 
hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính 
công ích tại Quảng Nam theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg. Lần này, UBND tỉnh thống nhất 
thí điểm chuyển giao bộ phận một cửa của 5 UBND huyện và 7 UBND xã sang BĐ. 

“Đây là chủ trương góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
trong CCHC; góp phần thực hiện được mục tiêu triển khai chính phủ điện tử, chính quyền 
điện tử và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho 
người dân và xã hội” - ông Hùng nói. 

Nỗ lực phối hợp 

Tại xã Bình Triều, ông Nguyễn Ba - Chủ tịch UBND xã chia sẻ, việc tiếp nhận và giải quyết 
các TTHC tại UBND xã luôn trong tình trạng quá tải, không chỉ giải quyết nhiệm vụ trên địa 
bàn xã, địa phương còn giải quyết các thủ tục công chứng giấy tờ cho người dân các xã xa 
xôi, đi lại khó khăn. Không chỉ hồ sơ đơn giản, địa phương gặp khó khăn trong giải quyết các 
hồ sơ, thủ tục phức tạp, các hồ sơ khiếu kiện, hồ sơ về đất đai. 

“Việc chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang BĐ văn hóa xã để phối hợp triển khai 
nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn có nhiều 
vấn đề phải quan tâm. Đó là, cán bộ BĐ chưa tiếp xúc với nhiều địa bàn, khu dân cư, chưa 
nắm bắt hết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nên chắc chắn thời gian đầu, việc tiếp nhận, 
giải quyết các TTHC sẽ gặp khó. Cán bộ xã phải vừa làm việc tại trụ sở UBND xã, vừa ở BĐ 
văn hóa xã nên áp lực thời gian, công việc sẽ tăng. Mong tỉnh, huyện quan tâm, hỗ trợ để cán 
bộ xã, cán bộ BĐ yên tâm làm tốt công tác chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục 
vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp” - ông Ba nói. 

Ông Hồ Chánh Lập - Chủ tịch UBND xã Quế Lộc (Nông Sơn) chia sẻ, UBND xã đã cử cán 
bộ xã phối hợp với nhân viên BĐ hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết các TTHC. Giai đoạn đầu sẽ 
khó khăn vì cán bộ BĐ văn hóa xã vừa tiếp cận các lĩnh vực mới mẻ, chưa hiểu việc. Đây là 
giai đoạn tinh giảm biên chế, chắc chắn sẽ tiếp tục thiếu cán bộ ở xã nên công tác phối hợp sẽ 
gặp khó. Vì nhiệm vụ chung, địa phương sẽ tích cực cử cán bộ tăng cường hỗ trợ, chuyển 
giao việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại BĐ văn hóa xã. 

Còn ông Trần Hữu Ích - Bí thư Chi bộ thôn Cẩm Long (xã Tam Lộc, Phú Ninh) bày tỏ: “Thời 
gian qua, việc giải quyết các TTHC trên địa bàn xã Tam Lộc luôn trong tình trạng quá tải, 
nhất là nhiều hồ sơ có quy định thời gian cụ thể. Mong rằng, từ sự phối hợp giữa UBND xã và 
BĐ văn hóa xã Tam Lộc, người dân và doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ, giải quyết TTHC nhanh 
hơn, tiện lợi hơn. Chúng tôi cũng vui mừng khi thấy rằng, BĐ văn hóa xã lâu nay vắng vẻ, ít 
người dân đến thì nay, ngành BĐ có sự đầu tư trụ sở khang trang, tiện lợi hơn, tạo điều kiện 
cho người dân đến giao dịch”. 


