
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Biên phòng 

Ngày đăng: 08/03/2020 
Mục: Kinh tế 

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa MB và Vietnam Post 

Trong thời gian qua, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(Vietnam Post) luôn hợp tác hiệu quả, đặc biệt thông qua dự án Phát triển Hệ tri thức Việt số 
hóa. Từ giai đoạn 2 (tháng 8-2019), dự án này do MB đầu tư phát triển, chủ trì phối hợp với 
Hội Chữ thập đỏ và Vietnam Post. Thông qua hệ thống iNhandao, các hoạt động tài trợ và 
ủng hộ từ thiện được đảm bảo đến 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. 

 

Ngân hàng MB và Vietnam Post ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hoạt 
động. Ảnh: MB 

Trên cơ sở đó, ngày 6-3-2020, tại trụ sở của Vietnam Post (số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, 
Hà Nội), MB và Vietnam Post thống nhất triển khai thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh 
vực hoạt động, đặc biệt là hợp tác phân phối - sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, cũng như 
cùng nghiên cứu và phát triển các dịch vụ chung. Thỏa thuận nhằm phát huy thế mạnh của 
mỗi bên, nâng mối quan hệ phát triển lâu dài và bền vững của hai bên lên tầm cao mới. 

Được triển khai từ 1-1-2018, Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” có mục tiêu phát triển 
nền tảng dữ liệu, tri thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đến nay, Đề án đã bước đầu hình thành hệ thống nền tảng với các chức năng và công cụ cho 
phép thu thập, xử lý và chia sẻ các dữ liệu dùng chung trong một số lĩnh vực. Trong đó, dự án 
Bản đồ số Việt Nam và dự án Hệ thống thông tin nhân đạo là hai dự án tiên phong của Đề án 
và đã đạt được một số kết quả quan trọng trong giai đoạn một để giới thiệu với công chúng. 

Giai đoạn 2 (bắt đầu từ tháng 8-2019) do 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; Thiết kế, cung cấp Nền tảng Nhân đạo số cho các nhóm 
làm từ thiện nhân đạo. MB cũng trực tiếp tham gia vào các hoạt động từ thiện như một thành 
viên sử dụng nền tảng nhân đạo số. 



Đầu năm 2020, MB và Vietnam Post đã phối hợp trong việc thực hiện chuyển đổi số cho các 
Hiệp hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

P.V 

 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 08/03/2020 
Mục: Xã hội 

Khai trương chuyển địa điểm bộ phận tiếp nhận  
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Ngày 7/3, Bưu điện tỉnh đã tổ chức Khai trương chuyển địa điểm bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND xã sang Điểm bưu điện - văn hóa xã 
Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Tham dự có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; đại 
diện UBND huyện Sốp Cộp, Công an huyện Sốp Cộp, Bảo hiểm xã hội huyện, UBND xã 
cùng nhân dân xã Mường Lèo. 

  

 

Cắt băng khai trương chuyển địa điểm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính từ UBND xã sang Điểm bưu điện - văn hóa xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp.  

Ảnh: Minh Huệ (Bưu điện tỉnh) 

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch số 183/KH-
UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP 
ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 
điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Việc thực hiện đề án này đã tạo một sự 
đột phá mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ 
công, tăng sự lựa chọn cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, giúp 
tiết kiệm chi phí, thời gian cho cơ quan Nhà nước và người dân. 

  



 

Người dân đến giao dịch tại Điểm BĐ-VHX Mường Lèo (Sốp Cộp) 
Ảnh: Minh Huệ (Bưu điện tỉnh) 

Xã Mường Lèo là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp, sau một thời gian làm 
việc với UBND huyện Sốp Cộp, rà soát hiện trạng Điểm Bưu điện - Văn hóa (BĐ-VHX) xã 
Mường Lèo, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai cải tạo sửa chữa điểm BĐ-VHX 
với diện tích 90m2, tổng chi phí đầu tư hơn 909 triệu đồng, đến nay trụ sở đã hoàn toàn đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện để chuyển bộ phận một cửa UBND xã Mường Lèo sang trụ sở của 
Điểm BĐ-VHX Mường Lèo nhằm phục vụ, giải quyết tốt nhất các thủ tục hành chính công 
cho cho người dân và chính quyền địa phương. Đồng thời, Điểm BĐ-VHX Mường Lèo được 
nâng cấp lên điểm BĐ-VHX đa dịch vụ, được kết nối mạng Internet và cung cấp các dịch vụ 
về bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. 

Quỳnh Ngọc 

 



 

Nguồn: Báo Bình Định 

Ngày đăng: 08/03/2020 
Mục: Đầu tư 

Tăng cường vận động tham gia BHXH, BHYT ở TP Quy Nhơn 

Thông tin từ BHXH tỉnh cho biết, cơ quan này đã thành lập 5 tổ công tác, mỗi tổ gồm 2 cán 
bộ BHXH tỉnh, 1 cán bộ Bưu điện và cán bộ các sở, ngành có liên quan. Trong năm 2020, các 
tổ sẽ làm việc trực tiếp với 1.155 đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, bảo 
hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) 
trên địa bàn TP Quy Nhơn. Ngày 2.3 vừa qua, BHXH tỉnh đã tổ chức ra quân đợt làm việc 
đầu tiên (ảnh); mục tiêu trong tháng 3.2020 sẽ làm việc với 250 đơn vị. 

 

Tại buổi làm việc với các đơn vị sử dụng lao động, tổ công tác hỏi thăm, nắm bắt tình hình 
hoạt động, kiểm tra giấy phép đăng ký kinh doanh, bảng lương của đơn vị. Đồng thời, tuyên 
truyền, vận động đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người 
lao động chưa tham gia. 

Được biết, chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh giao về phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 
2020 là 132.512 người, chiếm 15,5% số người trong độ tuổi thuộc diện tham gia BHXH. 
Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 117.966 người, tăng 5.244 người; BHXH tự nguyện là 
14.546 người, tăng 5.709 người so với năm 2019. 

* Cán bộ Bưu điện tỉnh và 11/11 huyện, thị xã, thành phố vừa đồng loạt ra quân tuyên truyền 
lưu động bằng xe loa tại các khu dân cư, kết hợp đến thăm các gia đình có tiềm năng tham gia 
BHXH tự nguyện, trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan, 
hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả, ngay sau đợt ra quân, 
toàn tỉnh có 360 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện (vượt kế hoạch đề ra 120%), nâng 
tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh hiện nay lên 7.800 người. 

HOÀI NHÂN 

 

 



 

Nguồn: An ninh thủ đô 

Ngày đăng: 08/03/2020 
Mục: Chính trị xã hội 

Khắc phục những bất cập của lương hưu để phù hợp với cải cách tiền lương 

Để khắc phục những bất cập về lương hưu, cơ quan quản lý cần đánh giá tác động khi 
xây dựng chính sách nhằm cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội, thu hút đầu tư thêm, đồng thời 
xử lý bất cập giữa thời điểm nghỉ hưu và cách áp dụng mức tính hưu. 

 

Nhân viên bưu điện chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội cho người lao động 

Bộ LĐ-TB&XH vừa tổ chức hội nghị xây dựng thể chế năm 2020, đặt ra nhiều vấn đề có tính 
chất then chốt trong lộ trình xây dựng chính sách pháp luật về an sinh xã hội. Số lượng văn 
bản phải xây dựng để ban hành, trình ban hành trong năm 2020 lớn gấp 2 lần trung bình hàng 
năm.  

Tổng số có 96 đề án, gồm: 1 dự án luật; 1 hồ sơ gia nhập công ước ; 46 nghị định, quyết định, 
báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 23 thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của 
Bộ trưởng và 25 đề án trong chương trình dự bị của Bộ. 

Trong đó có nhiều văn bản pháp luật quan trọng, như: Dự án Luật Người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), dự thảo đề án gia nhập Công ước số 105 
của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức, dự án pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 
(sửa đổi)... 

Với hàng loạt các vấn đề về xây dựng thể chế của ngành LĐ-TB&XH trong, Bộ trưởng Bộ 
LĐ-TB&XH lưu ý các đơn vị cần tập trung xây dựng chính sách tiền lương trong doanh 
nghiệp, cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, cải cách tiền lương của người nghỉ hưu, tiêu chí giảm 
nghèo bền vững, định hướng phát triển ngành. 

Cải cách chính sách tiền lương, nhất là khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là việc điều chỉnh tiền 
lương cho người nghỉ hưu làm sao để cân đối được vào quỹ bảo hiểm và ngân sách đầu tư 
thêm, làm sao để giải quyết bài toán bất cập lương nghỉ hưu và cả những trường hợp nghỉ 
trước năm 1995… tất cả những chuyện đó phải được giải quyết thấu đáo. 

Để phá được những "điểm nghẽn" đó cơ quan quản lý cần đánh giá tác động khi xây dựng 
chính sách nhằm cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội, thu hút ngân sách đầu tư thêm, xử lý bất cập 



giữa thời điểm nghỉ hưu và cách áp dụng mức tính lương hưu. Tuy nhiên, các phương án điều 
chỉnh lương hưu cũng phải phù hợp với việc cải cách tiền lương từ năm 2021. 

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội  Việt Nam, hiện, mức hưởng lương hưu giữa nhóm người 
cao nhất với nhóm người thấp nhất chênh lệch khoảng 100 lần. 

Ngoài ra, theo các quy định hiện hành, những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 
20 năm hoặc người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm, sau 
đó tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo chức danh cán bộ không chuyên 
trách cấp xã, có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở sẽ không được bù đủ, để bằng mức 
lương cơ sở. 

Do vậy, khi điều chỉnh lương hưu theo quy định của Chính phủ những đối tượng này có mức 
lương hưu tiếp tục rất thấp. 

Điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang 
làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu góp phần giảm khoảng cách giữa người 
hưởng lương hưu, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. 



 

Nguồn: Đầu tư Việt Nam 

Ngày đăng: 09/03/2020 
Mục: Doanh nghiệp 

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa MB và Vietnam Post 

Ngày 06/03/2020, MB và Vietnam Post đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh 
vực hoạt động, đặc biệt là hợp tác phân phối - sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau 

Trong thời gian qua, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(Vietnam Post) luôn hợp tác hiệu quả, đặc biệt thông qua dự án Phát triển Hệ tri thức Việt số 
hóa. 

Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” được triển khai từ 1/1/2018, có mục tiêu phát triển 
nền tảng dữ liệu, tri thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, dự án đã bước đầu 
hình thành hệ thống nền tảng với các chức năng và công cụ cho phép thu thập, xử lý và chia 
sẻ các dữ liệu dùng chung trong một số lĩnh vực. Trong đó, dự án Bản đồ số Việt Nam và dự 
án Hệ thống thông tin nhân đạo là hai dự án tiên phong của Đề án đã đạt được một số kết quả 
quan trọng trong giai đoạn một để giới thiệu với công chúng. 

Từ giai đoạn 2 (tháng 8/2019), dự án này do MB đầu tư phát triển, chủ trì phối hợp với Hội 
Chữ thập đỏ và Vietnam Post. Thông qua hệ thống iNhandao, các hoạt động tài trợ và ủng hộ 
từ thiện được đảm bảo đến 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. 

Trên cơ sở đó, ngày 06/03/2020, tại trụ sở của Vietnam Post (số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, 
Hà Nội), MB và Vietnam Post thống nhất triển khai thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh 
vực hoạt động, đặc biệt là hợp tác phân phối – sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, cũng như 
cùng nghiên cứu và phát triển các dịch vụ chung. Thỏa thuận nhằm phát huy thế mạnh của 
mỗi bên, nâng mối quan hệ phát triển lâu dài và bền vững của hai bên lên tầm cao mới. 

Mộc Diệp/SHTT 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 09/03/2020 
Mục: Thời sự 

Trung tâm hành chính công: Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

Từ ngày 1-3-2019, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh đã thực hiện chuyển đổi 
cơ quan chủ quản từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh. Ngay sau khi thực hiện 
chuyển đổi, TTHCC đã tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo nhiệm vụ 
được giao và đã hoàn thành kịp thời các công tác trọng tâm theo tiến độ kế hoạch, 
chương trình công tác đề ra. 

 

Sinh viên tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn TTHC ban đầu cho người dân, doanh nghiệp tại 
TTHCC 

Trong năm 2019, TTHCC tiếp tục thành công các mặt công tác chuyên môn, tham mưu kịp 
thời, có chất lượng cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh các vấn đề 
thuộc thẩm quyền, phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác một cửa, một cửa liên 
thông và các công tác khác. Trung tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị trong quá trình thực hiện công việc và trong công tác quản lý, góp phần nâng cao chất 
lượng, hiệu quả đạt được, tạo điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 
Việc kiện toàn tiêu chuẩn nhân sự làm việc tại bộ phận “một cửa” các cấp đã góp phần giúp 
nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại TTHCC có nhiều thay đổi tích cực, hoạt động tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả thực hiện ngày càng nghiêm túc hơn, đúng quy định, tỷ lệ giải quyết hồ 
sơ đúng hẹn của các sở, ban, ngành luôn duy trì ở mức cao, mức độ hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được nâng cao. 
Trung tâm đã duy trì việc tích hợp một số ngành, lĩnh vực phát sinh ít hồ sơ thành một quầy 
tổng hợp, góp phần tiết kiệm nhân sự, trang thiết bị và thuận lợi cho người dân khi liên hệ 
giao dịch. Cùng với đó, trung tâm tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ một 
cửa, một cửa liên thông cho cán bộ, công chức (CBCC) cấp huyện và cấp xã, góp phần nâng 
cao kỹ năng, nghiệp vụ cũng như qua nội dung trao đổi tại các lớp bồi dưỡng đã giúp CBCC 
giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực hiện thực tế. 



Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện thường 
xuyên tại TTHCC, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh 
đó, việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC); công khai các biểu mẫu mẫu đơn, 
tờ khai ngày càng được thực hiện tốt hơn, kịp thời và đầy đủ đã hỗ trợ người dân, doanh 
nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC ngày càng thuận tiện. Công tác phối hợp rà soát, kiểm 
soát TTHC ngày càng chặt chẽ và được nâng cao, giúp công khai TTHC kịp thời, nhanh 
chóng, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Hoạt động của đội tình nguyện viên hỗ 
trợ, hướng dẫn TTHC tại trung tâm ngày càng mang lại nhiều hiệu quả và đang được mở rộng 
thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. 

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2020, TTHCC chú trọng vào các nhiệm vụ như: 
Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về một cửa, một cửa liên thông, kiện toàn Đề 
án một cửa và phương án bố trí các cơ quan, đơn vị ngành dọc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
tại TTHCC và bộ phận “một cửa” các cấp theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7-10-2019 
của Thủ tướng Chính phủ. Kiện toàn tiêu chuẩn nhân sự “một cửa” tại TTHCC; phối hợp 
tham mưu kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2020 cho nhân sự làm việc tại 
trung tâm và bộ phận “một cửa” các cấp. Trung tâm sẽ phối hợp nâng cấp cơ sở vật chất, hạ 
tầng công nghệthông tin (CNTT) và hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả; đồng thời phối hợp tham mưu ban hành quy chế quản lý và hoạt động ứng dụng 
CNTT tại TTHCC và quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. 

Cùng với các nhiệm vụ thường niên, trung tâm sẽ tập trung cho Đề án bố trí nhân viên bưu 
điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại TTHCC và bộ phận “một cửa” các cấp; tham 
mưu ban hành kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về hoạt động một cửa, một cửa liên thông 
năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ban hành kế hoạch và danh mục TTHC thực hiện thanh toán phí, 
lệ phí dịch vụ công trực tuyến qua ngân hàng; phối hợp tham mưu danh mục TTHC thực hiện 
mức độ 3, mức độ 4 năm 2020; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu 
chính công ích triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thực hiện mở rộng các dịch 
vụ tiện ích phục vụ hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tổ chức thực hiện thu phí, lệ phí 
tập trung, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tư vấn TTHC và đội tình 
nguyện viên tại TTHCC. 

Trung tâm sẽ chú trọng thực hiện chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT 
trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng chương trình, hướng dẫn tổ 
chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; xây dựng ứng 
dụng trên thiết bị di động, kênh thông tin tương tác mới thông qua mạng xã hội (Zalo, 
Facebook…) Thực hiện rà soát, lập phương án và tổ chức thực hiện bố trí, sắp xếp các quầy 
làm việc tại TTHCC, bố trí hoạt động của các cơ quan ngành dọc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả tại trung tâm. Song song đó, trung tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giải quyết 
TTHC, bảo đảm nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, góp phần xây dựng nền hành chính 
minh bạch, hiệu quả. 
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