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Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Ngày 23.5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức 
Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, 
vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ Trung 
ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trong toàn quốc với chủ đề: “Chính sách BHXH - điểm tựa an 
sinh của người lao động và nhân dân”. 

BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự 
nguyện trong và sau lễ ra quân tối thiểu 50 người/huyện; góp phần hoàn thành 50% chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển BHXH tự nguyện năm 2020 trong 6 tháng đầu năm. 

Về quy mô, lễ ra quân được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Hình thức tổ chức trực tuyến tại 
điểm cầu Trung ương và tiếp sóng tại 63 tỉnh, thành phố (bảo đảm giãn cách xã hội, mỗi 
phòng họp trực tuyến chỉ từ 20-30 người). Song song đó, tại Trung ương và địa phương tổ 
chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ôtô, xe máy tại các quận, huyện. 

Dự kiến, điểm cầu Trung ương tại Hội trường trụ sở Bưu điện Việt Nam (số 5 Phạm Hùng, 
Hà Nội). Điểm cầu địa phương tại Hội trường trụ sở Bưu điện Trung tâm tỉnh, thành phố… 
Hà Anh 

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: 963 doanh nghiệp đã được phê duyệt 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đã có 50 BHXH tỉnh, thành phố nhận được hồ sơ 
đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, doanh nghiệp (DN). Trong đó, 
có 963 đơn vị (tương ứng với 88.102 lao động) đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng với 
số tiền ước khoảng 336 tỉ đồng. 

Về giải quyết, chi trả chế độ BHXH hằng tháng, BHXH một lần, BH thất nghiệp, từ ngày 1-
12.5, toàn ngành đã giải quyết hưởng mới chế độ hằng tháng cho 4.539 người (lũy kế từ đầu 
năm là 42.223 người) với mức chi trả bình quân 3.970.224 đồng/người. Trong đó: Giải quyết 
chế độ hưu trí cho 3.687 người (chiếm 81,23%); chế độ tuất cho 787 người (chiếm 17,34%); 
chế độ TNLĐ-BNN cho 65 người (chiếm 1,43%). 

Bên cạnh đó, đã giải quyết hưởng mới chế độ BHXH, TNLĐ-BNN, tuất một lần cho 48.050 
người với tổng số tiền chi trả khoảng 1.837,7 tỉ đồng (lũy kế từ đầu năm lên 295.148 người 
với tổng số tiền chi trả 10.965,5 tỉ đồng). Trong đó, có tới 45.919 người hưởng BHXH một 
lần, với số tiền chi trả khoảng 1.750,9 tỉ đồng. Đồng thời, đã giải quyết chế độ ốm đau cho 
121.565 lượt người, với số tiền chi trả 64,9 tỉ đồng; chế độ thai sản cho 40.109 lượt người với 
số tiền chi trả 514,4 tỉ đồng; chế độ dưỡng sức - phục hồi sức khỏe cho 9.692 lượt người với 
số tiền chi trả gần 25 tỉ đồng; chế độ BH thất nghiệp cho 10.804 người với số tiền chi trả hơn 
41 tỉ đồng... 

Về tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, từ ngày 7-13.5, tổng số hồ sơ 
nhận giải quyết trong kỳ là 2.884.224 hồ sơ, giảm 307.399 hồ sơ so với kỳ trước (giảm 
10,65%). Trong đó, số hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử 1.287.560 hồ sơ, giảm 234.003 hồ sơ 
so với kỳ trước.Anh Ngọc 

Có thể triển khai thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VSS-ID 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Y tế đã có buổi làm việc, trao đổi về tính khả thi 
triển khai thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử trên ứng dụng VSS-ID. 



VSS-ID là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động, được BHXH Việt Nam 
cung cấp nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ 
công cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch với cơ quan BHXH thông qua môi trường di 
động một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. 

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin (TT CNNTT),  BHXH Việt Nam, VSS-ID được thiết 
lập để cung cấp các tính năng cơ bản sau: Cung cấp các tính năng tra cứu thông tin BHYT, 
BHXH, BH thất nghiệp của người tham gia (bao gồm các loại hình thông tin về thẻ BHYT, 
lịch sử tham gia BHXH, lịch sử thanh toán KCB BHYT); cung cấp tính năng thanh toán đóng 
BHXH, gia hạn thẻ BHYT thông qua tài khoản ngân hàng (có hợp tác với BHXH Việt Nam) 
của người tham gia; cung cấp tính năng hỗ trợ chăm sóc khách hàng qua nhiều hình thức tiên 
tiến, hiện đại như gọi điện, nhắn tin SMS/Email, trao đổi thông điệp trực tiếp (chat) trong app, 
thông báo/cảnh báo các thông tin liên quan tới chính sách BHYT, BHXH, BH thất nghiệp. 

Dự kiến tích hợp chức năng đầu tiên trên ứng dụng VSS-ID là cấp thẻ BHYT điện tử. Để thực 
hiện việc này, Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) đang xây dựng các trường thông tin và 
“hàng rào” kỹ thuật, để ứng dụng này có thể triển khai rộng rãi đến người dân; đồng thời đảm 
bảo quy định của pháp luật trong lĩnh vực BHYT. 

Để có thể triển khai thẻ BHYT điện tử trong thực tế, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam cần 
hoàn thiện phần mềm, đảm bảo việc cấp thẻ BHYT đúng quy định của pháp luật. Theo đó, 
mỗi người dân chỉ có một thẻ BHYT duy nhất, tránh trường hợp thẻ BHYT điện tử bị “nhân 
bản” nhằm lạm dụng quỹ KCB BHYT; đồng thời tính toán trường hợp người dân vẫn có thể 
sử dụng thẻ BHYT điện tử ngay cả khi không có mạng wifi hoặc mạng dữ liệu di động (4G, 
5G) trên thiết bị di động… 

H.A 
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Đồng bộ các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Năm 2020, theo chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giao, Lạng Sơn cần phát 
triển hơn 17.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tăng gần gấp đôi so với năm 
2019. Để hoàn thành chỉ tiêu trên, ngành BHXH đã triển khai đồng bộ các giải pháp. 

Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch truyền thông, phát triển đối tượng tham 
gia theo từng giai đoạn để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế nói 
chung và BHXH tự nguyện nói riêng. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 
nên kế hoạch truyền thông, phát triển đối tượng của tỉnh trong 4 tháng đầu năm bị ảnh hưởng. 
Trong những tháng đầu năm, BHXH tỉnh chỉ thực hiện được các hình thức truyền thông gián 
tiếp như: tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, qua mạng xã hội, băng 
rôn, áp phích… dẫn đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gặp khó khăn. 
Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của người lao 
động dẫn đến nhu cầu tham gia bảo hiểm của người lao động bị hạn chế. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao thưởng động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong đợt ra quân tuyên truyền, thi đua phát triển BHXH tự nguyện tháng 5/2020 

Tính đến hết tháng 4/2020, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
toàn tỉnh là 747.712 người, đạt 98,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (còn thiếu 8.492 
người), tăng 3.959 người (0,5%) so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 3.731 người (0,5%) so với 
số liệu đến hết năm 2019. Tuy nhiên, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện chỉ có 
8.475 người, đạt trên 49% kế hoạch, giảm 300 người (4,6%) so với số liệu đến hết năm 2019. 

Hiện nay, toàn tỉnh có các hệ thống đại lý thu đang hoạt động gồm: bưu điện, UBND thị trấn, 
xã, phường; các tổ chức hội phụ nữ, nông dân, tổ thu BHXH huyện. Tính đến hết tháng 
4/2020, các đại lý thu này đã phát triển được 803 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó, 
hệ thống đại lý bưu điện phát triển được 580 người. Bà Phan Thị Hải Huyền, Phó Giám đốc 
Bưu điện tỉnh cho biết: Cùng kỳ năm ngoái bưu điện đã thực hiện gần đạt chỉ tiêu phát triển 
BHXH tự nguyện, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thực hiện kế hoạch bị ảnh 
hưởng nhiều. Trong khó khăn chung ấy, chúng tôi đã triển khai các hình thức tuyên truyền 
qua mạng xã hội như: facebook, zalo để tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện cho người lao 
động. Ngày 16/5 vừa qua chúng tôi đã tổ chức ra quân tuyên truyền, thi đua phát triển khai 
thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và trao thưởng động viên cho những tập thể, cá 



nhân có thành tích xuất sắc. Qua đó quyết tâm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH 
tự nguyện năm 2020. 

Một trong những giải pháp truyền thông để phát triển đối tượng BHXH tự nguyện của ngành 
là tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý thu. Trong tháng 4/2020, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng Đại 
lý thu BHXH, bảo hiểm y tế với Viettel Lạng Sơn, qua đó thêm kênh tuyên truyền về chính 
sách bảo hiểm đến người dân. 

Bà Vũ Thanh Phương, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Truyền thông và Phát triển đối 
tượng, BHXH tỉnh cho biết: Chúng tôi đã chủ động lồng ghép tuyên truyền chính sách về bảo 
hiểm tại các buổi làm việc trực tiếp tại đơn vị; tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả thủ tục hành chính của cơ quan BHXH và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Cùng 
với đó, phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về hoạt động của 
ngành BHXH; các chính sách phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế 
hộ gia đình nhằm đưa chính sách đến  người dân. 

Để công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện từ nay đến hết năm 2020 đạt hiệu 
quả, BHXH tỉnh đã xây dựng các giải pháp đồng bộ thực hiện. Bà Nguyễn Hồng Thịnh, Phó 
Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: BHXH tỉnh đã tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ chính sách trên địa 
bàn, xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí, các đại lý thu tổ chức 
hoạt động truyền thông, đặc biệt là tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở để 
truyền tải thông tin về các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế đến người dân, quyết tâm 
vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu được giao. 
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Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Sáng 21/5, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới 
dự và chỉ đạo đại hội có đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 42 đảng 
viên sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc về dự đại hội. 

 

Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng 
lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Thực hiện tốt nghị 
quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 CT/ TW của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Đảng ủy lãnh đạo, 
chỉ đạo các giải pháp đổi mới sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển mở 
rộng thị phần bưu chính chuyển phát và tài chính bưu chính. Kết nạp 7 đảng viên mới, đạt 
80%. Hằng năm, đơn vị luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, tốc độ tăng trưởng doanh thu 
bình quân tăng 20%. Triển khai tích cực hành chính công, chất lượng dịch vụ bưu chính công 
ích luôn đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nhiều năm liền, Bưu điện tỉnh được UBND tỉnh 
tặng cờ thi đua về thành tích toàn diện, được tỉnh trao cúp “Doanh nghiệp tiêu biểu năm 
2018”. 

Đại hội rút ra 6 bài học kinh nghiệm về phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra giám sát; quan 
tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. 

Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Bưu điện tỉnh trong nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực và 
sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, kết nạp 10 đảng viên mới; phấn đấu 
tăng trưởng mỗi năm 10% doanh thu trở lên; hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu trở lên. 

Đại bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới; bầu bí thư, phó bí thư Đảng ủy; bầu đoàn đại biểu 
đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên. 

Lãnh Thiết - Quốc Quý 
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“Mái ấm công đoàn” - Ấm lòng người lao động 

Ngày 20/5/2020, tại xã Võ Miếu, huyện Thanh sơn, tỉnh Phú Thọ, được sự ủy quyền của 
Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Phú Thọ và Liên đoàn Lao 
động tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn 
viên Hà Nam Trung. Anh Trung là đoàn viên Công đoàn thuộc Công ty cổ phần sắn Sơn 
Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận được hỗ trợ kinh phí theo chương trình của 
quỹ “Mái ấm công đoàn” của Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

 

Đại diện Bưu điện tỉnh trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn 

Gia đình anh Hà Nam Trung có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ anh bị bệnh tim, chỉ làm được 
việc nhà và không có thu nhập, thêm vào đó thường xuyên ốm đau, đi viện điều trị dài ngày 
khá tốn kém. Tất cả trông chờ vào đồng lương ít ỏi hàng tháng của anh với chỉ vỏn vẹn gần 
3.000.000 đồng/tháng. Gia đình đang sống trong căn nhà ngói, tường đất, vách tranh ở tạm từ 
năm 1993 đã xuống cấp và dột nát. 

Với sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Tổng công ty cùng sự phối hợp của Liên đoàn Lao 
động tỉnh Phú Thọ, sau gần 2 tháng triển khai, tổ chức thực hiện, gia đình đoàn viên Hà Nam 
Trung đã cố gắng tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công trình. Ngôi nhà được xây dựng 
với tổng kinh phí 259,5 triệu đồng, trong đó Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hỗ trợ 50 triệu 
đồng. Số tiền còn lại do gia đình tự huy động cùng với sự hỗ trợ của người thân, bạn 
bè... Ngôi nhà được hỗ trợ kinh phí xây dựng thực sự là nguồn động viên tinh thần và vật chất 
to lớn đối với gia đình anh Hà Nam Trung, phần nào đáp ứng và giải quyết được những khó 
khăn về nhà ở, chỗ ở cho gia đình. 

Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Lãnh đạo chuyên môn - Công 
đoàn Bưu điện tỉnh Phú Thọ  đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần cho đoàn viên, CBCNV, người lao động; tích cực tham gia thực hiện các hoạt động xã 
hội, nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành phát động. 

Việc công trình nhà ở Mái ấm công đoàn được đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ thi công và 
chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu đề ra. Để có được những kết quả đó chính là nhờ sự 
quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn Bưu điện tỉnh Phú 
Thọ, Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là Lãnh đạo chuyên môn, Công 
đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty BTcom đã thể hiện tinh thần tương thân, 
tương ái, giúp đỡ chăm lo nhà ở cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tổ 



chức Công đoàn. Điều này thể hiện qua nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của hai vợ chồng anh 
Trung. Ngôi nhà nhỏ hôm nay ấm áp tiếng cười của bà con hàng xóm, người thân cùng với sự 
có mặt chia vui của chính quyền địa phương, Lãnh đạo chuyên môn – Công đoàn Bưu điện 
tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Liên đoàn lao động huyện. 

NGUYỄN HỒNG THÊM 

 

 

 



 

Nguồn: CTT Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 21/05/2020 
Mục: Tin tức  

Các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát “Nói không với việc chấp nhận, vận chuyển 
và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính” 

Chiều 21/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp với 11 đơn vị bưu chính, 
chuyển phát trên địa bàn tỉnh triển khai Chỉ thị số 28 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng 
các cấp và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, 
hàng cấm qua đường bưu điện. Đồng chí Vũ Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông chủ trì hội nghị. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 28 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông 
yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và các cơ quan, đơn vị trong ngành 
thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai 
thác, phương tiện vận chuyển, an ninh hàng hóa; bố trí nhân lực bảo đảm kịp thời lưu thoát 
bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách 
hàng trong thời kỳ cao điểm. Bên cạnh đó, cảnh giác với hàng cấm, hàng lậu vận chuyển qua 
đường bưu chính; tuân thủ nghiêm các quy định bảo đảm an ninh, an toàn trong cung ứng 
hàng hóa dịch vụ bưu chính; quán triệt các quy định về cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và 
phát bưu gửi có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá 
Nhà nước; bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ ma túy, vi trùng 
dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây  mất trật tự, an toàn xã 
hội; bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam và 
các vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính khác 
theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa tại các điểm 
phục vụ, nhất là tại các điểm phục vụ cấp xã, khu vực vùng sâu, vùng xa trước khi chấp nhận 
bưu gửi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi vật 
phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính. 

Bưu điện tỉnh cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà 
nước; tăng cường các biện pháp bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, 
Nhà nước  an toàn, nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống. 

Tại hội nghị, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh đã trao đổi, thảo luận 
về kết quả kinh doanh quý I, các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh trong thời gian tới 



gắn với đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao 
hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu 
điện theo Chỉ thị 28 của Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng ký cam kết “Nói không với việc 
chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính”. 

Đức Hiền 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Quang Nam 

Ngày đăng: 21/05/2020 
Mục: Xã hội  

Chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 ở Tây Giang: Kịp thời, đúng đối tượng 

Huyện Tây Giang đang triển khai hỗ trợ 10.203 đối tượng là người có công và bảo trợ xã 
hội bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Số tiền chi trả đợt này hơn 9 tỷ đồng và thời gian 
triển khai từ ngày 19 - 23.5.2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Nhân viên bưu điện chi trả tiền hỗ trợ cho người dân tại xã A Tiêng, huyện Tây Giang. Ảnh: 
Đ.H 

Ông Bh’riu Quân - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết, trong các nhóm đối tượng 
được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ lần này gồm người có 
công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Nhóm này được địa 
phương quản lý chi trả trợ cấp hàng tháng nên việc ưu tiên rà soát, lập danh sách chi trả hỗ trợ 
trước và đây là đối tượng ít bị sai sót nhất. Mỗi đối tượng chỉ được nhận một chế độ hỗ trợ do 
đối tượng lựa chọn nếu nằm trong nhiều nhóm khác nhau và được hỗ trợ 3 tháng (500 nghìn 
đồng/tháng). 

“Hiện nay, 10/10 xã đều niêm yết công khai danh sách đối tượng người có công với cách 
mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ tại trụ sở 
UBND các xã, nhà văn hóa thôn và thông báo hằng ngày trên hệ thống truyền thanh cơ sở để 
người dân nắm bắt. Dù là huyện miền núi, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, việc đi lại khó khăn 
nhưng chúng tôi quyết tâm chi trả nhanh, chính xác, kịp thời cho người dân và sẽ hoàn thành 
trước ngày 23.5” - ông Quân nói. 

Chị Bling Thị BLớp, cán bộ Bưu điện xã A Tiêng chia sẻ, ngay khi có danh sách các đối 
tượng được thụ hưởng hỗ trợ và ngân sách chuyển về, cán bộ Bưu điện xã triển khai việc chi 
trả cho người dân. 

“Để người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo không phải đi lại nhiều lần, trước kỳ chi trả, 
chúng tôi cùng với UBND xã thông báo cụ thể, hướng dẫn thủ tục trên sóng phát thanh xã để 
người dân nắm. Những người già, bệnh tật không đi lại được, chúng tôi đến trực tiếp từng nhà 
chi trả. Trời nắng nóng, đường đi lại khó khăn nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm theo đúng 
kế hoạch đề ra” - chị Bling Thị BLớp nói. 



Nhận số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng, già làng Alăng Nghênh ở thôn Tà Vàng (xã A Tiêng) rất 
phấn khởi. Việc chi trả chế độ kịp thời này giúp gia đình già Nghênh trang trải cuộc sống 
trong thời gian khó khăn này. Qua ghi nhận tại hai điểm chi trả là xã A Nông và A Tiêng, việc 
chi trả diễn ra nhanh, an toàn. Chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng dân quân, công an 
xã tham gia bảo vệ. Người dân có ý thức tự giác đến trụ sở xã và xếp hàng ngay ngắn chờ đến 
lượt nhận hỗ trợ. Đến 17 gờ cùng ngày, công tác chi trả ở hai điểm này hoàn tất. 

Ông A rất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, thực hiện Nghị quyết số 42 
của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện hỗ trợ 
người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, UBND huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp chỉ 
đạo các ban ngành liên quan và 10 xã tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng được 
hưởng. Việc rà soát thực hiện rất kỹ, từng khâu, từng bước từ thôn đến xã, huyện và được 
kiểm tra, kiểm duyệt nhiều lần trước khi chốt danh sách. Theo đó, sẽ tiến hành chi trả trước 
cho các đối tượng là người có công và bảo trợ xã hội. Những đối tượng còn lại sẽ tiếp tục rà 
soát và chi trả trong thời gian sớm nhất. Để việc chi trả tiền hỗ trợ được chính xác, minh bạch, 
UBND huyện còn mời MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp HĐND, đại biểu 
HĐND tại các địa phương cùng tham gia giám sát. 

“Chúng tôi luôn theo dõi và chỉ đạo thường xuyên các cơ quan tham mưu, các xã làm việc với 
tinh thần trách nhiệm cao. Mục tiêu làm sao việc chi trả phải đảm bảo kịp thời, công khai, 
minh bạch, đúng nguyên tắc, nội dung, đúng đối tượng hỗ trợ; không để xảy ra lợi dụng, trục 
lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực...” - ông  A rất Blúi khẳng định. 

 ĐÌNH HIỆP 

 

 

 



 

Nguồn: Báo SGGP 

Ngày đăng: 21/05/2020 
Mục: Xã hội  

Thí điểm dịch vụ cấp, đổi GPLX qua mạng trong 6 tháng 

Việc cấp mới và cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) sẽ thực hiện mức độ 4 (giải quyết thủ 
tục qua mạng và giao kết quả tận nhà) tại Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020. 
Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ, Tổng cục Đưởng bộ Việt Nam xin thí điểm 
dịch vụ này trong 6 tháng trước khi triển khai rộng rãi trên toàn quốc. 

Tổng cục ĐBVN vừa cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải 
(GTVT), việc cấp mới và cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) sẽ thực hiện mức độ 4 tại Cổng 
dịch vụ công quốc gia trong năm 2020. Theo đó, việc giải quyết thủ tục sẽ thực hiện qua 
mạng và giao GPLX tận nhà. 

Hiện Tổng cục Đưởng bộ Việt Nam đang triển khai xây dựng hệ thống và làm việc với Cục 
quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về chia sẻ thông tin khám sức khoẻ người lái xe. Đồng 
thời, làm việc với Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) về chia sẻ dữ liệu vi phạm hành 
chính lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Do việc kết nối, sử dụng dữ liệu của các bộ, ngành còn mới, chưa sẵn sàng đáp ứng mục tiêu 
làm cơ sở thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính cấp mới, cấp đổi GPLX, Tổng cục Đưởng 
bộ Việt Nam đề xuất, việc thí điểm sẽ thực hiện từ 1-7 đến hết  tháng 12-2020. 

Trong thời gian thí điểm, dịch vụ sẽ kết nối dữ liệu khám sức khỏe tại một số bệnh viện của 
TP Hà Nội và tất cả các bệnh viện tại tỉnh Hà Nam. Riêng cơ sở dữ liệu vi phạm hành chính 
lĩnh vực giao thông đường bộ được kết nối ngay trên phạm vi toàn quốc. 

Để phục vụ thí điểm, các trung tâm sát hạch sẽ bổ sung chức năng in giấy hẹn trả GPLX để có 
mã số hồ sơ, giúp người dân tra cứu, thực hiện các thủ tục trên cổng dịch vụ công, điều chỉnh 
chức năng để hệ thống gửi kết quả sát hạch lên cổng dịch vụ công, bổ sung chức năng bàn 
giao GPLX cho đơn vị bưu chính công ích để chuyển phát cho công dân... 

Sau 6 tháng thí điểm, Bộ GTVT sẽ tổng kết, báo cáo Chính phủ cho phép triển khai mở rộng 
toàn quốc. 

BÍCH QUYÊN 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Sơn La 

Ngày đăng: 22/05/2020 
Mục: Thương mại 

Phát triển, mở rộng sàn thương mại điện tử Postmart.vn 

Sàn thương mại điện tử Postmart.vn là sàn giao dịch do Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam xây dựng, cho phép các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động mua bán các loại sản 
phẩm, hàng hóa. Trong đó, dịch vụ sàn Postmart cung cấp: Dịch vụ gian hàng thương 
mại điện tử cho người bán để trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ vận 
chuyển, thu hộ, thanh toán; các công cụ hỗ trợ người mua và người bán thực hiện giao 
dịch mua bán đảm bảo đúng quy định của pháp luật và cung cấp dịch vụ marketing cho 
người bán hàng. 

 

Nhân viên Bưu điện đưa sản phẩm đặc sản long nhãn Sơn La lên sàn giao dịch Postmart.vn. 

Các sản phẩm, hàng hóa có thể đưa lên sàn Postmart gồm các loại đặc sản, sản phẩm đặc 
trưng của địa phương và các sản phẩm thuộc chương trình OCOP của mỗi địa phương như: 
Đồ ăn uống, đồ khô, bánh kẹo, hoa quả, thủ công mỹ nghệ... Đặc biệt, các sản phẩm, hàng hóa 
cung cấp trên sàn phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được đăng ký 
chứng nhận sản phẩm bởi cơ quan có thẩm quyền, được đóng gói đúng quy cách, bảo đảm an 
toàn vận chuyển. 

Tỉnh ta hiện có hàng chục mã hàng trên sàn Postmart, với những sản phẩm chủ yếu: Cà phê, 
hạt óc chó, đũa tre thủ công, thớt gỗ loại 25cm và 30cm, chẳm chéo, thịt bò khô, long nhãn, 
măng khô... trong đó, nhiều sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP như thịt bò khô, 
long nhãn... Theo đánh giá của các cơ sở sản xuất, sàn Postmart bước đầu đã giúp tìm đầu ra 
cho sản phẩm, còn người tiêu dùng có thể mua được hàng tận gốc, có nguồn gốc, thương hiệu 
rõ ràng. Ngay khi có mặt trên sàn giao dịch, một số mặt hàng đặc sản của tỉnh đã nhanh chóng 
được khách hàng đón nhận. 

Ông Phùng Thế Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh chia sẻ: Postmart.vn là một trong những sàn 
thương mại điện tử đang được các địa phương lựa chọn để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP. 
Để đưa sản phẩm lên sàn, Bưu điện Việt Nam đã hỗ trợ các nhà cung cấp một giải pháp khép 
kín, từ việc đưa sản phẩm lên sàn đến xúc tiến bán hàng, giao hàng và thanh toán tiền đều 
được thực hiện bằng thao tác trên sàn giao dịch này. Người dân ở bất cứ đâu chỉ cần truy nhập 
bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính vào website: Postmart.vn của Bưu điện Việt Nam 
là có thể tìm kiếm sản phẩm cần và thực hiện mua ngay trên sàn. Sản phẩm sẽ được gửi về địa 



chỉ đăng ký và thanh toán khi nhận hàng. Đây là giải pháp tối ưu phù hợp với xu hướng phát 
triển của công nghệ 4.0, đồng thời, tạo thói quen tiêu dùng mới cho người dân. 

Postmart hoạt động trên nguyên tắc mua hàng trực tiếp từ các cơ sở sản xuất và cung cấp tới 
tận tay khách hàng mà không thông qua bất kỳ khâu trung gian nào, nên giá thành khá ưu đãi, 
chất lượng sản phẩm bảo đảm. Tất cả các sản phẩm bán trên Postmart đều bảo đảm đúng 
nguồn gốc thương hiệu, hạn dùng dài, không có hàng nhái, hàng quá hạn sử dụng hay hàng hư 
hỏng... 

Chị Nguyễn Thị Hiền, ở tổ 3, phường Quyết Tâm (Thành phố), chủ một cơ sở sản xuất sản 
phẩm đặc sản nói: Trước đây, tôi không mấy “mặn mà” với sàn giao dịch TMĐT. Tuy nhiên, 
từ khi dịch COVID-19 xảy ra, xu hướng mua hàng trực tuyến của người dân tăng, tôi đã định 
hướng rõ ràng việc giao dịch bằng TMĐT. Nhờ tham gia quảng bá, giới thiệu trên giao dịch 
thương mại điện tử Postmart.vn, sản phẩm thịt bò khô, măng khô, chẳm chéo do cơ sở của 
chúng tôi sản xuất đã được khá nhiều khách hàng quan tâm, tin dùng. Với sự hỗ trợ tích cực 
của Bưu điện tỉnh, cơ sở chúng tôi sẽ tập trung đầu tư, quảng bá sản phẩm trên sàn TMĐT 
nhiều hơn nữa. 

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 200 sản phẩm OCOP chất lượng, được người tiêu dùng đón nhận. 
Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, đầu ra cho các sản phẩm còn khó khăn. Cùng với việc xây 
dựng các điểm bán sản phẩm cố định, các huyện, thành phố cần xúc tiến tiêu thụ sản phẩm 
thông qua sàn giao dịch điện tử sẽ giúp các sản phẩm OCOP ổn định đầu ra, mang lại giá trị 
kinh tế. Thông qua sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp, hộ sản xuất có thêm một kênh 
phân phối hàng hóa hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả bởi lượng khách hàng phủ rộng trên 
toàn quốc. 

Để phát huy hiệu quả sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn, Bưu điện tỉnh tiếp tục rà 
soát, cập nhật thông tin, tuyên truyền để các nhà cung cấp sản phẩm trong tỉnh biết đến sàn 
giao dịch, tích cực giới thiệu, quảng bá sản phẩm; triển khai nhiều giải pháp, hoạt động hỗ trợ, 
đẩy mạnh phát triển TMĐT, từng bước giúp các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong tỉnh tiếp 
cận thông tin thị trường, giảm thời gian, chi phí giao dịch, giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm đối 
tác, thanh toán nhanh chóng, chính xác và tiện lợi. 

Quỳnh Ngọc 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Thanh Tra 

Ngày đăng: 22/05/2020 
Mục: Xã hội 

Tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm 

Với quan điểm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, 
trong thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo điều hành về 
xây dựng các thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với ứng dụng 
công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. 

 

Văn phòng Chính phủ vừa có báo cáo về công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh 
doanh, triển khai và cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp 
trên Cổng DVC quốc gia gửi Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ, khẳng 
định: Công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh gắn kết với xây dựng Chính 
phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì cùng với các bộ, ngành đã đạt được một số kết 
quả tích cực. 

Thứ nhất, về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành, chúng ta đã đạt được nhiều bước tiến rất quan trọng. 

Cải cách TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh là một trọng tâm cải cách. Tính 
từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến nay, Chính phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa 
3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên 
ngành và 30/120 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành; tổng chi phí xã hội tiết kiệm 
được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa ước tính khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương 
đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. 

Hoạt động kiểm tra chuyên ngành có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức theo hướng toàn 
diện, thực chất hơn. Nhiều bộ, cơ quan đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phân định 
đầu mối kiểm tra chuyên ngành, giảm chồng chéo về thẩm quyền. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ 
tướng, các bộ, ngành đã có phương án xử lý 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền. 
Tới đây, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan điện tử phù hợp chuẩn mực quốc tế 
và cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối kiểm tra chuyên 
ngành tại cửa khẩu, bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm. 

Việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đã tạo thuận lợi cho các hoạt động 
thương mại qua biên giới. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2018, chi phí thông 
quan trực tiếp tại cửa khẩu cho 1 lô hàng giảm 19USD; ước tính với 12 triệu tờ khai của năm 



2018, doanh nghiệp tiết kiệm được trên 200 triệu USD, tương đương hơn 4.000 tỷ đồng thủ 
tục thông quan; tiết kiệm 17 triệu giờ lưu kho đối với 5,8 triệu tờ khai xuất khẩu; tiết kiệm 37 
triệu giờ lưu kho đối với 6,2 triệu tờ khai nhập khẩu. Hiện nay, riêng hàng luồng xanh, thời 
gian thông quan chỉ còn 1-3 giây; tỷ lệ lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành chỉ còn 
19,1%. 

Thứ hai, về cung cấp DVC, các bộ, cơ quan và địa phương đã có nhiều tiến bộ trong việc 
triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người 
dân, doanh nghiệp thông qua. 

Đến nay đã có 58/63 tỉnh, thành phố thành lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để 
tiếp nhận, xử lý yêu cầu cung cấp DVC của người dân, doanh nghiệp và nhận được những 
phản hồi tích cực về chất lượng phục vụ. Tỷ lệ giải quyết đúng hẹn đạt 95,8%. 

Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ngày càng phát huy 
hiệu quả sau hơn 3 năm triển khai. Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, có 
39,5 triệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, 
trong đó, riêng quý I/2020, số lượng hồ sơ được xử lý đạt 4 triệu tăng 26% so với 3,17 triệu 
hồ sơ của quý I năm 2019. 

Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cũng được đẩy mạnh thông qua việc triển khai 
Cổng DVC quốc gia, cổng DVC và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. 

Được khai trương tháng 12/2020, Cổng DVC quốc gia là đầu mối kết nối với các cổng DVC 
và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, giúp công khai, minh 
bạch các thông tin liên quan về TTHC và cung cấp, hỗ trợ thực hiện DVC theo nhu cầu sử 
dụng của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với từng đối tượng. Với một địa chỉ truy cập duy 
nhất (www.dichvucong.gov.vn), bằng một tài khoản duy nhất, người dùng có thể đăng nhập 
được tất cả các Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh để thực hiện DVC trực tuyến. Người dùng có thể 
theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết, và gửi phản ánh, kiến nghị mà 
không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. Các thông tin, dữ liệu được chia sẻ, tái sử 
dụng, giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, từ đó giảm đáng kể chi phí xã hội trong thực 
hiện TTHC, đặc biệt là những TTHC có liên quan đến nhiều cơ quan. 

Từ 8 nhóm DVC được cung cấp ở thời điểm khai trương, đến nay trên Cổng DVC quốc gia đã 
tích hợp, cung cấp 389 DVC trực tuyến (160 cho công dân, 229 cho doanh nghiệp). Cổng 
DVC quốc gia đã cung cấp chức năng thanh toán trực truyến, trong đó cho phép người dân, 
doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử, đề nghị gia hạn thuế, nộp phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài 
chính khi giải quyết TTHC và các DVC khác. 

Tính đến ngày 7/5/2020, Cổng DVC quốc gia đã có trên 35 triệu lượt truy cập; trên 134 nghìn 
tài khoản đăng ký; trên 7 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái; trên 55 nghìn hồ sơ được thực 
hiện qua Cổng DVC quốc gia; tiếp nhận, hỗ trợ trên 10 nghìn cuộc gọi của người dân, doanh 
nghiệp. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện DVC trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ 
đồng/năm, trong đó, riêng Cổng DVC quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm. Đã tiếp nhận, xử 
lý 5.465 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và hoàn thành việc xử lý 4.297 
phản ánh, kiến nghị. 

Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử đã có một số kết quả 
đáng kể, giúp đổi mới lề lối làm việc trong nội bộ các cơ quan Nhà nước. 

Được khai trương từ tháng 3/2019, trục liên thông văn bản quốc gia đã kết nối, liên thông gửi, 
nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan trung ương và 63 địa phương. Đến nay, gần 1,7 triệu 
văn bản điện tử được gửi, nhận qua trục liên thông văn bản quốc gia, theo tính toán sơ bộ, tiết 
kiệm được trên 1.200 tỷ đồng mỗi năm. Tổng số văn bản gửi, nhận trong tháng 3 năm 2020 
gấp 5 lần cùng kỳ năm 2019; trung bình mỗi tháng có khoảng 100.000 đến 150.000 văn bản 
gửi, nhận trên trục liên thông. 



Hệ thống thông tin họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) khai trương tháng 
6/2019 đã phục vụ 15 hội nghị, phiên họp của Chính phủ (thay thế cho việc in ấn 51.000 tài 
liệu giấy) và thực hiện xử lý 330 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, thay thế việc phát 
hành gần 53.000 phiếu giấy, hồ sơ tài liệu kèm theo. 

Thứ tư, phát huy hiệu quả của các thiết chế tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ trong công 
tác chỉ đạo điều hành, tổ công tác, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ 
đã có những đóng góp thiết thực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. 

Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị đối thoại để cùng các 
bộ, ngành tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài 
đang đầu tư tại Việt Nam. Tổ công tác của Thủ tướng đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra việc 
thực hiện nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. Nhờ sự quyết liệt của tổ công tác, những đề xuất có chất lượng, khả thi của Hội 
đồng Tư vấn cải cách TTHC, môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng thông thoáng, 
thuận lợi, minh bạch và hiệu quả hơn. 

Năm 2019, các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công (PAPI) có điểm số trung bình tăng rõ rệt so với các năm trước. Vị trí của Việt 
Nam cải thiện đáng kể trên một số xếp hạng uy tín của các tổ chức quốc tế. Cụ thể: Xếp hạng 
môi trường kinh doanh toàn cầu 2017-2019 tăng 21 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia và vị trí thứ 
5 ASEAN; Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI 4.0 tăng 10 
bậc, từ 77 lên 67/141 quốc gia và xếp thứ 7 ASEAN; chỉ số phát triển bền vững xếp thứ 
57/156 quốc gia, tăng 11 bậc và đứng thứ 3 ASEAN; Tạp chí US News &World xếp Việt 
Nam đứng thứ 8/80 và thuộc top 10 quốc gia có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư. 

Hoàng Yến 

 

 


