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Phát hành bộ tem giới thiệu 'Văn hóa Óc Eo' 

Ngày 20/8, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh An Giang phát hành 
bộ tem "Văn hóa Óc Eo" giới thiệu các hiện vật được công nhận là "Bảo vật quốc gia". 

 

Bộ tem gồm 3 mẫu. Ảnh: ictvietnam.vn 

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lòng tự hào và trách nhiệm của 
người dân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của người Việt Nam, 
khẳng định chủ quyền lãnh thổ của nước ta qua nhiều thế kỷ. 

Bộ tem gồm ba mẫu và một blốc được thiết kế tràn lề. 

Mẫu tem thứ nhất là hình ảnh tượng Avalolitesvara (Avalolitesvara là vị Bồ tát Quan Thế 
Âm). Bức tượng nguyên gốc là hiện vật độc bản, tiêu biểu cho loại hình điêu khắc tượng 
Avalokitesvara thế kỷ VIII, IX ở miền Tây Nam Bộ. Tượng hiện vật bằng đá sa thạch trong tư 
thế đứng thân trên ở trần, thân dưới mặc sampot. Tượng có 4 tay, 2 tay sau đưa lên ngang vai 
cầm tràng hạt và nụ sen, 2 tay trước nắm lại. Bức tượng xuất xứ từ vùng Ngãi Hòa Thượng, 
tỉnh Trà Vinh. Đây là một trong số những bức tượng thuộc bộ tượng Phật thuộc tôn giáo Bà la 
môn, tiêu biểu cho văn hóa Óc Eo thế kỷ VIII - IX. 

Mẫu tem thứ hai là hình ảnh tượng Phật Hòa Bình. Nguyên mẫu của tem là bức tượng Phật 
bằng gỗ bằng lăng. Tượng Phật đứng trên đài sen, dáng thanh mảnh, tóc xoắn ốc, mặc áo 
choàng hở vai, tay trái nắm mép áo, tay phải trong tư thế ban phúc. Tượng có xuất xứ từ khu 
Hòa Bình, tỉnh Long An. Đây là hiện vật gốc độc bản, có hình thức độc đáo, tiêu biểu cho 
nghệ thuật tạc tượng trong văn hóa Óc Eo thế kỷ III - IV. 

Hiện nay, hai bức tượng hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Mẫu tem thứ ba là hình ảnh tượng Thần Brahma Giồng Xoài, niên đại thế kỷ VI - 
VII.  Nguyên mẫu là bức tượng Thần Brahma độc bản, được tìm thấy trong quá trình canh tác 
ở khu vực di tích Giồng Xoài nằm về phía Tây của Khu di tích Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại 
Sơn, tỉnh An Giang). Tượng bị vỡ từ vai trái xuống ngang ngực phải. Tượng được làm bằng 
chất liệu sa thạch hạt mịn, bề mặt ngoài có lớp patin màu xám trắng dày do bị phong hóa. 
Tượng Thần Brahma là một trong số những tư liệu khảo cổ học rất quan trọng tại di tích 



Giồng Xoài, phản ánh một phần diện mạo của đô thị cổ Óc Eo trong lịch sử tồn tại và phát 
triển của khu di tích này cũng như của văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ. Bức tượng gốc hiện lưu giữ 
tại Bảo tàng tỉnh An Giang. 

Blốc của bộ tem là hình ảnh bộ tượng Linga - Yoni Đá Nổi (niên đại: thế kỷ V - VI). Tượng 
nguyên mẫu của bộ Linga - Yoni có cấu trúc ba phần rời, ghép lại thống nhất với nhau, gồm: 
linga, yoni cùng khối bệ và tấm kim loại biểu tượng của bộ phận yoni. Phần linga được chế 
tác bằng vàng, gắn sâu vào trung tâm mặt trên của khối bệ bằng đồng. Cấu trúc gồm ba phần: 
phần dưới cùng hình khối vuông, phần giữa hình trụ bát giác, phần đầu hình trụ tròn. Phần 
yoni và khối bệ có cấu trúc liền khối với phần bệ bên dưới, được đúc bằng đồng. Bộ Linga - 
Yoni bằng vàng và đồng thau kết hợp là hiện vật tiêu biểu cho dấu ấn lịch sử của văn hóa Ấn 
Độ đối với vùng đất Nam Bộ và khu vực Đông Nam Á. Hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng 
tỉnh An Giang. 

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ 
họa. Tem có khuôn khổ 24x49,5 (mm), blốc 80x100 (mm). Hình ảnh các hiện vật được đặt 
trên nền mầu nâu đậm, làm tôn thêm vẻ đẹp huyền bì của các mẫu vật thuộc nền văn hóa Óc 
Eo. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 20/8/2020 đến ngày 
30/6/2022. 

Nền văn hóa Óc Eo thuộc vương quốc cổ Phù Nam được phát hiện đầu tiên vào năm 1944 
qua các di chỉ ở núi Ba Thê, nay thuộc thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Các 
cuộc khảo cứu của các nhà khoa học đã làm sáng tỏ một nền văn hóa rực rỡ với hệ thống 
những di tích dày đặc với qui mô rộng lớn cùng với tổ hợp hiện vật nhiều về số lượng, đa 
dạng về chủng loại, cao cấp về trình độ kỹ thuật, về thẩm mỹ, về nghệ thuật, vừa có tính giao 
lưu với các trung tâm văn hóa lớn thời bấy giờ. Các hiện vật thuộc Di tích Văn hóa Óc Eo 
được đánh giá là nguồn tư liệu lịch sử quý giá như một bằng chứng về một nền văn hóa phát 
triển thịnh vượng trong lịch sử Việt Nam. 

Theo TTXVN 

 

 

  



Nguồn: Báo Nhân dân 

Ngày đăng: 24/08/2020 
Mục: Xã hội 

Tăng mức hỗ trợ thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện 

 

Cán bộ BHXH Ninh Bình tuyên truyền chính sách BHYT; BHXH tự nguyện cho tiểu thương 
trong chợ. Ảnh: NINH BÌNH 

Ðể thúc đẩy và hoàn thành mục tiêu người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự 
nguyện mà Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương 
Ðảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH đặt ra, vừa qua BHXH Việt Nam đã có 
công văn đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà 
nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, với mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ 
nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng 
còn lại… 

Chưa tương xứng tiềm năng 

Trong những năm qua, để thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26-12-2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia 
BHXH và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3-8-2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát 
triển đối tượng tham gia BHXH, các cấp bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có sự 
quan tâm, chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH. BHXH Việt Nam đã có nhiều giải 
pháp đột phá trong tổ chức thực hiện như: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đơn 
giản thủ tục hành chính; mở rộng hệ thống đại lý, cộng tác viên; đặc biệt từ năm 2019, BHXH 
Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức các hội nghị để 
tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, năm 2016 cả nước có hơn 203 nghìn người tham gia 
BHXH tự nguyện, đến năm 2017 có hơn 224 nghìn người tham gia, tăng khoảng 10%; và đến 
năm 2018 khi có hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước, số người tham gia tiếp tục tăng nhanh đạt 
hơn 277 nghìn người, tăng 23,6% so với năm 2017. Ðặc biệt từ năm 2019, cùng với hỗ trợ 
tiền đóng của Nhà nước và với những giải pháp đột phá trong tổ chức thực hiện thì số người 
tham gia BHXH tự nguyện đã tăng vượt bậc, đạt hơn 574 nghìn người, tăng hơn 296 nghìn 
người, tương ứng tăng 107% so năm 2018. Và đến hết tháng 7-2020, đã đạt hơn 737 nghìn 



người, tăng hơn 163 nghìn người, tương ứng tỷ lệ tăng hơn 28% so năm 2019 và đạt tỷ lệ 
1,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. 

Tuy nhiên, so với tiềm năng phát triển của nước ta, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn 
còn rất thấp, nhất là số người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện 
trong hai năm qua chỉ chiếm dưới 3% so với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện. Theo 
thống kê, số người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ gia đình nghèo năm 2018 - 2019 chỉ 
có 2.930 người, chiếm 1,05% và số người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHXH tự 
nguyện gần 4.400 người, chiếm 1,58% so với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện; năm 
2019 số người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ gia đình nghèo là hơn 6.500 người, chiếm 
1,13% và số người thuộc hộ gia đình cận nghèo là 9.700 người, chiếm 1,7% so với tổng số 
người tham gia BHXH tự nguyện. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Theo nhận định của BHXH Việt Nam, vẫn còn 
những hạn chế, vướng mắc về chính sách, mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia 
BHXH tự nguyện. Theo quy định về chính sách, hiện người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30%, 
tương ứng 46.200 đồng/tháng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, tương ứng 38.500 đồng/tháng; 
các đối tượng còn lại được hỗ trợ 10%, tương ứng 15.400 đồng/tháng. Số tiền hỗ trợ năm 
2018 là gần 25,5 tỷ đồng, năm 2019 gần 90,47 tỷ đồng và dự kiến năm 2020 là 170 tỷ đồng. 
Trong khi đó, thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu còn dài, đủ 20 năm trở lên và 
đủ 55 tuổi đối với nữ, đủ 60 tuổi đối với nam. 

Bên cạnh đó, sự quan tâm vào cuộc của một số chính quyền các cấp, các ngành và BHXH tại 
một số địa phương chưa quyết liệt; thu nhập của người dân còn thấp, không ổn định, trong khi 
hầu hết các địa phương chưa bố trí hỗ trợ thêm mức đóng ngoài mức quy định của Nhà nước 
cho người tham gia BHXH tự nguyện; người dân còn mong muốn Nhà nước có thêm chế độ, 
chính sách BHXH tự nguyện ngắn hạn khác, như: ốm đau, sinh con, tai nạn lao động - bệnh 
nghề nghiệp để có nhiều lựa chọn khi tham gia BHXH tự nguyện. 

Ðề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện 

Ðể hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 28 đặt ra, ngày 18-8-
2020 vừa qua, BHXH Việt Nam có Công văn số 2620 gửi Bộ Tài chính nghiên cứu trình 
Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người 
thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người dân có đủ khả năng tham gia BHXH tự 
nguyện, hạn chế số người đang tham gia nhưng vì không có điều kiện tiếp tục tham gia đã 
phải dừng đóng, hưởng BHXH một lần. Theo đó, đề nghị nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% 
đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối 
tượng còn lại. 

Theo Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại Công văn số 2602/UBVÐXH14 ngày 18-
3-2020 gửi Chính phủ về kiến nghị giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH đối với người lao 
động khu vực phi chính thức ở Việt Nam, cũng như dự kiến của BHXH Việt Nam về kế 
hoạch tài chính - ngân sách 5 năm, giai đoạn 2021-2025, nếu Nhà nước hỗ trợ theo mức đề 
nghị này thì: Số người tham gia BHXH tự nguyện dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 3,6 triệu 
người; đến năm 2030 dự kiến đạt 8,9 triệu người. Số tiền chi hỗ trợ tăng dần từng năm đến 
năm 2025 ở mức 1.167 tỷ đồng (chiếm 0,3% chi cho an sinh xã hội) và đến năm 2030 ở mức 
3.141 tỷ đồng (chiếm 0,71% chi cho an sinh xã hội). 

Có thể thấy, trong những năm qua, cùng với những nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp 
phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, cùng với việc nghiên cứu tiếp tục đổi mới trong 
công tác tổ chức thực hiện, phối hợp với bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung quy 
định của pháp luật về BHXH tự nguyện theo hướng giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH 
tự nguyện để được hưởng lương hưu; bổ sung các chế độ BHXH tự nguyện ngắn hạn linh 
hoạt; cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục chủ động đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp 



luật về BHXH tự nguyện để tăng tính hấp dẫn, tạo thuận lợi hơn nữa cho người tham gia 
nhằm mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. 

Theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng 
khóa XII về cải cách chính sách BHXH, đến năm 2021 có khoảng 35% lực lượng lao 
động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1%; đến năm 2025 có 
khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 
2,5% và đến năm 2030 có khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó 
BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5%... 

Nguyễn Khang 

 

 

  



Nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM 

Ngày đăng: 23/08/2020 
Mục: Xã hội 

Thêm 163.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Bảy tháng đầu năm cả nước có thêm 163.000 người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện để về già hưởng lương hưu. 

 “Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt 
buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đều giảm so với năm 2019. Tuy 
nhiên, nhờ vận dụng những giải pháp truyền thông sáng tạo, phù hợp, số người tham gia 
BHXH tự nguyện trong toàn ngành tiếp tục gia tăng…”. 

Lãnh đạo BHXH khẳng định như trên và cho rằng đây là “điểm sáng” trong công tác phát 
triển đối tượng của ngành bảo hiểm trong thời gian qua. 

Đổi mới nội dung tuyên truyền 

Theo BHXH, hiện cả nước có 737.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 163.000 người 
so với năm 2019, đạt 61,4% kế hoạch. Kết quả này là nhờ ngành bảo hiểm chủ động phối hợp 
với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội… tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 
bảo hiểm. 

Chẳng hạn như phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức hai lễ ra quân vận 
động người dân tại các địa phương trên toàn quốc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình… 

 

Các hoạt động tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện để về già nhận lương 
hưu. Ảnh: V.LONG 

Trong đó, ngành đã đổi mới nội dung tuyên truyền phong phú, đi sâu phản ánh về lợi ích, giá 
trị nhân văn của các chính sách BHXH, BHYT phù hợp với từng thời điểm, đặc biệt là thời 
điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Cạnh đó, BHXH Việt Nam triển khai có hiệu quả chiến dịch truyền thông cao điểm với chủ 
đề “Ngành BHXH chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19”. Trong đó, kịp 
thời cảnh báo, ngăn chặn tình trạng mạo danh cơ quan bảo hiểm thu mua sổ BHXH của người 
lao động để trục lợi bất chính trong đợt dịch COVID-19. 



Hỗ trợ, giám sát nhiều doanh nghiệp 

Dù vậy, BHXH Việt Nam nhận định dịch COVID-19 làm cho các đơn vị, doanh nghiệp trên 
cả nước gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm 
đóng BHXH, BHYT. Đến hết tháng 7, tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ một tháng trở 
lên) khoảng 20.682 tỉ đồng, chiếm 5,1% số phải thu. 

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố 
kịp thời thẩm định hồ sơ, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng bởi dịch đến hết năm 2020. 

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, tính đến hết ngày 30-6, số doanh nghiệp nộp hồ sơ được 
phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 
1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động, với số tiền khoảng 475 tỉ đồng. 

Cạnh đó, BHXH cũng không quên nhiệm vụ giám sát các doanh nghiệp trong việc đóng bảo 
hiểm. Đến tháng 7, ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 3.465 đơn vị, kịp thời phát hiện 
3.651 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia, 
hoặc đóng thiếu thời gian. Qua đó, truy thu số tiền gần 90 tỉ đồng. 

Đoàn Thanh tra bảo hiểm cũng ban hành 108 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số 
tiền phải thu là 7,5 tỉ đồng. Hiện số tiền xử phạt thu được là gần 5 tỉ đồng. 

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn 

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trong những tháng cuối năm BHXH 
Việt Nam tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai thực hiện giải pháp hỗ 
trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính 
phủ. 

Cùng với đó, ngành sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp nợ 
đọng, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi các khoản bảo hiểm; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm. 

Với kết quả đạt được, ngành cũng tiếp tục phối hợp với Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng 
thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công ích, đẩy mạnh 
việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ; quản lý chặt chẽ việc chi trả các 
chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. 

“Đặc biệt, chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa 
bệnh, đảm bảo thực hiện đúng dự toán Chính phủ giao năm 2020…”- BHXH nhấn mạnh. 

  



Nguồn: Báo Tây Ninh 

Ngày đăng: 23/08/2020 
Mục: CCHC 

https://baotayninh.vn/giai-doan-2011-2020-linh-vuc-cchc-dat-nhieu-ket-qua-kha-quan-
a126263.html 

Giai đoạn 2011-2020: Lĩnh vực CCHC đạt nhiều kết quả khả quan 

BTNO - Điểm nổi bật trong cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 là việc xây 
dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh, hướng đến xây dựng một nền 
hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 10 năm qua, công tác CCHC được cấp uỷ, chính quyền 
các cấp thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp mang 
tính đột phá trong công tác CCHC gắn với điều kiện và tình hình thực tế địa phương.  

Các cấp, các ngành luôn xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong quản lý, 
điều hành của từng cơ quan, đơn vị và các địa phương trên toàn tỉnh. Điểm nổi bật trong 
CCHC giai đoạn 2011-2020 là việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính 
công tỉnh, hướng đến xây dựng một nền hành chính tập trung, thống nhất, thông suốt, minh 
bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả… 

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai thí điểm nhiều mô hình chuyển giao Bộ phận Một cửa cấp huyện, 
cấp xã sang Bưu điện cùng cấp; chuyển giao toàn bộ nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên 
quan về đất đai tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung 
tâm Hành chính công tỉnh; thí điểm triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử trong giải 
quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên môi trường trong khâu tính thuế, xác định 
nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống 
Bưu điện… được người dân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. 

 

Người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Đối với công tác cải cách TTHC, chỉ số thành phần về lĩnh vực này của Tây Ninh được Bộ 
Nội vụ công bố và Văn phòng Chính phủ đánh giá cao (luôn đạt trên 90% của điểm tối đa 
theo quy định) trong xác định Chỉ số CCHC. 

Tính đến nay, tỉnh đã trang bị 100% hệ thống camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công 
tỉnh và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. 



Các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ được giám sát tập trung tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, 
HĐND và UBND tỉnh nhằm giám sát toàn bộ quá trình hoạt động, thực hiện của Bộ phận Một 
cửa các cấp, đồng thời đây là cơ sở quan trọng giúp cho tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Bộ phận Một cửa các cấp, đặc biệt là công tác CCHC trong thời gian tới. 

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa 
phương đã làm tốt công tác cải cách TTHC, phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn, tạo động 
lực thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp nên hiện nay môi trường kinh doanh của tỉnh đã khởi 
sắc rõ nét (xếp hạng 15/63 tỉnh, thành năm 2019). 

Điều này chứng tỏ các ngành, các cấp của tỉnh đã có sự thay đổi, cố gắng cải thiện rõ nét điểm 
số của các tiêu chí thành phần trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). TTHC được 
công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết gắn với quá trình hoạt động hiệu quả của 
Bộ phận Một cửa các cấp nhất là Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

TC 
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I. Tin Vietnam Post và các tin liên quan 

1. Các dịch vụ bưu điện: 

- Trong đợt dịch được gửi hồ sơ trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện 

- Niềm vui của người dân khi nhận tiền hỗ trợ 

2. Tin liên quan: 

- Tặng quà các điểm trường tại xã Bình Thành 

II. Quản lý Nhà nước: 

III. Tin các doanh nghiệp khác: 

- 25 năm hành trình vì an sinh xã hội 

- Bóc gỡ các vụ buôn ma túy qua đường chuyển phát nhanh 

IV. Tin quốc tế:  

- Amazon, Walmart và Target đang tận diệt ngành bán lẻ Mỹ trong mùa dịch Covid-19 

 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Chính Phủ 

Ngày đăng: 24/08/2020 
Mục: Trả lời công dân 

Trong đợt dịch được gửi hồ sơ trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện 

Bà Lê Đặng Hoàng Diệp (TPHCM) đi nước ngoài thăm người thân, có hẹn lĩnh bảo 
hiểm thất nghiệp vào giữa tháng 4/2020. Do dịch Covid-19, bà không thể về Việt Nam. 
Vậy bà có được xét là trường hợp bất khả kháng khi không thể trình diện đúng ngày và 
được cộng dồn bảo hiểm thất nghiệp hay không? 

 

Do dịch Covid-19, người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua 
đường bưu điện 

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau: 

Tại Khoản 2 Mục III Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp 
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho phép người lao động được gửi hồ sơ 
đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm 
hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu 
điện…) trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác 
nhận của UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. 

Nếu bà thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm tháng 4/2020 theo quy định nêu trên và tiếp tục 
thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng ở các tháng tiếp theo thì tiền trợ 
cấp thất nghiệp tháng chưa nhận (tháng 4/2020) bà có thể nhận cùng với tháng trợ cấp tiếp 
theo. 

Trường hợp bà không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm theo quy định thì sẽ bị tạm dừng 
hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động 
không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 và Khoản 2 
Điều 20 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ. 

 

 

  



Nguồn: Báo Điện Biên Phủ 

Ngày đăng: 24/08/2020 
Mục: Xã hội 

Niềm vui của người dân khi nhận tiền hỗ trợ 

Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp 
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo các 
phòng ban chuyên môn rà soát lập danh sách những đối tương được thụ hưởng trình 
UBND tỉnh phê duyệt. Và ngay từ giữa tháng 5, tại huyện Nậm Pồ đối tượng bảo trợ xã 
hội, người có công đã được nhận tiền hỗ trợ. Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung 
của mỗi người dân khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền. 

 

Cán bộ bưu điện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an huyện Nậm Pồ chi trả 
tiền hỗ trợ cho người dân xã Na Cô Sa. 

Theo quy định người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng 500 nghìn 
đồng/người/tháng (hưởng 3 tháng); hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng 250 nghìn 
đồng/người/tháng (hưởng 3 tháng). Là một trong những người đầu tiên được nhận tiền hỗ trợ, 
bệnh binh Khoàng Văn Nọi, bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ không giấu được xúc động; ông Nọi chia 
sẻ: Tôi đã ngoài 60 tuổi rồi, sức khỏe giảm nhiều nên chẳng giúp đỡ vợ con được mấy. Cứ trái 
gió trở trời là người đau nhức. Hàng tháng mọi sinh hoạt, chi phí trong gia đình đều phụ thuộc 
vào 3.000m2 ruộng và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được 
nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ, tôi rất vui vì sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước đến 
những người dân khó khăn như chúng tôi. 

Cùng chung niềm vui với gia đình bệnh binh Khoàng Văn Nọi là gia đình ông Sùng A Sáy, 
bản Pắc A 2, xã Na Cô Sa. Ông Sáy chia sẻ: Gia đình tôi có 7 khẩu thuộc hộ nghèo; 2 người 
con trai của tôi không may bị khuyết tật vận động bẩm sinh (không đi lại được). Mọi chi phí 
sinh hoạt của gia đình, tiền thuốc chỉ trông vào tiền hỗ trợ hàng tháng của 2 con bị khuyết tật 
và 5.000m2 lúa lương, ngoài ra không có thêm thu nhập gì. Nay được nhận tiền hỗ trợ cho hộ 
nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội (của 2 con bị khuyết tật) gia đình tôi được 6,750 triệu đồng. 
Tôi sẽ dùng số tiền hỗ trợ này đúng mục đích, ngoài việc mua các nhu yếu phẩm cần thiết cho 
gia đình (gạo, muối, thực phẩm...), tôi sẽ trích một phần để mua gia súc, gia cầm về gây 
giống. 



Để người dân sớm nhận được tiền hỗ trợ, công tác triển khai được các địa phương vào cuộc 
quyết liệt. Tiêu biểu trong số đó có xã Na Cô Sa. Ông Giàng A Tủa Chủ tịch UBND xã Na Cô 
Sa cho biết: Sau khi có Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về việc 
triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, xã đã chỉ đạo các bộ phận 
đoàn thể tổ chức rà soát danh sách các đối tượng xác nhận các điều kiện thuộc diện hỗ trợ, 
tránh trùng lặp, bảo đảm nguyên tắc mỗi người chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất và 
hỗ trợ đúng đối tượng. Qua rà soát trên địa bàn xã có 5.261 đối tượng được hưởng trợ cấp 
(trong đó, đối tượng bảo trợ xã hội 79 người; thuộc hộ nghèo 4.926 khẩu; hộ cận nghèo 256 
khẩu). Để bảo đảm công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách, xã đã niêm yết công khai 
danh sách hỗ trợ tại UBND xã để người dân được biết. Đến thời điểm hiện tại, 100% các đối 
tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn xã đã được nhận hỗ trợ. 
Trong quá trình chi trả người dân vui vẻ đón nhận, không xảy ra vướng mắc... 

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Việc 
triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được Phòng phối hợp với các 
xã rà soát đảm bảo đúng người đúng đối tượng tránh trùng, tránh sót. Sau đó trình UBND tỉnh 
phê duyệt, đến khi có quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh. Phòng đã phối 
hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức chi trả đến tận tay các đối tượng. Đến ngày 19/8 
huyện đã chi trả xong cho 21 đối tượng người có công, 833 đối tượng bảo trợ với số tiền 
1.283 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo đã chi trả được 31.210 khẩu với số tiền trên 23 tỷ 
đồng. Còn 5.615 khẩu thuộc 3 xã (Phìn Hồ, Nậm Nhừ, Chà Nưa) huyện dự kiến chi trả xong 
trước ngày 22/8, để giúp người dân sớm vượt qua khó khăn do đại dịch. 

Bài, ảnh: Anh Nguyễn 

 


