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Công nghệ 4.0 giúp lan toả mạnh mẽ giá trị, tinh thần nhân đạo 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này khi chia sẻ về hệ thống nhân đạo số 
(inhandao) của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại phiên khai mạc Hội nghị trực tuyến các 
nhà lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông Nam Á lần thứ 17, 
chiều 14/10. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không một tổ chức hay một quốc gia nào có thể tự giải quyết 
được đại dịch COVID-19 cũng như nhiều thách thức phi truyền thống khác. Ảnh: VGP/Đình 

Nam 

Đây là sự kiện quan trọng của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực 
Đông Nam Á và được luân phiên tổ chức thường niên tại các quốc gia, Hội nghị lần thứ 17 
được tổ chức với sự chủ trì của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Do tác động của dịch COVID-19 ở khu vực, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến 
với sự tham dự của trên 70 đại biểu, trong đó có 30 đại biểu tại điểm cầu Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng thế giới và khu vực đang chịu rất nhiều biến động 
trước các vấn đề an ninh phi truyền thống, trong đó có biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Đặc 
biệt, đại dịch COVID-19 đã đặt ra thách thức chưa từng có, kể từ cuộc Đại khủng hoảng 
những năm 1930, với nền kinh tế thế giới và cả với hệ thống nhân đạo. Đại dịch COVID-19 
đã và đang ảnh hưởng đến hầu hết mọi người trên thế giới và có thể đẩy hàng triệu, thậm chí 
hàng trăm triệu vào cảnh khốn khó, cùng cực nếu chúng ta không có các biện pháp hữu hiệu. 

Các Chính phủ trên thế giới, trong đó có Việt Nam, không chỉ cố gắng chống dịch mà đã có 
nhiều gói cứu trợ, và các giải pháp hỗ trợ đến những người đang bị ảnh hưởng bởi dịch. Cùng 
nỗ lực của các Chính phủ, hoạt động nhân đạo hơn bao giờ hết càng cấp thiết. 

Trong bối cảnh đó, Hội nghị rất có ý nghĩa, là thông điệp hết sức mạnh mẽ đối với hệ thống 
các hội chữ thập đỏ, phong trào nhân đạo trong toàn khu vực. 

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, đồng hành và hoàn toàn thống 
nhất với mục đích, tôn chỉ của Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành sứ mệnh cao cả trong các 
hoạt động nhân đạo, lan toả giá trị và tinh thần nhân đạo ra toàn xã hội. 



Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cùng Chính phủ, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, và các tổ chức xã hội đã  huy động mọi tổ chức, toàn nhân dân cùng tham 
gia thực hiện các biện pháp chống dịch, chung tay hỗ trợ lực lượng chống dịch cũng như 
những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, qua đó đã giúp hàng triệu người Việt Nam bớt khó 
khăn. 

Bên cạnh đó, dù còn nghèo nhưng Việt Nam luôn chia sẻ, ủng hộ các nước trong công tác 
phòng, chống dịch. Những món quà từ Việt Nam gửi đi nhiều nước, tuy nhỏ về giá trị vật 
chất, nhưng đó là tấm lòng của nhân dân Việt Nam, trong đó có những tình nguyện viên, cán 
bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

“Đại dịch COVID-19 cũng như nhiều thách thức phi truyền thống khác cho thấy không một tổ 
chức hay một quốc gia nào có thể tự giải quyết được mà chúng ta phải có sự hợp tác trên quy 
mô toàn cầu, trước hết trong từng khu vực”, Phó Thủ tướng nói. 

Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã cùng các nước thành viên xây dựng 
nhiều sáng kiến khu vực nhằm tăng cường sự hỗ trợ giữa các nước, giữa Chính phủ các nước 
với các tổ chức nhân dân, hiệp hội. Một loạt các sáng kiến nêu ra trong quá trình chống dịch 
COVID-19 vừa qua như thiết lập Quỹ ứng phó dịch COVID-19, Kho dự phòng vật tư y tế 
khẩn cấp khu vực, Quy trình chuẩn ứng phó dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi kinh tế tổng 
thể,… đã được các hội nghị của ASEAN thông qua và các nước thành viên đang tổ chức thực 
hiện. 

Phó Thủ tướng mong muốn hội chữ thập đỏ ở các quốc gia cùng đồng hành với chính phủ để 
các sáng kiến này của ASEAN được thực hiện một cách có hiệu quả nhất, đóng góp vào sự 
phát triển của khu vực và hoạt động của phong trào nhân đạo trên toàn thế giới. 

Để ứng phó hiệu quả hơn với các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, dịch 
bệnh… Phó Thủ tướng cho rằng việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 là rất cần thiết. 

Vừa qua, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ KH&CN, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Ngân 
hàng Quân đội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chính thức vận hành hệ thống nhân đạo số 
(inhandao) để quản lý đồng bộ mọi hoạt động nhân đạo trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tất cả 
các địa chỉ nhân đạo trên toàn quốc được kết nối trực tiếp đến những người mong muốn được 
chia sẻ, giúp đỡ. Tất cả những tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo đều biết được 
trực tiếp sự trợ giúp của mình sẽ đi đến đâu, mang lại kết quả ra sao. 

“Tôi hy vọng rằng từ kinh nghiệm này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng như hội chữ thập đỏ 
các nước sẽ đưa ra nhiều sáng kiến để cùng với chính phủ, chính quyền các cấp, doanh nghiệp 
làm cho các hoạt động nhân đạo được phát triển hiệu quả hơn, làm cho các giá trị nhân đạo 
được lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội”, Phó Thủ tướng trao đổi và nhắc lại cam kết của 
Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phong trào Chữ thập 
đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế góp phần xây dựng khu vực và thế giới hòa bình, họp tác, 
thịnh vượng và trên hết làm lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần, giá trị nhân đạo đến tất cả mọi 
người. 

Trong 2 ngày, Hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ 
khu vực Đông Nam Á lần thứ 17 sẽ rà soát, cập nhật kết quả thực hiện các cam kết và ưu tiên 
được thông qua tại Hội nghị lần thứ 16 tổ chức tại Philippines (năm 2019), nghe báo cáo và 
thảo luận về hoạt động của Mạng lưới Gây quỹ; Mạng lưới Thanh niên; Mạng lưới Di cư; 
Mạng lưới Phòng chống HIV/AIDS; Mạng lưới về công tác Bảo vệ, Giới và hòa nhập xã hội; 
Diễn đàn khu vực về tăng cường khả năng chống chịu và cộng đồng an toàn (CSDF); một số 
mô hình và phương thức hoạt động mới của các hội quốc gia, trong đó có mô hình đầu tư dựa 
trên cảnh báo trong phòng chống thiên tai, chương trình cứu trợ bằng tiền mặt,… 



Đặc biệt, trong ngày họp đầu tiên, Hội nghị sẽ dành phần lớn thời gian để các hội quốc gia 
đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và ứng phó đại dịch COVID-19, 
những tác động kinh tế-xã hội của đại dịch COVID-19 đối với các nước trong khu vực và các 
hội quốc gia, việc thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch giữa các hội, 
cũng như những sáng kiến và phương hướng hợp tác khu vực để ứng phó hiệu quả hơn với đại 
dịch và các thảm họa khẩn cấp khác. 

Đình Nam 

 

 

  



Nguồn: Báo Gia Lai 

Ngày đăng: 15/10/2020 
Mục: Thời sự 

Khảo sát về thí điểm đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Chiều 14-10, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do ông Ngô Hải Phan-Cục trưởng 
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh 
Gia Lai để khảo sát, lấy ý kiến về việc thí điểm đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, 
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo 
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.  

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND TP. Pleiku, huyện Mang 
Yang và Ia Grai; Bưu điện tỉnh; UBND xã Ia Tô (huyện Ia Grai), xã Đak Yă (huyện Mang 
Yang) và các phường: Ia Kring, Trà Bá, Tây Sơn (TP. Pleiku). 

  

 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Hồng Thi 

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện đổi mới 
cơ chế giải quyết TTHC trên địa bàn. Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính 
thức đi vào hoạt động từ ngày 4-9-2018. Khi mới thành lập, Trung tâm có 20 sở, ban, ngành 
với 21 cán bộ, công chức, viên chức đến thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. 
Tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã triển khai mô hình một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết TTHC; 17/17 UBND các huyện, thị xã, thành phố và 220/220 UBND 
các xã, phường, thị trấn đã triển khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông”. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cung cấp được 320 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 160 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4. Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ xây dựng thêm 79 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 và nâng cấp thêm 92 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lên mức độ 4, 
nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 331... 

Hội nghị cũng đã nghe thành viên đoàn khảo sát trình bày dự thảo phương án thí điểm đổi 
mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nêu thực trạng 
hệ thống một cửa điện tử và đề xuất mô hình, kiến trúc hệ thống một cửa điện tử liên thông. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan đánh giá cao sự 
đổi mới trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Gia Lai thời gian qua; đồng 



thời khẳng định, những kết quả mà tỉnh đạt được sẽ góp phần giúp Văn phòng Chính phủ 
hoàn thiện Đề án liên quan. 

Ông Ngô Hải Phan cũng đề nghị thời gian đến, tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn 
người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận trả kết quả tại nhà bằng dịch vụ bưu 
chính công ích; phát huy vai trò của bưu điện cấp xã; đổi mới với phương châm “chậm mà 
chắc”; nâng cao cơ sở hạ tầng thông tin và nguồn nhân lực; tăng cường triển khai “liên thông 
dọc”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. 

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh, Bộ phận một cửa của UBND TP. Pleiku và phường Tây Sơn (TP. Pleiku). 

HỒNG THI 

 

  



Nguồn: Báo Lạng Sơn 

Ngày đăng: 15/10/2020 
Mục: Xã hội 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh “Tăng tốc” cuối năm 

Từ tháng 10/2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã triển khai, quán triệt thực hiện các 
giải pháp đồng bộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 

Đến hết tháng 9/2020, toàn tỉnh có 749.625 người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 99,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 8.248 người 
(1,1%) so với cùng kỳ năm 2019. 

Bà Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Năm 2020, mặc dù dịch Covid-
19 gây ảnh hưởng từ đầu năm nhưng BHXH tỉnh đã tăng cường các biện pháp để khai thác, 
phát triển đối tượng tham gia. Trong đó chỉ đạo BHXH các huyện, các đại lý thu chú trọng 
đổi mới và tích cực tuyên truyền chính sách bảo hiểm; tăng cường thanh, kiểm tra tại các đơn 
vị sử dụng lao động; phối hợp chặt chẽ với bưu điện trong việc phát triển và quản lý đối tượng 
tham gia trên địa bàn tỉnh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 

 

Cán bộ BHXH huyện Hữu Lũng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân 
trên địa bàn xã Sơn Hà 

Thực hiện chỉ đạo BHXH tỉnh, thời gian qua, BHXH huyện Đình Lập đã triển khai nhiều giải 
pháp để khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bà 
Nông Thị Mơ, Giám đốc BHXH huyện Đình Lập cho biết:  BHXH huyện đã tham mưu cho 
UBND huyện ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo phát triển đối tượng, xây dựng kế 
hoạch phát triển đối tượng. Theo đó thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho hệ thống 
các đại lý và UBND các xã, thị trấn, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho viên 
chức, lao động hợp đồng của đơn vị theo tinh thần chỉ đạo của BHXH tỉnh. Cùng với đó, tập 
trung phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến các xã, thị 
trấn, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

Với những giải pháp đó, 9 tháng qua, BHXH huyện Đình Lập đã phát triển đối tượng đăng ký 
tham gia BHXH tự nguyện được 266 người, nâng tổng số người đang quản lý trên địa bàn 
huyện lên 871/1.113 người, đạt 78,26% so với kế hoạch được giao. 

Cùng với nỗ lực của Đình Lập, thời gian qua, Hữu Lũng cũng là huyện có nhiều giải pháp, 
cách làm hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Bà Nguyễn Thị Mai 



Hương, Phó Giám đốc BHXH huyện Hữu Lũng cho biết: Thực hiện các chỉ tiêu được giao, 
thời gian qua, BHXH Hữu Lũng đã tăng cường khai thác, mở rộng đơn vị tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN, trong đó tập trung khai thác đối với các doanh nghiệp và đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện; tiếp tục rà soát đối tượng đã thoát nghèo, cận nghèo để khai thác đối tượng 
BHYT. Đồng thời tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bưu 
điện huyện Hữu Lũng tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện tới người dân tại 
các khu, thôn, xã. Hết tháng 9/2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa 
bàn huyện là 115.559 người, bằng 101,3% so với cùng kỳ năm 2019; bằng 100,4% so với kế 
hoạch giao năm 2020. 

Cùng với sự khẩn trương triển khai nhiều giải pháp của BHXH các huyện, hiện nay, các 
phòng chuyên môn của BHXH tỉnh đang đẩy nhanh các công việc để hoàn thành kế hoạch 
được giao. Từ nay đến hết năm 2020, BHXH tỉnh phải phát triển thêm 6.579 đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN, mặc dù khó khăn nhưng tin rằng, với sự chủ động, tích cực của 
từng đơn vị trong thực hiện chỉ tiêu của toàn ngành, BHXH tỉnh sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu 
BHXH Việt Nam giao. 

THANH HUYỀN 

 

 

 

  



Nguồn: Sở nội vụ Bắc Giang 

Ngày đăng: 15/10/2020 
Mục: Tin tức 

Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn  
tỉnh Bắc Giang 

Trong thời gian qua, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả 
tích cực, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi 
giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước, thông qua các giải pháp chủ yếu như 
sau: 

 

Ảnh minh họa: internet 

Một là, kiểm soát chặt chẽ TTHC thuộc thẩm quyền. 

Hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch kiểm soát TTHC theo 
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.003 TTHC thuộc thẩm quyền, trong đó: cấp tỉnh 
1.577 TTHC, cấp huyện 298 TTHC, cấp xã 128 TTHC. 

Hai là, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; công bố, 
niêm yết công khai TTHC. 

Kịp thời chỉ đạo việc rà soát, đánh giá và thực hiện đơn giản hóa TTHC. Giai đoạn 2016-
2020, các sở, ngành đã rà soát 157 TTHC thuộc 10 nhóm lĩnh vực, đề nghị thông qua phương 
án đơn giản hóa 89 TTHC thuộc 14 lĩnh vực. Hằng năm, thường xuyên rà soát, cắt giảm thời 
gian giải quyết từ 25-30% đối với các TTHC có thời hạn từ 15 ngày trở lên; năm 2017 cắt 
giảm thời gian đối với 162/1.799 TTHC, năm 2018 và 2019 cắt giảm thời gian đối với 
626/2.166 TTHC trong các lĩnh vực như: kế hoạch và đầu tư, xây dựng, công thương, tư pháp, 
y tế, giáo dục và đào tạo ... Thực hiện số hóa, mẫu hóa với 2.200 TTHC thường xuyên phát 
sinh hồ sơ. 

Thực hiện tốt việc công bố, công khai TTHC: Từ năm 2016 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh ban 
hành 102 quyết định công bố công khai 8.748 TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 
100%, trong đó: ban hành mới: 5.345 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế: 822 TTHC; hủy bỏ, 



bãi bỏ: 2.130 TTHC. Các TTHC sau khi công bố được cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Trang thông tin điện tử và Phần mềm một cửa điện tử. 
Niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp 
xã theo quy định. 

Ba là, chú trọng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực 
hiện giải quyết TTHC “4 tại chỗ”, “5 tại chỗ”. 

Từ ngày 01/9/2016, Trung tâm hành chính công tỉnh được thành lập và đưa vào hoạt động. 
Trung tâm là nơi tiếp nhận và trả kết quả của 18 sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, 04 cơ quan 
Trung ương ngành dọc (Bảo hiểm xã hội tỉnh 09 TTHC, Công an tỉnh 22 TTHC, Cục Thuế 
tỉnh 163 TTHC, Điện lực 26 TTHC). Năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã cung cấp thêm 03 
dịch vụ (tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; thu ngân sách nhà 
nước thuộc Ngân hàng Quân đội MB; bộ phận hỗ trợ TTHC) để phục vụ người dân, doanh 
nghiệp. Hiện nay có 06 cơ quan thực hiện giải quyết TTHC “4 tại chỗ”, “5 tại chỗ” với 67 
TTHC gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bảo hiểm xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Triển khai ứng dụng Zalo trong 
giải quyết TTHC tại Trung tâm, đến nay, thu hút trên 18.000 lượt quan tâm và sử dụng. 

UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành 
chính công; UBND cấp huyện, cấp xã đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận 
một cửa cấp huyện, cấp xã bảo đảm đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC (trước đây là Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg). 

Bốn là, ứng dụng Phần mềm một cửa điện tử liên thông (nay là Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử liên thông 3 cấp) để nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng kiểm soát việc 
giải quyết TTHC của các cơ quan, địa phương. 

Từ năm 2015, được sự tài trợ của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), tỉnh Bắc 
Giang đã tích cực triển khai xây dựng, đưa vào ứng dụngPhần mềm một cửa điện tử liên 
thông trong giải quyết TTHC. Năm 2019, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông 
hoàn thành chuẩn hóa Hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông, chính thức áp dụng ở 03 
cấp (tỉnh, huyện, xã) từ ngày 01/01/2020, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC 
nhanh chóng, thuận tiện, có thể kiểm soát toàn bộ quy trình từ khi tiếp nhận, chuyển các bộ 
phận chuyên môn giải quyết đến khi kết thúc quy trình giải quyết, trả kết quả cho người dân, 
doanh nghiệp. 

Năm là, thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Cổng Dịch vụ công (DVC) cấp tỉnh đáp ứng các tiêu 
chuẩn kỹ thuật theo quy định của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố và đưa vào thực 
hiện 176 DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó: có139 DVC của các sở, ngành, 29 
DVC cấp huyện và 08 DVC cấp xã, đồng thời tích hợp liên thông với Cổng DVC quốc gia. 
Tính đến tháng 9/2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công là 78.025 hồ sơ, đã giải quyết 21.502 hồ sơ, đạt tỷ lệ 27,6% (vượt 
chỉ tiêu quy định là 25%). Một số cơ quan có số lượng hồ sơ trực tuyến cao như: Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính … 

Sáu là, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

Ngay sau khi Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
được ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh đã sớm ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, cấp 
huyện, cấp xã triển khai thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
Bưu chính công ích. Đồng thời, ban hành các quyết định công bố TTHC tiếp nhận, trả kết quả 
giải quyết qua dịch vụ bưu chính với tổng số 1.742 TTHC (cấp tỉnh: 1.506 TTHC, cấp huyện: 



161 TTHC, cấp xã: 75 TTHC). Kết quả đến nay, đã tiếp nhận 70.566 hồ sơ và trả kết quả 
204.752 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bảy là, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí; bố trí công chức làm việc tại Trung 
tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. 

UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng, trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc, 
phương tiện làm việc hiện đại tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp 
huyện, cấp xã để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết 
TTHC. 

Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã xem xét, lựa chọn, bố trí công chức có trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, có tinh thần trách 
nhiệm cao, thái độ, tác phong phục vụ để làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp. Tính đến 
tháng 6/2020, toàn tỉnh có 881 công chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp (100% đạt 
chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định từ trung cấp trở lên), trong đó: Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 27 người, Bộ phận một cửa cấp huyện 136 người, Bộ phận một cửa cấp xã 
718 người. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết nâng mức phụ cấp và hỗ trợ 
trang phục cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa ở địa phương. 

Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, thông tin, tuyên truyền. 

Hằng năm, Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa 
phương, trong đó, tập trung kiểm tra việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, 
khắc phục tình trạng giải quyết TTHC quá hạn.Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra 
đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Các 
cuộc kiểm tra đều được lập biên bản, ghi rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế 
và kịp thời có kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm quy định để nâng cao ý thức trách 
nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. 

Chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều 
hình thức như: trên cổng thông tin điện tử tỉnh; trang thông tin điện tử cơ quan, địa phương; 
trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về 
TTHC và Dịch vụ công trực tuyến; phát hành các đoạn phim ngắn hướng dẫn thực hiện 
TTHC… để nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Sự quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong thời gian qua đã góp phần 
nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà 
nước (SIPAS) trong tỉnh Bắc Giang, cụ thể như: 

- Chỉ số SIPAS cấp tỉnh năm 2018 đạt 82,45%, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; năm 2019 đạt 89,18%, xếp thứ 09/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.. 

- Chỉ số SIPAS bình quân năm 2018 của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đạt 98,54%, các 
huyện, thành phố đạt 97,97%; SIPAS bình quân năm 2019 của các sở, cơ quan thuộc UBND 
tỉnh đạt 89,87%, cấp huyện đạt 86,33%. Tính đến năm 2019, mức độ hài lòng của người dân 
và doanh nghiệp về TTHC đạt tỷ lệ 94,8%; sự hài lòng của người dân đối với lĩnh vực giáo 
dục công đạt 84,89%; lĩnh vực y tế công đạt 82%./. 

 

  



Nguồn: Viettimes 

Ngày đăng: 14/10/2020 
Mục: Xã hội 

Phở gà, nem cuốn, bún thang, bún chả Hà Nội lên tem 

Với phong cách tả thực, các món ăn được tiếp cận dưới hai góc nhìn: góc nhìn từ cận cảnh 
được thể hiện chi tiết bằng ánh sáng, màu sắc, nguyên liệu và góc nhìn tổng thể từ trên xuống 
thể hiện cách sắp đặt, trình bày món ăn.  

Là một trong các vùng văn minh lúa nước, ẩm thực Việt Nam chủ yếu phát triển, sáng tạo trên 
các chế phẩm từ lúa gạo, đặc biệt là các món ăn dạng sợi. Kết hợp với thực phẩm và gia vị 
đặc trưng, cùng cách chế biến giản dị nhưng không kém phần tinh tế, đã tạo nên những món 
ăn không thể hòa lẫn của Ẩm thực Việt Nam. 

Sự tinh túy trong ẩm thực Việt Nam thể hiện ở cách người Việt thưởng thức món ăn bằng ngũ 
quan: Thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác. Đã ăn thì mắt phải nhìn thấy màu 
sắc món ăn, cách trình bày món ăn đẹp, răng phải chạm vào món ăn, mũi phải ngửi được mùi 
vị hấp dẫn, lưỡi phải cảm nhận được, tai phải nghe được tiếng nhai thức ăn. 

Trước hết, món ăn phải được trình bày đẹp, giữ được màu sắc đặc trưng của nguyên liệu, đây 
là yếu tố quan trọng tạo sự hấp dẫn của món ăn. Tiếp theo, món ăn phải dạy mùi lan tỏa trong 
không khí, rồi phải cảm nhận được âm thanh sống động của món ăn được tạo ra trong khi 
thưởng thức và sự tận hưởng hương vị món ăn. Cuối cùng là cảm giác hạnh phúc khi được 
chạm vào món ăn. 

Bộ tem “Ẩm thực Việt Nam” mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát hành gồm 04 mẫu, 
giới thiệu “Phở gà”, “Nem cuốn”, “Bún chả”, “Bún thang” với giá mặt từ 4.000 đồng đến 
12.000 đồng. 

Bộ tem có khuôn khổ 43x32mm, do họa sĩ Tô Minh Trang và Phạm Trung Hà -Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam thiết kế. Với phong cách tả thực, các món ăn được tiếp cận dưới hai góc 
nhìn: góc nhìn từ cận cảnh được thể hiện chi tiết bằng ánh sáng, màu sắc, nguyên liệu, và góc 
nhìn tổng thể từ trên xuống thể hiện cách sắp đặt, trình bày món ăn. Nền tem được cách điệu 
hình ảnh phố cổ Hà Nội vẽ nét và hình ảnh lá chuối vừa mang tính trang trí, vừa là biểu tượng 
trong văn hóa ẩm thực của người Việt. 

Bộ tem được phát hành vào ngày 10/10/2020 và được cung ứng trên mạng Bưu chính công 
cộng từ ngày 10/10/2020 đến ngày 30/6/2022.    

  



Mẫu tem mới được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành: 

 
 

  

 

  



Nguồn: Thanh tra 

Ngày đăng: 14/10/2020 
Mục: Đời sống 

Hết năm 2020, phấn đấu vận động thêm 455.000 người tham gia BHXH tự nguyện 

Tính đến tháng 9/2020, cả nước đã có 844.741 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự 
nguyện, đạt 70,43% kế hoạch và tăng 381.636 người so với cùng kỳ năm 2019. Để hoàn thành 
chỉ tiêu được giao, toàn ngành BHXH Việt Nam phấn đấu vận động thêm trên 455.500 người 
tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet 

Mặc dù có dấu hiệu chững lại… 

Theo ông Dương Văn Hào, Trưởng ban Thu và Sổ thẻ (BHXH Việt Nam), số người tham gia 
BHXH tự nguyện tăng, nhưng so với những tháng trước thì đang có dấu hiệu chững lại. 

Cụ thể, thời điểm tháng 6 phát triển được trên 70.000 người tham gia; tháng 7 tăng 66.000 
người so với tháng 6; tháng 8 tăng trên 48.000 người so với tháng 7 và đến tháng 9 chỉ tăng 
thêm được 58.000 người. 

Đáng chú ý, bên cạnh những BHXH địa phương tích cực, chủ động trong tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền cũng như phối hợp với các sở, ngành chức năng, thì vẫn còn một số địa 
phương chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ... 

Theo dự báo, nếu tốc độ phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện như trên, toàn ngành 
khó có thể hoàn thành được chỉ tiêu của năm 2020. Do đó, ông Hào cho rằng, BHXH các địa 
phương cần phải đặc biệt lưu tâm, chủ động vào cuộc triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề 
ra. 

Ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-
TB&XH) cho biết, tính đến hết năm 2019, cả nước có 15,8 triệu người tham gia BHXH, 
chiếm 32,2% lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH 
tự nguyện là 574 nghìn người, chiếm 1,2% LLLĐ trong độ tuổi. Con số này đã giúp chúng ta 
hoàn thành kế hoạch sớm hơn một năm so với chỉ tiêu đặt ra đối với phát triển BHXH tự 
nguyện tại Nghị quyết số 28-NQ/TW. 

Tuy nhiên, ngay đầu năm 2020, trong quý I, quý II, dịch Covid-19 có những ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến đời sống xã hội của nước ta. Các doanh nghiệp lao đao… dẫn đến nhiều người lao 
động phải tạm thời nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao 
động… 



Từ đó, dịch ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 
nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng trong năm nay. 

… tham gia BHXH tự nguyện vẫn tăng trưởng dương 

Báo cáo của BHXH Việt Nam đưa ra tại hội nghị giao ban trực tuyến với 63 điểm cầu địa 
phương tháng 10/2020 cho thấy, tính đến hết tháng 9/2020, cả nước có trên 15,5 triệu người 
tham gia BHXH (đạt 31,5% LLLĐ trong độ tuổi); có gần 13 triệu người tham gia tham gia 
BH thất nghiệp (đạt 26,2% LLLĐ trong độ tuổi); trên 86,7 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ 
lệ bao phủ 89,6% dân số). 

Riêng BHXH tự nguyện, cả nước đã có 844.741 người tham gia, đạt 70,43% kế hoạch và tăng 
381.636 người so với cùng kỳ năm 2019 

Như vậy, so với cuối năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT có tăng trưởng 
dương, nhưng số người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp lại giảm.  

Theo tính toán, để đạt được chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01 và kế hoạch đề ra 
của ngành BHXH Việt Nam năm 2020, trong 3 tháng cuối năm, toàn ngành cần phải phát 
triển thêm trên 1,7 triệu người tham gia BHXH; trên 1,3 triệu người tham gia BH thất nghiệp. 

Với BHYT, để đạt tỷ lệ bao phủ 90,7% dân số theo kế hoạch, cũng cần thu hút thêm trên 1,3 
triệu người tham gia. Mục tiêu này đòi hỏi cần phải có sự tập trung, quyết liệt thực hiện đồng 
bộ các giải pháp và sự nỗ lực lớn của toàn ngành. 

Ông Trần Chí Trung, Trưởng Ban Dịch vụ Tài chính - Bưu chính (Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam - VNPost) cho hay, công tác triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện ở các địa phương của Bưu điện Việt Nam gặp không ít khó khăn khi gánh chịu những 
tác động của dịch Covid-19. 

Hiện nay, kênh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chính của Bưu điện Việt Nam 
là thông qua tổ chức hội nghị tuyên truyền. 

Tuy vậy, đại diện Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH) nhận định, những khó khăn trên đây là ngắn 
hạn. Cùng với việc từng bước kiểm soát được dịch bệnh ở trong nước và trên thế giới, những 
nỗ lực của Chính phủ trong khôi phục lại nền kinh tế, phục hồi sức khỏe của doanh nghiệp sau 
dịch bệnh, sự quyết tâm của các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện chính sách, các chỉ tiêu 
về phát triển đối tượng tham gia BHXH trong năm 2020 tiếp tục được giữ vững, và phấn đấu 
hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. 

Ông Trần Hải Nam cho hay, phát triển mở rộng phạm vi bao phủ của BHXH là mục tiêu
trước mắt và lâu dài để hướng tới BHXH toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người lao
động. Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương
Khóa XII về cải cách chính sách BHXH, theo đó Trung ương đã đặt ra các mục tiêu. 

Cụ thể, đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia
BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện
chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi. 

Đến năm 2025, khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông
dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực
lượng lao động trong độ tuổi. 

Đến năm 2030, khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông
dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực
lượng lao động trong độ tuổi.  

Kiên Trung 

 


