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Nguồn: Thiên nhiên 

Ngày đăng: 10/11/2020 
Mục: Sống xanh 

Phát hành bộ tem bưu chính góp phần bảo tồn loài chim bói cá 

Góp phần bảo tồn loài chim bói cá và giới thiệu sự đa dạng sinh học ở Việt Nam, Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam sẽ phát hành bộ tem bưu chính “Chim bói cá”. 

Bộ tem chuyên đề này do họa sỹ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế và 
gồm 3 mẫu (khuôn khổ vuông 37x37mm) và 1 blốc (khuôn khổ 150x100mm). Bộ tem giới 
thiệu các loài: Bồng chanh đỏ, Bồng chanh rừng, Sả mỏ rộng và Sả đầu đen với giá mặt lần 
lượt là 4.000 đồng, 4.000 đồng, 4.500 đồng và 15.000 đồng. 

Bói cá là một nhóm các loài chim có kích thước nhỏ và màu sắc rực rỡ thuộc bộ sả, gồm ba 
họ là Alcedinidae (họ bồng chanh), Halcyonidae (họ sả) và Cerylidae (họ bói cá). Loài chim 
này phân bố rộng khắp các lục địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhóm này có khoảng 
90 loài chim mang đặc điểm chung là đầu to, màu sắc đa dạng, mỏ nhọn và dài, chân ngắn, 
lùn. Phần lớn các loại chim này sống trong môi trường nhiệt đới, một số ít được tìm thấy 
trong các khu rừng. Thức ăn chính của chúng là cá và các loài động vật không xương sống 
nhỏ. 

 

Bộ tem gồm 03 mẫu và 01 blốc (Ảnh: ictvietnam.vn) 

Với thị giác nhạy bén cùng chiếc mỏ nhọn, các loài chim bói cá săn mồi chuẩn xác bằng cách 
lao đầu từ trên không trung xuống mặt nước với tốc độ rất nhanh, dùng mỏ cặp cá nhấc lên 
khỏi mặt nước. Chim bói cá thường làm tổ trong hốc đất. Hiện nay, một số chủng loại chim 
bói cá đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng nên việc bảo tồn là vấn đề được nhiều quốc 
gia quan tâm. 

Được biết, trước đó, Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem mã số 727 “Chim bói cá” vào 
ngày 11/3/1996 gồm 05 mẫu giới thiệu các loài bói cá: sả đầu nâu, bói cá lớn, bồng chanh, sả 
hung, bói cá nhỏ. 

Bộ tem bưu chính “Chim bói cá” sẽ được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 
chính thức phát hành đến ngày 30/6/2022. 



Nguồn: Dân Việt 

Ngày đăng: 11/11/2020 
Mục: Sống khỏe 

Gần 892.000 người tham gia BHXH tự nguyện 

BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 10/2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 
891.500 người tham gia, trong đo Bưu điện phát triển mới được khoảng 286.000 người. 

BHXH Việt Nam vừa có Công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc phát triển 
người tham gia BHXH tự nguyện. 

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, cùng với hệ thống đại lý thu, Bưu điện các tỉnh, thành 
phố (Bưu điện tỉnh) đã phối hợp với BHXH tỉnh triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận 
động nên số người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tăng cao hơn so với năm 2019. tính 
đến hết tháng 10/2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 891.500 người tham gia, trong 
đo Bưu điện phát triển mới được khoảng 286.000 người. 

 

Lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện do BHXH Việt Nam 
phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát động 

Một số địa phương đã đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện do 
BHXH Việt Nam giao, như: Long An 144,3%, Hậu Giang 136,1%, Vĩnh Long 130,7%, 
Quảng Trị 120%, Đắk Nông 113%...  

Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
vẫn chưa đạt hiệu quả cao, thậm chí có tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện thấp như: 
Hải Phòng 24,6%, Bà Rịa-Vũng Tàu 35,6%, Thừa Thiên-Huế 41,9%, TP.HCM 42,7%, Hà 
Nội 44,6%... 

Do đó, trong thời gian còn lại của năm 2020, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện tỉnh tích cực phối hợp với BHXH tỉnh quyết liệt thực hiện 
các giải pháp để duy trì, phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện; đảm bảo hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện năm 
2020 đã thống nhất với BHXH Việt Nam (phấn đấu tăng mới 400.000 người). 



http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/phat-trien-ben-vung-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-
329726.html 

Phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện 

Từ nay đến hết năm, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ các 
giải pháp nhằm duy trì, phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện; đảm bảo 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển mới người tham gia BHXH tự 
nguyện năm 2020. 

Ngày 6/11/2020, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 3516/BHXH-TST về việc phát triển 
người tham gia BHXH tự nguyện gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Công văn số 3516/BHXH-TST nêu rõ, thời gian qua, cùng với hệ thống đại lý thu, bưu điện 
các tỉnh, thành phố đã phối hợp với cơ quan BHXH triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận 
động nên số người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế tăng cao hơn so với năm 
2019. 

Chỉ tính riêng BHXH tự nguyện, đến hết tháng 10/2020 đã có 891,5 nghìn người tham gia, 
trong đó bưu điện phát triển mới được khoảng 286 nghìn người. 

Đáng chú ý, một số địa phương đã phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện đạt và vượt 
chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao như: Long An đạt 144,3%, Hậu Giang đạt 136,1%, Vĩnh Long 
đạt 130,7%, Quảng Trị đạt 120%, Đắk Nông đạt 113%...  

Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
vẫn chưa đạt hiệu quả cao, thậm chí có tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện thấp như: 
Hải Phòng đạt 24,6%, Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 35,6%, Thừa Thiên-Huế đạt 41,9%, TP. Hồ Chí 
Minh đạt 42,7%, Hà Nội đạt 44,6%... 

Để đảm bảo mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, trong thời gian còn lại 
của năm 2020, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện 
tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với cơ quan BHXH quyết liệt thực hiện các giải pháp để duy 
trì, phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện. 

Qua đó, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển mới người tham gia 
BHXH tự nguyện năm 2020 đã thống nhất với BHXH Việt Nam với mục tiêu phấn đấu tăng 
mới 400 nghìn người. 

Thu An 

  



Nguồn: Tiền phong 

Ngày đăng: 11/11/2020 
Mục: Kinh tế 

Toạ đàm trực tuyến: Để Bảo hiểm xã hội tự nguyện thêm sức hút 

Để bạn đọc hiểu hơn về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, cũng như đề 
xuất, gợi ý các giải pháp để loại hình BHXH này thu hút hơn với người lao động phi 
chính thức, Báo Tiền Phong phối hợp cùng BHXH Việt Nam tổ chức buổi Toạ đàm trực 
tuyến về BHXH tự nguyện, dự kiến diễn ra từ 10h ngày 13/11/2020. 

Chính sách BHXH tự nguyện được xây dựng để người lao động khu vực phi chính thức tham 
gia tiết kiệm tài chính khi còn sức khoẻ nhằm tự lo cho mình có lương hưu khi về già, đảm 
bảo mỗi người chủ động về tài chính trong cuộc sống, không phải trông cậy vào nguồn tài 
chính hỗ trợ từ con cháu. Cùng với đó, để đạt được mục tiêu BHXH toàn dân thì không thể bỏ 
qua vai trò của BHXH tự nguyện. 

Tại Nghị quyết số 28 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH 
cũng xác định, BHXH cơ bản gồm bảo BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Trong đó, 
BHXH tự nguyện (với các chế độ hưu trí, tử tuất hiện nay, từng bước mở rộng sang các chế 
độ khác) dựa trên đóng góp của người lao động không có quan hệ lao động; có sự hỗ trợ phù 
hợp từ ngân sách nhà nước cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu 
vực phi chính thức để mở rộng diện bao phủ BHXH; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người 
lao động đối với việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân. 

Sau 12 năm triển khai, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn rất khiêm tốn và chưa đạt 
kỳ vọng đề ra. Sau khi Nghị quyết 28 được ban hành, nhiều giải pháp quan trọng đã được ban 
hành, cùng nỗ lực tuyên truyền, vận động của BHXH Việt Nam, tỷ lệ người tham gia BHXH 
tự nguyện riêng năm 2019 đã bằng 10 năm trước đó cộng lại.  

Kết quả đó cho thấy nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện của người dân là rất lớn, dư địa còn 
rất nhiều và nhận thức về của nhiều người về cách thức tiết kiệm lo cho tương lai khi về già 
đã thay đổi.  

Để hiểu hơn về loại hình BHXH tự nguyện, cũng như đề xuất, gợi ý các giải pháp phát triển 
loại hình BHXH này thời gian tới, Báo Tiền Phong phối hợp cùng BHXH Việt Nam tổ chức 
buổi Toạ đàm trực tuyến với chủ đề: “Để Bảo hiểm Xã hội Tự nguyện thêm sức hút”. 

Toạ đàm dự kiến bắt đầu từ 10h00 ngày 13/11/2020, với các khách mời gồm: 

- Đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 
- Đại diện Vụ Bảo hiểm Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). 
- Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 
- Đại diện Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam (đại lý thu của BHXH Việt Nam). 

Từ lúc này, bạn đọc quan tâm và có thắc mắc về loại hình BHXH tự nguyện có thể gửi câu 
hỏi tới các khách mời qua hộp thư điện tử: lehuuvietbc@gmail.com. 

Nội dung buổi toạ đàm được tường thuật trực tiếp trên báo Tiền Phong điện tử, tại địa 
chỉ: https://www.tienphong.vn 

BÁO TIỀN PHONG 

 

  



Nguồn: Báo Đồng khởi 

Ngày đăng: 11/11/2020 
Mục: Cải cách hành chính 

Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 

Thực hiện Kế hoạch số 4441/KH-UBND ngày 31-8-2020 của UBND tỉnh về việc cung cấp 
100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà 
nước tỉnh, đến nay, các đơn vị đã thực hiện cung cấp đầy đủ 100% DVCTT mức độ 4 
lên cổng DVCTT của tỉnh. 

Đồng hành, hỗ trợ tích cực 

Theo đó, số lượng DVCTT mức độ 4 được cung cấp là 1.030 thủ tục (TT); trong đó, cấp tỉnh 
952 TT, cấp huyện 53 TT, cấp xã 25 TT. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số TT được 
bãi bỏ; bên cạnh có một số TT được cung cấp trên hệ thống của bộ, ngành liên quan nhưng 
chưa thể tích hợp vào cổng DVCTT của tỉnh để chia sẻ, giải quyết và đồng bộ hồ sơ giữa các 
hệ thống số lượng DVCTT mức độ 4 được cung cấp thực tế trên cổng DVCTT của tỉnh là 904 
TT. 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, để đạt được kết quả trên đây là nhờ có sự quan tâm, theo 
dõi và giám sát thường xuyên của lãnh đạo tỉnh; sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị trong 
việc tạo điều kiện thuận lợi cho công chức của đơn vị mình tham gia tập trung cùng Tổ giúp 
việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Tổ giúp việc đã có nhiều cố gắng, 
phối hợp, hỗ trợ cùng nhau thực hiện vì nhiệm vụ chung, mặc dù trong cùng thời điểm triệu 
tập các thành viên Tổ giúp việc còn phải xử lý nhiều công việc chuyên môn khác. Đơn vị 
cung cấp dịch vụ (VNPT Bến Tre) luôn đồng hành cùng các đơn vị trong việc tạo lập e-form 
và thiết lập quy trình điện tử cho các DVCTT mức độ 4. 

Đặc biệt, tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền 
thông trong quá trình thực hiện tích hợp Cổng DVCTT của tỉnh với các hệ thống thông tin, 
Một cửa điện tử cấp bộ; tích hợp hệ thống thanh toán PayGov vào cổng DVCTT của tỉnh; cấu 
hình e-form cho DVCTT mức độ 4. 

Để hoàn thành việc cung cấp 100% DVCTT mức độ 4 theo kế hoạch, tỉnh đã chủ động ban 
hành Quyết định về thành lập Tổ giúp việc để triển khai thực hiện nhiệm vụ và tổ chức thực 
hiện theo hình thức tập trung. Về cách thức thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 
với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện của Tổ 
giúp việc theo trình tự một cách bài bản và có tính khoa học cao. 

Giải pháp thời gian tới 

Hiện tại, chỉ tiêu cung cấp DVCTT mức độ 4 theo Kế hoạch số 4441 đã được các cơ quan, 
đơn vị hoàn thành đúng theo tiến độ. Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm một số giải pháp để 
thực hiện tốt trong thời gian tới, đó là: 

Tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về DVCTT của cơ quan mình để người dân, 
doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng DVCTT. Việc triển khai thực 
hiện công tác tuyên truyền DVCTT phải được thực hiện đồng bộ theo một chương trình tuyên 
truyền về cải cách hành chính chung. 

Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng. 
Nội dung tuyên truyền cần nêu bật được các lợi ích mà người dân, doanh nghiệp được thụ 
hưởng. Hình thức được thể hiện dưới dạng các hình ảnh minh họa, video hướng dẫn thực hiện 
cụ thể một DVCTT, đăng tải trên trang thông tin điện tử; thiết kế các tài liệu hướng dẫn theo 
từng bước thực hiện dịch vụ dưới dạng tờ gấp để cung cấp cho người dùng tại bộ phận một 
cửa. 



Tại các bộ phận một cửa của các huyện, thành phố cần cung cấp các màn hình giới thiệu các 
DVCTT, chính sách khuyến khích để người dân trong khi chờ đợi giải quyết thủ tục hành 
chính có thể xem và biết về các DVCTT. 

Thay đổi thói quen của công dân trong việc sử dụng dịch vụ công thông qua Trung tâm Phục 
vụ hành chính công, để cung cấp cho người dân, doanh nghiệp những thông tin trực tuyến, 
dần dần từ bỏ phương thức liên hệ kiểu cũ với cơ quan nhà nước. 

Cung cấp đa đạng các kênh giao tiếp, giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức xử lý 
dịch vụ công phù hợp nhất. Từng bước tiến tới xác định Internet sẽ là kênh cung cấp dịch vụ 
chính cho công dân. 

Ứng dụng những công nghệ mới để mở rộng, nâng cao chất lượng và tăng cường việc sử dụng 
dịch vụ trực tuyến trong tương lai. Trong đó, đề cao các vấn đề về an toàn, an ninh trong quá 
trình thiết lập tiêu chuẩn của việc cung cấp DVCTT. 

Nhà nước và doanh nghiệp cùng vào cuộc hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng 
máy tính, Internet cho người dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập Internet công cộng; hệ thống 
mạng Wi-fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ. Hợp tác với 
các doanh nghiệp như bưu điện, ngân hàng để hỗ trợ triển khai DVCTT như chuyển trả kết 
quả qua bưu điện, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, tỉnh đã thực hiện việc kết nối, tích 
hợp dùng chung nền tảng thanh toán Payment Platform của Cổng dịch vụ công quốc gia với 
cổng DVCTT của tỉnh để sử dụng cho các DVCTT mức độ 4 có phí, lệ phí.  

Tỉnh cũng đã phối hợp với Cục Tin học hóa triển khai Hệ thống hỗ trợ thanh toán DVCTT 
(PayGov) trên cổng DVCTT của tỉnh để có thêm kênh cho người dùng có thể thanh toán phí, 
lệ phí DVCTT mức độ 4. 

Đăng Phong 

 

 

 

 


