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Nguồn: CTT Yên Bái 

Ngày đăng: 18/01/2021 
Mục: Văn hóa – Xã hội 

Yên Bái phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 

Sáng 18/1, tại Tiểu học và THCS Hòa Cuông, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, Sở Thông 
tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Yên Bái và Bưu 
điện tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50. 

 

Đông đảo các em học sinh và giáo viên tham dự Lễ phát động. 

Chủ đề của cuộc thi viết thư năm nay là “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình 
để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19”. Đây là chủ đề mang tính thời sự, 
nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, các em học sinh về mục đích, ý nghĩa 
của Cuộc thi, sự hiểu biết sâu sắc, mối quan tâm, chia sẻ với cộng đồng về đại dịch COVID-
19; đồng thời khẳng định vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. 

Nửa thế kỷ qua, cuộc thi viết thư quốc tế UPU đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt 
tình của bao thế hệ học sinh. Đối với Việt Nam, sau hơn 30 năm tham gia, học sinh Việt Nam 
đã 2 lần đạt giải Nhất, 1 lần đạt giải Nhì cùng nhiều giải Ba, giải Khuyến khích quốc tế. 

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, đồng chí Trần Hùng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Yên Bái mong muốn cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực của 
đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong 
phú trong tư duy sáng tạo của các em học sinh. Cuộc thi cũng giúp cho các em học sinh tiếp 
cận và nhận thức, thể hiện được suy nghĩ về các vấn đề xã hội, thời đại; bồi đắp, nuôi dưỡng 
tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới; giúp các em hiểu 
thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội… 

Nhân dịp này, Viettel Yên Bái đã tặng trường Tiểu học và THCS Hòa Cuông dịch vụ 
Webportal sử dụng miễn phí trong 2 năm.  

Thanh Thủy 

 

 

 

 

  



Nguồn: báo Công an Nhân dân 

Ngày đăng: 18/01/2021 
Mục: Kinh tế 

Sớm hoàn chỉnh dữ liệu dân cư, tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ 

Sáng 18/1, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với 
Công an TP Đà Nẵng, Công an các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi về công tác triển khai 
thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và 
quản lý căn cước công dân; kết quả thực hiện Kế hoạch số 105 về tổng kiểm tra, mở đợt 
cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN, 
CCHT); công tác triển khai Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 

Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Phan Văn Dũng, 
Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh 
Quảng Ngãi, Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH… 
cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an các địa phương. 

Theo báo cáo của Công an 3 địa phương tại buổi làm việc, sau khi Bộ trưởng Bộ Công an có 
chỉ thị và kế hoạch triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các đơn vị đã 
xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, 
phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và UBND cấp quận huyện đẩy nhanh tiến độ thu 
thập, cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Công an các địa phương đã lập Ban chỉ đạo dự án; phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về TTXH, đầu mối nhà thầu VNPT và Bưu điện tỉnh, thành phố tiếp nhận, trang bị, lắp 
đặt thiết bị, đường truyền hoàn thiện hạ tầng thông tin phục vụ dự án; phối hợp với các đơn vị 
nghiệp vụ liên quan tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ, phần mềm và bảo mật, xác thực 
dữ liệu cho Công an các đơn vụ trực thuộc. 

Tính đến ngày 16/1/2021, Công an các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc thu thập phiếu 
thông tin dân cư DC01. Trong đó, Đà Nẵng đạt 98,1%, Quảng Nam đạt 99,99%, Quảng Ngãi 
đạt 99,6%. Công an các địa phương cũng thu thập hàng trăm ngàn phiếu thông tin dân cư 
DC02 ghi nhận sự thay đổi các thông tin về nhân thân của công dân. Công tác kiểm tra, phúc 
tra phiếu DC01, DC02 hiện đạt tỷ lệ trên dưới 95%.  



Đối với dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Công an các địa phương đã tổng rà 
soát, thống kê số lượng người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước công dân 
(CCCD), tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đợt cao điểm cấp 
CCCD từ nay đến ngày 1/7/2021. Lãnh đạo Công an các địa phương cũng nêu lên một số khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án nói trên và có nhiều đề xuất, kiến nghị 
giải quyết, tháo gỡ. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại phường Thuận 
Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng 

Công an các địa phương cũng đang thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch số 105 của Bộ 
Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và 
Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Trong năm 2020, Công an tỉnh 
Quảng Ngãi đã vận động nhân dân giao nộp 175 khẩu súng các loại (17 súng quân dụng, 19 
súng hơi, 139 súng tự chế), 238 viên đạn, 6 quả đạn, 6 quả bom, 51 công cụ hỗ trợ; lập danh 
sách 63 đối tượng có tiền án tiền sự, có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm về vũ khí, vật 
liệu nổ. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 45 vụ, 69 đối tượng; thu giữ 3 súng 
quân dụng, 21 súng tự chế, 4 quả lựu đạn, hơn 400kg thuốc nổ…  

Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức thu hồi 249 khẩu súng các loại, 261 quả lựu đạn, bom mìn, 
đầu đạn, hơn 1.400 viên đạn và hàng trăm công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ; xác định 4 nhóm đối 
tượng có liên quan với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
Công an TP đã phát hiện, xử lý 111 đối tượng mua bán pháo trái phép, 68 đối tượng tàng trữ, 
vận chuyển, sử dụng pháp trái phép. 

Công an tỉnh Quảng Nam vận động nhân dân giao nộp 47 súng quân dụng, hơn 300 súng tự 
chế, súng thể thao, 32 quả bom, lựu đạn, hơn 1.000 viên đạn và kíp nổ, vũ khí thô sơ khác. 
Lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 46 vụ, 108 đối tượng tội phạm trên lĩnh vực vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ 18 súng các loại, 668 viên đạn, gần 3,4 tấn thuốc nổ, 
hơn 9.000 kíp nổ, gần 4.000m dây cháy chậm và nhiều vũ khí thô sơ; khởi tố 14 vụ, 25 bị can, 
xử lý hành chính 20 vụ, phạt tiền 221 triệu đồng; đang tiếp tục điều tra, xác minh 11 vụ, 58 
đối tượng. Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân chấp hành các quy định của 
pháp luật liên quan đến pháo nổ, vận động nhân dân giao nộp hơn 300 viên pháo, phát hiện 38 
đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ hơn 700kg pháo các loại, khởi tố 3 vụ, 6 đối tượng… 

Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QQLHC về TTXH cho biết kết quả 
phúc tra cho thấy, việc thu thập thông tin dân cư tại các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, 



Quảng Ngãi được thực hiện bài bản, kĩ lưỡng, đảm bảo thông tin dân cư thu thập được chính 
xác, đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị xã, 
phường chưa thu thập, xử lý thông tin kịp thời hàng ngày. Cục đã có phụ lục danh sách thống 
kê báo lỗi cho Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương để kiểm điểm, rút 
kinh nghiệm.  

Về công tác triển khai thu nhận hồ sơ CCCD, Thượng tá Tô Anh Dũng yêu cầu lực lượng 
quản lý hành chính Công an các quận huyện phải bám sát yêu cầu về quy trình, thủ tục, hồ sơ 
về CCCD để tạo điều kiện thuận lợi, đúng quy định đối với người dân, qua đó đẩy nhanh tiến 
độ thu nhập hồ sơ, cấp phát CCCD trong thời gian tới… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư đối với công tác quản lý các mặt đời sống xã hội. 
Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Công an các địa phương đối với 
các chỉ đạo của Bộ về thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Đối với thu thập dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân, phải cập 
nhật các biến động về nhân khẩu, hộ khẩu hằng ngày kịp thời, dữ liệu ghi nhận phải đủ, đúng, 
sạch. Trong quá trình thực hiện, phải kịp thời xử lý, khắc phục những khó khăn và những vấn 
đề phát sinh. Phải nỗ lực để thu thập thông tin dữ liệu đúng thời hạn để từ 1-7 đưa lên hệ 
thống dữ liệu quốc gia”.  

Qua kiểm tra trực tiếp công tác thu thập dữ liệu dân cư của Công an phường Thanh Khê Đông 
(quận Thanh Khê, Đà Nẵng) sáng 18/11, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đặt yêu cầu việc 
quản lý dân cư trên địa bàn của Công an phường, của cảnh sát khu vực phải thường xuyên 
kiểm tra, phúc tra đột xuất đảm bảo 100% các phiếu DC01 được khẳng định đúng, chính xác 
và 100% được cập nhật, bổ sung mới DC02 kịp thời (nếu có). Việc thu thập, xử lý thông tin 
phải chuyên nghiệp; việc kết nối thông tin với các đơn vị cấp trên phải thông suốt, liên tục. 

Về công tác tiếp nhận hồ sơ và cấp phát CCCD, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận đề 
nghị của Công an các địa phương về tăng cường, bổ sung kịp thời máy móc, trang thiết bị cho 
Đội Cảnh sát QLHC về TTXH các quận huyện để phục vụ công tác, đảm bảo cho người dân 
các địa phương được cấp phát CCCD trong thời gian sớm nhất, tránh tình trạng quá tải ở đơn 
vị cấp phòng.  

Đối với công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, Thứ trưởng đề nghị Công an các địa phương vào 
cuộc quyết liệt hơn nữa, sau giai đoạn vận động giao nộp sẽ chuyển qua giai đoạn 2 là giai 
đoạn đấu tranh, xử lý nghiêm khắc. Thứ trưởng cũng yêu cầu tuyên truyền để người dân hiểu 
rõ vấn đề sử dụng pháo hoa không nổ, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ và các loại tội phạm khác trước, trong và sau tết… 

Thân Lai 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Quảng Ninh 

Ngày đăng: 18/01/2021 
Mục: Xã hội  

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH 

Thời gian qua, lượng người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không ngừng tăng. Kéo theo đó, số lượng tổ chức, cá nhân 
giao dịch liên quan đến lĩnh vực này cũng ngày một nhiều. Bởi vậy, ngành BHXH tỉnh 
luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tạo thuận lợi nhất cho 
doanh nghiệp, người dân. 

 

Người dân đến làm thủ tục BHXH, BHYT tại Trung tâm Hành chính công 
TP Hạ Long. 

Theo BHXH tỉnh, tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 1.237.484 người tham gia BHYT, 
255.113 người tham gia BHXH, 226.265 người tham gia BHTN. Để thực hiện cải cách 
TTHC, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam theo hướng cắt giảm về số lượng, đơn giản 
hóa về cấu trúc TTHC. 

Cùng với đó, ngành cũng đẩy mạnh phương thức giao dịch điện tử, từ đó tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc đăng ký tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, 
BHYT, BHTN; giảm thời gian giải quyết, chi phí đi lại, chi phí in ấn. Hiện nay, trong số 
7.492 đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang tham gia BHXH thì có tới 6.396 đơn vị đã 
thực hiện giao dịch điện tử. Ngành BHXH tỉnh còn tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ giải 
quyết TTHC ngay tại BHXH tỉnh và trung tâm hành chính công của các địa phương. 

Bên cạnh phương thức giao dịch điện tử, tiếp nhận giải quyết hồ sơ tại các trung tâm hành 
chính công (TTHCC), BHXH tỉnh và BHXH các địa phương vẫn tiếp tục duy trì tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết qua đường bưu điện. Năm 2020, các đơn vị trong ngành đã tiếp nhận 
206.345 lượt hồ sơ (tăng 20.827 lượt hồ sơ so với năm 2019); trong đó có 10.337 hồ sơ nhận 
qua bưu điện, 114.736 hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử và 81.272 hồ sơ nhận trực tiếp tại các 
Trung tâm hành chính công. Qua đó, ngành đã thực hiện trả 185.790 lượt hồ sơ qua bưu điện 
và trả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công. 



Đặc biệt, trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã tiến hành kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch để 
cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi với ngành Tư pháp. Nhờ đó, năm 2020, tất cả các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã triển khai, cấp được 15.722 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 
tuổi theo dữ liệu liên thông với Bộ Tư pháp.  

Trong tháng 11/2020, BHXH tỉnh còn triển khai sử dụng ứng dụng VssID cung cấp các tiện 
ích, thông tin thiết yếu về quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách 
BHXH, BHYT; giúp tra cứu thông tin về mã số BHXH, cơ quan BHXH, các cơ sở khám, 
chữa bệnh BHYT, điểm thu, đại lý thu BHXH... Điều này giúp nâng cao vai trò giám sát 
nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị, doanh nghiệp, từ đó công khai, minh bạch 
và hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH. 

Điểm thu BHXH tự nguyện được mở rộng, phủ đến các xã, thôn, bản. Đặc biệt, khi người dân 
có nguyện vọng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT chỉ cần báo địa chỉ của gia đình qua điện 
thoại, cán bộ bưu điện sẽ đến tận nhà để hướng dẫn làm thủ tục, thu tiền và cấp thẻ ngay cho 
bà con. BHXH tỉnh đã chuyển dữ liệu chi trả bằng chữ ký số cho Bưu điện để in chi trả cho 
người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH kịp thời. 

Cùng với đó, tiến độ thẩm định, giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia, người 
hưởng thụ cũng được BHXH tỉnh, BHXH các địa phương thực hiện một cách đầy đủ, kịp 
thời, đúng quy định. Với những hồ sơ đầy đủ các thủ tục, các phòng chuyên môn của ngành 
thường thực hiện thẩm định, giải quyết sớm hơn so với thời gian quy định. Còn với những hồ 
sơ còn vướng mắc, việc giải quyết cũng không vượt quá thời gian mà BHXH Việt Nam đã 
quy định... Năm 2020, toàn ngành giải quyết cho 15.839 trường hợp hưởng các chế độ 
BHXH, tiếp nhận và đưa vào chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 10.981 người; xét duyệt chế độ 
ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 200.532 lượt người. 

Với những nỗ lực trên, người dân, doanh nghiệp ngày càng hài lòng với việc giải quyết TTHC 
của BHXH tỉnh. Năm 2020, BHXH tỉnh phối hợp với 13 Trung tâm hành chính công các 
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, 
cá nhân đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC trong lĩnh vực BHXH. Kết quả, 100% tổ 
chức, cá nhân đánh giá thời gian tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC bằng và ngắn hơn so 
với thời hạn quy định; 97,4% đánh giá việc thực hiện công khai niêm yết TTHC chính xác, 
đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật; 100% đánh giá việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ 
sơ không có hành vi thái độ nhũng nhiễu với người dân, đơn vị khi làm việc với cơ quan 
BHXH. 

Cầm Khuê 

 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 18/01/2021 
Mục: Chuyển đổi số  

Lấy người dân làm trung tâm trong chuyển đổi số ở Yên Hòa 

Với kết quả về đích nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận vào tháng 7/2020, Yên Hòa 
(huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) hôm nay đã thực sự khởi sắc với những mô hình 
chuyển đổi sản xuất có hiệu quả, đường bê tông trải dài tới tận ngõ xóm, hai bên đường 
là những hàng cây xanh mướt, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát tạo nên ấn 
tượng về một vùng quê giàu đẹp. Không chỉ dừng lại ở đó, Yên Hòa tiếp tục đón nhận 
niềm vui, triển khai thí điểm thành công chuyển đổi số giai đoạn I, trở thành xã thông 
minh vào những ngày cuối năm 2020.                                                           

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số tại xã Yên Hòa 

Lấy sự đồng thuận của dân làm nền tảng để chuyển đổi số thành công  

Khi về xã Yên Hòa, chúng tôi vô tình gặp bác Đỗ Văn Quý, 68 tuổi, công dân ở xóm Liên Trì 
2, đầu tóc bạc phơ đang liên hệ giải quyết công việc ở Bộ phận một cửa của xã. Khi hỏi bác: 
“Bác có nghe thấy câu chuyện về Chuyển đổi số của xã không? Bác mộc mạc nói: “Có, nghe 
trên Đài truyền thanh xã và mấy cháu thanh niên, phụ nữ nói nhiều lắm. Gia đình còn được 
cài trên điện thoại những gì gì mà dùng thuận lợi lắm”. 

Có thể thấy, câu chuyện chuyển đổi số ở Yên Hòa đang từng bước nhận được sự vào cuộc của 
nhân dân vì chính họ là chủ thể tham gia vào quá trình đó. Hiện nay, Yên Hòa có 2.301 hộ 
dân với 7.557 nhân khẩu. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh chiếm tỷ lệ khoảng 
70%. Sau hơn 3 tháng triển khai, chuyển đổi số ở Yên Hòa đã đem đến cho người dân các tiện 
ích cả về 3 nội dung chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. 

Cài đặt được 1.300 ứng dụng Bluezone trên điện thoại để nhân dân chung tay phòng chống 
dịch Covid-19; cài đặt 1.171 app Medici, có 1.509 thành viên tham gia nhóm “Yên Hòa hỏi – 
Bác sĩ trả lời”, đến nay có 1.700 lượt câu hỏi được bác sỹ tư vấn. So sánh với chi phí khám 
thông thường đã tiết kiệm được 255 triệu đồng, bên cạnh đó giúp người dân được hưởng dịch 
vụ y tế có chất lượng mà không cần mất công sức, thời gian, tiền bạc; tránh việc quá tải, tụ tập 
đông người tại các cơ sở y tế tuyến trên. 

Triển khai các dịch vụ sổ liên lạc điện tử trong các trường học; phân hệ quản lý thư viện và 
tuyển sinh đầu cấp; triển khai hệ thống thanh toán không tiền mặt trong việc thực hiện nộp 



các khoản đóng góp của học sinh. Thông qua đó, cha mẹ học sinh thường xuyên, dễ dàng nắm 
bắt được tình hình học tập của con và thuận lợi trong sự kết nối giữa gia đình và nhà trường. 

Hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận thương mại điện tử. Hiện nay, hợp tác xã Yên Hòa đã 
được đưa một số sản phẩm cá chạch sụn kho, chạch sụn sấy khô, chạch chiên, chuối tây sấy 
dẻo… lên trên sàn để giao dịch. Đời sống người dân được cải thiện, sản lượng bán hàng tăng 
gấp 4-5 lần; thu nhập mỗi thành viên hợp tác xã tăng từ 1,5-2 trđ/tháng lên 5 trđ/tháng. 

Cài đặt App “Công dân số” để người dân tiếp cận với các dịch vụ hành chính công, phản ánh 
những kiến nghị, góp ý, tố giác tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự; tra cứu thủ tục 
hành chính thuận lợi rõ ràng. Đến nay đã cài đặt được hơn 300 hộ dân, dự kiến hết tháng 
1/2021 sẽ cài đặt cho 2000 hộ dân trong xã. Đã lắp đặt 43 mắt camera an ninh ở 38 điểm trọng 
yếu trên địa bàn xã. Từ khi lắp đặt đến nay đã phát hiện một số vụ việc vi phạm trên địa bàn 
xã thông qua chiết suất camera. 

Kênh truyền thông giao tiếp giữa lãnh đạo xã và nhân dân thông qua hệ thống tin nhắn SMS 
được thiết lập. Hiện nay có thể gửi tin nhắn cảnh báo dịch bệnh, bão lụt, lịch sản xuất, vận 
động quyên góp. Lắp đặt và triển khai hệ thống thanh toán điện tử thông qua chuyển khoản tài 
khoản ngân hàng, quét mã QR tại trụ sở UBND xã và trạm Y tế xã. Xây dựng mã hóa địa chỉ 
của từng hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã trên nền tảng bản đồ số nhằm mục đích 
nâng cao chất lượng phục vụ, gắn liền với phát triển thương mại điện tử. 

“Cán bộ nào phong trào đó” 

Muốn công cuộc chuyển đổi số thành công thì phải bắt nguồn từ cán bộ và chuyển đổi về 
nhận thức. 100% đội ngũ cán bộ xã Yên Hòa sẵn sàng tiếp cận với công nghệ, thực sự đổi mới 
trong cách nghĩ, cách làm. 100% cán bộ, công chức xã Yên Hòa đã được cấp chứng thư số và 
cơ bản thực hiện ký văn bản điện tử theo quy định, không còn tình trạng in văn bản ra để báo 
cáo lãnh đạo. Tiếp nhận và giải quyết 1.373 hồ sơ (979 hồ sơ mức độ 2; 376 hồ sơ mức độ 3; 
18 hồ sơ mức độ 4) trên hệ thống Một cửa điện tử. 

Phát huy được hiệu quả trang thông tin điện tử của xã, nhất là các nội dung phần hỏi/đáp, trả 
lời ý kiến góp ý, phản ánh giữa Lãnh đạo xã và người dân; lịch họp của lãnh đạo xã; liên kết 
đến hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh trao đổi trực tiếp với công dân xã Yên Hòa 

Xã đã triển khai hệ thống truyền thanh thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với tổng số 
46 điểm loa và đang khảo sát các hệ thống thông tin sẵn có để chuẩn bị cho kết nối với Trung 
tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC). 



Đồng chí Hoàng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết: Từ những kết quả đạt 
được của Yên Hòa, rút ra bài học về chuyển đổi số đó là yếu tố con người đóng vai trò quyết 
định. Nếu ở đâu có cán bộ có nhiệt tình, có khả năng kết nối, giải quyết công việc thì ở đó 
công cuộc chuyển đổi số chắc chắn thành công. Bên cạnh đó công nghệ không phải vấn đề, 
mấu chốt là phải tìm ra bài toán hỗ trợ các dịch vụ, tiện ích ảnh hưởng trực tiếp, nâng cao chất 
lượng sống cho người dân thì sẽ được đón nhận, lan tỏa.  

Với mục tiêu cốt lõi chuyển đổi số chính là tạo nền tảng tốt cho nhân dân nâng cao chất lượng 
cuộc sống, hướng tới sự hài lòng của người dân, Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa nhiệm vụ chuyển đổi số là một trong 3 
khâu đột phá của tỉnh. BCH Đảng bộ tỉnh đang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các 
cấp, các ngành tham mưu, xây dựng dự thảo Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 
2021 -2025, định hướng 2030 với những nội dung cụ thể, có lộ trình, mang tính khả thi, bền 
vững và đi từ cơ sở với quyết tâm cao độ Ninh Bình là một trong những tỉnh thí điểm thành 
công về chuyển đổi số trong cả nước./. 

Phương Thảo 

 

  



Nguồn: Tạp chí BHXH 

Ngày đăng: 18/01/2021 
Mục: BHXH  

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế với công tác phát triển BHXH tự nguyện: Tập trung ngay 
từ đầu năm 

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và bão lũ hoành hành, BHXH tỉnh Thừa Thiên 
Huế vẫn cùng toàn Ngành nỗ lực hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 
2020. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2021, BHXH tỉnh đã tập 
trung ngay vào việc triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. 

Theo BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế, để đồng hành cùng DN và NLĐ vượt qua khó khăn, trong 
năm 2020, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện chủ động hỗ trợ người dân vùng bão lũ, đảm 
bảo không gián đoạn quyền lợi chế độ, chính sách BHXH, BHYT.  

 

Cán bộ BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn người dân đăng ký tham gia 

Đồng thời, BHXH cấp huyện cũng chủ động xây dựng phương án ứng phó bão lũ, bảo đảm 
tiếp nhận hồ sơ và giải quyết kịp thời chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đơn vị, DN 
và người dân; tạm ứng đủ kinh phí cho các cơ sở y tế phục vụ hoạt động KCB BHYT. Đầu 
tháng 11/2020, thời điểm bão lũ liên tiếp ập đến, BHXH tỉnh đã trực tiếp trao tặng 250 thẻ 
BHYT cho người dân các xã thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền và TX.Hương Trà bị thiệt 
hại nặng. Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực đối với người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ… 

Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp thì nhận thức và ý thức trách nhiệm 
của người SDLĐ, NLĐ đối với chính sách BHXH, BH thất nghiệp ngày càng nâng cao. Nhờ 
vậy, đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 119.026 người tham gia BHXH bắt buộc; 14.000 
người tham gia BHXH tự nguyện... 

Tuy nhiên, cũng theo BHXH tỉnh, hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn vẫn còn nhiều 
khó khăn. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về chính sách BHXH, BH thất nghiệp 
chưa đầy đủ. Tính tuân thủ pháp luật BHXH, BH thất nghiệp của nhiều đơn vị, DN và NLĐ 
còn hạn chế. Chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự thu hút được người dân… Đây chính 
là những khó khăn, hạn chế mà BHXH tỉnh phải khắc phục, để phấn đấu trong năm 2021 phát 
triển mới 16.508 người tham gia BHXH tự nguyện… 

Để đạt chỉ tiêu được giao, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu thực hiện 
BHXH, BHYT vào Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội hằng năm; phối hợp với các cơ quan 
quản lý nhà nước tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật BHXH, BHYT. Cùng với đó, 
tiếp tục hỗ trợ các đại lý thu trong việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó 
chọn giải pháp chủ yếu là tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH, BHYT 



tại địa bàn dân cư- đây được xem là hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất, giúp người dân tiếp 
cận đầy đủ những nội dung cơ bản về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình. 

Có thể nói, phương châm “đến từng nhà, gặp từng người” để tuyên truyền, vận động người 
dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đang tạo ra lợi thế và là giải pháp hữu 
hiệu trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
“148 đại lý thu BHXH, BHYT có mặt hầu hết ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thể hiện 
được vai trò “cánh tay nối dài” đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với các 
tầng lớp nhân dân, giúp người dân được tiếp cận một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác về 
những thông tin liên quan”- ông Nguyễn Viết Dũng- Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ. 

Nguyệt Hà 


