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BHXH tỉnh: Đổi mới mô hình truyền thông 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh đã đổi mới mô hình truyền 
thông nhằm chuyển tải chính sách BHXH, BHYT đến người dân và doanh nghiệp, phục vụ 
nhu cầu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn quỹ BHTN theo Nghị 
quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/QĐ-TTg của Chính phủ. 

Quảng Ninh là một trong những địa phương kiểm soát tốt dịch Covid-19, đặt mục tiêu an toàn sức 
khỏe cho người dân để phát triển kinh tế - xã hội. BHXH tỉnh đã chỉ đạo CB,VC, người lao động 
trong ngành tiếp tục tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của tỉnh. Về triển khai hoạt động 
nghiệp vụ, BHXH tỉnh đã điều chỉnh linh hoạt công tác truyền thông phù hợp với tình hình thực 
tế. 

Bà Nguyễn Thị Vân Thoa, Phó trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh), 
cho biết: Trước đây đơn vị duy trì phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH với 
hàng trăm người tham gia. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị triển khai tuyên truyền mô 
hình nhóm theo tuyên truyền, vận động các đối tượng từng địa bàn. BHXH tỉnh phối hợp với xã, 
phường, bưu điện xuống các tổ dân, khu phố, hộ gia đình (mỗi nhóm từ 3-5 người) tuyên truyền, 
vận động (tập trung vào đối tượng lao động tự do, hộ kinh doanh) tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình; giải đáp khúc mắc của người dân liên quan chế độ chính sách BHXH, BHYT. 

Đặc biệt, cuối tháng 9 vừa qua, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân tuyên 
truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại 12 cơ quan BHXH 
cấp huyện trong toàn tỉnh. Lễ ra quân được đảm bảo quy định phòng, chống dịch, các đội chia 
thành nhóm nhỏ từ 5-10 người, đến các xã, phường, thị trấn tuyên truyền. Theo số liệu của BHXH 
tỉnh, 9 tháng năm 2021, BHXH tỉnh đã phát triển được 18.483 người tham gia BHXH tự nguyện, 
đạt 66,8% chỉ tiêu giao. 

Cùng với đó, BHXH tỉnh cử cán bộ chuyên môn triển khai rà soát, phát triển đối tượng tham gia 
BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. 

Để khai thác hiệu quả đối tượng tham gia, BHXH tỉnh phối hợp với Sở KH&ĐT và Cục Thuế tỉnh 
rà soát danh sách doanh nghiệp mới thành lập và phát sinh doanh thu; trên cơ sở đó lập danh sách 
doanh nghiệp để triển khai tuyên truyền, vận động và yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH bắt 
buộc theo quy định của pháp luật. Mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm 



đến nay, BHXH tỉnh đã phát triển mới gần 2.000 lao động tham gia BHXH bắt buộc tại 580 doanh 
nghiệp. 

BHXH tỉnh phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí của trung ương và tỉnh đăng tải trên các 
phương tiện thông tin đại chúng đầy đủ nội dung liên quan và giải đáp về chính sách BHXH, 
BHYT đến độc giả. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông thông qua các ứng dụng CNTT 
và mạng xã hội, đảm bảo mọi hoạt động nổi bật của ngành được đăng tải kịp thời. Trong đó, 
BHXH tỉnh đã đăng hàng trăm tin, bài về các hoạt động của ngành, văn bản hướng dẫn trên cổng 
thông tin điện tử, fanpage, DDCI của BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện. 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh khuyến khích CB,VC trong ngành tích cực chia sẻ thông tin trên trang 
cá nhân zalo, facebook đến người thân, bạn bè các hoạt động của ngành như: Hướng dẫn cài đặt 
BHXH số- VssID; hướng dẫn người dân chính sách cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; chính sách hỗ trợ 
quỹ BHTN… 

BHXH tỉnh tích cực triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động theo các nghị quyết của 
Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, có hiệu lực từ 1/10/2021. 

BHXH tỉnh đã thông qua phương thức giao dịch hồ sơ điện tử, BHXH số-VssID, qua bưu chính để 
gửi thông báo đến 5.268 doanh nghiệp về việc hỗ trợ giảm đóng BHTN từ 1% xuống 0% trong 
vòng 12 tháng. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 193.000 lao động được hưởng hỗ trợ BHTN. BHXH 
tỉnh đã lập danh sách người lao động thuộc diện được hỗ trợ từ Quỹ BHTN gửi các doanh nghiệp 
để rà soát, hoàn thiện thông tin tài khoản, để hưởng mức hỗ trợ từ 1,8-3,3 triệu đồng/người. 

Theo ông Lê Đình Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, trong điều kiện dịch Covid-19, công tác 
truyền thông của ngành hướng đến đối tượng, bám sát kế hoạch đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt 
động hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT; tăng cường truyền thông trên nền tảng số hỗ trợ nội 
dung, livestream, tư vấn trực tuyến, trả lời giải đáp vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về 
chính sách BHXH... Điều này vừa nhanh gọn, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng, 
vừa đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch. 

Dương Trường 
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http://baolamdong.vn/toasoan-bandoc/202110/doi-moi-phuong-thuc-hoat-dong-bao-hiem-theo-
huong-chuyen-nghiep-3084059/ 

Đổi mới phương thức hoạt động bảo hiểm theo hướng chuyên nghiệp 

Thời gian gần đây, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được nâng lên. 
Công tác giải quyết chế độ, chính sách, chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm tự nguyện cho người tham gia đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; thủ tục hành chính 
ngày càng được rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức… 

 

Người dân tra cứu thông tin BHXH bằng ứng dụng BHXH trên điện thoại 

Phải khẳng định rằng, suốt thời gian qua, hệ thống cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã 
không ngừng đổi mới phương thức hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao để phù hợp với 
xu hướng phát triển chung của ngành cũng như xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Trong đó, BHXH đã chú trọng chuyển từ lề lối làm việc hành chính sang phục vụ Nhân dân theo 
hướng chuyên nghiệp, hiện đại; cải cách thủ tục hành chính; đổi mới tổ chức bộ máy; nâng cao 
chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các 
hoạt động của ngành. 

Cơ quan BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước và trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện 
chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để đạt 
hiệu quả cao. Chủ động phối hợp tham mưu về công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, về tổ 
chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT và cả trong tuyên truyền, vận động Nhân dân…, từ đó 
đã từng bước phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện an sinh xã 
hội cho Nhân dân mà BHXH, BHYT là hai chính sách đóng vai trò trụ cột chính.  

  

Nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân và người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh, huyện 
cũng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, các địa phương, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ,... tổ 
chức mạng lưới hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, thu BHYT tại tất cả các xã, phường, thị trấn 
và qua hệ thống của Bưu điện trong toàn tỉnh. Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất 
nghiệp qua dịch vụ của Bưu điện trong toàn tỉnh; từng bước đẩy mạnh chi trả cho các đối tượng 



thụ hưởng qua tài khoản cá nhân ATM. Để giải quyết chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chất lượng, 
kịp thời cho người lao động và Nhân dân tại địa bàn các huyện, BHXH tỉnh đã thực hiện phân cấp 
cho BHXH các huyện, thành phố với nhiều lĩnh vực công tác liên quan đến việc thực hiện chế độ, 
chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp như thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; cấp sổ 
BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH, BHYT; đồng thời bố trí nhân lực, trang thiết bị, cơ 
sở vật chất để các đơn vị đảm bảo điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ 
được BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm và xác định là công việc trọng tâm hàng đầu. Theo đó, các thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện giải quyết đều được niêm yết 
công khai tại trụ sở BHXH từ tỉnh đến huyện và công khai trên Trang thông tin điện tử của BHXH 
tỉnh, đồng thời được rà soát, thay thế, bổ sung thường xuyên theo quy định mới của ngành để 
Nhân dân và các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện. Bộ thủ tục hành chính (TTHC) từ 263 thủ tục 
vào năm 2014 đến năm 2020 giảm còn 27 thủ tục thực hiện tại BHXH cấp tỉnh và cấp huyện, 
trong đó có 19 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4. Từ năm 2015 đến nay, 
BHXH toàn tỉnh đã thực hiện quy trình quản lý trong thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; hiện nay đang chuyển đổi, 
xây dựng, áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015. 

Đặc biệt, từ đầu năm 2015 đến nay, BHXH tỉnh và BHXH huyện, thành phố tổ chức thực hiện tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ của Bưu điện và thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử 
trong tham gia BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT, giải quyết hưởng các chế độ 
BHXH. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2.908 cơ quan, doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 97,8% thực hiện giao 
dịch hồ sơ điện tử về tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh với số lượng hồ sơ bình quân mỗi 
tháng chiếm tỷ lệ 43,3%. Cùng với đó, có gần 100% hồ sơ đã giải quyết trả kết quả cho các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức được thực hiện qua dịch vụ của Bưu điện và có gần 50% hồ sơ cơ quan 
BHXH tiếp nhận qua dịch vụ Bưu điện. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ BHXH, BHYT qua giao 
dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính đã đi vào ổn định và 
đạt được những kết quả khả quan, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách TTHC của 
ngành, giảm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch giữa các cơ quan, doanh nghiệp, người lao động 
với cơ quan BHXH. 

Từ tháng 1/2020, ngoài việc tiếp nhận TTHC tại trụ sở cơ quan, BHXH tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 
các TTHC của ngành tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ 
chức, cá nhân giao dịch thực hiện TTHC về BHXH, BHYT. Trong năm 2019, đã tích hợp, liên 
thông các phần mềm nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 
với phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ BHXH nên đã rút ngắn được thời hạn 
giải quyết chế độ BHXH cho người lao động; đẩy mạnh chi trả qua tài khoản ATM của đối tượng 
hưởng đã góp phần giảm thời gian của doanh nghiệp và người lao động khi doanh nghiệp giải 
quyết hưởng và chi trả các chế độ BHXH cho người lao động. Hiện nay tất cả mọi người tham gia 
BHXH, BHYT đều có thể tra cứu, kiểm tra được quá trình đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 
của mình qua mạng internet. Kết nối liên thông phần mềm quản lý khám chữa bệnh BHYT của 
các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã trở lên với dữ liệu cấp thẻ BHYT và hệ thống thông tin 
giám định BHYT. Từ đó, các cơ sở khám chữa bệnh có thể kiểm tra ngay được thông tin thẻ 
BHYT, quá trình tham gia BHYT và quá trình khám chữa bệnh của người bệnh trên dữ liệu phần 
mềm liên thông với cơ quan BHXH. Hạ tầng công nghệ thông tin cũng được quan tâm đầu tư hàng 
năm với thiết bị hiện đại, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cơ quan trong công tác thực hiện chính 
sách BHXH, BHYT. 100% công chức, viên chức được trang bị máy vi tính với cấu hình tốt để làm 
việc; sử dụng chữ kỹ số, văn bản điện tử và hệ thống thư công vụ trong chỉ đạo, điều hành, hướng 
dẫn nghiệp vụ và giải quyết chế độ BHXH, BHYT. 
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Bưởi da xanh tiêu thụ thuận lợi, giá bán tăng 5-7 nghìn đồng/kg 

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Ngạn, hai tuần nay, nông dân trên địa bàn 
huyện bắt đầu vào vụ thu hoạch bưởi da xanh. Hiện giá bán bưởi da xanh tại vườn ngày 14/10 dao 
động từ 35 - 40 nghìn đồng/kg (quả từ 1 kg trở lên), tăng 5-7 nghìn đồng/kg so với một tuần trước. 

Năm nay, toàn huyện có khoảng 500 ha bưởi da xanh, sản lượng ước đạt khoảng 2 nghìn tấn. Bưởi 
da xanh được trồng tập trung tại các xã: Giáp Sơn, Quý Sơn, Tân Mộc, Tân Quang, Thanh Hải, 
Hồng Giang, Trù Hựu…  

 

Thời điểm này mới đầu vụ nên hầu hết sản phẩm được thương nhân đến mua tại vườn, sau đó vận 
chuyển đi các chợ đầu mối trong tỉnh và các tỉnh, TP như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... 
Ngoài thương nhân đến tận vườn thu mua, nhiều nông dân, hợp tác xã còn bán online. 

Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết, dự kiến giá bưởi da xanh tiếp tục 
tăng cho tới cuối vụ do nhu cầu tiêu dùng ngày một cao, nhiều địa phương đã nới lỏng biện pháp 
phòng, chống dịch, cho phép các dịch vụ mở lại trong điều kiện bình thường mới.  

Cùng với đó, người trồng bưởi trên địa bàn huyện có nhiều kinh nghiệm chăm sóc cây trồng theo 
phương pháp VietGAP, GlobalGAP… nên năng suất, chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu 
cầu trong nước và xuất khẩu. Nhiều thương nhân trong nước đã quan tâm đặt hàng, tiêu thụ sản 
phẩm này.  

Còn khoảng hai tuần nữa, các nhà vườn trên địa bàn huyện bước vào thu hoạch chính vụ bưởi, 
cam các loại. Nhằm quảng bá sản phẩm, năm nay huyện Lục Ngạn sẽ tổ chức “Tuần lễ cam, bưởi 
gắn với du lịch nhà vườn, du lịch tâm linh”. Huyện cũng lựa chọn các nhà vườn lớn, có chất lượng 
nông sản tốt giới thiệu để các tập đoàn, doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại... đến tham 
quan, hợp đồng tiêu thụ.  

UBND huyện giao các phòng chuyên môn chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục hướng dẫn người dân 
chăm sóc diện tích cây ăn quả có múi bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật cho đến khi kết 
thúc vụ.  

Tin, ảnh: Hoàng Phương 
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https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/hau-giang-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-no-luc-chuyen-doi-
so-783144.html 

Hậu Giang đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực chuyển đổi số 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử 
được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Hậu Giang. 

 

Trung tâm giám sát điều hành Đô thị thông minh là “bộ não” của Đô thị thông minh, giúp giám 
sát, điều hành tập trung các ứng dụng thông minh thông qua một nền tảng công nghệ chung. 

Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý nhà nước 
đã được tỉnh Hậu Giang đưa thành chiến lược phát triển quan trọng của tỉnh. Những hoạt động cụ 
thể về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng 
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại 
hóa nền hành chính đã được tỉnh thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua. 

Trong đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 
thông, gắn với xây dựng chính quyền điện tử được xem là “chìa khóa” giúp tỉnh thu hút đầu tư, 
phát triển kinh tế - xã hội. Hiện toàn tỉnh đã đạt 100% tỷ lệ thực hiện một cửa, một cửa liên thông. 
Hậu Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ cải cách cơ bản thủ tục hành chính, nâng mức độ hài 
lòng của người dân và DN về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%. 

Kết quả giải quyết TTHC quý 3/2021 đạt tỷ lệ 97,1% 



 

Chuyển giao tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sang Bưu điện 

Tính đến nay, Hậu Giang đã ban hành 12 quyết định công bố 291 TTHC, trong đó 238 TTHC ban 
hành mới, sửa đổi bổ sung và 53 TTHC bãi bỏ. Tất cả các TTHC đều được, cập nhật, niêm yết 
công khai theo quy định. 

Trong quý III năm 2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận 11.212 hồ sơ giải quyết TTHC,  hoàn thành giải 
quyết 11.817 hồ sơ, đạt 97,1%. Trong đó hồ giải quyết theo quy trình 5 tại tại chỗ đạt 5927/5933, 
đạt 99,9%. Trong tổng số 291 TTHC được công bố, tỷ lệ rà soát cắt giảm thời gian giải quyết 
TTHC đạt trên 30% và 662 TTHC không phát sinh hồ sơ. 

Bên cạnh đó, hoạt động cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, cải các chế độ công vụ, cải cách tài 
chính công cũng được đẩy mạnh. Hậu Giang đã triển khai khá kịp thời các chính sách cải cách về 
thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, và các chính sách an sinh xã hội, thực hiện cơ chế tự chủ tại 
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Kiện toàn nhiều quyết định bản lề về chuyển đổi số 

Trên lộ trình xây dựng và thực hiện chủ trương theo “chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) 
Hậu Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Cải cách 
hành chính và Chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang ban hành nhiều văn bản, quyết định, đề án, kế hoạch 
mang tính bản lề, mở đường cho việc đẩy mạnh quá trình ứng dụng công nghệ số, từng bước thực 
hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới một nền kinh tế số, xã hội số. 

Trong số đó có thể kể đến các văn bản như: quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện 
tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang; phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang; dự án xây dựng Chính quyền 
điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025;  Kế hoạch triển khai cung cấp 
100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021; 
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số… 

Tăng tốc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh 

Theo ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã xác định 3 nhiệm vụ đột 
phá trong giai đoạn 2020 – 2025, trong đó nhiệm vụ thứ ba nêu rõ: “thực hiện cải cách hành chính 
mạnh mẽ, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, 
phát triển đô thị thông minh kinh tế số; tăng cường ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động kinh tế - 
xã hội”. 



Các nghị quyết cao nhất trong lộ trình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trên đã được tỉnh Hậu Giang 
ban hành, như: Nghị quyết về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai 
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh 
tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 – 2025, với mục tiêu là đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của 
các cơ quan, đơn vị và địa phương, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương 
thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn trên địa bàn tỉnh. 

Báo cáo của Sở TT-TT cho biết, năm 2021, Hậu Giang đạt được một số kết quả tích cực trong 
việc ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, bao gồm: triển khai Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến, một cửa điện tử tại 18 sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã. Số dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 là 136; số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 1.260; số dịch vụ công 
trực tuyến đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là 622; số lượng hồ sơ trực tuyến phát 
sinh đến ngày 30/9/2021 là 15.169 hồ sơ. 

Hệ thống quản lý văn bản cũng được triển khai tại 458 đơn vị trong tỉnh, với hơn 5.922 người 
tham gia. Hệ thống thư điện tử công vụ được sử dụng cho 10.524 tài khoản cán bộ công chức, viên 
chức và tài khoản cho hệ thống xác thực tập trung sử dụng cho các hệ thống thông tin dùng chung 
của tỉnh. Ứng dụng di động Hậu Giang (Hậu Giang App) cũng có số lượng lớn sử dụng, tải về 
31.000 lượt với hơn 500 tài khoản cán bộ đăng nhập. 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh có lượt truy cập trung bình hàng ngày khá cao, 8.900 lượt. Hệ 
thống báo cáo kinh tế - xã hội đang được triển khai thí điểm cho các sở, ban, ngành sử dụng. Hệ 
thống này đã kết nối với hệ thống báo cáo của Chính phủ và đang phối hợp các sở ngành xác định 
bộ chỉ tiêu để chuyển dữ liệu về hệ thống báo cáo của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, Hậu Giang cũng nâng cấp hạ tầng CNTT cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn 
tỉnh, mở rộng hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh đến cấp xã, xây dựng và nâng cấp các nền tảng 
dùng chung, mở rộng, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến… 

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hậu Giang đã ứng dụng nhiều giải pháp công 
nghệ nhằm nâng cao khả năng quản lý của cơ quan nhà nước, đồng thời thuận tiện cho người dân, 
như: nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào Tỉnh bằng mã QR, nền tảng 
quản lý tiêm chủng, nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực 
tuyến, xây dựng bản đồ Covid-19 trên giao diện website và tích hợp trên trên app Hậu Giang. 

Trong hoạt động giám sát, điều hành đô thị thông minh của mình, Hậu Giang tiếp tục nâng cấp, 
quản lý và vận hành Trung tâm Dữ liệu, Cổng Thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công, Quản lý văn 
bản, Hệ thống thư điện tử công vụ, Hệ thống ứng dụng di động Hậu Giang App…; Triển khai ứng 
dụng nền tảng thanh toán trực tuyến quốc gia tại tỉnh Hậu Giang (PayGov), triển khai và hướng 
dẫn các cơ quan, đơn vị về quy trình sử dụng biên lai điện tử trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 
Một cửa điện tử; Triển khai và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quy trình xử lý thanh toán thực hiện 
nghĩa vụ đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia… và nhiều hoạt động khác. 

Với sự nỗ lực vào cuộc của chính quyền các cấp, công cuộc chuyển đổi số nền hành chính trên cả 
nước nói chung và ở Hậu Giang nói riêng sẽ góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao 
năng suất hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, giúp chính quyền các cấp có đủ năng lực để 
vận hành nền kinh tế số, xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 
và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân. 

H.S 
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Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận kênh thương mại điện tử 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh vừa có buổi 
làm việc về thực hiện kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trong 
kết nối cung cầu phát triển thương mại điện tử (TMĐT), ứng dụng công nghệ số đào tạo lao động. 

 

Nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản của Đồng Tháp có mặt trên sàn thương mại điện tử Voso.vn 

Theo Sở Thông tin và Truyền Thông (TT&TT), thời gian tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, nhiều 
mặt hàng nông sản gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Song, với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính 
quyền địa phương, đặc biệt là sự tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản của hai sàn TMĐT là Voso.vn 
của Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và sàn Postmart của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã 
góp phần kết nối tiêu thụ được nhiều mặt hàng nông sản của địa phương. Từ ngày 1/8 - 
10/10/2021, hai sàn TMĐT này đã tiêu thụ được trên 1.338 tấn nông sản các loại. Đồng thời, các 
sàn cũng hỗ trợ 327 hộ sản xuất đưa sản phẩm nông sản tiếp cận trên sàn TMĐT. 

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương Đồng Tháp cho biết, song song với việc khai thác 
các kênh thương mại truyền thống, thời gian qua, kênh TMĐT cũng được các DN quan tâm. 
Nhiều sản phẩm chế biến, sản phẩm OCOP của DN Đồng Tháp được kinh doanh tốt trên các sàn 
TMĐT. Nhằm góp phần hỗ trợ DN tiếp cận hiệu quả hơn với kênh thương mại điện tử, Sở Công 
Thương cũng phối hợp với các đơn vị hỗ trợ tập huấn cho các DN về xây dựng website, triển khai 
các chiến lược bán hàng trên các kênh TMĐT... góp phần hỗ trợ nhiều DN mở rộng thị trường. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, phát triển TMĐT và thực hiện 
chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung. Để có thể giúp được các HTX, hộ sản xuất 
khai thác kênh TMĐT hiệu quả đề nghị Sở TT&TT rà soát các hộ tham gia kinh doanh trên các 
sàn TMĐT, tìm hiểu về những thuận lợi, khó khăn để kịp thời tháo gỡ và giúp đỡ. Bên cạnh đó, 
Sở TT&TT cũng cần phối hợp chặt chẽ với các sàn TMĐT để nắm những quy định khi kinh doanh 
trên các sàn để tập huấn cho người dân. Sở Công Thương, Sở TT&TT cần rà soát và xem xét các 
sản phẩm đạt chuẩn, hỗ trợ DN tiếp cận đưa sản phẩm của DN Đồng Tháp lên các sàn TMĐT 
quốc tế để DN có thể kinh doanh đa kênh hơn. 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cũng đồng ý với kế hoạch hỗ trợ các DN, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ du lịch của Đồng Tháp giới thiệu sản phẩm du lịch của địa phương trên hai sàn 
TMĐT Voso và Postmart. 

Mỹ Lý 
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Amazon mua máy bay để tự vận chuyển hàng hoá 

 

Hành khách tại sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo Bali (Ảnh: Reuters) 

Amazon đang tìm cách tân trang lại một vài phiên bản máy bay chở khách động cơ đôi lớn 
nhất thế giới là 777-300ER Boeing và Airbus A330-300. 

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ vừa mua một số máy bay Boeing và Airbus cỡ lớn 
đã qua sử dụng, nhằm hiện thực hóa tham vọng tự vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới và cạnh 
tranh trực tiếp với các gã khổng lồ trong ngành giao vận. 

Theo Bloomberg, Amazon đang tìm cách tân trang lại một vài phiên bản máy bay chở khách động 
cơ đôi lớn nhất thế giới là 777-300ER Boeing và Airbus A330-300.  

Việc chuyển đổi này sẽ giúp Amazon có thể trực tiếp nhập khẩu các sản phẩm từ Trung Quốc và 
nhiều quốc gia khác. Phiên bản máy bay chở hàng tân trang lại của dòng Boeing dự kiến sẽ đi vào 
hoạt động trong năm 2022. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến chuỗi cung ứng toàn 
cầu đứt gãy, Amazon đã đẩy mạnh việc mở rộng đội bay riêng của mình để tăng cường khả năng 
tiếp cận mạng lưới vận chuyển và giảm sự phụ thuộc vào các công ty khác. 
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Walmart, FedEx, UPS hoạt động 24/7 để giải quyết các vấn đề về nguồn cung 

Theo một thông báo từ Nhà Trắng, các hãng bán lẻ, vận chuyển và logistics lớn tại Mỹ như 
Walmart, FedEx và UPS sẽ chuyển sang làm việc 24/7 để giải quyết những tắc nghẽn trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu. 

 

Phương tiện chuyển phát nhanh của FedEx tại New York, Mỹ ngày 25/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN 

Nhà Trắng đã công bố bản cập nhật trước cuộc họp của Tổng thống Joe Biden với các bên liên 
quan, bao gồm Giám đốc điều hành Walmart John Furner, Giám đốc điều hành FedEx Logistics 
Udo Lange và Chủ tịch bộ phận hoạt động của UPS tại Mỹ Nando Cesarone, để thảo luận về 
những nỗ lực tập thể nhằm giải quyết các nút thắt trong chuỗi cung ứng vận tải toàn cầu. 

Cuộc họp trực tuyến trên cũng bao gồm sự tham gia của Gene Seroka, giám đốc điều hành của 
Cảng Los Angeles; Brian Cornell, Giám đốc điều hành của Target; và KS Choi, Giám đốc điều 
hành của Samsung Electronics Bắc Mỹ. 

Sự kiện cũng thu hút sự tham dự của Mario Cordero, giám đốc điều hành của Cảng Long Beach, 
và các nhà lãnh đạo liên đoàn lao động như Chủ tịch ILWU Willie Adams và James Hoffa Jr., 
tổng chủ tịch của Teamsters. Các nhà lãnh đạo hiệp hội thương mại như Suzanne Clark, Giám đốc 
điều hành của Phòng Thương mại Mỹ và Matt Shay, Giám đốc điều hành của Liên đoàn Bán lẻ 
quốc gia cũng sẽ tham gia. 

Một quan chức chính quyền cấp cao cho rằng, về bản chất chuỗi cung ứng "nằm trong tay" của 
khu vực tư nhân, vì vậy chính quyền cần khu vực tư nhân vào cuộc để giúp giải quyết những vấn 
đề này. Theo Nhà Trắng, UPS và FedEx đã kết hợp vận chuyển 40% gói hàng của Mỹ theo khối 
lượng vào năm 2020. 

Trong một số diễn biến liên quan, Target, Samsung, Home Depot cũng sẽ thúc đẩy mục tiêu hoạt 
động 24/7. Cảng Los Angeles cũng sẽ chuyển sang hoạt động 24/7, sau khi cảng Long Beach đã 
hoạt động 24/7 trong ba tuần qua. 

International Longshore and Warehouse Union (ILWU) đã cam kết bố trí nhân viên 24/7, và các 
nhà khai thác bến tại cảng sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa. 
Nhà Trắng gần đây đã cảnh báo rằng người Mỹ có thể thấy giá cao hơn và các kệ hàng trống trong 
mùa lễ này do tắc nghẽn nguồn cung toàn cầu. Các quan chức chính phủ Mỹ từng nhấn mạnh rằng 
trong khi chuỗi vận chuyển hàng hóa là một hệ thống của khu vực tư nhân, chức năng quan trọng 



nhất mà chính phủ liên bang có thể thực hiện là vai trò trung gian để đưa các bên khác nhau liên 
kết lại với nhau. 

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên rằng việc giải 
quyết vấn đề này sẽ đòi hỏi sự hợp tác giữa khu vực tư nhân, bao gồm đường sắt và vận tải đường 
bộ, cảng và liên đoàn lao động. Vào tháng 6/2021, Nhà Trắng đã ra mắt Lực lượng đặc nhiệm về 
gián đoạn chuỗi cung ứng do Bộ trưởng Giao thông Buttigieg, Bộ trưởng Thương mại Raimondo 
và Bộ trưởng Nông nghiệp Vilsack dẫn đầu để giải quyết các nút thắt trong ngắn hạn của chuỗi 
cung ứng./. 

 


