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Nguồn: Báo Bắc Giang 

Ngày đăng: 18/03/2021 
Mục: Nhịp sống 

Việt Yên: Cán bộ bưu điện trực tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại bộ phận một cửa huyện 

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, huyện Việt Yên (Bắc Giang) là địa phương đầu 
tiên trên địa bàn tỉnh thí điểm phương án đưa cán bộ bưu điện trực tại bộ phận một cửa 
huyện. Sau 4 tháng triển khai, đến nay, mô hình đã từng bước phát huy hiệu quả. 

Theo ông Ngô Cao Thắng, cán bộ phụ trách bộ phận một cửa huyện, xuất phát từ thực tế, 
nhiều thủ tục hành chính (TTHC) ít phát sinh hồ sơ song vẫn phải bố trí cán bộ trực tại bộ 
phận một cửa, giữa tháng 11/2020, UBND huyện đã thỏa thuận với Bưu điện tỉnh về việc 
triển khai phương án đưa nhân viên bưu điện ra làm việc tại đây.  

 

Cán bộ bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân tại bộ phận 
một cửa huyện Việt Yên 

Theo đó, Bưu điện huyện cử 3 cán bộ ra làm việc tại bộ phận một cửa huyện vào các ngày 
trong tuần. Các cán bộ bưu điện có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân giải quyết 
TTHC qua Cổng Dịch vụ công và tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp (hoặc qua dịch vụ bưu chính 
công ích) TTHC thuộc các lĩnh vực: Tư pháp, y tế, nông nghiệp, giáo dục, nội vụ, công 
thương, tài chính, kế hoạch, đầu tư, xây dựng, lao động, thương binh và xã hội, văn hóa, 
thông tin.   

Qua thống kê từ khi triển khai đến nay, cán bộ Bưu điện huyện đã tiếp nhận, trả kết quả gần 
1,6 nghìn hồ sơ ở các lĩnh vực trên. Cùng đó hướng dẫn, trợ giúp gần 2,4 nghìn lượt tổ chức, 
công dân giải quyết TTHC trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công.  

Theo đánh giá của UBND huyện, việc triển khai mô hình nhân viên bưu điện làm việc tại bộ 
phận một cửa đã góp phần tiết kiệm được nhân lực trong điều kiện tinh giản biên chế như hiện 
nay (8 công chức không phải trực tiếp nhận và trả kết quả). Cùng đó, hạn chế mức thấp nhất 
tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình tiếp xúc giữa công chức và tổ chức, công dân khi giải 
quyết TTHC; nâng cao số lượng hồ sơ nộp trực tuyến.  

 Khôi Nguyên 

  



Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Ngày đăng: 18/03/2021 
Mục: Công nghệ mới 

Tập huấn cài đặt, sử dụng VssID - BHXH số cho cán bộ, nhân viên Bưu Điện tỉnh 
Thanh Hoá 

Để khẩn trương đưa ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội (BHXH) số lan tỏa, phổ biến rộng rãi 
đến người tham gia BHXH, BHYT, ngày 18-3, Bưu điện tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với 
BHXH tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn, cài đặt, sử dụng VssID - BHXH số cho cán bộ, nhân 
viên thực hiện nhiệm vụ liên quan của các đơn vị: Bưu điện TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, 
huyện Quảng Xương, Đông Sơn và trực tuyến với điểm cầu 23 đơn vị trực thuộc. 

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo phòng Công nghệ thông tin, BHXH tỉnh đã truyền đạt cho cán bộ, 
nhân viên Bưu điện tỉnh nội dung về các nội dung liên quan đến hệ thống VssID, như: Tài 
khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH; hướng dẫn quy trình đăng ký tài khoản 
giao dịch cá nhân với cơ quan BHXH; trình tự cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết 
bị điện thoại thông minh để người tham gia BHXH, BHYT dễ dàng tiếp cận, thực hiện việc 
cài đặt và khai thác sử dụng; giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, đăng 
ký và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số cho người dùng..., để từ đó hướng dẫn cho nhân 
viên quản lý thu thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số cho người tham gia 
BHXH, BHYT trên địa bàn có tài khoản giao dịch điện tử hoặc chưa có tài khoản giao dịch 
điện tử với cơ quan BHXH truy cập bằng điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành 
Android hoặc IOS 9.0 trở lên; đưa ứng dụng VssID - BHXH số vào thực tế nhằm mục đích 
thiết lập kênh giao tiếp giữa cơ quan BHXH với người tham gia BHXH, BHYT. 

 

Tại buổi tập huấn, Bưu điện tỉnh cũng đã tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm 
quản lý căn cước công dân; quy trình chi hộ MB Bank; dịch vụ thẻ tín dụng FE cho các cán 
bộ được trực tiếp phân công thực hiện triển khai nhiệm vụ. 

 

  



Nguồn: Báo SGGP 

Ngày đăng: 18/03/2021 
Mục: Xã hội 

TPHCM đã hoàn chỉnh 41.288 thẻ CCCD gắn chíp điện tử để trả cho công dân 

Tính đến ngày 16-3, Công an TPHCM đã hoàn chỉnh 41.288 thẻ căn cước công dân gắn 
chíp điện tử để trả cho công dân. 

Chiều 18-3, Công an TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác triển khai thực 
hiện “Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước 
công dân”. 

Theo Công an TPHCM, TPHCM là một trong 10 địa phương trọng điểm được Bộ Công an 
giao chỉ tiêu đến ngày 30-4 phải hoàn thành việc cấp căn cước công dân (CCCD) cho 
4.194.653 nhân khẩu. 

Tính đến ngày 16-3, Công an TPHCM đã tiếp nhận 212.510 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện 
tử/4.194.653 nhân khẩu trong diện cấp CCCD (đạt tỷ lệ 5,1%). Công an TPHCM đã hoàn 
chỉnh 41.288 thẻ CCCD có gắn chíp điện tử để trả cho công dân. 

 

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo 

Để đạt được chỉ tiêu Bộ Công an giao, Công an TPHCM tổ chức lộ trình cấp CCCD thành 2 
giai đoạn, tùy theo các đối tượng. 

Giai đoạn đầu, từ 1-1 đến 1-7 sẽ cấp cho các đối tượng từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp 
CCCD, đang sử dụng CMCD 9 số; người đã có CCCD, CMND 12 số nhưng hết hạn sử dụng, 
mất, có thay đổi về thông tin nhân khẩu cần phải cấp lại thẻ CCCD. Đợt này, Công an 
TPHCM tập trung cấp CCCD cho nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại TPHCM, sau khi hoàn 
thành sẽ cấp cho nhân khẩu tạm trú. 

Như vậy, từ nay đến ngày 1-7, các nhân khẩu đang sử dụng CMND 12 số, CCCD mã vạch 
còn giá trị sử dụng và không thuộc các diện nêu trên, Công an TPHCM chưa thực hiện việc 
chuyển đổi sang thẻ CCCD gắn chíp điện tử. 

Từ sau 1-7, Công an TPHCM sẽ tổ chức thực hiện việc cấp CCCD theo quy định và tiếp tục 
cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân khi có yêu cầu. 

Người dân có nhu cầu làm CCCD có thể đến trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về 
trật tự xã hội (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) hoặc trụ sở Công an TP Thủ 
Đức và 21 quận, huyện trên địa bàn. 



Ngoài ra, Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện còn tổ chức từ 2 điểm cấp CCCD lưu động 
trở lên tại địa bàn phường/xã/thị trấn để phục vụ người dân trên địa bàn. Để đáp ứng nhu cầu 
của người dân, Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng luân phiên liên tục cấp 
phát từ 7-22 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Tùy đặc thù địa 
bàn, các đơn vị sẽ chủ động linh hoạt thời gian, có thể thực hiện cấp phát CCCD từ 6-24 giờ 
để đảm bảo phục vụ công dân 

Công dân có nhu cầu cấp CCCD, khi đến địa điểm làm CCCD cần cung cấp thông tin thân 
nhân. Trường hợp công dân chưa có dữ liệu thông tin dân cư hoặc có sự thay đổi, điều chỉnh 
thông tin cá nhân thì xuất trình Sổ hộ khẩu, CMND/CCCD, giấy tờ hợp pháp để chứng minh 
nội dung thông tin thay đổi của công dân 

Công dân sẽ được trả thẻ CCCD sau 7-15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy 
định. Công dân có thể lựa chọn trực tiếp đến nhận thẻ CCCD tại nơi cấp CCCD hoặc đăng ký 
nhận qua bưu điện. 

Theo Công an TPHCM, ngoài tính năng bảo mật cao, CCCD gắn chíp có hệ điều hành ứng 
dụng bảo đảm cho việc tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu, có thể tích hợp hơn 30 loại giấy tờ 
khác nhau, phục vụ cho công dân giao dịch với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội mà 
không phải mang nhiều loại giấy tờ như hiện nay. Thẻ CCCD gắn chíp điện tử thuận lợi cho 
việc xác thực danh tính, hạn chế tối đa việc giả mạo danh tính.. 

Đại diện Công an TPHCM khẳng định, chíp gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, 
theo dõi để xác định vị trí của công dân, việc tích hợp chia sẻ, sử dụng thông tin trên chíp tuân 
thủ quy định của pháp luật. Thông tin của công dân cũng sẽ không bị lộ lọt nếu mất thẻ. 

* Dịp này, Công an TPHCM ra mắt 2 xe ô tô chuyên dụng phục vụ việc cấp CCCD lưu động 
để phục vụ đối tượng người lớn tuổi, công dân sinh sống trong các trung tâm bảo trợ xã hội và 
người dân ở các địa bàn xa… Trước mắt Công an TPHCM sẽ tăng cường 2 xe này về huyện 
Bình Chánh và TP Thủ Đức để phục vụ người dân. 

THU HƯỜNG 

 

  



Nguồn: Báo Đảng Cộng sản 

Ngày đăng: 18/03/2021 
Mục: Tin tức 

Khánh Hòa: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh thực 
hiện, đảm bảo yêu cầu và đạt hiệu quả cao – chính là một trong những kết quả nổi bật 
trong công tác cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa. 

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Theo thống kê, UBND tỉnh ban hành 90 quyết định công bố danh mục TTHC, 53 quyết định 
phê duyệt 587 quy trình nội bộ giải quyết TTHC ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tổng số 
TTHC hiện tại là 1.787 thủ tục, trong đó cấp tỉnh là 1.232, cấp huyện là 220, cấp xã là 98, áp 
dụng nhiều cấp là 237. Tất cả TTHC được tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia. 

 

Nhân viên VNPTPay hướng dẫn người dân trải nghiệm thanh toán trên Trung tâm Dịch vụ 
hành chính công trực tuyến tỉnh. (Ảnh: baokhanhhoa.vn) 

Bên cạnh đó, đã hoàn thành việc rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa, đồng bộ mã lĩnh vực, mã thủ 
tục theo cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và quyết định công bố của 
UBND tỉnh, với 2.133 quy trình TTHC chi tiết trên 145 lĩnh vực, trong đó cấp tỉnh là 1.660 
quy trình TTHC, cấp huyện là 289, cấp xã là 184. 

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình giải quyết TTHC được rà soát, tinh chỉnh, hợp lý hóa theo tiêu 
chuẩn ISO, bảo đảm phân định rõ các bước công việc, thời gian, tiến độ giải quyết và sản 
phẩm đầu ra cụ thể, được cập nhật đầy đủ, đồng bộ trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công 
trực tuyến tỉnh để phục vụ công khai, tra cứu và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối dịch vụ công trực tuyến với Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia. 

Liên thông nhiều cấp, cơ quan để giải quyết 01 TTHC và ghép liên thông các TTHC có liên 
hệ chặt chẽ với nhau để giải quyết trên một quy trình, cho phép người dân, tổ chức và doanh 
nghiệp chỉ nộp hồ sơ một lần để giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu công việc tiếp tục được 
đẩy mạnh thực hiện. Đã công bố nhóm TTHC liên thông về cấp phép xây dựng công trình 
quảng cáo và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo", cho phép cá 



nhân, tổ chức nộp hồ sơ 01 lần, nhận kết quả của 02 thủ tục tại 01 đầu mối là Sở Văn hóa và 
Thể thao. Đến thời điểm hiện tại, đã ban hành/phê duyệt hơn 400 quy trình TTHC ghép nổi, 
liên thông nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính, từ đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, tài 
chính, bảo vệ môi trường, khoáng sản, nội vụ, ngoại vụ, văn hóa, tư pháp, xây dựng, lao động 
- thương binh và xã hội, nông nghiệp,..., làm căn cứ pháp lý để các ngành, các cấp phối hợp 
giải quyết hồ sơ. Bên cạnh đó, UBND huyện Khánh Vĩnh đang triển khai thí điểm hợp nhất, 
tinh gọn một số tờ khai đất đai, để loại bỏ các thông tin trùng lắp, không cần thiết, với mục 
tiêu tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC, đồng thời nâng cao 
hiệu quả công tác phối hợp, quản lý nhà nước. 

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục quy trình TTHC cho phép thực hiện dịch vụ bưu 
chính công ích, nộp trực tuyến, thanh toán trực tuyến. So với năm 2019, mở rộng hơn rất 
nhiều về cơ quan thực hiện, lĩnh vực và số lượng quy trình TTHC. 

Cụ thể, cho phép thực hiện dịch vụ bưu chính công ích là 1.143 quy trình, đạt tỷ lệ 100% quy 
trình có phát sinh hồ sơ, tăng 958 quy trình và gấp hơn 06 lần; cho phép nộp hồ sơ trực tuyến 
là 746 quy trình (mức độ 3 là 355, mức độ 4 là 391), chiếm tỷ lệ 65,27%, tăng 606 quy trình 
và gấp hơn 05 lần; cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí là 451 quy trình, 
chiếm tỷ lệ 39,46%, tăng 191 quy trình và gấp gần 02 lần. 

Trong năm, khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, 
Văn phòng đăng ký đất đai đã giải quyết và trả kết quả 538.531 hồ sơ, tỷ lệ sớm và đúng hạn 
đạt 98,00%. Đã tiếp nhận 114.312 hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 20,29%. Hồ sơ thanh toán 
trực tuyến phí, lệ phí qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tinh là 7.806 hồ sơ, 
với số tiền là 420.485.000 đồng. 

Khối các cơ quan ngành dọc tại tỉnh đã giải quyết 2.971.152 hồ sơ, sớm và đúng hạn 
2.959.149 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,60%. Trong đó, hồ sơ trực tuyến là 2.344.880 hồ sơ, đạt tỷ lệ 
78,92% trên tổng số hồ sơ của toàn khối (Ngành Công an 1.232.465 hồ sơ, đạt tỷ lệ 82,90% 
trên tổng số lượng hồ sơ của ngành đã giải quyết; Ngành Hải quan 35.625 hồ sơ, đạt tỷ lệ 
98,35%; Ngành Bảo hiểm xã hội 627.986 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,13%; Ngành Thuế 179.017 hồ sơ, 
đạt tỷ lệ 53,74%; Ngành Kho bạc Nhà nước: 269.787 hồ sơ, đạt tỷ lệ 58,42%). 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tiếp tục đi vào hoạt động có hiệu quả, đã tạo 
chuyển biến mạnh mẽ trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ Nhân dân trên 
các nền tảng, phương phức hiện đại, góp phần tích cực xây dựng chính quyền điện tử, đẩy 
mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, giảm phiền hà, phục 
vụ tốt hơn nhu cầu công việc, TTHC của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài 
tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành việc kết nối tích hợp Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực 
tuyến tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên tất cả các nội dung yêu cầu. Khách hàng có 
thể lựa chọn tra cứu thông tin dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra 
cứu thông tin hồ sơ trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh hay trên Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia cũng đều thuận lợi, nhanh chóng. 

Thông qua hệ thống kết nối tự động giữa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 
với VNPost của bưu điện, trong năm 2020 đã ghi nhận 2.690 hồ sơ được khách hàng lựa chọn 
đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích, nâng tổng số hồ 
sơ từ năm 2018 đến nay lên 3.462 hồ sơ. 

Đặc biệt, trong 22 ngày thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, các cơ quan hành chính 
thuộc tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 5.311 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 17.779 hồ sơ, chiếm tỷ 
lệ 29,87% (cao nhất từ trước đến nay); 291 hồ sơ được thanh toán trực tuyến, với tổng số tiền 
19.317.000 đồng (bằng 56,7% so với cả quý I/2020, gấp 1,72 lần so với cả năm 2019). Bưu 
chính công ích đã chuyển trả kết quả đến địa chỉ khách hàng trên 2.280 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 



khoảng 12,8% tổng số hồ sơ được tiếp nhận nhiều nhất là lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp). Hệ 
thống đã gửi 8.388 tin nhắn SMS tự động, thông báo kịp thời tiến độ và các yêu cầu có liên 
quan đến quá trình giải quyết hồ sơ để khách hàng phối hợp thuận lợi. 

Có thể khẳng định, bên cạnh ý nghĩa góp phần tích cực chống dịch COVID-19, kết quả trên 
cũng cho thấy toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến của các cấp chính quyền tỉnh trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 
đã đáp ứng rất tốt, sẵn sàng cho việc tiếp tục duy trì và phát triển ở mức độ cao, phạm vi rộng 
hơn trong thời gian tới. Kết quả trên cũng tạo ra hiệu ứng rất quan trọng, góp phần trực tiếp 
làm thay đổi hành vi, thói quen giải quyết TTHC của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo 
hướng hiện đại hơn, chuyển dần sang giao dịch trên môi trường điện tử một cách bền vững./. 

MT 

 

 

  



Nguồn: Báo Nam Định 

Ngày đăng: 18/03/2021 
Mục: Xã hội 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CUỘC SỐNG 

Hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp 

Năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), 
trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa gắn với ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT), giảm thời gian giao dịch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực 
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuyên truyền, vận động 
người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” của BHXH Việt 
Nam trên nền tảng thiết bị di động. 

 

BHXH tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm giải quyết tốt hơn TTHC trong 
lĩnh vực BHXH cho người dân, doanh nghiệp. 

Tại bộ phận “Một cửa” của BHXH tỉnh, chị Trần Thị Kim, phường Trần Đăng Ninh (thành 
phố Nam Định) được cán bộ BHXH hướng dẫn đăng ký và cài đặt  thành công ứng dụng 
VssID - “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên điện thoại di động. Chị Kim chia sẻ: “Thông qua 
phương tiện truyền thông, tôi đã biết BHXH Việt Nam ra mắt ứng dụng giúp người lao động 
tiếp cận được thông tin, thực hiện các dịch vụ công nhanh chóng, tiện lợi. Sau khi cài đặt ứng 
dụng VssID, tất cả quá trình tham gia BHXH của tôi được hiển thị đầy đủ. Thông qua ứng 
dụng, tôi có thể tự theo dõi quá trình đóng, hưởng của mình; đây quả là một ứng dụng mang 
lại nhiều tiện ích cho người dân”. Đồng chí Nguyễn Cửu Long, Phó Giám đốc BHXH tỉnh 
cho biết: Việc triển khai ứng dụng VssID là một bước đi quan trọng để ngành BHXH hiện 
thực hóa mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng thẻ BHYT điện tử và sổ BHXH điện tử được quy 
định trong Luật BHXH, Luật BHYT; “ứng dụng điện thoại thông minh trong thanh toán 
BHYT, BHXH”, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH, góp phần thực 
hiện những nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách 
BHXH. VssID là dịch vụ tiện ích trên thiết bị điện thoại thông minh hoạt động trên nền tảng 2 
kho ứng dụng Google Play - hệ điều hành Android và AppStore - hệ điều hành IOS. Ở bước 
đầu triển khai, VssID có nhiều tính năng, tiện ích phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết 
yếu cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN như: Cung cấp các thông tin về 
thẻ BHYT; quá trình tham gia (BHXH, BHYT, BHTN); thông tin hưởng các chế độ một lần 



(Ốm đau, thai sản); sổ khám chữa bệnh (KCB) cung cấp lịch sử KCB BHYT của người tham 
gia từ năm 2017 - thời điểm BHXH Việt Nam và các cơ sở KCB BHYT chính thức liên thông 
dữ liệu KCB BHYT của người tham gia trên Hệ thống thông tin giám định BHYT cho đến 
nay... VssID còn cung cấp các tiện ích như: Tra cứu mã số BHXH; cơ quan BHXH Việt Nam; 
cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT; cơ sở KCB cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH; đơn vị 
tham gia BHXH; điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… Ngoài ra, ứng 
dụng còn hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7 (trả lời tự động - Chatbot, tổng đài hỗ trợ 19009068, 
email, câu hỏi thường gặp) để kịp thời giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các câu hỏi, băn khoăn, thắc 
mắc về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân. Đồng thời, cung cấp các tin tức hoạt động của 
ngành BHXH Việt Nam; các video về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN... giúp người 
dân hiểu rõ hơn về lợi ích, quyền lợi được hưởng cũng như cách thức khi tham gia BHXH, 
BHYT. 

Theo đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Cửu Long, ngay sau khi BHXH Việt Nam 
ra mắt ứng dụng VssID, BHXH tỉnh đã có văn bản chỉ đạo triển khai trong phạm vi toàn tỉnh; 
xây dựng kế hoạch truyền thông, thành lập các tổ triển khai, hướng dẫn đăng ký cài đặt ứng 
dụng VssID trong các doanh nghiệp và người dân. BHXH tỉnh quán triệt, yêu cầu 100% cán 
bộ, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH tỉnh đơn vị đăng ký tài khoản giao dịch 
điện tử theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID 
trên thiết bị di động của mỗi cá nhân; đánh giá, góp ý đối với ứng dụng VssID. Phân công 
nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh trong việc phối hợp 
với các đơn vị nhằm triển khai hoạt động truyền thông cao điểm bằng hình thức phù hợp với 
các đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Triển khai rộng rãi, đẩy mạnh phát 
triển số lượng người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT sử dụng ứng dụng 
VssID. Phối hợp với bưu điện, cơ sở KCB BHYT, các đơn vị cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng 
(iVAN) để tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai đến người tham gia và thụ hưởng các chế độ 
BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tư vấn hướng dẫn ngay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
TTHC tại BHXH tỉnh. 

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC 
nhằm giải quyết tốt hơn TTHC trong lĩnh vực BHXH cho người dân, doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Về lĩnh vực 
thu, cấp sổ thẻ, BHXH tỉnh tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu về tham gia BHXH, BHYT; đẩy 
mạnh giao dịch điện tử về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 
3.000 đơn vị sử dụng lao động giao dịch qua phần mềm Quản lý thu, sổ thẻ (chiếm trên 90% 
tổng số đơn vị tham gia BHXH, BHYT). Về lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH và chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH tỉnh tăng cường thực hiện giao dịch điện tử trong giải 
quyết chế độ BHXH; phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử 
dụng trên “Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH” trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống 
thông tin giám định BHYT và phần mềm Xét duyệt chính sách nhằm ngăn ngừa các hành vi 
lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH. Hoàn thành việc cập nhật dữ liệu thông tin người hưởng lương 
hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả. 
Để tạo điều kiện cho người hưởng trong việc nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, BHXH tỉnh 
phối hợp với Bưu điện tỉnh, các ngân hàng thương mại trên địa bàn vận động, khuyến khích 
người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, UBND tỉnh Nam Định và BHXH Việt Nam về việc đẩy mạnh thanh toán qua 
ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt. Đến hết năm 2020, tổng số chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 
là 6.658,0 tỷ đồng. 

Trong năm 2021, BHXH tỉnh tiếp tục tuyên truyền, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến 
trong lĩnh vực BHXH, BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của ngành 



BHXH, đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện 
tử nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời 
ban hành văn bản hướng dẫn tăng cường về giao dịch điện tử đối với việc giải quyết chế độ 
ốm đau, thai sản và đẩy dữ liệu lên Hệ thống lưu trữ tập trung và hướng dẫn các đơn vị trong 
việc giao dịch hồ sơ điện tử và giao nhận hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích. Thực hiện 
kết nối, chia sẻ dữ liệu người lao động tham gia BHXH cho Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh 
(Sở LĐ-TB và XH) trong rà soát, kiểm tra để giải quyết chế độ BHTN cho người lao động, 
góp phần đảm bảo an toàn quỹ BHXH, BHTN. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong 
công tác KCB BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho 
người tham gia BHYT khi đi KCB tại các cơ sở y tế. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và 
phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, 
tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức; phát huy vai trò 
của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia 
BHXH tự nguyện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn để xử lý kịp thời những phát sinh, tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tiếp tục duy trì 
kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây 
dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đủ sức 
hoàn thành nhiệm vụ./. 

Bài và ảnh: Việt Thắng 

 

  



Nguồn: Báo Khoa học & Đời sống 

Ngày đăng: 19/03/2021 
Mục: Kinh tế 

Ứng dụng công nghệ để giải cứu nông sản 

Ứng dụng chuyển đổi số, đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, livestream bán 
hàng tại vườn trên các trang mạng xã hội... sẽ giúp giảm bớt tình trạng phải đi giải cứu 
nông sản. Về lâu dài, ứng dụng công nghệ cũng là hướng đi phát triển và tiêu thụ nông 
sản bền vững. 

 

Công nghệ giúp tiếp cận nhanh 

Những ngày qua, dịch Covid-19 trở lại, thương lái không thu mua lại thêm thời tiết thuận lợi, 
năng suất rau tăng cao, dẫn đến nông sản ế thừa, mất giá, để thối đầy đồng... khiến xã hội phải 
chung tay giải cứu. Mặc dù đồng tình với tinh thần "tương thân, tương ái" của xã hội, nhưng 
việc giải cứu nông sản này sẽ dẫn đến cách hiểu "nông nghiệp là nghèo nàn, thấp kém". 

Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cho biết, việc nông sản đổ đầy đường rồi nói là giải cứu làm 
mất đi nhuệ khí, thậm chí mất đi tinh thần tự do của sản xuất kinh tế thị trường. Ông Dương 
cho rằng, nông dân phải tham gia vào chuỗi kinh doanh theo cơ chế thị trường. Khi ý thức 
được điều này, nông dân mới sản xuất theo chuỗi liên kết và được các doanh nghiệp trong 
chuỗi bảo vệ đối tác của mình. “Trong chuỗi sản xuất, nhà doanh nghiệp lớn đương nhiên 
phải bảo vệ đối tác trong chuỗi giá trị của mình. Nông dân làm cho chúng tôi, chúng tôi phải 
bảo vệ", ông Dương nói. 

Góp ý thêm, ông Trần Bá Dương cho hay, ngành nông nghiệp phải cơ cấu lại dựa vào thị 
trường theo hai hướng, một là sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cơ giới hoá, tổ chức 
sản xuất với sản lượng, chất lượng ổn định và phân phối ở các thị trường lớn. Ở quy mô sản 
xuất nhỏ hơn thì phải theo hướng tam nông. Các tập đoàn đưa ra mô hình sản xuất kinh 
doanh, cam kết cung ứng thị trường, sau đó chuyển giao cho nông dân. Sản phẩm khu vực này 
sẽ bán vào những thị trường ngách. Tuy nhiên, hiện nay thiếu một người nhạc trưởng trong 
tạo ra mối liên kết sản xuất nông nghiệp. 

Nông dân cần làm quen với thương mại điện tử 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vào cuộc tham gia giải cứu nông sản bằng cách tạo gian 
hàng và đưa sản phẩm lên sàn Postmart.vn. Nhân viên kinh doanh của sàn trực tiếp đến tận 
vườn của người dân địa phương để khảo sát nguồn cung ứng sản phẩm, đánh giá chất lượng 
và triển khai hướng dẫn người dân cách tạo gian hàng đưa sản phẩm lên Postmart.vn. Ông 
Đào Duy Toàn, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương cho biết, trung bình mỗi ngày bưu 



điện tiếp nhận từ 7 - 10 tấn hàng giao dịch qua Postmart.vn. Người nông dân Hải Dương giờ 
đang dần tiếp cận công nghệ bán hàng mới, tự làm chủ gian hàng của mình trên một sàn 
thương mại điện tử mà không cần hằng ngày phải chở nông sản đi bán "rong". 

Hệ thống siêu thị Vinmart cũng đẩy mạnh bán hàng từ xa qua website, tổng đài tại các tỉnh 
cần giải cứu nông sản để bán hàng, giải cứu nhanh hơn. Website www.foodmap.asia ngoài 
việc tận dụng công nghệ để giúp người dùng đầu cuối tiếp cận thông tin nông sản dễ dàng hơn 
còn thu mua nông sản và hỗ trợ nhà sản xuất trong vấn đề xây dựng bao bì và thương hiệu để 
nâng cao giá trị sản phẩm. Trong đó, sẽ ưu tiên thực hiện các chiến dịch bán hàng cho từng 
loại nông sản khác nhau. 

Theo các chuyên gia, ứng dụng công nghệ để giải cứu vẫn là biện pháp trước mắt. Về lâu dài 
việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số sẽ giúp giảm bớt tình trạng phải giải cứu và xa hơn là 
giúp nông nghiệp phát triển bền vững hơn. Chính quyền các tỉnh cũng cần thành lập các đầu 
mối, ứng dụng mạng xã hội để kết nối thông tin giúp các hộ nông dân và các nhà thu mua tiêu 
thụ sản phẩm. 

Thời gian qua, các sàn thương mại điện tử đã giúp tiêu thụ nhiều sản phẩm đặc sản vùng 
miền, sản phẩm OCOP (thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tiếp cận hàng triệu người 
tiêu dùng trong cả nước. Đây là một công cụ hữu hiệu, có thể giúp các hộ nông dân thoát cảnh 
ế hàng, thất thu. Mua hàng theo cách "giải cứu" chỉ là hành động hỗ trợ nhất thời nên việc tạo 
dựng các gian hàng trên sàn thương mại điện tử nhằm ứng dụng công nghệ số sẽ giúp các hộ 
nông dân tiêu thụ nông sản theo cách mới, hiệu quả và bền vững hơn. 

Bằng cách này, người dân có thêm một phương thức bán hàng mới, quảng bá toàn cầu, liên 
kết giao thương mạnh mẽ hơn, dẫn đến hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Ngay cả khi tình hình 
dịch bệnh lắng xuống, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử sẽ tiếp tục duy trì là công cụ 
hữu hiệu để kết nối các hộ sản xuất với người tiêu dùng, tạo uy tín, thương hiệu cho nông sản, 
đặc sản các tỉnh. Xa hơn nữa là ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông 
nghiệp cho các địa phương. 

Bộ NN&PTNT cũng cho biết, đang cùng Bộ TT&TT xây dựng ý tưởng trình Chính phủ xây 
dựng đề án đưa công nghệ thông tin và chuyển đổi số trở thành một trong những tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đề án tập trung chủ yếu vào hạ tầng kết nối, băng 
thông rộng và dữ liệu nông nghiệp, nông thôn, nhằm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong 
nông nghiệp. 

 

  



Nguồn: CTT Đà Nẵng 

Ngày đăng: 19/03/2021 
Mục: Chính quyền 

Triển khai Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý 
giai đoạn 2013 – 2016 

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, 
trong đó Hội Luật gia các cấp từ Thành hội đến các quận, huyện hội; chi hội trực thuộc, 
thu hút các tổ chức hội, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL 
và trợ giúp pháp lý, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 9541/KH-UBND ngày 
28/10/2013 triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016" trên địa bàn thành phố. 

Theo Kế hoạch, Hội Luật gia sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng mô hình 
tổ chức hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tại cơ sở, ở một số tổ chức 
xã hội và doanh nghiệp gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của 
từng chủ thể. Trên cơ sở tận dụng các nguồn lực sẵn có, thí điểm tổ chức mô hình Trung tâm 
pháp luật cộng đồng tại Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật, 
Nhà tạm lánh, Nhà văn hóa khu dân cư, Điểm bưu điện văn hóa xã... để thực hiện các hoạt 
động truyền thông pháp luật, PBGDPL và trợ giúp pháp lý miễn phí kết hợp hòa giải các mâu 
thuẫn, tranh chấp nhỏ cho nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động phối hợp của các cơ 
quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã 
hội khác để thúc đẩy các hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý. 

HOÀI PHƯƠNG 


