
 

Nguồn: Cổng TTĐT Thanh Thủy  

Ngày đăng: 20/11/2018 
Mục: Tin tức  

BHXH - Bưu điện huyện Thanh Thủy tập huấn hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia 
đình tham gia BHYT năm 2018 

Sáng ngày 20/11, BHXH huyện phối hợp với Bưu Điện huyện Thanh Thủy tổ chức hội 
nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia 
bảo hiểm y tế năm 2018 cho cán bộ phụ trách lập danh sách BHYT các xã, thị trấn; 
nhân viên bưu điện huyện và bưu điện văn hóa xã. 

 

  
Giám đốc BHXH huyện Thanh Thủy phát biểu tại buổi tập huấn 

         
 

Phát biểu tại buổi tập huấn, Giám đốc BHXH huyện đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của 
việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình không chỉ là trách nhiệm của cơ quan 
BHXH mà còn là nhiệm vụ chung của cấp ủy, chính quyền các địa phương dưới sự hỗ trợ của 
hệ thống Bưu Điện. Bên cạnh việc tạo cơ sở chính xác để cấp thẻ BHYT cho người dân, cơ sở 
dữ liệu hộ gia đình còn giúp UBND các xã, thị trấn có thể theo dõi chính xác tình hình biến 
động dân số tại địa phương, không để xảy ra tình trạng số liệu dân số không thống nhất giữa 
các ngành. 



 

  
Toàn cảnh hội nghị tập huấn         

 
 

Tại hội nghị, các cộng tác viên đã được đại diện BHXH huyện Thanh Thủy triển khai một số 
nội dung hướng dẫn hoàn thiện cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình; quy trình lập danh sách 
tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT; cập nhật các biến động thành viên hộ gia đình do chết, 
tách hoặc nhập hộ khẩu; hướng dẫn cập nhật thông tin biến động thành viên hộ gia đình vào 
dữ liệu quản lý hộ gia đình và cách xác định đối tượng được hỗ trợ kinh phí theo quy định. 
          
Qua hội nghị tập huấn đã giúp các cộng tác viên hiểu được tầm quan trọng trong công tác xây 
dựng bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình, góp phần triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng 
dữ liệu được chính xác; tạo cơ sở dữ liệu hộ gia đình hoàn chỉnh, phục vụ cho công tác cấp 
phát thẻ bảo hiểm y tế, không để xảy ra tình trạng cấp sai, cấp sót thẻ bảo hiểm y tế cho người 
dân./. 
  
Anh Tuấn 



 

Nguồn: Báo ĐT Đảng cộng sản  

Ngày đăng: 20/11/2018 
Mục: Tin tức  

BHXH Bắc Kạn: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng 

Tổng số người được điều chỉnh là 10.003 người, tương ứng với số tiền tăng do điều chỉnh trên 
2,3 tỷ đồng và sẽ được chi trả thông qua đại diện chi trả là Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. 

 

Chi trả chế độ hưu trí tại Bưu điện thành phố Bắc Kạn 

Thực hiện Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Bắc Kạn đã thực hiện xong việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và 
trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng do BHXH tỉnh quản lý. 

Theo đó, những đối tượng điều chỉnh bao gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và 
người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu; Cán bộ xã, 
phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 
121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của 
Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp mất sức 
lao động hằng tháng... 

Tổng số người được điều chỉnh là 10.003 người, tương ứng với số tiền tăng do điều chỉnh trên 
2,3 tỷ đồng và sẽ được chi trả thông qua đại diện chi trả là Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. 



 

Nguồn: Truyền hình Hậu Giang     

Ngày đăng: 20/11/2018 
Mục: Cải cách TTHC  

Hiệu quả từ dịch vụ bưu chính công ích 

Hiện nay, không chỉ các Sở, ngành tỉnh mà công an tỉnh Hậu Giang cũng đã thực hiện công 
tác cải cách các thủ tục hành chính từ nhiều năm nay và là cũng là một trong những đơn vị 
đầu tiên của tỉnh thực hiện trả kết quả các hồ sơ thủ tục thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 



 

 

Nguồn: Dân trí    

Ngày đăng: 20/11/2018 
Mục: Xã hội  

Nhân tài Đất Việt 2018 vinh danh 2 sản phẩm CNTT xuất sắc nhất 

Hai nhóm tác giả của 2 sản phẩm công nghệ thông tin xuất sắc nhất của Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt 2018 vỡ oà hạnh phúc khi được ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương xướng tên tại 
Cung hữu nghị Việt Xô. 

 

Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương và ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trao giải Nhì lĩnh vực CNTT. 

Đánh giá cao thành công của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị 
Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Thành 
ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã gửi những lẵng hoa chúc mừng thành công của Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt. 

 



Với ý nghĩa nhân văn cùng những kết quả thiết thực, Giải thưởng luôn nhận được sự quan tâm 
sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Đến với sự kiện hôm nay có ông Võ 
Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương; Bà Nguyễn Thị Doan – Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học 
Việt Nam; Ông Phan Xuân Dũng- UV Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Chu Ngọc 
Anh- UV Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-CN; Ông Đào Ngọc Dung- UV Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Ông Đặng Vũ Minh- Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học 
và kỹ thuật Việt Nam. 

 

Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương xướng tên các tác giả đạt Giải Nhì- Lĩnh vực CNTT. 

Đêm trao giải còn chào đón sự hiện diện của Ban tổ chức Giải thưởng, các thành viên Hội 
đồng giám khảo, các Nhà tài trợ, các cơ quan báo chí truyền hình. Và đặc biệt là các thí sinh 
là tác giả của 20 sản phẩm Công nghệ thông tin vào Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất 
Việt 2018 và thành viên các công trình trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học. 

 

Nhóm tác giả đạt Giải Nhì Giải CNTT lên nhận giải. Năm nay Giải thưởng Nhân tài đất Việt 
lĩnh vực CNTT không có giải Nhất. 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực CNTT 



Năm nay, lần đầu tiên hệ thống Sản phẩm Số triển vọng được đưa vào trong Giải thưởng 
Nhân tài đất Việt với mục tiêu hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là xu 
hướng chuyển đổi số phát triển nhất hiện nay. Dù là năm đầu tiên nhưng hệ thống giải thưởng 
mới này đã thu hút được số lượng tham gia đông đảo, chứng minh sự đổi mới đúng hướng mà 
Giải thưởng năm nay đề ra. 

Với chủ đề "Sức mạnh Công nghệ Số", năm nay, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, lĩnh vực 
CNTT đã có tổng cộng 318 sản phẩm dự thi với 3 hệ thống: Sản phẩm Ứng dụng Kết nối- Di 
động; Sản phẩm Khởi nghiệp; Sản phẩm Số triển vọng. 

Với việc chấm giải khắt khe nên năm nay, Hội đồng Giám khảo đã quyết định không có giải 
Nhất vì chưa tìm thấy sản phẩm xứng đáng đứng đầu. Điều này một lần nữa cho thấy sự công 
tâm, minh bạch của Giải thưởng Nhân tài đất Việt. Hy vọng vào năm sau, khi Nhân tài đất 
Việt bước sang tuổi thứ 15 sẽ tiếp tục được đón nhận nhiều sản phẩm chất lượng tham gia thi 
tài và sẽ tìm được nhóm tác giả xứng đáng với giải Nhất danh giá của cuộc thi. 

Giải Nhì 
Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương lên công bố Giải Nhì- Lĩnh vực CNTT năm nay cho các sản phẩm: 

 

 



1. Giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng 
nói tự nhiên Vbee (VIETNAMESE TEXT TO SPEECH)- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải 
pháp Xử lý Dữ liệu Vbee. 

Giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói 
tự nhiên Vbee (VIETNAMESE TEXT TO SPEECH): là dịch vụ đầu tiên tại thị trường Việt 
Nam được áp dụng thành công trí tuệ nhân tạo học máy vào ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, cho 
phép chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói, với kết quả giọng nói tự nhiên như con 
người, có cảm xúc, có “tâm hồn”. 

2. Stringee - Nền tảng lập trình Voice, Video, SMS (Stringee – Communication APIs for 
Voice, Video, SMS)- Công ty Cổ phần Stringee 

Stringee là nền tảng lập trình Voice, Video, SMS (Stringee – Communication APIs for Voice, 
Video, SMS): là nền tảng liên lạc cung cấp APIs, thư viện lập trình giúp các doanh nghiệp, 
lập trình viên có thể nhanh chóng tích hợp tính năng gọi điện Voice/Video, nhắn tin trực tiếp 
vào trong ứng dụng, website của mình. 

 

Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương và ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trao giải Nhì lĩnh vực CNTT. 

Phát biểu phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019, ông Huỳnh Quang Liêm – Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, hành trình đi tìm 
và tôn vinh tài năng của giải thưởng đã trải qua 14 năm - một chặng đường đủ dài để khẳng 
định uy tín của Giải thưởng. Theo ông Liêm, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt luôn mở rộng cơ 
hội đối với mọi đối tượng trong xã hội, mỗi năm đều mong chờ, chào đón sản phẩm mang trí 
tuệ Việt. 

“Sứ mệnh đó khiến chúng tôi rất tự hào và không ngừng nỗ lực để quy mô và tầm cỡ của Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt ngày càng phát triển”, ông Liêm nói. 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 với chủ đề: Sức mạnh công nghệ số - chính là mong 
muốn làm nổi bật xu thế và đề cao sản phẩm số trong giai đoạn hiện nay. 

Năm 2019 - là năm Giải thưởng Nhân tài Đất Việt bước sang tuổi 15, ông Liêm cho biết, đây 
là bước ngoặt khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ viễn thông, công nghệ 
thông tin của đất nước. “Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước và sự đồng hành, ủng hộ của các nhà tài trợ… để giải thưởng ngày càng vươn xa”. 



Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 
Nam (VNPT) lên sân khấu cùng ông Võ Văn Thưởng trao giải Nhì lĩnh vực CNTT, Giải 
thưởng Nhân tài đất Việt 2018 cho các tác giả. 

Chia sẻ ngay sau khi nhận giải thưởng, đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp Xử lý 
Dữ liệu Vbee – Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, ý tưởng ban đầu của sản phẩm từ mong mỏi 
ứng dụng công nghệ cho người khiếm thị, xây dựng bộ đọc cho người khiếm thị. 

Thành viên Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp Xử lý Dữ liệu Vbee chia sẻ nhận được giải 
thưởng năm nay là động lực để cho các thành viên trong nhóm tiếp tục triển khai ứng dụng 
cho người khiếm thị, để họ tiếp cận kho kiến thức của nhân loại. Bên cạnh đó, các thành viên 
trong nhóm sẽ nỗ lực hơn nữa để triển khai các kế hoạch tiếp theo như số hóa bài giảng, tổng 
đài thông minh. 

Còn Nguyễn Bá Luân đến từ Công ty Cổ phần Stringee cho biết, sản phẩm ra mắt thị trường 
từ tháng 6/2018, đến nay nhận được sự tin dùng của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn. 

“Được vinh danh tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 - Giải thưởng về công nghệ thông 
tin hàng đầu Việt Nam là sự ghi nhận rất lớn cho những lỗ lực của chúng tôi trong thời gian 
qua”, Nguyễn Bá Luân chia sẻ. 

Giải Ba 

Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH lên công bố 
Giải Ba – Lĩnh vực CNTT cho các sản phẩm: 

 

Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH công bố Giải 
Ba – Lĩnh vực CNTT. 

  

1. NOVAON AUTOADS - Nền tảng Tối ưu Quảng cáo lớn nhất Đông Nam Á- Công ty Cổ 
phần Internet Novaon. 

Nền tảng Tối ưu Quảng cáo lớn nhất Đông Nam Á: là bộ công cụ tối ưu quảng cáo trực tuyến, 
giúp các doanh nghiệp có thể giảm bớt thời gian và nguồn lực triểnkhai các chiến dịch quảng 
cáo trực tuyến, mang lại hiệu quả cao với chi phí tiết kiệm hơn nhờ các tính năng hoàn toàn tự 
động của bộ công cụ này. 

2. Nền tảng đặt và điều vận xe trực tuyến EMDDI- Đại học Quốc gia Hà Nội. 

3. Ứng dụng hệ sinh thái gọi xe Fastgo Việt Nam- Công ty Cổ Phần FastGo Việt Nam. 



Ông Phạm Tất Dong- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; bà Nguyễn 
Thị Phượng- Phó TGĐ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 
Agribanklên sân khấu cùng với ông Đào Ngọc Dung trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải 
Ba - Lĩnh vực CNTT. 

 

Ông Phạm Tất Dong- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; bà Nguyễn 
Thị Phượng- Phó TGĐ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank 
lên sân khấu cùng với ông Đào Ngọc Dung trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải Ba - Lĩnh 
vực CNTT. 

Ông Chu Ngọc Anh- UV TW Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-CN lên công bố các sản phẩm tiếp 
theo đã đạt Giải Ba- lĩnh vực CNTT của Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2018. 

  

4. Hệ sinh thái VNPT SmartCloud/ VNPT SmartCloud EcoSystem- Công ty Công nghệ 
Thông tin VNPT (VNPT-IT) 

5. Bộ đồ chơi phát triển trí tuệ Magicbook- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Minh 
Việt 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Hội đồng quản trị Vietcombank và ông Lê Hồng Hà – Phó 
TGĐ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Arlines) lên trao giải cho các sản phẩm 
đạt giải Ba. 



 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Hội đồng quản trị Vietcombank và ông Lê Hồng Hà – Phó 
TGĐ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Arlines) lên trao giải cho các sản phẩm 
đạt giải Ba.  

 

Giải khuyến khích: 
Ông Phạm Huy Hoàn, Uỷ viên thường vụ Hội Khuyến học VN, TBT báo Dân trí, Trưởng 
BTC Giải thưởng lên công bố giải Khuyến khích của 3 hệ thống sản phẩm thuộc lĩnh vực 
CNTT. 

Ông Nguyễn Quốc Phương- Tổng giám đốc hãng hàng không Jetstar Pacific, ông Nguyễn 
Quang Huy - Đại diện Tập đoàn Sun Group và ông Phạm Huy Hoàn - TBT Báo Dân trí trao 
giải cho các nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích – Lĩnh vực CNTT. 

 

Ông Nguyễn Quốc Phương- Tổng giám đốc hãng hàng không Jetstar Pacific, ông Nguyễn 
Quang Huy - Đại diện Tập đoàn Sun Group và ông Phạm Huy Hoàn - TBT Báo Dân trí trao 
giải cho các nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích – Lĩnh vực CNTT. 

1. Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước- Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội 

2. FVET Vietnam - Ứng dụng di động đầu tiên tại Việt Nam giúp người chăn nuôi hỏi ngay 
bác sĩ thú y và chuyên gia- Công ty TNHH FVET Việt Nam 



3. VNPT Pay - Giải pháp thanh toán không tiền mặt- Tổng công ty Truyền Thông – VNPT 
Media 

4. Giải pháp hành chính công VnPost- Tổng công ty Bưu điện 

5. Thiết bị giám sát thời gian, tư thế và chống cận thông minh - Robot Captain-Eye-Công ty 
Cổ phần VIROBO 

6. Nền tảng thông tin kết nối vạn vật cho thành phố thông minh – iNut SmartCity- Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ INUT 

7. Hệ thống Nông nghiệp thông minh Nextfarm- Công ty Cổ phần HOSCO 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội     

Ngày đăng: 21/11/2018 
Mục: Tin tức  

Tập huấn công tác thu BHYT hộ gia đình và hướng dẫn công tác lập danh sách và cấp 
thẻ BHYT 

Sáng ngày 20/11/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chư Pah phối hợp với Bưu điện 
huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thu BHYT hộ gia đình và hướng dẫn lập danh sách, 
cấp thẻ BHYT cho các đối tượng. Tham gia có cán bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Tư 
pháp hộ tịch của 15 xã, thị trấn trên địa bàn. 

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết về quy trình hoàn thiện dữ liệu thành 
viên hộ gia đình, cập nhật tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT và biến động thành viên hộ 
gia đình do tách, nhập hộ khẩu; hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ UBND các 
xã, thị trấn lập danh sách đối tượng thành viên hộ gia đình và đối tượng chỉ tham gia BHYT, 
quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia và quản lý. Đồng thời tiến hành thảo luận 
giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. 
 
Mục đích của Hội nghị tập huấn là nhằm triển khai, hướng dẫn kịp thời các quy định, cách 
thực hiện công tác hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, kinh phí được hỗ trợ cho UBND 
xã khi lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình để UBND các xã, thị trấn triển khai 
thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng dữ liệu được chính xác. Qua hội nghị, các đại biểu đã 
hiểu được tầm quan trong trong công tác xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình. Góp phần tạo 
cơ sở dữ liệu hộ gia đình hoàn chỉnh phục vụ cho công tác cấp phát thẻ năm 2019, không để 
xảy ra tình trạng cấp sót thẻ BHYT cho người dân./. 

 

 


