
 

Nguồn: Công An Quảng Ninh     

Ngày đăng: 03/01/2020 
Mục: Tin tức 

Cấp căn cước công dân lưu động tại vùng núi huyện Tiên Yên  
Sau 3 ngày làm việc tích cực, từ 28-31/12/2019, tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về 
TTXH – Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm hồ sơ cấp căn cước công dân cho 363 trường 
hợp là học sinh, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, người thuộc 
diện chính sách trên địa bàn xã Đông Hải, huyện Tiên Yên. 

 

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động tại các trường 
học trên địa bàn xã Đông Hải, huyện Tiên Yên 

Từ sáng sớm, tổ công tác gồm 4 đồng chí Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh 
Quảng Ninh đã có mặt tại trường mầm non Đông Hải, huyện Tiên Yên để  lắp đặt hệ thống 
máy và hướng dẫn thầy cô giáo và các em học sinh quy trình đề nghị cấp thẻ CCCD. 

Để tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh và thầy cô 
giáo, sau khi từng cá nhân hoàn thiện các thủ tục cấp thẻ CCCD, Phòng Cảnh sát QLHC chủ 
động phối hợp với Bưu điện chuyển phát CCCD qua đường bưu điện gửi về tận tay cho học 
sinh và thầy cô giáo. Em Nguyễn Thị Minh Thư, học sinh trường THPT xã Đông Hải chia sẻ: 
“Hôm nay các cô, chú công an lên trường em cấp thẻ căn cước công dân em cảm thấy rất vui 
vì không cần phải tốn thời gian đi đường xa để xuống huyện làm thẻ căn cước, khi có thẻ sẽ 
được bưu điện chuyển đến tận nhà”." 

Ngày 27/12/2019, biết được thông tin ông Kiều Minh Tuấn, 53 tuổi, trú tại Phố Tam Thinh, 
Thị Trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên là gia đình chính sách, bố đẻ là thương binh nặng, ông 
Tuấn bị tai biến liệt nửa người từ 4 năm nay, không có khả năng lao động, cuộc sống sinh 
hoạt gặp nhiều khó khăn, vì không có thẻ CCCD nên không làm được thủ tục mua bảo hiểm y 
tế nên gia đình có nguyện vọng làm CCCD cho ông Tuấn. Tổ công tác đã tranh thủ ngoài giờ 
hành chính xuống tận nhà để cấp CCCD cho ông Tuấn. 



 

Cán bộ chiến sĩ đơn vị xuống nhà người bệnh không có khả năng đi lại để làm các thủ tục cấp 
CCCD 

Trước tình cảm đó, gia đình ông Tuấn đã viết thư cảm ơn tổ công tác, bà Nguyễn Thị Viên, vợ 
ông Tuấn bày tỏ: " Gia đình đã mong mỏi từ rất lâu muốn đưa ông Tuấn đi làm thẻ CCCD để 
mua bảo hiểm chữa bệnh, nhưng đường xá xa xôi, ông ấy lại bệnh tật không thể đi lại được, 
nay có cán bộ đến tận nhà để cấp thẻ, chúng tôi vui mừng lắm, rất cảm kích, biết ơn các cán 
bộ." 
 
Trong đợt cấp CCCD lưu động lần này, tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công 
an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 363 trường hợp hồ sơ của các thầy cô giáo, học sinh trường 
mần non, tiểu học, THCS, THPT Hải Đông và người thuộc diện chính sách trên địa bàn xã 
Đông Hải, huyện Tiên Yên. 

Thiếu tá Đỗ Thị Kim Cúc, Phó Đội trưởng Đội Hộ Khẩu – Căn cước công dân cho biết: "Để 
tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và các thầy cô giáo trên địa bàn xã không phải đi xa, đơn 
vị đã có công văn trao đổi với các trường nhằm thống nhất nội dung công tác cấp CCLĐ, 
đồng thời cử cán bộ, chiến sỹ đến tận trường học để tiếp nhận hồ sơ. Mọi thủ tục diễn ra 
nhanh chóng, thuận lợi, tối giản nhất thời gian của giáo viên và học sinh". 

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hành chính phục vụ người dân, Phòng Cảnh sát 
QLHC về TTXH – Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo tăng cường đến vùng sâu, vùng 
xa, tuyên truyền hướng dẫn và thực hiện quy trình, thủ tục cấp thẻ CCCD lưu động cho người 
già yếu, chính sách, người có công với cách mạng và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số. 
 
Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực, không chỉ hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành 
chính mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, góp phần 
xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Quảng Ninh “tận tụy, vì nhân dân phục 
vụ”. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Hà Nội 

Ngày đăng: 03/01/2020 
Mục: Tin tức 

Giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm đạt hơn 97% 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, đến nay, Hà Nội đã đạt tỷ lệ đơn vị 
thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực này là 97,3%. 

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện, các tổ chức và doanh 
nghiệp cần chuyển và nhận kết quả hồ sơ bảo hiểm có thể lựa chọn các hình thức gọi điện 
thoại hoặc khai báo qua Website của Bưu điện Hà Nội; chi phí chuyển hồ sơ do cơ quan 
BHXH thanh toán, đảm bảo nhanh chóng, an toàn và bảo mật. 

Đến nay, Hà Nội cũng đã triển khai hệ thống tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN; tra 
cứu quá trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị sử dụng lao động, cá nhân trên cổng 
thông tin điện tử của BHXH Thành phố; nhắn tin đến số điện thoại di động của người nộp hồ 
sơ thủ tục hành chính về việc đã tiếp nhận hồ sơ, đã giải quyết xong thủ tục hành chính tạo 
tuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thục tục hành chính. 

BHXH Thành phố Hà Nội hiện đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà 
Nội, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện giao di ̣ch hồ sơ điện tử mức độ 4 vê ̀ 
kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT với 135 ngân hàng thương mại trên đi ̣a bàn. 

Thời gian qua, BHXH phối hợp với các Sở, ngành của Thành phố và UBND các quận, huyện, 
thị xã tổ chức tổ chức 249 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với 
19.713 người tham dự; treo 3.415 băng rôn, khẩu hiệu, banner, tờ phướn, áp phích tuyên 
truyền, phát hành 2,8 triệu tờ rơi. Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan Báo, Đài phát thanh 
truyền hình của Thành phố, BHXH Thành phố tiếp tục tăng cường đăng tin bài về kết quả 
phối hợp liên ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 

Đồng thời tổ chức nhiều hội nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho những đơn vị, doanh 
nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

 



 

Nguồn: Đảng Cộng sản   

Ngày đăng: 03/01/2020 
Mục: Xã hội 

BHXH tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh các phong trào thi đua 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua phát 
triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất 
nghiệp (BHTN). Dự Hội nghị có bà Lò Thị Hoán - Giám đốc BHXH tỉnh; bà Nông Thị 
Thùy - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, bà Hà Thị Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện 
tỉnh; Đại diện tập thể và các cá nhân được khen thưởng; Trưởng các phòng nghiệp vụ 
liên quan và Giám đốc BHXH, Bưu điện các huyện, thành phố. 

 

Phó Giám đốc BXHH tỉnh Nông Thị Thùy và Phó Giám đốc Phụ trách Bưu điện Hà Thị 
Hiền  tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Phong trào thi đua phát triển đối tượng qua hệ 

thống Bưu điện 

Năm 2019, trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh 
Bắc Kạn đã phát động 02 phong trào thi đua: Phong trào “Tích cực đẩy mạnh công tác phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT qua hệ thống Bưu điện, hoàn thành xuất 
sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019” từ ngày 01/03/2019 đến ngày 31/10/2019 và phong trào 
“Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 
về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN” phát động từ ngày 01/09/2019 đến 
ngày 31/12/2019. 

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đã phát động, công chức, viên chức BHXH tỉnh, 
nhân viên Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT và các đơn vị có liên quan trong tỉnh Bắc Kạn 
đã thường xuyên phối hợp thực hiện các biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN, nhất là hoạt động tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân, người lao động 
tham gia…, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Đồng thời, một số đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, 
khó khăn và nguyên nhân trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 
và kiến nghị một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới, như: Chú trọng việc duy trì, phát 
triển bền vững số đối tượng đang tham gia BHXH, BHYT; Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu 
phát triển đối tượng cho Bưu điện huyện, thành phố; Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo 
phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN các cấp và công tác phối hợp giữa các 
cơ quan, đơn vị, sở ngành liên quan trong hoạt động truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN; 



Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại 
lý thu BHXH, BHYT... 

Kết thúc Phong trào thi đua, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Kạn đã tặng Giấy khen 03 tập thể, 07 
cá nhân trong phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và 
quyết định chi thưởng cho 05 tập thể, 15 cá nhân trong phong trào thi đua phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT qua hệ thống Bưu điện./. 



 

Nguồn: Báo Khánh Hòa    

Ngày đăng: 03/01/2020 
Mục: Xã hội 

https://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202001/dai-hoi-lan-thu-5-cua-hoi-tem-khanh-hoa-
8144325/ 

Đại hội lần thứ 5 của Hội Tem Khánh Hòa 

Ngày 3-1, Hội Tem Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024. Được đánh giá 
là một trong những hội tem có hoạt động mạnh của cả nước, Hội Tem Khánh Hòa hiện có 4 
câu lạc bộ với 50 hội viên, ngoài ra còn có 20 hội viên không thường xuyên. 

  

 

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Tem Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giới 
thiệu, sưu tầm tem dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và các 
thành viên của Hội. Hội cũng đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem 
Việt Nam, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tổ chức phát hành nhiều bộ tem đặc biệt. Trong các ngày 
lễ lớn, sự kiện quan trọng, Hội cũng đã tổ chức 4 cuộc triển lãm tem, thu hút hàng trăm lượt 
người đến xem. Các thành viên của Hội đã gửi nhiều bộ sưu tập tem đến dự thi ở các cuộc 
triển lãm tem trong và ngoài nước và đã đạt 28 giải trong thưởng khác nhau... 

  



 

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của Hội Tem Khánh Hòa ra mắt Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Tem Khánh Hòa sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: xây 
dựng, củng cố tổ chức Hội; tăng cường tuyên truyền nhận thức về sưu tập tem trong thanh 
thiếu nhi; tổ chức các hoạt động triển lãm, liên hoan tem cấp tỉnh hằng năm. Đại hội đã bầu và 
ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 15 thành viên, ông Đống Lương Sơn tiếp tục được 
bầu giữ chức Chủ tịch Hội Tem Khánh Hòa. 

 

Các thành viên Hội Tem Khánh Hòa xem và chọn những con tem được giới thiệu tại khu vực 
tổ chức đại hội. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá 
nhân; Hội Tem Việt Nam tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân về thành tích xuất sắc trong 
việc xây dựng phong trào sưu tập tem, phát triển tem Việt Nam. 

 

 


