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Tích cực hỗ trợ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” 

 Trong những ngày qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã và đang tích cực hỗ 
trợ thực hiện thu thập dữ liệu thông tin cho Dự án thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án 
“Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. 

Dự án thu thập dữ liệu Bản đồ sốcho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” được thực 
hiện từ tháng 8-2018 nhằm tạo lập, chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh… của bản đồ 
sốViệt Nam để phục vụ công tác quản lý nhà nước; đồng thời hỗ trợ cộng đồng, người dân và 
các doanh nghiệp khai thác, sử dụng, tạo ra các ứng dụng phục vụ đời sống, sản xuất, kinh 
doanh với mục tiêu phát triển các tiện ích phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.  

 

Đoàn viên thanh niên huyện Phú Giáo tích cực đến từng nhà dân 
để thu thập dữ liệu 

Tính đến ngày 22-2- 2019, toàn tỉnh hiện mới chỉ tiến hành thu thập được hơn 73.301/800.000 
địa chỉ thu thập dữ liệu bản đồ số (đạt tỷ lệ 9,1%), khá thấp so với chỉ tiêu đề ra. Vì thế, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kết 
quả thu thập dữ liệu Bản đồ số Việt Nam đợt I-2019 để cùng nhìn lại kết quả thực hiện công 
việc trong tháng 1-2019, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, nêu lên các khó khăn vướng mắc 
trong việc triển khai và thực hiện tại địa phương, đơn vị và kêu gọi các đơn vị, ĐVTN tiếp tục 
khẩn trương hoàn thành công việc. Để động viên, khuyến khích, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và 
Ban giám đốc Bưu điện tỉnh cũng đã trao thưởng cho đơn vịcấp xã hoàn thành việc thu thập 
dữ liệu sớm nhất đó là xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên. 

Chị Đoàn Thị Thúy Phượng, Bí thư Huyện đoàn Phú Giáo, chia sẻ: “Để bắt đầu thực hiện 
việc thu thập dữ liệu bản đồ số, chúng tôi tổ chức cuộc họp mời tất cả bí thư, phó bí thư các 
xã, thị trấn về để triển khai việc thực hiện cũng như lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của 



các đơn vị để kịp thời tháo gỡ... Lực lượng nòng cốt trong việc đi thu thập chủ yếu là ĐVTN, 
riêng tại xã An Bình chúng tôi được sự hỗ trợ của các bí thư chi bộ, trưởng ấp; tại xã Phước 
Hòa và Vĩnh Hòa có lực lượng công an, quân sự hỗ trợ. Kết quả, chúng tôi đã thu thập 
28.057/24.638 số liệu tỉnh dự kiến (đạt 114%). Để thực hiện kịp tiến độ, mỗi ngày ĐVTN đi 
thu thập từ 7 giờ 30 phút sáng, có khi đến 21 - 22 giờ tối mới về nhà”. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Huyện đoàn Phú Giáo, Huyện đoàn Bắc Tân Uyên đã hoàn thành 
100% việc thu thập bản đồ số. Tỉnh đoàn tiếp tục phát động và kêu gọi đến toàn thể ĐVTN, 
hội viên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh cùng nhau đăng ký tham gia tại cơ sở Đoàn nơi cư 
trú và học tập để trở thành một tình nguyện viên tham gia thu thập dữ liệu bản đồ số tại địa 
phương. 



 

Nguồn: Báo Công thương     

Ngày đăng: 04/03/2019 
Mục: Tin tức 

Nỗ lực mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Số liệu mới nhất từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trong tháng 1 và 
2/2019 số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mới là 15.244 người, nâng 
số người tham gia loại hình bảo hiểm này đạt 295.000 người.   

Thúc đẩy người tham gia qua hệ thống bưu điện 

Dữ liệu quản lý thu của BHXH Việt Nam cho thấy, một số tỉnh có số người tham gia BHXH 
tự nguyện cao như: Bắc Giang 213 người, Bình Định 228 người, Bình Phước 261 người, Đắk 
Lắk 447 người, Kiên Giang 359 người, Nam Định 423 người, Long An 368 người, Nghệ An 
652 người, Phú Thọ 837 người, Thái Bình 452 người, Sóc Trăng 384 người, Thanh Hóa 897 
người... 

Ngoài ra, đến ngày 25/2, đã có 16 BHXH tỉnh ký hợp đồng với Bưu điện tổ chức hội nghị 
tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện, trong đó một số tỉnh tuy mới tổ chức ít hội nghị 
nhưng đạt hiệu quả cao như: Bến Tre (4 hội nghị, tăng mới 120 người), Bình Dương (3 hội 
nghị, tăng mới 103 người), Bình Phước (3 hội nghị, tăng mới 261 người). 

 

Chính sách BHXH tự nguyện mang tính ưu việt, nhân văn đối với lao động phi chính thức 

Đánh giá về việc phối hợp với bưu điện nhằm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, 
ông Nguyễn Hải Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, bưu 
điện Việt Nam luôn coi công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình là nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do vậy, ngay sau khi BHXH Việt Nam 
phê duyệt phương án phối hợp với bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát 
triển số người tham gia BHXH tự nguyện, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng kịch bản triển 
khai, trong đó có chương trình hành động cho từng tháng và đề ra chỉ tiêu phát triển đối tượng 
cụ thể. 

Tuy nhiên, hiện trong quá trình triển khai chương trình còn có nhiều vướng mắc, cản trở việc 
thực hiện mục tiêu của chương trình. Do vậy, theo đại diện ngành bưu điện, thời gian tới, việc 
xây dựng ban hành tài liệu tuyên truyền về BHXH tự nguyện cần thống nhất trong toàn quốc, 



bởi qua triển khai có tài liệu chưa chuẩn hoá, vướng nhiều nhất là minh hoạ mức lương của 
người tham gia BHXH. Sau 20 năm đóng BHXH tự nguyện, mỗi tỉnh minh hoạ một cách 
khác nhau, nên khó cho công tác tuyên truyền. 

Ông Nguyễn Hải Thanh cho rằng, BHXH các tỉnh cung cấp cho bưu điện danh sách những 
người đến hạn đóng BHXH tự nguyện hằng tháng, để bưu điện đôn đốc thu kịp thời; cung cấp 
danh sách những người đóng BHXH bắt buộc đã xin nghỉ để Bưu điện chủ động vận động họ 
tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. 

Tháo gỡ kịp thời khó khăn 

BHXH tự nguyện là hình thức tham gia mang tính tự nguyện của người lao động ở khu vực 
phi chính thức. Việc triển khai BHXH tự nguyện được coi là một trong những chính sách ưu 
việt và đầy tính nhân văn cho người lao động tự do. 

Trên tinh thần thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, năm 2019, 
ngành BHXH đặt mục tiêu phấn đấu mở rộng thêm 220.000 người tham gia BHXH tự 
nguyện. Tuy nhiên đây là mục tiêu rất khó khăn, cần sự chung tay vào cuộc của toàn ngành 
cũng như sự phối hợp với các ngành liên quan trong thực hiện chính sách. 

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – ông Trần Đình Liệu đã 
đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố cần tập trung khai thác, phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện. Cụ thể, ngoài phối hợp với Bưu điện, hàng tháng, các tỉnh cần báo cáo tình 
hình thực hiện, đặc biệt về phát triển BHXH tự nguyện để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ 
cũng như động viên, khích lệ kịp thời 

Đồng thời, lãnh đạo BHXH Việt Nam còn yêu cầu các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và 
Tổng Công ty Bưu điện cần nghiêm túc triển khai ký kết tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận 
động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt, phía Tổng Công ty Bưu điện cần phê 
bình nghiêm túc những Bưu điện tỉnh chưa ký hợp đồng phối hợp tổ chức hội nghị cũng như 
quy trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Mặt khác, cần tăng cường hoàn thiện quy chế, 
đảm bảo phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT luôn chính xác, đúng 
quy định. 

Trước những khó khăn hiện nay, theo ông Trần Đình Liệu, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, ngoài phương án phối hợp với Bưu điện, BHXH các 
tỉnh, thành phố phải tích cực chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân làm đại lý thu. Bên 
cạnh đó, các đơn vị cũng cần tập trung khai thác triệt để dữ liệu từ cơ quan thuế để đưa ra các 
giải pháp quản lý tốt hơn nhằm phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc. 

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) 
cung cấp danh sách người đến hạn, dừng tham gia BHXH bắt buộc gửi Bưu điện. “Theo đó, 
mỗi người tham gia BHXH tự nguyện đều có số điện thoại, địa chỉ gửi cho Bưu điện để tiện 
liên lạc, kể cả danh sách người lao động nghỉ chốt sổ BHXH. Trên cơ sở đó, triển khai quyết 
liệt, mạnh mẽ công tác thu, phát triển đối tượng và giảm nợ…”- ông Trần Đình Liệu nhấn 
mạnh. 
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Tên miền ".VN" đứng top 10 khu vực châu Á Thái Bình Dương 

Kết quả ghi nhận kể từ năm 2011 đến nay, tên miền “.VN” liên tục là tên miền quốc gia 
có số lượng đăng ký sử dụng cao nhất khu vực Đông Nam Á, TOP 10 khu vực châu Á 
Thái Bình Dương với 463,796 tên miền duy trì sử dụng. 

Tên miền “.VN” là một chỉ dẫn địa lý ngầm, tạo lợi thế cho các doanh nghiệp trong việc triển 
khai các kênh tiếp thị trực tuyến nhắm vào thị trường Việt Nam và khách hàng Việt. Bên cạnh 
giá trị ưu tiên này, các dịch vụ về tên miền “.VN” hiện tại đã hoàn toàn tiệm cận với dịch vụ 
tên miền quốc tế, đảm bảo sự tin cậy và hiệu quả cho cộng đồng người sử dụng Internet Việt 
Nam.  

Kết quả ghi nhận kể từ năm 2011 đến nay, tên miền “.VN” liên tục là tên miền quốc gia có số 
lượng đăng ký sử dụng cao nhất khu vực Đông Nam Á, TOP 10 khu vực châu Á Thái Bình 
Dương với 463,796 tên miền duy trì sử dụng. Vượt lên cả ý nghĩa về biểu tượng, tin tưởng 
rằng tên miền “.VN” sẽ ngày càng thể hiện vị thế của một tên miền mã quốc gia trên bản đồ 
tên miền thế giới.  

 

Biểu đồ tăng trưởng tên miền “.vn” đang duy trì sử dụng qua các năm (Số liệu tính đến tháng 
2/2019). 

Để hưởng ứng sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội từ ngày 
27-28/2/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát hành Bộ Tem bưu chính đặc 
biệt vào ngày 26/02/2019. Tên miền “.VN” vinh dự xuất hiện trên ấn phẩm bưu điện đặc biệt 
này với thông điệp “.VN - nâng tầm thương hiệu Việt”, mong muốn tên miền “.VN” vươn xa, 
đồng hành cùng sự phát triển, hội nhập quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số. 

Bộ tem không chỉ là một ấn phẩm truyền thông đặc biệt chào mừng sự kiện Hội nghị Thượng 
đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, mà còn trở thành một tặng phẩm vô cùng ý nghĩa về đất nước, con 
người Việt Nam đang vươn lên đổi mới, khẳng định vị thế và hội nhập toàn diện. Việc được 
lựa chọn xuất hiện trên Bộ tem Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều đã khẳng định giá trị của tên 



miền “.VN” - là tài nguyên thông tin quốc gia, trở thành biểu trưng của một Việt Nam hội 
nhập trên môi trường Internet toàn cầu. 

Thực tế, tên miền “.VN” cũng đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội 
Việt Nam, chiếm được sự tin tưởng của người dùng suốt gần 20 năm phát triển và tạo dựng 
thương hiệu, đồng hành cùng Internet Việt Nam. 

Phạm Lê 
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Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương 

Sáng 4/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố 
quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức 
Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tỉnh Đắk Lắk. 

 

Đồng chí Phạm Minh Chính và đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng đồng chí Y Thanh Hà 
Niê Kđăm (ngoài cùng bên phải) và các đồng chí được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban 
thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định 
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. 

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Y Thanh Hà Niếc đăm (Y Thanh Hà Niê Kđăm) 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thôi 
tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định đồng 
chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, thay cho đồng chí Nguyễn Viết Thanh vừa được điều động, 
phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. 

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí 
Y Thanh Hà Niếc đăm. Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định: đồng 
chí Y thanh Hà Niếc đăm là cán bộ trẻ, người dân tộc, trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo cơ 
bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở địa phương; đồng chí luôn thể hiện là cán bộ có 
bản lĩnh, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà 
nước giao để trau dồi, rèn luyện, thử thách. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Bộ Chính trị đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng và 
thống nhất quyết định điều động, phân công đồng chí Y Thanh Hà Niếc đăm- một đồng chí 



Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trẻ, có năng lực, kinh nghiệm quản lý Nhà nước và công 
tác xây dựng Đảng tại địa phương làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đây 
vừa là cơ hội để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ nhưng cũng là thách thức đối với đồng chí Y 
Thanh Hà Niếc đăm trong việc phát huy năng lực, sở trường để đóng góp vào sự phát triển 
chung Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thời gian tới. 

Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Y Thanh Hà Niếc đăm cho rằng: đây là vinh dự, tự hào, xong 
cũng là thách thức lớn. Đồng chí Y Thanh Hà Niếc Đăm mong nhận được sự giúp đỡ của các 
đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn 
anh đi trước, sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng với tập thể thường trực, Ban Thường 
vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đoàn kết, phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. 

 

Đồng chí Hồ Xuân Trường và đồng chí Phạm Anh Tuấn nhận quyết định của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng.  

Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Sỹ 
Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư, Chủ tịch Hội 
đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; quyết định của Ban Bí thư về chuẩn 
y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đối 
với các đồng chí: Hồ Xuân Trường, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương; Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam./. 
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Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh là 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Người dân giải quyết thủ tục liên quan chính sách BHXH tại Trung tâm 
Hành chính công TP Cẩm Phả. 

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn 
mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng các chế độ theo 
quy định. Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu theo quy định, được trợ 
cấp một lần và tử tuất; được cơ quan BHXH cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi nghỉ hưu và 
được hưởng tất cả các quyền lợi khám, chữa bệnh như người tham gia BHXH bắt buộc. 

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện, nhưng kết quả còn thấp. Năm 2018 toàn tỉnh có 4.667 người tham gia 
BHXH tự nguyện, đạt 51,3% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam. Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, 
nguyên nhân của tình trạng trên, một phần do người dân chưa quan tâm, chưa nhận thức đầy 
đủ tầm quan trọng của BHXH tự nguyện; bên cạnh đó, mức đóng BHXH tự nguyện hiện được 
cho là khá cao (700.000 đồng/người/tháng). Trong khi đối tượng đang phải khuyến khích 
tham gia là người làm nghề tự do, nông dân, những người có việc làm không ổn định, thu 
nhập thấp, thu nhập không thường xuyên... 

Năm 2019, BHXH Việt Nam chỉ đạo quyết liệt cơ quan BHXH các tỉnh, thành trong nước tập 
trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh là 6.420 người. Bám sát chỉ đạo của 
BHXH Việt Nam và chỉ tiêu UBND tỉnh giao, BHXH tỉnh đang tập trung giải pháp để phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 



 

Người lao động hỏi đáp vướng mắc về hưởng chế độ BHXH một lần tại 
hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH ở TP Uông Bí. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Trưởng Phòng Khai thác thu nợ - BHXH tỉnh, cho biết: BHXH 
tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, đồng thời giao chỉ tiêu cho ngành Bưu điện phát triển mới 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt nâng cao chất lượng các đại lý, điểm thu 
BHXH và trở thành “cánh tay nối dài” của ngành BHXH. Điều này giúp người dân tiếp cận, 
cập nhật thông tin, thuận lợi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay toàn tỉnh có 171 
đại lý, điểm thu BHXH; trong đó ngành Bưu điện quản lý 156 đại lý, điểm thu từ cấp tỉnh đến 
các nhà văn hóa xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có việc 
hướng dẫn người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện được BHXH tỉnh chú trọng. Năm 
nay BHXH tỉnh sẽ phối hợp với ngành Bưu điện tỉnh tổ chức 186 hội nghị tuyên truyền trực 
tiếp đến đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tại các hội nghị, sẽ mời những người chưa 
tham gia BHXH tự nguyện dự để cán bộ BHXH trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích 
những lợi ích mà BHXH mang lại, cũng như giải đáp khúc mắc mà người dân còn đắn đo. 

Công tác tuyên truyền còn thông qua hình thức trực quan pano, áp phích, tờ rời, truyền thanh; 
cổng thông tin website BHXH tỉnh; truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử của Trung 
tâm Truyền thông tỉnh... Qua đó giúp người dân cập nhật thông tin đa chiều, hiểu rõ hơn 
chính sách chung của BHXH, trong đó có việc tham gia BHXH tự nguyện. 

BHXH tỉnh còn phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường bồi dưỡng kỹ năng 
nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ ở các đại lý, điểm thu BHXH; giúp đội ngũ này có 
thêm kỹ năng, kiến thức để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện tại địa bàn mình quản lý. Qua đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 

 


