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Xung kích thu thập dữ liệu hoàn thiện bản đồ số 

 

Đoàn viên huyện Phú Xuyên tìm hiểu cách thu thập dữ liệu bản đồ số Việt Nam 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai Đề án “Tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2, 
nhiều tháng nay, hàng nghìn thanh niên Thủ đô vẫn âm thầm đi đến từng nhà dân, ngõ phố thu 
thập dữ liệu hoàn thiện bản đồ số... 

Anh Trần Quang Hưng – Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và An ninh Quốc 
phòng Thành đoàn Hà Nội cho biết: Đây là đề án nhằm triển khai Quyết định số 677/QÐ-TTg 
ngày 18/5/2017 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Được biết, kết thúc giai đoạn một (năm 2017), trên cổng thông tin chính thức của đề án tại địa 
chỉ www.itrithuc.vn, đã có hơn 46 nghìn tài khoản đăng ký, thu thập hơn 10 nghìn bộ dữ liệu 
mở, hơn ba triệu câu hỏi và gần 6.000 bài viết liên quan. 

Bước sang giai đoạn hai, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bưu điện Việt Nam triển khai 
dự án "Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam". Theo đó, cán bộ, công nhân viên bưu điện, 
đoàn viên, thanh niên nhân viên hành chính... ở 63 tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp tham gia thu 
thập thông tin các địa chỉ trên cả nước, xây dựng cơ sở dữ liệu cho Nền tảng thông qua ứng 
dụng dành cho thiết bị thông minh "VNPOST thu thập địa chỉ". 

Trên địa bàn Hà Nội, việc thu thập dữ liệu số được thực hiện ở 18 huyện và 2 quận nội thành 
với tổng số 2.121.994 địa chỉ cần thu thập. Để làm được công việc này, đoàn viên cần trải qua 
các buổi tập huấn, có điện thoại thông minh kết nối mạng và cài về ứng dụng “VNPOST thu 
thập địa chỉ”. 

Qua các buổi tập huấn, Nguyễn Thị Thu – đoàn viên xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên) được 
“cảnh báo” những khó khăn có thể gặp phải như: Có thể có các hộ dân do chưa hiểu hết ý 
nghĩa của việc xây dựng nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam, dẫn đến việc cố tình không hợp 
tác với nhân viên bưu điện, đoàn viên làm nhiệm vụ. “Mình được tập huấn về cách nói chuyện 
để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của việc thu thập dữ liệu trong cuộc cách mạng công 



nghiệp lần thứ tư. Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam" khi hoàn thành sẽ giúp các doanh 
nghiệp khởi nghiệp tạo ra những ứng dụng hiện đại trong các lĩnh vực. Chính vì vậy, công 
việc của mình diễn ra khá suôn sẻ”, Thu kể. 

Là một trong những bạn trẻ năng nổ với công việc thu thập dữ liệu số, Nguyễn Thành Công – 
đoàn viên xã Tiền Phong (huyện Thường Tín) chia sẻ: “Không quá khó khăn nhưng chúng 
mình phải tỉ mỉ, chi tiết. Mỗi lần đi thu thập dữ liệu, chúng mình thường tập trung thành từng 
nhóm, làm việc vào các buổi tối, sau giờ học, giờ làm. Có những hôm 10, 11 giờ chúng mình 
mới hoàn thành công việc và về nhà. Cái khó nhất là nhiều địa chỉ đã được định vị trước với 
những tên gọi sai với địa chỉ thực tế nên chúng mình cần am hiểu về vị trí địa phương để nhập 
liệu lại chính xác hơn”. 

Là một trong những đơn vị sớm triển khai việc thu thập dữ liệu phục vụ đề án “Tri thức Việt 
số hóa", tính đến thời điểm hiện tại, Huyện đoàn Chương Mỹ đã hoàn thiện 95.75% khối 
lượng công việc. Trong đó, một số xã như Trần Phú, Nam Phương Tiến, Đồng Phú, Hoàng 
Diệu, Phú Nam An, Hồng Phong đã hoàn thiện 100% việc thu thập dữ liệu. 

Chị Nguyễn Thị Kim Anh – Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ cho biết: “Thực hiện dự án “Nền 
tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” thuộc đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa", Đoàn 
thanh niên huyện Chương Mỹ phối hợp với Bưu điện huyện Chương Mỹ thành lập các đội 
hình thanh niên tình nguyện tại 32 cơ sở Đoàn khối xã, thị trấn trực tiếp tham gia thu thập 
được 76.453 dữ liệu địa chỉ nhà ở, trường học, bệnh viện,... trên địa bàn huyện. Với sự vào 
cuộc trách nhiệm của tất cả các cơ sở Đoàn, tính đến ngày 10/3, toàn huyện đã thu thập được 
76.453 dữ liệu địa chỉ, hoàn thành 100% theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó định vị rõ 
74.730 địa chỉ”. 

Cùng với Chương Mỹ, nhiều đơn vị khác cơ bản hoàn thành công việc này, như: Huyện Phú 
Xuyên (62.201 địa chỉ, đạt 96,03%), huyện Thường Tín (70.794 địa chỉ, đạt 93,24%)... Tính 
đến ngày 10/3, 20 cơ sở Đoàn khối quận, huyện đã thu thập được 1.669.089 địa chỉ, đạt 
78,66%. 

Đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Thủ đô trong việc thu thập dữ 
liệu, anh Trần Quang Hưng – Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và An ninh Quốc 
phòng Thành đoàn Hà Nội cho biết: Trong thực tế triển khai nhiệm vụ, nhiều cán bộ đoàn cơ 
sở và đoàn viên thanh niên địa phương đã phát huy sáng tạo, tìm ra những cách làm hay, 
thuận tiện. Tiêu biểu như một số thủ lĩnh thanh niên đã khéo léo lồng ghép công tác thu thập 
thông tin vào những buổi sinh hoạt đoàn hoặc các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đang 
diễn ra sôi nổi vào dịp sát Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tận dụng các mạng xã hội để tuyên 
truyền, vận động người dân trong khu dân cư và bạn bè, người thân tích cực tham gia cung 
cấp thông tin... Nhờ đó, tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu đã được đẩy nhanh hơn dự kiến, 
thông tin các địa chỉ thu thập được cũng chi tiết, chính xác hơn. 



 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh   

Ngày đăng: 20/03/2019 
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Phối hợp giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH 

Chiều ngày 20/3, Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp 
công tác năm 2019 với UBMTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể và Bưu điện tỉnh. Chủ tịch 
UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng cùng dự. 

 

Năm 2018 vừa qua, chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh với UBMTTQ, Hội Phụ nữ, Hội 
Nông dân, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh tiếp tục được các ngành quan tâm triển khai có hiệu 
quả. Căn cứ vào chương trình phối hợp đã ký kết, các bên đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo triển 
khai theo từng giai đoạn, từng nội dung. 

Toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 233 cuộc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT 
hộ gia đình trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn, các cụm dân cư và 19 cuộc tuyên truyền cho 
cán bộ hội viên Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh tại các huyện, thị, thành phố. 

Đối tượng, nội dung tuyên truyền đúng trọng tâm với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp 
nên hiệu quả tăng lên rõ rệt, nhất là đối với chính sách BHXH tự nguyện. 

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã nhận được sự 
phối hợp thường xuyên và hiệu quả của các đơn vị. Hội Nông dân và Hội LHPN đã giao chỉ 
tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các đại lý là các chi hội cấp huyện, 
thường xuyên cập nhận tình hình thực hiện tại cơ sở để có đánh giá kết quả và điều chỉnh kịp 
thời. 

Hệ thống đại lý trải rộng khắp các xã, phường và tổ, thôn, xóm đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân khi đăng ký tham gia. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp trong 
năm qua như: Công tác tuyên truyền dù đã được tăng cường nhưng chưa được thường xuyên, 
liên tục; nhân viên đại lý thu của các cấp hội hoạt động kiêm nhiệm nên hoạt động chưa thật 
sự quyết liệt; công tác phối hợp với địa phương tại một số cơ sở chưa chặt chẽ… 



 

Đại diện các ngành, đơn vị ký kết chương trình phối hợp 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đánh giá cao nội dung, ý nghĩa 
của chương trình phối hợp cũng như những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề 
nghị các ngành, tổ chức, đoàn thể xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để có sự vào cuộc thật 
sự, tránh việc ký kết hình thức. 

Chủ tịch UBMTTQ bày tỏ mong muốn, các bên cùng tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả của 
công tác tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, 
truyền tải các nội dung về tận chi đoàn, chi hội; có báo cáo tổng hợp chi tiết, thường xuyên 
trao đổi thông tin, số liệu giữa các ngành… để việc phối hợp thật sự mang lại ý nghĩa, góp 
phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 



 

Nguồn: Tuyên giáo An Giang     
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An Giang hưởng ứng Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính dành cho thiếu nhi 
năm 2019 

Hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), để 
tạo điều kiện cho thiếu nhi có dịp được hiểu rõ hơn về bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, về 5 Điều Bác Hồ dạy và những tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng. 
 
Hội đồng Đội tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 47-CV/HĐĐAG ngày 11/3/2019 về 
việc phát động Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính dành cho thiếu nhi năm 2019 với 
chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ”. 

Theo đó, đối tượng triển khai bao gồm: các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh An Giang có độ tuổi 
từ 8 đến 15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) tham gia cuộc thi bằng cách sưu tập các mẫu tem và trả lời 
các câu hỏi do Ban Tổ chức cung cấp, bài viết tự luận và vẽ một mẫu tem Bưu chính theo chủ 
đề của cuộc thi.  

Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy vi tính, trình bày trên khổ giấy A4 hoặc giấy ô ly sạch 
sẽ, không nhàu nát, tẩy xóa; trả lời đầy đủ các câu hỏi, ngôn từ văn phong dễ hiểu, trong sáng, 
mạch lạc, bố cục sắp xếp hợp lý theo đúng trình tự câu hỏi; không sử dụng bài photocopy và 
bài làm giống nhau; bài dự thi chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
khuyến khích các bài dự thi viết tay, sưu tầm nhiều tem minh họa. 

Riêng đối với phần thi vẽ mẫu tem được thực hiện trên giấy trắng khổ A4 hoặc khổ giấy ô ly 
với các loại màu tự chọn như: chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các 
chất liệu khác đều hợp lệ. 

Bài dự thi gửi qua đường bưu điện phải được dán tem, ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi sưu tập 
và triển lãm tem Bưu chính dành cho thiếu nhi năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm 
theo Di chúc Bác Hồ”; ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, địa chỉ 
nhà, số điện thoại. 

Thời gian gửi bài dự thi đến hết ngày 31/5/2019 (tính theo dấu bưu điện). 

 
Nơi nhận bài dự thi: Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam (số 64, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội). 



 

Nguồn: Báo Tin tức   
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Mục: Tin tức       

Phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp 

Theo báo cáo của Ban Thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tổng số người tham gia 
BHXH tự nguyện tăng mới trong tháng 1 và tháng 2/2019 là 15.244 người, nâng số 
lượng người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay lên hơn 295.000 người. 

 

Tuyên truyền giới thiệu BHXH tại Bình Định. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN 

Cụ thể theo báo cáo của Ban Thu BHXH Việt Nam, ước đến hết tháng 2/2019, cả nước có 
14,37 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 295.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 82,7 
triệu người tham gia BHYT, với tổng số thu ước đạt 49.854 tỷ đồng. Tổng số người tham gia 
BHXH tự nguyện tăng mới trong tháng 1 và tháng 2/2019 là 15.244 người. 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... 

Theo thống kê của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, từ ngày 1/1/2019, Bưu điện các địa 
phương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự 
nguyện. Theo đó trong tháng 1/2019 đã tổ chức 556 Hội nghị với số người tham gia tăng mới 
là 10.051 người, bình quân mỗi hội nghị phát triển được 18 người tham gia BHXH tự nguyện 
tăng mới. Trong tháng 2 (tính đến ngày 17/2) đã tổ chức 35 hội nghị; số người tham gia 
BHXH tự nguyện tăng mới 739 người. 

Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới thông qua tổ chức hội nghị trong tháng 1 
và tháng 2 năm 2019 là 10.754 người. Theo thống kê, cả nước có 55 triệu người trong độ tuổi 
lao động, khoảng 40 triệu người chưa tham gia BHXH. Đây là dư địa rất tốt để phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, số người tham gia loại hình này vẫn chưa tương 
xứng với tiềm năng phát triển. Chính vì vậy, nhằm tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, 
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 530/BHXH-BT về việc rà soát, khai thác, phát 
triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp. Theo đó để phát 
triển số người tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của 
BCH Trung ương Đảng khóa XII, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố 



việc khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung 
cấp. 

Cụ thể, đối với Phòng/Tổ khai thác và thu nợ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 
dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, gửi Thông báo về việc đóng BHXH theo Mẫu số D04e-TS 
và đôn đốc doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia BHXH đầy đủ cho NLĐ bằng Thư đảm bảo 
theo địa chỉ cơ quan Thuế cung cấp. Sau khi kết thúc thời gian yêu cầu DN đăng ký tham gia 
đóng BHXH, nếu DN vẫn không thực hiện, thì trong thời hạn 5 ngày tiếp theo đề nghị các cơ 
quan liên quan như: Công an tỉnh/huyện, Thuế, KH-ĐT, cơ quan quản lý nhà nước về lao 
động, đại diện UBND xã, phường, thị trấn nơi DN đóng trụ sở để phối hợp mời DN đến cơ 
quan BHXH làm việc, yêu cầu lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH theo quy định. 

Bên cạnh đó, đôn đốc Bưu điện, trong thời hạn 3 ngày phải báo cáo cơ quan BHXH kết quả 
gửi Mẫu D04e-TS và Thư đảm bảo cho các DN; tổ chức rà soát, tổng hợp DN không gửi được 
Mẫu D04e-TS. Tổng hợp những DN không tham gia BHXH cho NLĐ thuộc đối tượng phải 
tham gia theo Mẫu số D04a-TS, D04b-TS. Phối hợp rà soát, đối chiếu với cơ quan Thuế để 
xác định cụ thể tình hình hoạt động và đóng BHXH của DN, gửi báo cáo cho Chủ tịch UBND 
tỉnh. 

Ngoài ra tiếp tục tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất. Đối với Phòng/Tổ 
khai thác và thu nợ, sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày yêu cầu DN đăng ký tham gia đóng 
BHXH cho NLĐ mà cố tình không thực hiện, thì chuyển danh sách trình Giám đốc BHXH 
tỉnh ban hành quyết định và tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất theo quy 
định. Trong trường hợp chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị điều tra, truy tố và xử lý 
hình sự về tội trốn đóng BHXH, yêu cầu Phòng Thanh tra - Kiểm tra tổng hợp, hoàn thiện thủ 
tục, hồ sơ đối với những DN vi phạm nghiêm trọng. 

  



 

Nguồn: Báo ĐT Đảng cộng sản       

Ngày đăng: 20/03/2019 
Mục: Tin tức  

Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế triển khai nhiệm vụ năm 2019 

Đối mặt với hàng loạt khó khăn nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của công chức, viên 
chức, nhân viên, nhất là dấu ấn của công tác chỉ đạo, điều hành đã giúp BHXH tỉnh Thừa 
Thiên Huế vượt thách thức để về đích với những kết quả ấn tượng. Đó là đánh giá chung tại 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019, của BHXH tỉnh Thiên Huế. 

 

Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế triển khai nhiệm vụ năm 2019 

Năm 2018, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế luôn đổi mới và đa dạng hóa các hình thức truyền 
thông đã góp phần rất lớn làm thay đổi và nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của 
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và mọi người dân trong việc thực thi, chấp hành các 
quy định của Luật BHXH, Luật BHYT. Năm 2018, số người tham gia BHXH là 122.806 
người (trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 119.409 người, số người tham gia 
BHXH tự nguyện là 3.397 người) đều đạt và vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Số người 
tham gia BHTN là 105.549 người. Số người tham gia BHYT là 1.145.476 người, đạt trên 98% 
độ bao phủ BHYT toàn dân. Theo đó tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.777 tỷ 
đồng, chiếm tỷ lệ 100,21% so với kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao, tăng 232 tỷ 
đồng, tương ứng tăng 9,13% so với năm 2017. 

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải quyết 1.653 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH cho 7.815 
đối tượng hưởng. Xét duyệt để giải quyết chế độ ngắn hạn trên 102.000 lượt người với số tiền 
226,2 tỷ đồng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng lao động thanh quyết toán kịp thời 
các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức cho người lao động. Đảm bảo tốt công tác chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng thụ hưởng thông qua thẻ ATM và triển khai thực 
hiện công tác quản lý người hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ 
thống bưu điện. 

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện có hiệu quả công tác giám định tập trung, giám định 
theo tỷ lệ, hậu kiểm; kiên quyết xuất toán các khoản chi phí không hợp lý, trái quy định. Năm 
2018, BHXH tỉnh ước chi trả cho 2.667.770 lượt người với tổng chi phí KCB BHYT là 2.020 
tỷ đồng. 

Tăng cường quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích các nguồn kinh phí được cấp, kịp 
thời phân bổ kinh phí và giao dự toán thu chi cho BHXH cấp huyện để thực hiện công tác chi 
trả chế độ BHXH, BHYT theo đúng thời gian quy định. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết 



quả theo cơ chế “Một cửa” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu cải cách 
TTHC. Công tác cấp mới, cấp đổi, gia hạn, điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ BHXH, thẻ 
BHYT đảm bảo kịp thời, chính xác. BHXH tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát, bàn giao sổ 
BHXH cho người lao động trong tháng 9/2018. Tính đến ngày 31/12/2018, BHXH tỉnh đã cấp 
46.336 sổ BHXH và 1.136.706 thẻ BHYT cho người lao động. Công tác ứng dụng công nghệ 
thông tin được quan tâm đúng mức. Kịp thời tập huấn và triển khai các chương trình, phần 
mềm mới của Ngành. 

Các tham luận tại hội nghị cũng đã nêu lên được những bài học kinh nghiệm trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của đơn vị để 
tìm ra nguyên nhân, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị và những giải pháp thực hiện. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao 
những thành tích, nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên 
của cơ quan BHXH tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, 
BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo đồng thời 
thường xuyên báo cáo để tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và phối hợp 
chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết số 21-
NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng 
đã đề ra. Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, góp 
phần phát triển, mở rộng đối tượng tham. Tiếp tục vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin 
giám định BHYT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ 
của ngành. Thực hiện tốt công tác quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 
BHTN hàng tháng qua hệ thống Bưu điện. Tăng cường công tác thanh tra – kiểm tra về việc 
thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở 
KCB BHYT. Quan  tâm đến công tác thi đua khen thưởng là biện pháp hữu hiệu để tạo động 
lực, tinh thần phấn khởi trong tập thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn cơ quan. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ và BHXH tỉnh cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương vì 
sự nghiệp BHXH năm 2018, bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và giấy khen 
của Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế cho các tập thể và cá nhân ngoài ngành./. 

 


