
 

Nguồn: Báo Phú Yên  

Ngày đăng: 14/05/2019 
Mục: Tin tức  

Triển khai dịch vụ tín dụng cho phụ nữ thông qua bưu điện 

Hội LHPN tỉnh vừa hướng dẫn Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố triển khai dịch 
vụ vay tín dụng thông qua bưu điện. 

Đây là một trong những nội dung được thực hiện theo thỏa thuận ký kết giữa Hội LHPN và 
Bưu điện tỉnh. Theo đó, việc triển khai dịch vụ vay tín dụng này nhằm tạo điều kiện cho cán 
bộ, hội viên, phụ nữ có nhu cầu vay vốn phục vụ tiêu dùng trong gia đình; góp phần ngăn 
chặn tình trạng “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng đang xảy ra trên địa bàn.  

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh yêu cầu ban thường vụ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 
với bưu điện tại địa phương triển khai đến Hội Phụ nữ cơ sở, giới thiệu về việc cho vay nguồn 
vốn tín dụng thuộc Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 
(VPBANK FC).  

Các điều kiện thủ tục, mức tiền cho vay, thời gian vay, lãi suất… của từng sản phẩm vay sẽ 
được niêm yết tại bưu điện các địa phương trong tỉnh. 



 

Nguồn: Báo Cao Bằng    

Ngày đăng: 14/05/2019 
Mục: Cải cách hành chính   

Trà Lĩnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 

Huyện Trà Lĩnh đã có sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng chỉ 
đạo và điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) từ huyện tới cơ sở, hướng đến 
xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại. 

 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Trà Lĩnh ngày càng nâng cao trình độ, năng lực 
chuyên môn. 

Xác định CCHC là một nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực 
nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND huyện Trà Lĩnh đã quán triệt, học tập, 
triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh cũng như xây dựng, ban hành chỉ 
thị, các văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác CCHC. 
Trong đó có các công văn về cung cấp địa chỉ hộp thư điện tử công vụ có dạng tên miền 
@caobang.gov.vn theo đầu mối cơ quan, đơn vị; công khai và xây dựng quy trình thủ tục 
hành chính (TTHC); đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ CCHC; Kế hoạch về tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trong các cơ 
quan hành chính nhà nước; tăng cường tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4; việc triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích… Hiện nay, 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã ban hành quy 
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Công tác ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn huyện dần đi vào nền nếp, thực hiện đúng thẩm quyền. Công tác rà soát 
văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm triển khai thực hiện. Tại Văn phòng UBND 
huyện và 100% xã, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, trong đó quy 
định cụ thể về các loại công việc được áp dụng giải quyết tại cấp huyện và cấp xã. Tại đây, tất 
cả các loại hồ sơ, TTHC đều được công khai minh bạch về quy trình, thời gian giải quyết, phí, 
lệ phí, phiếu giao nhận, phiếu báo xử lý chậm. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết 
công việc, tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”, đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp 
huyện đến xã đều được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng mọi nhu cầu của cơ 
quan, doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các TTHC. Từ năm 2018 đến nay, tổng số 
hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (tiếp nhận qua 



phần mềm và không qua phần mềm) là 354 hồ sơ; số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa 
trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 233/233, tỷ lệ 100%. Tại cấp xã, thị trấn tổng 
số hồ sơ đã nhận 15.840 hồ sơ, giải quyết đạt 100%. 100% TTHC của cấp huyện đều được 
đưa lên Trang thông tin điện tử của huyện để người dân và tổ chức doanh nghiệp dễ theo dõi.  
Công tác kiểm soát TTHC được chú trọng. Qua kiểm tra trực tiếp tại các xã, thị trấn và một số 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 100% cơ quan, đơn vị đã tiến hành niêm yết các 
TTHC. Hiện nay, tổng số TTHC cấp huyện là 233 TTHC; cấp xã là 144 TTHC. Việc công 
khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư thoại, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC 
đã triển khai thực hiện niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và 
Trang thông tin điện tử của huyện.Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh Trịnh Trường Huy cho 
biết: Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công 
vụ; phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice được triển khai hiệu quả. Triển 
khai sử dụng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước theo 
TCVN ISO 9001:2008 gồm 3 hệ thống: Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 
tại Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND huyện. Bên cạnh đó, huyện chú trọng xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng cách tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho 100% cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện 
Đề án vị trí việc làm tại UBND huyện theo đúng quy định… Qua đó, góp phần nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác CCHC tại địa phương. Những kết quả đạt được trong công tác 
CCHC ở Trà Lĩnh đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận 
thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình 
thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 



 

Nguồn: Báo Tài Nguyên Môi trường    

Ngày đăng: 13/05/2019 
Mục: Tài nguyên    

Hà Nội: Đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đất đai tiết kiệm hàng tỷ đồng 

Hàng loạt thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội đã 
được bãi bỏ, rút gọn, giúp tiết kiệm hàng trăm ngày làm việc và nhiều tỷ đồng; góp phần 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng tỷ lệ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất.   

Với phương châm “lấy doanh nghiệp, người dân là trung tâm phục vụ”, thời gian qua, Hà Nội 
đã không ngừng cải cách hành chính, nâng chất lượng giải quyết thủ tục nhanh và gọn. Đặc 
biệt, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục và tiết kiệm kinh 
phí được đặt biệt quan tâm. Thành phố cũng liên tục tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các 
quy định, cải cách TTHC, nhất là trong cấp phép đầu tư, xây dựng, thu hồi, giao, cho thuê, 
chuyển mục đích sử dụng đất… 

Báo cáo số 49 về kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 trên địa bàn TP Hà Nội nêu rõ, 
kết quả rà soát có 50 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở TN&MT 
và 6 TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cũng giúp 
giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ đối với 5 TTHC. Ước tính sẽ tiết kiệm 
được khoảng hơn 800 triệu đồng chi phí tuân thủ TTHC hàng năm. 

 

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai giúp tiết kiệm hàng trăm ngày làm 
việc. Ảnh minh họa 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành 
ủy Hà Nội, Sở đã rà soát, đơn giản hóa 61 TTHC, trong đó có 30 TTHC lĩnh vực đất đai, cắt 
giảm thời gian thực hiện từ 30-50% theo quy định (chiếm ty ̉ lệ 67% tô ̉ng số TTHC được rà 
soát). 

Sở cũng đang tiếp tục rà soát để tinh giảm hơn nữa về TTHC, đồng thời, đảm bảo quy trình hồ 
sơ chặt chẽ, công khai, minh bạch về nội dung hồ sơ, quy trình, các bước và thời gian giải 
quyết các TTHC. Đồng thời, thực hiện triệt để việc luân chuyển hồ sơ ở tất cả các khâu, các 
bước trong Sở khi thực hiện TTHC, phân công trách nhiệm của từng cán bộ thụ lý chịu trách 
nhiệm từ khâu thụ lý hồ sơ đến khi có Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển 



mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đẩy 
mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ, 3,4. 

Bên cạnh đó, Sở đang triển khai 6 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức 3 và đang nghiên cứu, 
khảo sát áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của Thành phố đối với 
một số TTHC tại Sở. Kết quả đơn giản hóa TTHC của Sở TN&MT đã góp phần cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; tăng tỷ lệ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, vốn là vấn đề rất khó khăn trước đây. 

Báo cáo của Sở TN&MT Hà Nội cũng chỉ rõ, trong 3 năm 2016-2018, đơn vị đã tham mưu 
với UBND Thành phố quyết định giao 787,36 ha đất cho các tổ chức thuê đất để sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn. Nguồn thu từ đất hằng năm chiếm 15-18% tổng thu ngân sách Thành 
phố. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tình trạng dự án chậm tiến độ thực hiện, sử dụng sai mục đích, để 
lấn chiếm, không sử dụng còn xảy ra; tình trạng sử dụng đất công, đất nông nghiệp không 
đúng mục đích, tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công và xây dựng công trình trái 
phép còn diễn ra ở nhiều địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm. 

Do vậy, thời gian tới, cần quan tâm, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả khai 
thác nguồn lực về đất đai, chất lượng, hiệu quả quản lý đất đai; nâng cao hiệu quả đấu giá đất. 

Và năm 2019, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên định mục tiêu lấy DN và 
người dân là trung tâm phục vụ. Trong đó việc rà soát, đơn giản hóa TTHC trong thẩm quyền 
và quy định vẫn là một nội dung quan trọng được đặt ra, để hỗ trợ, đồng hành và tạo thuận lợi 
nhất cho người dân, doanh nghiệp. 



 

Nguồn: Báo Đồng Tháp    

Ngày đăng: 13/05/2019 
Mục: Cải cách hành chính  

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính 

Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) quý 1/2019 tại các huyện: Tân Hồng, 
Tam Nông, TX.Hồng Ngự, TP.Cao Lãnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo để chấn chỉnh, 
khắc phục những hạn chế, tồn tại. 

Theo đó, các địa phương phải tập trung thực hiện tốt các nội dung về: Quy trình giải quyết hồ 
sơ thủ tục hành chính (TTHC), vận hành phần mềm một cửa điện tử nghiêm túc, đúng quy 
trình; đưa đầy đủ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết vào thực hiện theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông; cập nhật kịp thời, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên 
Trang thông tin điện tử cũng như bảng niêm yết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 

Đối với các địa phương được triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, 
dịch vụ hành chính công phối hợp chặt chẽ với Bưu điện cấp huyện và các Bưu điện văn hóa 
cấp xã trên địa bàn trong công tác thực hiện tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời đẩy mạnh việc 
thực hiện trả kết quả TTHC qua đường Bưu chính công ích, cũng như Mô hình Hẹn giờ thực 
hiện TTHC tại nhà người dân; có giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan 
hành chính nhà nước khi có nhu cầu thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và 
các biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và 
dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo thực hiện kiểm tra tại các địa phương việc thực 
hiện quy trình giải quyết TTHC các lĩnh vực ngành quản lý, báo cáo kết quả kiểm tra về 
UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019. Qua đó, tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho công chức, viên 
chức cấp huyện, xã về trình tự, thủ tục giải quyết các công việc theo đúng quy định hiện hành, 
khắc phục sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Đối với lĩnh vực đất đai, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh) 
phối hợp Cục thuế và UBND cấp huyện để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong 
việc giải quyết TTHC, nhất là những TTHC liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về 
đất đai. 

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung khắc phục các lỗi phát sinh trên phần mềm một cửa 
điện tử tại cấp huyện, xã; hỗ trợ các đơn vị xử lý nhanh chóng các lỗi phát sinh trong quá trình 
vận hành phần mềm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chức năng thư xin lỗi, theo dõi kết quả trả 
tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, đưa đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào phần mềm một cửa điện tử, báo cáo kết quả thực 
hiện chậm nhất ngày 31/5/2019. 



 

Nguồn: Nhân dân   

Ngày đăng: 13/05/2019 
Mục: Tin tức  

Lạng Sơn đẩy mạnh mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 

Chiều ngày 13-5, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức sơ kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TƯ của 
Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Bộ Chính 
trị, khóa VIII, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 

 

Đồng chí Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, phát biểu tại buổi sơ kết. 

Đến dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Bộ Tài 
chính, Trung tâm Phát hành dịch vụ truyền thông, lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy 
trực thuộc, các sở ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, 

Thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TƯ ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Lạng Sơn ban hành Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 26-6-2001 về việc tăng cường lãnh đạo công tác 
báo chí, xuất bản... Đặc biệt là sau khi có Kết luận số 29-KL/T/Ư của Ban Bí thư T.Ư Đảng 
khóa XI, ngày 25-8-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, đã tổ chức triển khai, phổ biến, 
chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở nhằm đẩy 
mạnh việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn số 
21/UBND-VX, ngày 10-1-2012 về việc tiếp tục phát hành Báo Nhân Dân, Báo Lạng Sơn đến 
thôn bản, khối phố. 

Để triển khai nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hằng năm chỉ đạo, kiểm tra, nắm tình hình 
công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các 
huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc kết luật 29-KL/TƯ của Ban Bí thư 
T.Ư Đảng khóa XI. Qua đó, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các cấp chính quyền dự toán kinh phí 
phục vụ việc mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm đúng quy định. 

Đồng thời, ngân sách tỉnh mỗi năm đã chi hỗ trợ gần năm tỷ đồng để mua báo cho các đối 
tượng theo quy định của T.Ư... Vì vậy, đến nay, các chi bộ dưới cơ sở, nhất là chi bộ thôn 
bản, khối phố đều có Báo Nhân Dân và Báo Lạng Sơn. Ở các Đảng ủy trực thuộc và các cơ 
quan hành chính sự nghiệp, 100% chi bộ đảng có đủ báo theo quy định bằng nguồn chi 
thường xuyên. Điển hình là Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh đặt mua 
báo và các tạp chí của Đảng, bảo đảm 100% số chi bộ có đủ báo, tạp chí. 



Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng luôn được ngành bưu điện luôn nỗ lực nâng cao 
chất lượng, phát hành báo. Đến nay 225/226 xã, phường, thị trấn đều có báo đến trong ngày, 
bảo đảm nhanh chóng, chính xác và kịp thời. 

Công tác quản lý sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nền nếp của nhiều cơ quan đơn 
vị. Nhiều chi bộ đảng tổ chức tốt việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; sử dụng báo, tạp 
chí làm tư liệu trong sinh hoạt đảng, Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cán bộ, đảng 
viên, cán bộ hưu trí, quần chúng nhân dân nắm bắt những thông tin về chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua 
phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu đã thảo luận nhất trí cao với việc cần thiết phải mua và đọc 
báo, tạp chí của Đảng, đồng thời mong muốn các cơ quan báo và tạp chí của Đảng cần nâng 
cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin đến với bạn đọc sát 
thực tiễn và sinh động hơn... 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Sau bảy năm thực hiện Kết 
luận số 29-KL/TƯ của Ban Bí thư T.Ư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TƯ của Bộ 
Chính trị, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến 
tích cực, nền nếp. Báo và tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng ở các 
chi bộ đảng chưa đồng đều và thiếu tính ổn định. Nhiều chi bộ cơ sở, nhất là chi bộ, đảng bộ 
khối hành chính, sự nghiệp chưa đặt mua báo, tạp chí của Đảng một cách đầy đủ, kịp thời 
theo quy định. Việc đọc báo và sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở một số chi bộ cơ quan, đơn vị 
chưa đi vào nền nếp. Hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở thiếu đồng bộ hoạt động chưa thường 
xuyên nên chưa thu hút đông đảo độc giả đến đọc báo, tạp chí của Đảng.. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, đã biểu 
dương đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính 
trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm hơn, đưa 
việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào nền nếp, bảo đảm tất cả các chi bộ đảng 
đều có báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời coi đó là tiêu chí đánh giá hằng năm về chất lượng tổ 
chức cơ sở đảng. 

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực 
hiện Kết luận số 29-KL/TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
11 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 



 

Nguồn: Công thương  

Ngày đăng: 13/05/2019 
Mục: Tin tức  

Hợp tác liên ngành phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là mục tiêu hàng đầu của ngành 
BHXH. Theo đó, BHXH Việt Nam đã không ngừng hợp tác với ngành thuế, bưu điện để 
hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ nặng nề này. 

Xác định nhiệm vụ đặt ra, theo BHXH Việt Nam, việc triển khai dữ liệu thuế để phát triển đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc đã được triển khai ngay sau khi BHXH Việt Nam và Tổng 
cục Thuế thực hiện quy chế phối hợp năm 2014. Đồng thời, ông Đinh Duy Hùng - Phó 
Trưởng Ban thu (BHXH Việt Nam) cho biết, từ giữa năm 2018, sau khi Tổng cục Thuế trao 
đổi dữ liệu thuế năm 2017, BHXH Việt Nam đã tích cực tổ chức khai thác, sử dụng phục vụ 
phát triển đối tượng tham gia BHXH. 

 

Hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện của bưu điện đang được triển khai hiệu quả 

Bằng các giải pháp đồng bộ, tích cực, hiệu quả, trên cơ sở dữ liệu tổ chức, cá nhân trả thu 
nhập năm 2017 của Tổng cục Thuế, BHXH Việt Nam đã tiến hành rà soát, đối chiếu với dữ 
liệu thu BHXH và bước đầu tính đến hết tháng 3/2019 cả nước có trên 305.539 đơn vị với 
4.069.213 lao động và cá nhân có thu nhập được coi là chưa tham gia BHXH. Ngoài ra, qua rà 
soát, BHXH Việt Nam còn phát hiện có 254.824 đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ 
BHXH cho người lao động với số lượng 7.965.006 người. 

Mặt khác, trong số hơn 7 triệu người lao động và cá nhân có thu nhập chưa đóng BHXH nêu 
trên thì có rất nhiều trường hợp có tên ở nhiều đơn vị do cứ có hưởng lương, hoặc khoản thu 
nhập khác ở đơn vị nào thì đơn vị đó sẽ thống kê tính, nộp thuế thu nhập cá nhân tại đơn vị 
đó; hoặc có trường hợp người lao động năm trước hưởng lương tại đơn vị, đến năm sau mới 
có được trả lương, người lao động đã chuyển đi đơn vị khác làm việc nhưng vẫn được thống 
kê trong danh sách quyết toán thuế… 

Ông Đinh Duy Hùng nhấn mạnh, thực trạng số người chưa tham gia và chưa đóng BHXH vì 
việc quản lý theo dõi đầu mối tổ chức trả thu nhập của cơ quan thuế và đóng BHXH do cơ 
quan BHXH quản lý còn khác biệt, chưa tương đồng dẫn đến chênh lệch về số đơn vị và số 



lao động khi đối chiếu. Trên cơ sở bước đầu rà soát, đối chiếu dữ liệu với cơ quan thuế, 
BHXH các cấp tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế ở địa phương để rà soát, kiểm tra thực tế 
nhằm xác định đúng đơn vị, cá nhân chưa tham gia BHXH. Nhờ đó, tính đến hết tháng 3, đã 
kiểm tra, đối chiếu được 153.802/560.363 đơn vị đạt 27,4%, từ đó phát hiện và yêu cầu doanh 
nghiệp đóng BHXH đối với 269.484 lao động. 

Dù thu nhiều kết quả tích cực, nhưng số lượng người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc 
hiện vẫn còn cao. Do đó, ông Đinh Duy Hùng cho hay, yêu cầu đặt ra cho năm 2019 là 
BHXH các tỉnh, thành phải hoàn thành việc rà soát, kiểm tra đối với toàn bộ dữ liệu đơn vị 
chưa đóng hoặc chưa đóng đủ BHXH. “Để thúc đẩy tiến độ, nâng cao hiệu quả, đảm báo chất 
lượng việc rà soát, đồng bộ dữ liệu thuế và BHXH cần được tiến hành trên cơ sở cập nhật 
toàn bộ mã số thuế đối với các đơn vị tham gia BHXH. Từ đó, số đơn vị chênh lệch giữa hai 
nguồn dữ liệu sẽ phản ánh chính xác tình trạng tham gia BHXH, nộp thuế”- ông Hùng cho 
biết. 

Về BHXH tự nguyện, tính đến hết tháng 3/2019 đã có 305.755 người tham gia. Theo đánh giá 
của BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng nhanh so với năm 2018; 
nhiều địa phương đạt tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyên tăng cao, điển hình là: Sóc Trăng 
với 2.269 người, tăng 122% Bến Tre có 2.041 người, tăng 43,8%, Cà Mau có 3.331 người, 
tăng 33,8%... so với năm 2018. 

Đây là kết quả ấn tượng nhờ sự bắt tay triển khai các nhiệm vụ được giao giữa BHXH và 
ngành bưu điện. Trong đó, theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, tại nhiều địa phương, hệ 
thống bưu điện đã nỗ lực tiếp cận các đối tượng, giải thích kỹ càng để người dân hiểu về 
chính sách BHXH; tổ chức các hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện tới đông đảo người 
dân, lao động… 

Những kết quả đạt được về phát triển đối tượng tham gia BXH bắt buộc và tự nguyện trong 
các tháng đầu năm đang là động lực để ngành BHXH Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các địa 
phương triển khai phát triển đối tượng thời gian tới. Ông Đinh Duy Hùng cho hay, để đẩy 
mạnh đối tượng tham gia BHXH, tạo đà phát triển cho những năm sau, BHXH các địa 
phương cần quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết 28-NQ/TW về phát triển đối tượng 
tham gia BHXH. 

Theo đó, BHXH các địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đối với từng 
nhiệm vụ. Như, khai thác dữ liệu thuế để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; phối 
hợp với bưu điện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; đẩy mạnh công tác truyền 
thông với nhiều hình thức, nghiên cứu, rà soát, xác định, phân nhóm đối tượng để có các giải 
pháp phù hợp. Đặc biệt, quan tâm tổ chức thực hiện người tham gia BHXH tự nguyên thông 
qua hình thức hội nghị lồng ghép truyền thông mà bưu điện đang triển khai hiệu quả. 

 


