
 

Nguồn: Cổng TTĐT Cam Ranh     

Ngày đăng: 10/06/2019 
Mục: Tin tức    

Phối hợp đặt “thùng quỹ nhân đạo” tại Bưu điện Cam Ranh 

Góp phần hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2019, với chủ đề “Kết nối, chia sẻ và lan tỏa”. 
Sáng 10/6/2019 tại Bưu điện trung tâm thành phố, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với Hội Chữ 
thập đỏ (CTĐ) thành phố Cam Ranh đặt thùng quỹ nhân đạo, nhằm đón nhận những đồng tiền 
tình nghĩa của khách hàng đến giao dịch, cũng như các nhân viên tại đơn vị, để cùng chia sẻ 
với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cộng đồng. 

 

Từ trái sang: Ông Nguyễn Trọng Thành (người thứ bảy) và bà Bùi Thị Lượng (thứ tám) cùng 
nhân viên 2 đơn vị bên “Thùng quỹ nhân đạo 

Dự buổi đặt thùng quỹ nhân đạo có ông Nguyễn Trọng Thành - Giám đốc Bưu điện Cam 
Ranh; về phía Hội CTĐ thành phố, có bà Bùi Thị Lượng - Phó Chủ tịch thường trực Hội. 

Lãnh đạo hai đơn vị đã tiến hành niêm phong thùng; ký biên bản giao, nhận chìa khóa; đồng 
thời bỏ vào những đồng tiền đầu tiên, sau đó các đại biểu dự cũng lần lượt ủng hộ tiền của cá 
nhân vào thùng. Và từ này trở đi, trên địa bàn Cam Ranh lại có thêm một địa chỉ, sẵn sàng 
đồng hành cùng Hội CTĐ thành phố, chung tay góp phần trong công tác từ thiện - xã hội tại 
địa phương. 

Được biết, định kỳ 3 đến 6 tháng hoặc khi thùng tiền nhân đạo đầy, hai đơn vị sẽ cùng mở 
thùng, kiểm kê tiền có được và bàn giao cho Hội CTĐ thành phố./ 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Tuyên Quang                

Ngày đăng: 10/06/2019 
Mục: Tin tức       

Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích 

UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, 
thành phố về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 

 
 

Cán bộ bộ phận giao dịch “Một cửa”, “một cửa liên thông” của thị 
 trấn Sơn Dương phục vụ nhân dân cả ngày thứ bảy hàng tuần. Ảnh: Trang Tâm 

 
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 
số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục tuyên truyền mạnh 
mẽ, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 
qua DVBCCI để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ; Niêm yết công khai đầy đủ, kịp 
thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị thực hiện và không thực hiện 
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua DVBCCI tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả; trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các điểm giao dịch của bưu điện; Thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI phải đạt tối thiểu từ 50% trở 
lên số TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ trong tổng số TTHC đã triển khai sử dụng 
DVBCCI. 
 
Về việc thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho nhân viên 
bưu điện thực hiện: Giao các cơ quan, đơn vị nêu tại mục "kính gửi" tiếp tục nghiên cứu, tham 
gia ý kiến, đề xuất giải pháp đảm bảo triển khai phù hợp với thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa 
phương; phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. 

Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực 
hiện các nội dung trên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ động đề xuất, báo cáo 
với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải 



quyết TTHC qua DVBCCI và biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu 
có). 
 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tăng 
cường triển khai việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI; báo cáo 
tình hình, kết quả thực hiện theo quy định. 



 

Nguồn: Báo ĐT Đảng Cộng sản     

Ngày đăng: 10/06/2019 
Mục: Tin tức     

Đắk Nông: Phấn đấu 87,3% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2019 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Nông, hiện tỉnh đang phấn đấu cuối năm 2019 có ít 
nhất 87,3% dân số tham gia BHYT; 1.300 người tham gia mới BHXH tự nguyện qua kênh đại 
lý Bưu điện. 

 
Ảnh minh họa. Nguồn: Kim Oanh 

 Để triển khai tốt hoạt động trên, BHXH tỉnh đã chủ động trong công tác phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân. Đặc biệt, 
đã phát động thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH cũng 
như cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công nhiệm vụ được giao. 

Do xác định rõ khó khăn, trở ngại nên BHXH tỉnh đã chủ động đa dạng hóa các giải pháp 
phát triển BHXH, BHYT. Trong đó, coi đại lý Bưu điện là kênh quan trọng trong vận động 
người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tính đến cuối năm 2018, thông qua hệ 
thống đại lý Bưu điện, tỉnh đã vận động được 614 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó 
có 449 người tham gia mới; 31.690 người tham gia BHYT hộ gia đình, trong đó có 10.916 
người tham gia mới. 

Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa nội dung phát triển 
số người tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương theo 
tinh thần Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ. 

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ 
BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng theo quy định của Luật 
BHYT; phối hợp với BHXH và Bưu điện triển khai tốt kế hoạch khai thác, phát triển BHXH 
tự nguyện, BHYT hộ gia đình; cử cán bộ tham gia rà soát và phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT trong các DN đóng chân trên địa bàn xã…/. 



 

Nguồn: Báo Công luận      

Ngày đăng: 11/06/2019 
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BHXH tỉnh Quảng Ninh: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT 

Vừa qua, tại TP Hạ Long, BHXH tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truy ền 
chính sách BHXH, BHYT năm 2019. Tham dự có 100 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ 
làm công tác tuyên truyền BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh. 

 

Quang cảnh hội nghị. 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được báo cáo viên Nguyễn Đức Toàn,  Phó Giám đốc Trung tâm 
Truyền thông - BHXH Việt Nam đã truyền đạt một số kỹ năng cơ bản trong truyền thông trực 
tiếp về BHXH, BHYT như: Khái niệm, mục đích, tư vấn thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm, 
nói chuyện theo chủ đề, đội thoại chính sách; kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát, kỹ năng 
đặt câu hỏi, kỹ năng động viên, kỹ năng xây dựng nòng tin, kỹ năng phản hồi. Đồng thời, phổ 
biến những điểm mới kỹ năng tuyên truyền về nghiệp vụ Thu; nghiệp vụ  BHYT; nghiệp vụ 
thực hiện chính sách BHXH... 

Cùng với đó là các bài tập tình huống được đưa ra để các học viên thực hành, trao đổi, thảo 
luận, giảng viên trực tiếp giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công 
tác tuyên truyền tại cơ sở; góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về chính sách 
BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện cho cán bộ tuyên truyền thuộc hệ thống BHXH tỉnh và 
mạng lưới nhân viên Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của hệ thống Bưu điện tỉnh và xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đây là dịp để những người làm công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT học tập, trau 
dồi nắm bắt những kiến thức, kỹ năng thu hút, lôi cuốn người nghe; giúp người dân hiểu rõ 
tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT và tự nguyện tham gia. Từ đó, góp phần thực 
hiện mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ 
Chính trị và Nghị quyết 28 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách 
BHXH. 



 

Nguồn: Báo ĐT Đảng Cộng sản                 
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Quảng Nam: Đẩy mạnh giải quyết, chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, BHTN  

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam, đơn vị này vừa tổ chức tập huấn Quy trình 
giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo 
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. 

 
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Trung) 

Hội nghị đã dành thời gian để đánh giá công tác phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 
BHTN và quản lý người hưởng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian qua. Các đại biểu đã 
chỉ ra một số tồn tại, sai sót trong công tác phối hợp giải quyết, chi trả, thanh quyết toán các 
chế độ BHXH, BHTN và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các quy định tại Quyết định số 
166/QĐ-BHXH trong thời gian đến. 

Theo BHXH tỉnh, Quyết định 166/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/5/2019, thay thế Quyết 
định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016, Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016. Quyết 
định quy định cụ thể, chi tiết về việc phân cấp quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cá 
nhân, tổ chức, bộ phận liên quan trong giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ 
BHXH, BHTN; quy định về nguyên tắc, quy trình chi trả, giải quyết đối với từng loại hồ sơ, 
thủ tục cho từng chế độ BHXH, BHTN. 

Quyết định 166/QĐ-BHXH là một Quyết định quan trọng, là bước tiếp theo trong quá 
trình  cải cách hành chính của Ngành, phục vụ ngày một tốt hơn cho đối tượng và tăng cường 
công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho đối tượng. 

Theo BHXH tỉnh, thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp tục nghiên cứu lộ trình phân cấp cho BHXH 
cấp huyện thực hiện theo quy định, với mục đích tạo sự chủ động cho cơ sở, tạo điều kiện 
thuận lợi cho đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thụ hưởng các chế độ BHXH, 
BHTN./. 



 

Nguồn: Báo ĐT Đảng Cộng sản     
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Hòa Bình: Tỷ lệ bao phủ BHYT trên 95,5% 

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Hòa Bình sẽ tập trung công tác thu, phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN; giảm tỷ lệ nợ đọng xuống mức thấp hơn chỉ tiêu phấn đấu giảm 
nợ của BHXH Việt Nam. 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hòa Bình, trong tháng 5, số người tham gia BHXH 
73.589 người, tăng 596 người so với tháng 4/2019, tăng 1.834 người (2,6%) so với cùng kỳ 
năm 2018; số người tham gia BHYT là 814.423 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là trên 95,5% 
dân số, tăng 2.258 người (0,3%) so với tháng 4/2019, tăng 5.222 người (0,6%) so với cùng kỳ 
năm 2018. 

Số thu BHXH, BHYT, BHTN trong tháng 5/2019 là 234.681 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 
793.192 triệu đồng, tăng 169.798 triệu đồng (27,2%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 41,4% so 
với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số nợ tính đến 31/5/2019 số nợ BHXH, BHYT, BHTN 
là 71.448 triệu đồng, chiếm 3,7% so với kế hoạch giao.  

  

 

Ảnh minh họa. Nguồn: TL. 

 
Bên cạnh đó, công tác chi trả và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN kịp thời, đầy đủ, đã 
phối hợp với Bưu điện tỉnh và các đại lý tổ chức chi trả đầy đủ lương hưu và các chế độ 
BHXH thường xuyên, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng. Tổng số tiền chi 
chế độ BHXH, BHTN trong tháng 5/2019 là 152.334 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 713.328 
triệu đồng. 

Giám đốc BHXH Hòa Bình Nguyễn Minh Hải cho biết: Trong thời gian tới, sẽ tập trung công 
tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 
thu quý II/2019 và giảm tỷ lệ nợ đọng xuống mức thấp hơn chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ của 
BHXH Việt Nam giao; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại các 
đơn vị doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT; triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, 
xác minh dữ liệu hộ gia đình theo kế hoạch của BHXH Việt Nam…/. 

 

 


