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Tuyên Quang phát triển Bảo hiểm y tế (BHYT) vì sức khỏe toàn dân 

Được sự nhất trí của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo Bưu điện tỉnh. Ngày 30 tháng 6 
năm 2019, tại sân trụ sở BHXH tỉnh Chi đoàn BHXH tỉnh phối hợp với chi đoàn Bưu 
điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tuyên truyền chính sách BHYT 
nhân ngày BHYT Việt Nam (01/7/2019). Dự buổi lễ phát động có đồng chí Đào Duy 
Hiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh 

 
 

Các đại biểu dự Lễ phát động 

        Tham dự buổi lễ phát động, còn có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh; đại diện 
lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh cùng toàn thể đoàn viên thuộc chi 
đoàn BHXH tỉnh và chi đoàn Bưu điện tỉnh. 

        Để góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân về trách 
nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-
NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 
và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh và của ngành nhằm tiến tới BHYT toàn dân trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của chính sách BHYT trong đời 
sống nhân dân. Chi đoàn BHXH tỉnh và chi đoàn Bưu điện tỉnh đã ban hành Chương trình 
phối hợp số 02-CTPH/CĐBHXH-CĐBĐ ngày 06/6/2019 về tuyền truyền chính sách BHYT 
nhân ngày BHYT Việt Nam (01/7/2019). 

         Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí Đào Duy Hiện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
BHXH tỉnh đã nhấn mạnh BHYT là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách an 
sinh xã hội ở nước ta, mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc và được thể 
chế hoá bằng Luật BHYT. Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
823/QĐ-TTg lấy ngày 01/7 hàng năm là ngày BHYT Việt Nam. Chính phủ quyết định chọn 
ngày BHYT Việt Nam là thể hiện sự khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT, tiến 
tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác 



BHYT và cán bộ, nhân viên ngành y tế; đánh dấu một bước phát triển mới trong lĩnh vực bảo 
vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

          Đoàn viên của 02 chi đoàn: BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh thể hiện sự quyết tâm hưởng 
ứng hoạt động tuyên truyền chính sách BHYT nhân ngày BHYT Việt Nam (01/7/2019), quyết 
tâm phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ của thanh niên, thực hiện công tác tuyên truyền với 
tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó 
khăn, gian khổ, đóng góp công sức cho các hoạt động vì sự phát triển, vì an sinh của xã hội 
của đất nước. 

 

Một số hình ảnh tuyên truyền lưu động 

 

Hình ảnh tuyên truyền lưu động 

        Ngay sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên của 02 chi đoàn ra quân tuyên 
truyền lưu động về chính sách BHYT trên các tuyến đường thuộc thành phố Tuyên Quang. 
Đồng thời, thực hiện phát tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình” đến tận tay 
người dân. Nội dung tuyên truyền được các đoàn viên thực hiện ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung 
vào những điểm chính của Luật BHXH, Luật BHYT như ý nghĩa, mức đóng, phương thức 
đóng, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…./ 
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http://www.baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-lang-son-soi-noi-le-ra-quan-tuyen-truyen-ve-
chinh-sach-bhyt-cfeb94f0.aspx?fbclid=IwAR0wlqoHa_Hr8zxAjvW6WHlSLRXjVw-g-
rKYjhCNozJdYWZPDVBO7widlYg 

Lạng Sơn: Sôi nổi Lễ ra quân tuyên truyền về chính sách BHYT 

Với tinh thần “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân” và hưởng 
ứng Ngày BHYT Việt Nam, sáng ngày 1/7, BHXH tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bưu điện 
tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền lưu động về chính sách BHYT. 

Thông tin tại Lễ ra quân, BHXH tỉnh cho biết: Tính đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có hơn 
6.500 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 107,8% kế hoạch được giao; hơn 739.750 người 
tham gia BHYT, đạt 98,9% kế hoạch và đạt tỉ lệ bao phủ 95,2% dân số của tỉnh. 

 

Bà Nông Thị Phương Thảo- Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Lễ ra quân 

Với mục đích duy trì, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHYT hộ gia 
đình và BHXH tự nguyện trên địa bàn, BHXH tỉnh giao cho Đoàn Thanh niên cơ quan phối 
hợp với Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động qua các 
tuyến phố chính trên địa bàn TP.Lạng Sơn. 

Đây là một trong những hoạt động chính nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền hướng tới 
kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam (1/7) của BHXH tỉnh. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền lưu 
động, BHXH tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động khác như: Treo băng rôn, phướn tuyên truyền 
về chính sách BHXH, BHYT trên các trục đường chính, khu vực đông dân cư; phối hợp với 
các cơ quan truyền thông trên địa bàn thực hiện các chuyên mục, phóng sự về chính sách 
BHYT; phối hợp với Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật để đảm bảo quyền lợi 
cho người tham gia BHYT. 

Phạm Hoa 

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam do BHXH tỉnh Lạng Sơn 
tổ chức: 
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Nghệ An phát động Tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT 

Tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm nay (tháng 7/2019) cu ̉a 
tỉnh Nghệ An có chu ̉ đề “Tham gia BHXH, BHYT- Vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi 
nhà”. Đây là hoạt động vô cu ̀ng ý nghĩa, được BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ 
chức theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Phát biểu tại Lễ pha ́t động tổ chức sáng nay (30/6), ông Lê Trường Giang- Giám đốc BHXH 
tỉnh Nghệ An khẳng định, việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT 
là tiền đề quan trọng quyết định hiệu quả công tác phát triển, mở rộng số người tham gia 
BHXH, BHYT; góp phần đảm bảo quyền về an sinh xã hội của công dân theo quy định của 
Hiến pháp và pháp luật. Do đó, rất cần có sự đoàn kết, nỗ lực của mỗi CBCCVC và NLĐ 
ngành BHXH; sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự hưởng ứng, phối 
hợp giữa ngành BHXH với Bưu điện và các cấp, các ngành. 

 

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Nghệ An ra quân tuyên truyền về BHXH, BHYT 

Theo kế hoạch, Tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2019 của tỉnh 
Nghệ An sẽ bao gồm chuỗi hoạt động tuyên truyền, được cơ quan BHXH tổ chức tại nhiều 
điểm trên địa bàn tỉnh, như: Tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân tại các khu dân 
cư; tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận tiền lương và trợ cấp 
BHXH qua tài khoản ATM kết hợp tư vấn chính sách BHXH, BHYT tại các điểm chi trả 
lương hưu; tổ chức quyên góp tặng thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn; các hoạt động xã hội từ thiện và tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, 
BHYT, đặc biệt là chính sách BHYT hộ gia đình trên hệ thống phương tiện thông tin đại 
chúng... 

Cam kết đồng hành cùng sự kiện này, bà Bùi Thị Minh- Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An 
nhấn mạnh, việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị 
xuyên suốt trong quá trình hoạt động, điều hành của ngành Bưu điện. "Bưu điện tỉnh Nghệ An 
cam kết sẽ tích cực phối hợp với BHXH tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đến 
người dân trên địa bàn, để người dân nắm bắt, hiểu rõ về các chính sách BHXH, BHYT, góp 
phần hoàn thành mục tiêu nâng cao tỉ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT”- bà Minh chia 
sẻ. 



 

Các đoàn viên thanh niên tuyên truyền cho một chủ hộ kinh doanh quần áo 

Đặc biệt, một điểm mới của Tháng cao điểm truyên truyền chính sa ́ch BHXH, BHYT năm 
nay, đó là ngoài sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông, hoạt động tuyên 
truyền còn được lan tỏa trên mạng xã hội Facebook, thu hút thêm nhiều sự quan tâm cu ̉a các 
tầng lớp nhân dân, nhất là các lao động trẻ. 

Chính vì vậy, ngay sau Lễ phát động, đã có nhiều cuộc điện thoại của người dân gọi đến số 
điện thoại của cơ quan BHXH đề nghị tư vấn thêm về chính sách, địa điểm đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Thậm chí, một xóm trưởng tại xã Nghi Phương (Nghi 
Lộc) cũng đã đề nghị cơ quan BHXH tổ chức một buổi tuyên truyền riêng cho người dân tại 
xóm. 
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Ông Vũ Kiêm Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin 
VNPost 

Ngày 01/7/2019, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) Chu Quang Hào 
đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Kiêm Văn, Phó Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Phó tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam giữ chức vụ 
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin của VNPost. 

 

Ông Vũ Kiêm Văn nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng 

Cùng dịp này bà Nguyễn Thị Bích Nga, Trưởng phòng Nghiệp vụ Điều hành Công ty Vận 
chuyển và Kho vận Bưu điện giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu 
điện 

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm 
Anh Tuấn gửi lời chúc mừng đến ông Vũ Kiêm Văn và bà Nguyễn Thị Bích Nga đã được 
Lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng bổ nhiệm vào cương vị mới. Chủ tịch Phạm Anh Tuấn 
mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay sẽ phát huy hết năng lực và sở trường của 
mình, đoàn kết cùng tập thể Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin cũng như Công ty Vận 
chuyển và Kho vận Bưu điện đột phá để triển khai thành công các nhiệm vụ được Tổng công 
ty giao phó. 

Phát biểu nhận vụ, ông Vũ Kiêm Văn và bà Nguyễn Thị Bích Nga hứa sẽ nỗ lực hết sức mình 
để góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian 
tới. 
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11.283 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ đầu thu số hóa DVB-T2 

Nhân kỉ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh, từ ngày 11.6.2019, Bưu điện tỉnh Quảng Trị tiến hành 
lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 cho hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ theo Đề 
án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự kiến đến ngày 16.7.2019 sẽ 
hoàn thành việc cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu bàn giao toàn bộ đầu thu. 

  

Tỉnh Quảng Trị có 5.606 hộ nghèo và 5.776 hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu số hóa DVB-
T2 theo Đề án số hóa truyền hình mặt đất. Thị xã Quảng Trị là địa bàn đầu tiên được triển 
khai lắp đặt cho 113 hộ nghèo và 132 hộ cận nghèo. Tỉnh Quảng Trị sẽ ngừng phát sóng các 
kênh truyền hình tương tự từ trạm phát sóng chính tại tỉnh từ ngày 30.6.2019 theo Công văn 
số 1961/BTTTT-CTS ngày 20.6.2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng phát 
sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh nhóm II. 

  

Được biết, Ban Quản lí Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích – Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã kí hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghiệp Bưu chính Viễn thông lắp đặt 
bộ thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Quảng Trị. Công ty này đã 
giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện việc lắp đặt, hướng dẫn sử dụng cho các hộ nghèo, cận 
nghèo, gồm: đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 iGate T203-HD và các phụ kiện đi kèm; 
ăng ten DUNALS; dây cáp nối Taesung; thời gian bảo hành là 12 tháng. 

  

 


