
 

 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội     

Ngày đăng: 15/07/2019 
Mục: Tin tức   

Xác định rõ từng quy trình để tránh chồng chéo, rõ trách nhiệm 

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đã làm việc với Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam về việc thực hiện quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp. Cùng dự có ông Phạm Anh 
Tuấn- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và đại diện các đơn vị nghiệp 
vụ của hai cơ quan. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, thời gian qua, nhờ 
công tác phối hợp, ngành BHXH và ngành Thuế đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho 
nhau. Từ nguồn dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, BHXH các địa phương đã tích cực triển 
khai công tác kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, qua đó giúp gia tăng số người tham gia BHXH, 
BHYT; đồng thời đã tự tiến hành kiểm tra, thanh tra nhiều đơn vị, DN nên đã giảm nợ đọng 
BHXH, BHYT. 

 

Để làm tốt hơn nữa công tác trên, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp. 

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam đã bàn bạc, đề xuất các phương án, giải pháp xây dựng quy trình thực hiện, trong 
đó phân định các nhiệm vụ cụ thể do hai bên chịu trách nhiệm thực hiện và phối hợp thực 
hiện. 

Ghi nhận các ý kiến, đề xuất, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, việc phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ trên là việc phải làm ngay, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác 
phát triển đối tượng và tăng thu, giảm nợ của ngành BHXH. Theo đó, trách nhiệm của hai 
ngành phải được xác định rõ trong từng quy trình để tránh chồng chéo và rõ trách nhiệm. Mặt 
khác, BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng phương án 
cụ thể trên cơ sở các kinh nghiệm và hiệu quả của các công tác phối hợp trước đó, nhất là 
trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng giao cho Ban Thu và Trung tâm CNTT (BHXH 
Việt Nam) triển khai ngay việc cung cấp thông tin, dữ liệu đã có về các đơn vị, DN để Tổng 



Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện. Đồng thời, 
yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện báo cáo sớm các tình huống vướng mắc phát sinh 
trong quá trình triển khai nhiệm vụ để có phương án giải quyết kịp thời. 

Ngọc Anh 
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Mục: Tin tức  

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm Bưu điện Văn hóa xã 
phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” năm 2019 

Ngày 13/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về việc thực hiện Đề án 
“Nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2016-2020” năm 2019. 

Theo đó, Kế hoạch sẽ thực hiện các nội dung sau: Duy tu, bão dưỡng tại các điểm Bưu điện 
văn hóa xã; rang bị máy tính, đường truyền Internet và các trang thiết bị hỗ trợ; Cung cấp 
sách, báo cho các điểm Bưu điện Văn hóa xã; Tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông 
tin và sử dụng Internet; Phát động phong trào quyên góp sách. 

Kế hoạch sẽ được thực hiện tại các địa phương sau: Xã Hương Hồ, Hương Vân (thị xã Hương 
Trà); Xã Phong Hiền (huyện Phong Điền); Xã Phú Thuận (huyện Phú Vang); Xã Quảng Thái 
(huyện Quảng Điền); Xã Vinh Mỹ, Vinh Hải (huyện Phú Lộc); Xã Hương Nguyên, Xã Hồng 
Thủy (huyện A Lưới); Xã Thủy Phương (thị xã Hương Thủy). 



 

Nguồn: Lao động            
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Nhiều lợi ích từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động 

LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Bưu Điện tỉnh đã phối hợp thực hiện triển khai Chương 
trình bán hàng ưu đãi giảm giá, ủng hộ quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2019. 

Theo đó, trong 6 tháng triển khai thực hiện Chương trình, các đơn vị đã chủ động phối hợp, 
có chương trình hành động cụ thể, thông báo kết quả thực hiện của các Công đoàn cơ sở 
(CĐCS), tạo được sự kích thích giữa các tổ chức Công đoàn thi đua bán hàng; các đầu mối 
Công đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên; người lao động hưởng ứng và 
tham gia tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của Bưu Điện. 

 

Đoàn viên và người lao động mua hàng tiêu dùng tại Bưu Điện tỉnh. Ảnh: H. Vân 

Qua đó nhiều đoàn viên và người lao động (NLĐ) khi mua sản phẩm, sử dụng các sản phẩm, 
dịch vụ của Bưu Điện đã được giảm từ 5-15% so với giá niêm yết; đặc biệt lợi nhuận từ các 
chương trình dịch vụ được Bưu Điện trích để thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ 
công nhân có hoàn cảnh khó khăn...   

Kết quả cho thấy với Chương trình tham gia Bảo hiểm xe máy tổng sản lượng đạt 199 chiếc, 
tổng doanh số là 16,854 triệu đồng, số tiền giảm giá cho đoàn viên Công đoàn, người lao 
động là 5,970 triệu đồng, số tiền trích lập quỹ 1,405 triệu đồng. 

Với Hàng tiêu dùng tổng doanh thu thực hiện 95,312 triệu đồng, số tiên ưu đãi giảm giá cho 
đoàn viên Công đoàn, người lao động là 8,578 triệu đồng, số tiền trích lập quỹ là 4,305 triệu 
đồng. Căn cứ vào tổng doanh thu bán hàng Bưu điện trích lập quỹ sang LĐLĐ tỉnh để ủng hộ 
quỹ Mái ấm Công đoàn là 5,710 triệu đồng. 

LĐLĐ tỉnh cho biết, Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động là phương thức 
đổi mới hoạt động của các cấp Công đoàn, hướng mạnh về cơ sở, giúp đoàn viên và người lao 
động được tiếp cận các dịch vụ, sản phẩm hàng hóa chất lượng, giá thành cạnh tranh, đồng 
thời giúp doanh nghiệp phát triển. Vì vậy Bưu điện tỉnh cam kết đồng hành với LĐLĐ tỉnh vì 
quyền lợi ích, đảm bảo phúc lợi tốt hơn cho mỗi đoàn viên Công đoàn. 



 

Nguồn: BV ĐK tỉnh Phú Thọ    
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Hơn 500 cán bộ nhân viên Bưu điện tỉnh Phú Thọ được kiểm tra sức khỏe định kỳ 

Trong 2 ngày 13, 14/7/2019 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bưu điện 
tỉnh Phú Thọ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức đoàn khám sức khỏe định kỳ 
cho hơn 500 cán bộ, nhân viên và người lao động tại bệnh viện. 

Là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong việc quan tâm tới sức khỏe của cán bộ nhân viên 
và người lao động. Bưu điện tỉnh Phú Thọ đã ký kết hợp tác lâu dài với Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Phú Thọ, thay vì đó, hàng năm phía bệnh viện sẽ tổ chức các đợt khám định kỳ cho toàn 
bộ nhân viên Bưu điện, giúp sàng lọc phát hiện các bệnh lý, bệnh nghề nghiệp thường gặp,  
đồng thời tư vấn sức khỏe, chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp cho từng nhân viên trong đơn vị. 

 

Khám sức khỏe định kỳ, chìa khóa vàng trong việc kiểm tra sức khỏe 

Được sự tin tưởng của ban lãnh đạo công ty, đoàn khám của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 
đã trực tiếp thăm khám và kiểm tra sức khỏe tổng quát toàn bộ nhân viên của đơn vị. Gói 
khám đươc Khoa Tư vấn & chăm sóc gia đình xây dựng với đầy đủ các dịch vụ phù hợp với 
nhu cầu và chi phí của đơn vị như: Khám tổng quát (mắt, tai- mũi-họng, răng- hàm- mặt, đo 
huyết áp, nghe tim phổi..), Xét nghiệm máu (Các chỉ số đánh giá chức năng gan, thận, đường 
huyết,…), Siêu âm ổ bụng, siêu âm vú... 

Sau 2 ngày, chương trình khám đã diễn ra thành công, toàn bộ nhân viên của đơn vị với sự hỗ 
trợ của nhân viên y tế đã kiểm tra được toàn diện sức khỏe của mình, kết quả khám bước đầu 
cho thấy đa phần các cán bộ nhân viên đều đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ công việc của 
mình. 

Trao đổi với chúng tôi chị Đinh Thị Hằng nhân viên Bưu điện huyện Hạ Hòa- Bưu điện tỉnh 
Phú Thọ chia sẻ: “Được sự quan tâm, chăm sóc tới sức khỏe tới nhân viên, người lao động, 
của ban lãnh đạo Bưu điện tỉnh Phú Thọ, nên việc khám sức khỏe định kỳ là hoạt động 
thường niên của đơn vị. Thông qua buổi khám sức khỏe này, tôi có thể biết được sức khỏe 
tổng quát của mình, tôi cảm thấy rất vui vì nó vẫn còn tốt để tiếp tục phục vụ công tác. Qua 
đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Phú Thọ 
đã tạo điều kiện, hỗ trợ nhân viên trong việc khám hàng năm, và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú 
Thọ trong việc trực tiếp tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho người lao động.” 



 

Cán bộ nhân viên cảu Bưu điện tỉnh Phú Thọ rất chủ động trong việc khám sức khỏe định kỳ 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là địa chỉ tin cậy được các cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn là 
cơ sở y tế khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên hàng năm. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị y 
tế hiện đại cùng đội ngũ y, bác sỹ có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm đã tạo niềm tin 
trong người dân và luôn là lựa chọn hàng đầu cho các Đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các 
tỉnh lân cận. 
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http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/tuyen-quang-06-thang-dau-nam-phat-trien-bhxh-tu-
nguyen-dat-112-ke-hoach-21674 

Tuyên Quang: 06 tháng đầu năm, phát triển BHXH tự nguyện đạt 112% kế hoạch 

Đó là số liệu được công bố tại Hội nghị Đánh giá công tác tuyên truyền và phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và chi trả các chế độ BHXH, 
BHTN 06 tháng đầu năm 2019 do BHXH tỉnh Tuyên Quang và Bưu điện tỉnh Tuyên 
Quang vừa phối hợp tổ chức. 

Tại Hội nghị, BHXH tỉnh Tuyên Quang - Bưu điện tỉnh đánh giá kết công tác tuyên truyền và 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và chi trả các chế độ 
BHXH, BHTN; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện 06 tháng 
đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Từ đầu năm đến nay,  BHXH 
tỉnh, BHXH các huyện, thành phố đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện tổ chức 
122 hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, thu trực 
tiếp tại hội nghị được 1.970/6.151 người tham gia; đại lý Bưu điện đã phát triển được 2.355 
người tăng mới (đạt 112% so với kế hoạch giao cho Bưu điện tỉnh); 66.546 người tham gia 
BHYT hộ gia đình. Trong quá trình tổ chức thực hiện, BHXH tỉnh và Bưu điện đã thực hiện 
nghiêm túc các quy định của BHXH Việt Nam về quy trình quản lý đối tượng theo phân cấp 
quản lý người hưởng, quy trình quản lý người hưởng, trách nhiệm của cơ quan BHXH, Bưu 
điện và của người hưởng. Tính đến tháng 06/2019, toàn tỉnh có 34.302 đối tượng hưởng 
lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với tổng số tiền chi trả từ đầu năm đến nay là hơn 
758,35 tỷ đồng; quản lý và chi trả 1.859 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tổng số tiếp nhận 
hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 06 tháng đầu năm 2019 là 7.208 hồ sơ; trả kết quả là 35.969 hồ 
sơ. 

Có thể nói, công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh đã phát huy được nhiều ưu 
điểm đáng kể qua việc xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện thu 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH; tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả thủ tục hành chính... Sử dụng dịch vụ công với mục tiêu cao nhất là tạo điều kiện 
thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo quyền lợi cho tất cả đối tượng khi 
tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, góp phần nâng cao chất lượng, minh bạch 
hóa các dịch vụ hành chính công. Đặc biệt, việc đổi mới phương pháp tổ chức các hội nghị 
tuyên truyền trực tiếp đến người dân đã giúp cho việc khai thác phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện tăng mạnh trong 06 tháng đầu năm. 

Về các giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình và chi trả các chế độ BHXH, BHTN 06 tháng cuối năm 2019, 
BHXH tỉnh – Bưu điện tỉnh sẽ triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản số 2431/BHXH-
BT ngày 07/05/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị 
tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; tiếp tục duy trì, giữ vững đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến bộ khai thác và 
phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình; BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh 
thường xuyên tổ chức Hội thảo tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình tại địa bàn các xã, phường, thị trấn, tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền 
phù hợp với từng khu vực, từng nhóm đối tượng, thu hút được nhóm đối tượng lao động phi 
chính thức tham gia BHXH, BHYT; tiến hành rà soát, củng cố kiện toàn đội ngũ nhân viên 
đại lý nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả, thường xuyên tổ chức tập huấn, kỹ năng 
tuyên truyền cho nhân viên đại lý thu thuộc hệ thống Bưu điện hoạt động hiệu quả hơn; hằng 



tháng, cơ quan BHXH tiếp tục chuyển Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH 
tự nguyện, BHYT đến Bưu điện nhằm kịp thời rà soát, đôn đốc người tham gia đóng tiền 
BHXH, BHYT đúng thời điểm, tránh tình trang gián đoạn thời gian tham gia BHXH, BHYT, 
ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia; thực hiện nghiêm túc quy trình về quản lý đối 
tượng, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo hợp đồng đã được ký kết; triển khai, phát 
động Cuộc thi Viết về BHXH, BHYT đến toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện và hệ 
thống nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thực hiện công tác sơ kết, 
tổng kết đánh giá tình hình hoạt động đại lý, kịp thời khen thưởng biểu dương các đại lý, nhân 
viên đại lý có thành tích trong công tác thu, hoạt động có hiệu quả. 

Công Lý (BHXH tỉnh Tuyên Quang) 



 

  

Nguồn: Cổng TTĐT Chiêm Hóa      

Ngày đăng: 15/07/2019 
Mục: Tin tức   

Chi đoàn Bưu điện tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019 – 2022 

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt nam lần thứ VIII, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngày 14/ 07, Chi đoàn Bưu điện huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Đại 
hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019 – 2022. 

Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên Chi đoàn Bưu điện huyện luôn tin tưởng tuyệt đối vào 
chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống của quê hương cách 
mạng; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có ý chí và 
khát vọng vươn lên trong lao động, phấn đấu và trưởng thành. 100% đoàn viên được đăng ký 
việc làm mới theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện 
hàng năm. Triển khai tới 100% đoàn viên trong chi đoàn được nghiên cứu, học tập đầy đủ, kịp 
thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của ngành, của Đoàn cấp trên. Tăng cường giáo dục 
truyền thống quê hương cách mạng "Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến" thông qua 
các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn, Hội. Tiếp tục tổ chức sâu 
rộng các hoạt động tuyên truyền, hướng về biển đảo. Duy trì tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu 
tuần hàng tháng. Thực hiện tốt các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa; giáo dục 
pháp luật. Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào “Đồng hành 
với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Chi đoàn đã 
thực hiện việc tiếp nhận mới 04 đoàn viên, đã giới thiệu cho Chi bộ Bưu điện huyện 03 đoàn 
viên ưu tú cho Đảng. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đại hội Chi đoàn Bưu điện huyện Chiêm Hóa nhiệm 
kỳ 2019 – 2022 đã tiếp tục đề ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động, theo đó, Tiếp tục triển 
khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 05 
về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức 
Đoàn và đoàn viên Chi đoàn vững mạnh về mọi mặt, phát huy được vai trò tiên phong xung 
kích trên mọi lĩnh vực công tác, có lý tưởng cách mạng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống 
trong sạch, lành mạnh, có trình độ học vấn và năng lực công tác. Tập trung thực hiện tốt việc 
tham mưu cho Chi bộ và đơn vị trong công tác chuyên môn và phong trào của đoàn. Đổi mới 
sinh hoạt theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác của đoàn 
viên. 

 

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. 



Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra BCH gồm 03 đồng chí, Đồng chí Nguyễn 
Thị Thảo tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn. 

             



 

 

Nguồn: Tuyên giáo Bình Phước     

Ngày đăng: 15/07/2019 
Mục: Tin tức   

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Sau khi dự hội nghị nói chuyện chuyên đề về chính phủ điện tử chuyển đổi số và xây 
dựng đô thị thông minh, sáng cùng ngày (15/7), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng cu ̀ng đoàn công tác cu ̉a 
Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với đoàn 
có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vu ̣ Tỉnh ủy và lãnh đạo một 
số sở, ngành của tỉnh. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã thông tin sơ nét về tình hình kinh tế - xã hội của 
tỉnh năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019; tình hình hoạt động ngành TT&TT và nêu lên một số 
đề xuất, kiến nghị của địa phương. Theo đó, tỉnh Bình Phước kiến nghị đối với Bộ trưởng Bộ 
TT&TT về tiếp tục duy trì, hỗ trợ Bình Phước triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
LGSP phục vụ cho Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; hỗ trợ giúp tỉnh thẩm 
định các phần mềm khi đưa vào đầu tư, sử dụng tại tỉnh như: Phần mềm quản lý văn bản và 
điều hành tác nghiệp, Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử hiện đang được ứng 
dụng tại tỉnh mà chưa được Bộ TT&TT đo kiểm, chứng nhận.Đồng thời,Bình Phước đề nghị 
hỗ trợ tài khoản giám sát an toàn thông tin cho tỉnh và gỡ bỏ các thông tin xấu, độc trên 
Facebook, Youtube viết về tỉnh; giúp tỉnh các bước xây dựng Đề án đô thị thông minh phù 
hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương; sớm hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số vệ tinh cho các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn kinh phí của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích; sớm cấp giấy 
phép hoạt động cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước, thỏa thuận 
bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí khi tỉnh thực hiện hợp nhất hai cơ quan báo chí 
này; hỗ trợ tỉnh xây dựng một màn hình LED ngoài trời (kích thước lớn) tại Cửa khẩu quốc tế 
Hoa Lư trong năm 2020 từ nguồn kinh phí thông tin đối ngoại Trung ương. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh Nguyễn Văn Lợi thông tin thêm một số đặc thù và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Bình Phước. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các 
doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin nói riêng 
hoạt động hiệu quả tại tỉnh. Ngoài những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo UBND tỉnh nêu trên, 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ TT&TT quan tâm, hỗ trợ giới thiệu giúp 
tỉnh thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp điện tử, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin về 
đầu tư tại Bình Phước. 

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị tỉnh chú 
trọng triển khai phát triển thương mại điện tử, dịch vụ công, đầu tư đường truyền cáp quang, 
đầu thu kỹ thuật số để nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân. Tỉnh muốn phát triển phải 
biết dựa vào doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính 
viễn thông để đẩy mạnh tốc độ phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, góp phần phát triển 
kinh tế và nâng cao đời sống dân trí của người dân. Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý đến công 
tác “dọn rác” trên môi trường mạng, duy trì sự phát lành mạnh không gian mạng, song song 
đó đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Bình Phước trên môi trường này. 

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Bình Phước cần tập trung vào 3 chủ đề chính 
trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số, 
một cửa điện tử, đô thị thông minh. Về an toàn an ninh mạng, tỉnh nên xây dựng Trung tâm 
giám sát không gian an ninh mạng, có thể thuê doanh nghiệp làm công tác này. Về phát triển 



ICT - công nghệ thông tin và truyền thông, tỉnh nên lựa chọn hình thức thu hút đầu tư cho phù 
hợp, giai đoạn khởi đầu phát triển nên ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tỉnh cũng nên xây 
dựng chương trình truyền thông khuyến khích sinh viên đăng ký học các chuyên ngành về 
công nghệ thông tin. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp tham gia cùng 
đoàn Bộ trưởng TT&TT gồm: VNPT, Viettel, Mobifone. UBND tỉnh cũng ký kết thỏa thuận 
hợp tác với Công ty cổ phần MISA về việc hỗ trợ triển khai nền tảng kế toán và hóa đơn điện 
tử cho các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với 25 năm kinh 
nghiệm phát triển các phần mềm tài chính - kế toán, thuế cho hơn 200.000 khách hàng là các 
đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và hơn 1 triệu khách hàng cá nhân, Công ty cổ 
phần MISA mong muốn giúp các doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Bình Phước chuyển đổi thành công sang sử dụng hóa đơn điện tử, ứng dụng nền tảng kế 
toán nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động. 

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tặng Ban Thường vụ Tỉnh ủy bức tranh về Bác 
Hồ với ngành TT&TT 

 


