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Vì lợi ích đoàn viên công đoàn 

 

Bán hàng giảm giá cho đoàn viên, NLĐ tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Ảnh: 
NGỌC HÂN 

Năm 2019 được Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn là năm triển khai chủ đề “Năm vì lợi ích 
đoàn viên công đoàn” bằng những hoạt động thiết thực để chăm lo lợi ích và thực hiện 
hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người 
lao động (NLĐ). 

  

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Quốc Thắng, năm 2019, Công đoàn Việt Nam lấy “Năm vì 
lợi ích đoàn viên công đoàn” làm chủ đề chính để hành động với mục tiêu “Quyền lợi đảm 
bảo, phúc lợi tốt hơn”. 

  

Do vậy, đòi hỏi các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để 
có những việc làm thiết thực, hiệu quả. Tất cả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên 
công đoàn trong năm phải cụ thể, thiết thực, tránh hình thức. 

  

“Nội dung trọng tâm trong năm là chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ thông qua thương 
lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; đối thoại, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở; các chương trình phúc lợi cho đoàn viên...”, ông Thắng cho biết thêm. 

  

Thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, với mong muốn đoàn viên, NLĐ sớm tiếp 
cận và hưởng được các ưu đãi từ chương trình phúc lợi, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức ký kết 2 thỏa 
thuận hợp tác mới, nâng tổng số đơn vị, doanh nghiệp đã ký kết với LĐLĐ tỉnh lên 15 đơn vị, 
doanh nghiệp tham gia chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên công đoàn. 

  



Theo đó, các doanh nghiệp sẽ giảm từ 5-50% so với giá niêm yết cho đoàn viên và NLĐ khi 
mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của các đơn vị; trích từ 2-50% lợi nhuận từ các chương trình 
phục vụ NLĐ để thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, tập trung tặng quà cho công nhân có 
hoàn cảnh khó khăn. 

  

Ông Huỳnh Công Định, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Phú Yên, cho biết: 
“Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã cung cấp các dịch vụ gồm: bảo hiểm xe máy, bảo hiểm trách 
nhiệm dân sự ô tô, bảo hiểm nhân thọ, hàng tiêu dùng, sim trả trước Mobifone, vở và sách 
giáo khoa… Đây là việc làm rất ý nghĩa, giúp NLĐ tiếp cận được hàng hóa chất lượng giá rẻ, 
đồng thời giúp đơn vị có thị trường tiêu thụ ổn định. Do đó, chúng tôi cam kết thực hiện đúng 
như đã thỏa thuận. 

  

Ngoài ra, đơn vị cùng đồng hành với các cấp công đoàn tổ chức các chương trình nhằm nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ như: Tết sum vầy, Tháng công nhân, Kỷ niệm ngày 
thành lập Công đoàn 28/7…”. 

  

Ông Tô Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Phú Yên, chia sẻ: Hiện nay, ở các khu 
công nghiệp có 7.181 NLĐ, tăng gần 200 người so với đầu năm 2019; cơ bản mọi người có 
đủ việc làm, thu nhập ổn định và an tâm làm việc. Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực rất lớn 
của các CĐCS trong doanh nghiệp; đặc biệt là sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn Khu kinh 
tế với những hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và NLĐ. 

  

Theo LĐLĐ tỉnh, cùng với các doanh nghiệp, hưởng ứng “Năm vì lợi ích đoàn viên công 
đoàn”, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực để 
chăm lo cho đoàn viên và NLĐ. Các cấp công đoàn và hệ thống CĐCS tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật, nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong đoàn viên, NLĐ; triển khai chương trình, đề án thực hiện 
Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Phú Yên và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 52 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu 
chế xuất... Mục tiêu đến năm 2020, cả nước sẽ xây dựng 50 thiết chế nhà ở tại các khu công 
nghiệp và khu chế xuất trên toàn quốc; trong đó Phú Yên sẽ được xây dựng một khu nhà ở tại 
Khu công nghiệp Hòa Hiệp. 

  

Chăm lo cho đoàn viên, NLĐ là trách nhiệm của tổ chức công 
đoàn, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị. Để quyền và lợi ích 
chính đáng của đoàn viên được bảo đảm một cách tối đa, công 
đoàn các cấp cần chủ động nắm tình hình sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp, việc làm, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, 
NLĐ để đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền có giải pháp kịp 
thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và NLĐ. 
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Cải cách hành chính để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân 

Trước yêu cầu phát triển của một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả tỉnh, 
trong những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Bắc Ninh luôn quan tâm, chỉ 
đạo quyết liệt, nỗ lực trong cải cách hành chính (CCHC), vì một nền hành chính phục 
vụ, đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế-xã hội của thành phố và cả tỉnh. 

 

Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh được đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng 
yêu cầu giải quyết TTHC cho công dân. 

Ông Hán Văn Khoái (phường Võ Cường), vừa nhận bộ hồ sơ thủ tục cấp giấy phép xây dựng 
từ Bộ phận trả kết quả của Trung tâm Hành Chính công (HCC) thành phố Bắc Ninh phấn 
khởi: “Chưa đến lịch hẹn, song tôi đã nhận được tin nhắn qua điện thoại từ Trung tâm HCC 
thành phố báo hồ sơ đã xong và mời đến nhận kết quả. Đến Trung tâm, bấm số thứ tự, ngồi 
ghế chờ đến lượt, nước uống phục vụ miễn phí, mỗi lĩnh vực đều có cán bộ phụ trách và có 
biển tên, lĩnh vực rõ ràng… phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Tôi thật sự rất hài lòng”. 
Chị Nguyễn Phương Huệ (phường Vũ Ninh), hiện đang sống tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) đến 
Trung tâm làm thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, cùng chung nhận xét: “Tôi tính toán sắp 
xếp thời gian cả một ngày để về quê làm thủ tục giấy tờ cho xong xuôi. Lúc đầu nghe anh em 
bạn bè nói còn không tin, nhưng đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”, trực tiếp đến làm 
hồ sơ, được cán bộ Trung tâm hướng dẫn chu đáo, tận tình, tư vấn đăng ký trả hồ sơ qua dịch 
vụ bưu điện nếu có yêu cầu. Rất tiện lợi, đúng là cải cách, nói đi đôi với làm của cơ quan 
công quyền thành phố” 

Đó là hai trong số hàng nghìn công dân khi đến làm hồ sơ TTHC tại Trung tâm HCC thành 
phố Bắc Ninh đều có cảm nhận, đánh giá cao sự hài lòng về mô hình, chất lượng phục vụ của 
Trung tâm. 

Việc đưa vào vận hành Trung tâm HCC thành phố và quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng 
hoạt động của Bộ phận 1 cửa ở 19/19 xã, phường là một trong những bước đột phá, thể hiện 
quyết tâm chính trị của Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh trong thời gian qua. 
Đồng chí Trần Minh Tú, Giám đốc Trung tâm HCC thành phố Bắc Ninh nhận xét: “Mặc dù là 
mô hình mới, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, cấp ủy 
Đảng, chính quyền các địa phương, mô hình Trung tâm HCC và Bộ phận 1 cửa cấp xã, 



phường  tại địa bàn đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong CCHC, nhất là giảm thời gian, 
chi phí, đem đến sự hài lòng cho công dân. Thời gian tới, Trung tâm thực hiện mục tiêu đào 
tạo “công dân điện tử”-Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân trong 
sử dụng phền mềm dịch vụ công trực tuyến; liên thông giải quyết TTHC từ cấp xã đến thành 
phố và tỉnh… từ đó, tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân trong giải quyết TTHC, cũng như 
góp phần vào xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ của thành phố”. 
Cùng với triển khai hiệu quả mô hình Trung tâm HCC và Bộ phận 1 cửa cấp xã, phường, thời 
gian qua, thành phố Bắc Ninh thường xuyên quan tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 
trọng tâm, cốt lõi trong công tác CCHC trên các mặt, bám sát vào Chương trình tổng thể 
CCHC của tỉnh giai đoạn 2011-2020, các kế hoạch hằng năm trong công tác CCHC của địa 
phương.  
 Nổi bật trong công tác tuyên truyền CCHC, với việc khai trương và đưa vào vận hành từ năm 
2012 đến nay, Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh đã đáp ứng yêu cầu thông tin kịp 
thời các hoạt động của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; đăng tải lịch làm việc, 
tài liệu họp, công tác chỉ đạo điều hành... Bên cạnh đó, Ban biên tập Cổng xây dựng, duy trì 
hiệu quả các chuyên mục theo các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn, đáp 
ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. 

 

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh. 

Việc trang bị cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác CCHC được thành 
phố quan tâm. Từ năm 2013, phần mềm quản lý văn bản điều hành được UBND thành phố 
Bắc Ninh triển khai, đến nay đã ứng dụng tại 100% các phòng, ban thuộc UBND thành phố 
và các xã, phường; 100% cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn của thành 
phố được cấp hộp thư điện tử, trang bị máy tính, kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, 
đấu nối mạng WAN nội tỉnh và có thiết bị phát sóng wifi… Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức không ngừng cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp 
ứng yêu cầu công việc được giao. Đặc biệt, tháng 6-2019, UBND thành phố chỉ đạo Phòng 
Văn hóa-Thông tin tạo lập 19/19 trang thông tin điện tử của các xã, phường tại địa bàn, qua 
đó xây dựng kênh thông tin hoạt động gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ sở.  

Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thành 
phố Bắc Ninh thực hiện nghiêm: Việc tuyển dụng đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ; 
không ngừng đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, 
thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm… Từ 
năm 2018 đến nay, thành phố cử gần 1 nghìn 

  Sau 2 năm triển khai đưa Trung tâm HCC 
thành phố Bắc Ninh vào hoạt động (từ tháng 
7-2017 đến tháng 7-2019), Trung tâm đã tiếp 
nhận và trả kết quả 261.456 hồ sơ TTHC, 



lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các 
lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 
Thời gian tới để tiếp tục nâng cao hiệu quả, 
đưa công tác CCHC đáp ứng tốt hơn nữa yêu 
cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thành 
phố Bắc Ninh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ 
chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Thành ủy, 
UBND thành phố về CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước tại địa 
bàn; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành trong lãnh đạo, điều hành 
thông qua công tác kiểm tra nhằm phát hiện, khắc phục những mặt còn hạn chế, nhất là hành 
vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân; rà soát, cắt giảm các TTHC gây phiền hà; 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính… góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền 
điện tử, thành phố thông minh, phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư 
vào năm 2022. 

trung bình tiếp nhận và trả kết quả 495 hồ 
sơ/ngày, trong đó tỷ lệ hồ sơ sớm và đúng hạn 
chiếm 94,74%; gửi 21.035 tin nhắn thông báo 
kết quả giải quyết TTHC cho công dân. 
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Tuyên truyền dự phòng lây nhiễm HIV và chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bảo hiểm xã hội, 
Bưu điện TP Bắc Giang và phường Dĩnh Kế vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức 
dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con và chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự 
nguyện.  

 

Quang cảnh hội nghị. 

 

Các đại biểu được phổ biến kiến thức về con đường lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, biện pháp 
dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, thực trạng  cuộc sống của những người bị nhiễm 
HIV trên địa bàn TP Bắc Giang và phường Dĩnh Kế.  

Cùng đó, các đại biểu còn được giới thiệu các chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện như: 
đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện, địa điểm, thủ tục tham gia, mức đóng và phương 
thức đóng BHXH tự nguyện, quyền lợi và mức hưởng. Qua đó trang bị cho các cán bộ, nhân 
dân phường Dĩnh Kế những kiến thức cần thiết để biết cách phòng tránh lây nhiễm HIV và 
những lợi ích của BHXH tự nguyện. 



 

Nguồn: Báo Gia Lai   

Ngày đăng: 08/08/2019 
Mục: Tin tức 

Gia Lai: Tập huấn công tác cải cách hành chính 

Trong 3 ngày (từ ngày 7 đến 9-8), Sở Nội vụ phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền 
thông mở lớp tập huấn công tác cải cách hành chính cho 97 học viên là lãnh đạo văn 
phòng cấp huyện; công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cấp sở, cấp huyện, cấp xã và nhân viên bưu điện của các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

 

  

Tại lớp tập huấn, học viên được truyền đạt kinh nghiệm trong triển khai Đề án thí điểm thực 
hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng và dịch vụ bưu chính công ích. 
Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; các 
phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến được tích 
hợp vào hệ thống Một cửa điện tử liên thông; các tính năng trên phần mềm Cổng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 ở cấp độ người sử dụng để nhân viên bưu điện hướng dẫn cá nhân, tổ 
chức khi thực hiện thủ tục hành chính. 

  

Được biết, trong tháng 8, Sở Nội vụ phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 4 
lớp tập huấn cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên bưu điện trên 
địa bàn toàn tỉnh. 



 

  

Nguồn: Báo Thanh tra   

Ngày đăng: 08/08/2019 
Mục: Tin tức 

Quyết liệt tăng thu, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội 

Theo nhận định của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, từ nay đến hết năm 2019, 
BHXH các địa phương, ngành Bưu điện và các đơn vị liên quan quyết liệt tăng thu, giảm 
nợ đọng và mở rộng diện bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) để đạt mục tiêu đã đề 
ra. 

 

Để bảo đảm quyền lợi của lao động, giảm nợ đọng BHXH, BHXH Việt Nam yêu cầu tiếp tục 
đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành. Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet 

Tăng tốc, triển khai quyết liệt các giải pháp 

Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, tính đến ngày 
30/6/2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cả nước là 171.71 tỷ đồng, đạt 
47,6% kế hoạch giao. Số người tham gia BHYT là 84,746 triệu người, đạt 99,5% kế hoạch 
giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,3% dân số, vượt 1,2% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg.  

6 tháng đầu năm 2019, số người tham gia BHYT tăng 674.772 người; trong đó, 5 tỉnh, TP đạt 
kết quả cao về số người tham gia BHYT là Hà Nam, Bắc Giang, Nam Định, Quảng Trị và 
Quảng Ngãi. 

Đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện của cả nước là 405.695 người, đạt 82,7% kế 
hoạch giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,483 triệu người, đạt 94,6% kế hoạch 
giao. Như vậy, số người tham gia BHXH bắt buộc còn phải phát triển 6 tháng cuối năm 2019 
là 819 nghìn người. 

Để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình 
Liệu chỉ đạo, BHXH các tỉnh, TP cần tăng tốc, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, 
giảm nợ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phát triển đối tượng 
tham gia BHXH bắt buộc. 

Trong đó, tập trung khai thác dữ liệu thuế phục vụ phát triển đối tượng tham gia. Trên cơ sở 
BHXH Việt Nam giao kế hoạch số lượng đơn vị kiểm tra, rà soát và đôn đốc, BHXH các tỉnh 



có trách nhiệm báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện hằng tháng, phấn đấu đến hết tháng 
12/2019 hoàn thành rà soát 100% doanh nghiệp trong dữ liệu của cơ quan thuế cung cấp. 

Về BHYT học sinh, sinh viên, ông Trần Đình Liệu cũng đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố 
phối hợp với ngành Giáo dục tổng kết, đánh giá thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 
2018-2019; triển khai thực hiện cho năm học 2019-2020; phối hợp với các trường rà soát học 
sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, tổ chức tuyên truyền vận động đảm bảo 100% đối tượng 
tham gia. 

Thanh tra 100% các đơn vị có số nợ lớn  

Cần tiếp tục khai thác và phân tích cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phát triển người tham gia 
BHYT; tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông 
qua hình thức hội nghị tuyên truyền vận động.  

BHXH các tỉnh, TP phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
chuyển tiền đóng BHYT cho đối tượng đúng thời hạn.  

Cùng với hàng tháng, bám sát các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham 
gia BHYT, cơ quan tài chính đôn đốc, phấn đấu thu đủ số tiền phát sinh trong tháng và số tiền 
còn phải thu của những tháng trước theo Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp.  

Để bảo đảm quyền lợi của lao động, giảm nợ đọng BXH, BHXH Việt Nam yêu cầu tiếp tục 
đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành. 

Nhất là, tăng cường thanh tra đột xuất đối với những đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên, đặc biệt 
kiên quyết thanh tra 100% các đơn vị có số nợ lớn hoặc có nguy cơ nợ đọng. Thực hiện 
chuyển hồ sơ các đơn vị không thực hiện Quyết định thanh tra đến Cơ quan Công an, kiến 
nghị điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

Báo cáo của BHXH cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, BHXH các tỉnh, TP đã tiến hành thanh 
tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị; trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 3.756 đơn vị; kiểm tra 
tại 4.094 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 1.679 đơn vị. 

Qua đó, phát hiện 11.168 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BH thất nghiệp, 
BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 42,25 tỷ 
đồng; 11.881 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 11,89 tỷ 
đồng. 

 


