
 

Nguồn: Báo Ninh Thuận        

Ngày đăng: 13/08/2019 
Mục: Tin tức  

Thu hơn 56,8 tỷ đồng thông qua ủy nhiệm thu thuế 

Ngày 13-8, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai công tác ủy nhiệm 
thu thuế; triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2019. 

Trong năm qua, công tác triển khai ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thu thuế hộ kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Thuế, UBND tỉnh và chính 
quyền địa phương các cấp. Lãnh đạo ngành Thuế và Bưu điện từ tỉnh đến huyện, thành phố 
luôn thống nhất cao trong triển khai thực hiện; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc phát sinh. Việc ủy nhiệm Bưu điện thu thuế không gây xáo trộn, tác động lớn đến 
hoạt động kinh doanh và tình hình nộp thuế của hộ kinh doanh, cũng như công tác phối hợp 
giữa Kho bạc nhà nước với các ngân hàng thương mại trong thu nộp ngân sách nhà nước. Cơ 
sở vật chất, trang thiết bị, mạng lưới thu của ngành Bưu điện đáp ứng được công tác thu, bao 
quát được các địa bàn trong tỉnh. Toàn tỉnh thu thuế được 54,213 tỷ đồng (đạt 85%), thu lệ 
phí môn bài 2,644 tỷ đồng (đạt 90%); giúp ngành thuế giảm được từ 7-12% số nợ thuế từ lĩnh 
vực hộ kinh doanh so với thời điểm năm 2017. 

 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế. Ảnh: T.Xuân 

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, đồng thời nâng cao số lượng địa bàn, nội 
dung thu, tỷ lệ số thuế thu so với số thuế ủy nhiệm thu, Cục Thuế tỉnh đề ra một số nhiệm vụ 
như: Ngành Bưu điện cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa, kịp thời nắm bắt, xử lý 
triệt để những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tranh thủ sự hỗ trợ của UBND xã, phường, thị 
trấn trong tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh nộp các khoản nợ thuế; nâng cấp, sửa lỗi 
phần mềm ứng dụng tương thích ngành Thuế, giải quyết những trường hợp hộ kinh doanh nộp 
nhiều lần trong tháng hoặc thu các khoản thuế phát sinh thêm. Chi cục Thuế các huyện, thành 
phố, khu vực thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Đội thuế, công chức thuế quản lý địa bàn 
phối hợp chặt chẽ với cộng tác viên, nhân viên thu của Bưu điện trong quá trình tổ chức thu… 

Dịp này, Bưu điện tỉnh đã khen thưởng 6 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác thu 
thuế.  



 

Nguồn: BHXH Gia Lai        

Ngày đăng: 13/08/2019 
Mục: Tin tức   

Krông Pa: Hội nghị đánh giá công tác thu, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 

Vừa qua, BHXH huyện Krông Pa đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thu BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình; công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và quản lý người 
hưởng trong 07 tháng đầu năm 2019 qua Bưu điện huyện. Dự hội nghị có lãnh đạo BHXH 
huyện, Bưu điện huyện, nhân viên Đại lý thu – chi Bưu điện trung tâm và Bưu điện văn hóa 
13 xã. 

 

Đánh giá những kết quả đạt được trong công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; 
công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, ông Nguyễn Mậu Thiền - Giám đốc BHXH huyện 
Krông Pa cho biết, trong 07 tháng đầu năm 2019 đại lý Bưu điện cơ bản đã tổ chức thực hiện 
tốt các nhiệm vụ được giao, khai thác phát triển được 1.119 người tham gia BHYT hộ gia 
đình, tổ chức 7 cuộc đối thoại tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, qua đó phát triển 
mới 69 người tham gia, lũy kế 142 người đạt 78,88% KH giao, góp phần nâng tổng số người 
tham gia BHYT lên 83.924 người, đạt 98,67% kế hoạch BHXH tỉnh giao, tỷ lệ bao phủ 
BHYT toàn huyện chiếm 96,55% dân số; thực hiện chi trả 890 đối tượng hưởng lương hưu, 
trợ cấp BHXH, với số tiền trên 19,4 tỷ đồng. Công tác chi trả được tiến hành kịp thời, tận tay 
đối tượng, đảm bảo an toàn. Song song với công tác chi trả là công tác quản lý đối tượng luôn 
được quan tâm, thông qua công tác chi trả trực tiếp Bưu điện huyện nắm bắt được tình hình 
tăng, giảm đối tượng kịp thời thông báo cho BHXH huyện biết đồng thời đề nghị BHXH tỉnh 
điều chỉnh kịp thời. 

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện cũng đã thông tin thêm những điểm mới trong công tác 
thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như chính sách hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện; 
hỗ trợ mức đóng cho đối tượng thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung 
bình và những thay đổi về điều chỉnh tiền lương hưu theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ … đồng thời đánh giá khách quan một số khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện; các bên thường xuyên thông tin, hỗ trợ cho nhau để triển khai thực 
hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao. 

Hội nghị ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất để thực hiện trong thời gian đến như thường 
xuyên bồi dưỡng, trang bị bổ sung kiến thức về BHXH, BHYT, các kỹ năng tuyên truyền cho 
nhân viên Đại lý; ngành BHXH có cơ chế phối hợp tốt với các cơ sở khám chữa bệnh nhằm 



đảm bảo quyền lợi cho đối tượng khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT và một số nội dung 
về công tác quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM… 



 

Nguồn: Công đoàn Bình Định       

Ngày đăng: 12/08/2019 
Mục: Tin tức 

LĐLĐ tỉnh Bình Định: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh 
khó khăn 

LĐLĐ tỉnh Bình Định và Bưu điện tỉnh vừa tổ chức bàn giao  Nhà “Mái ấm công đoàn” cho 
đoàn viên Võ Thanh Phong – Công ty TNHH Tinh bột sắn Nhiệt Đồng Tâm Vĩnh Thạnh còn 
gặp nhiều khó khăn về kinh tế và nhà ở. 

Thực hiện thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bưu điện Việt Nam 
về chương trình phúc lợi đoàn viên, Bưu điện Việt Nam đã hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình anh 
Võ Thanh Phong đã xây dựng ngôi nhà mới với diện tích sử dụng trên 70 m2. Có ngôi 
nhà khang trang sẽ giúp bản thân anh an tâm công tác, cùng với gia đình vươn lên thoát nghèo 
góp phần xây dựng địa phương. 

Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng đã bàn giao Nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Lê Văn Bảy 
đoàn viên, nhân viên UBND xã Vĩnh Hiệp với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm 
công đoàn” năm 2019 của LĐLĐ tỉnh. 

Tại buổi bàn giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định đã thăm 
hỏi, chia sẻ và động viên gia đình anh Võ Thanh Phong và gia đình anh Lê Văn Bảy vượt qua 
khó khăn ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ và nỗ lực phát triển kinh tế gia đình.   

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Đ/c Nguyễn Gia Bình – giám đốc Bưu 
điện tỉnh bàn giao nhà “ Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Võ Thanh Phong 

 



 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội    

Ngày đăng: 14/08/2019 
Mục: Tin tức  

Vào quán cà phê cũng có thể tham gia BHXH tự nguyện 

Đó là một hình thức tuyên truyền linh động mà BHXH quận Bình Tân (TP.HCM) đã 
thực hiện, để tạo sự thuận tiện, thoải mái và thư giãn cho người dân trên địa bàn khi 
tham gia BHXH tự nguyện. 

Ngày 13/8, ông Võ Hoàng Minh- Phó Giám đốc BHXH quận Bình Tân phấn khởi cho biết, 
BHXH quận vừa phối hợp với Bưu điện tổ chức thành công mô hình này tại một quán cà phê, 
thời điểm tổ chức vào buổi tối và thu hút được 4 người dân tham gia BHXH tự nguyện ngay 
tại chỗ. 

 

Buổi tuyên truyền tại quán cà phê do BHXH quận Bình Tân tổ chức 

Theo ông Minh, tính từ đầu năm 2019 đến hết tháng 7 này, BHXH quận Bình Tân đã tổ chức 
thành công 25 hội nghị, qua đó kêu gọi được 104 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó 
có 17 người đóng 1 lần để hưởng lương hưu. Để tạo điều kiện cho người dân tham gia, BHXH 
quận đã sàng lọc, phân loại thành nhiều nhóm, như: Nhóm chị em tiểu thương; nhóm người 
buôn bán tự do; nhóm người làm ca ngày, ca tối; nhóm người đã có thời gian tham gia 
BHXH... Trên cơ sở đó, lên kế hoạch tổ chức và mời mọi người trực tiếp tham dự, bố trí quà 
tặng… 

Tại quận Bình Tân, thời gian qua có rất nhiều chương trình tư vấn, tuyên truyền đã được cơ 
quan BHXH thực hiện vào buổi tối, tại các quán cà phê hoặc khuôn viên của các dãy nhà trọ, 
khu phố. Do phù hợp với thời gian nghỉ ngơi của nhiều người, nên các buổi tuyên truyền đem 
lại thành công rất cao. “Dù anh chị em BHXH phải làm đêm, làm ngoài giờ khá vất vả, ngoài 
ra phải huy động thêm lực lượng bên Bưu điện và UBND phường, nhưng chúng tôi cảm thấy 
rất vui, hạnh phúc vì sự thành công mà chương trình đem lại”- ông Minh cho biết. 

Bà Lan- trú tại phường Bình Trị Đông là một người buôn bán vật liệu xây dựng cho biết, cơ 
quan BHXH tổ chức buổi tối, tại quán cà phê gần nhà nên rất thuận tiện. Vừa uống cà phê thư 
giãn buổi tối, vừa lắng nghe chương trình. "Tôi thấy chính sách rất ổn, bây giờ còn khỏe, 
buôn bán cũng thuận lợi nên tham gia BHXH tự nguyện, để sau này hai vợ chồng già có 
lương hưu, khỏi khổ con cháu"- bà Lan kể. Vợ chồng bà Lan cùng với một số người đã tiên 
phong đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay tại quán cà phê trong buổi tối hôm đó, đồng 
thời được nhận quà tặng của BHXH quận... 



Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn TP.HCM có 10.958 người tham gia 
BHXH tự nguyện (đạt 40,17% so với kế hoạch, tăng 107,14% so với cùng kỳ năm trước). Để 
đạt chỉ tiêu đề ra, từ nay đến cuối năm, BHXH TP.HCM và BHXH các quận, huyện sẽ phải 
rất nỗ lực để thực hiện mục tiêu đề ra. 



 

Nguồn: ICT Vietnam        

Ngày đăng: 13/08/2019 
Mục: Tin tức 

Sẽ phát hành bộ tem chào mừng năm Asean-Việt Nam nhân sự kiện Việt Nam là chủ 
tịch Asean năm 2020 

Năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) (8/8/1967-8/8/2020), 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2020), 
và cũng là năm Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN. Bộ Thông tin và Truyền 
thông sẽ phát hành bộ tem bưu chính “Chào mừng Năm ASEAN-Việt Nam” như một 
hoạt động truyền thông với sự kiện chính trị này. 

 

Có thể khẳng định, việc Việt Nam tham gia ASEAN vào năm 1995 bản thân nó đã là một sự 
đóng góp to lớn đối với ASEAN, từ chuyển cục diện khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ từ đối 
đầu sang đối thoại đến những đóng góp về tiềm lực, thị trường, dân số, cũng như nâng cao vị 
thế của ASEAN. 

Về mặt chủ quan, Việt Nam đã có những đóng góp rất cụ thể cho thành tựu chung của 
ASEAN. Từ giai đoạn ban đầu, ta phải cần nỗ lực rất nhiều để thực hiện các nghĩa vụ thành 
viên (thậm chí ASEAN có cả sự linh hoạt dành cho ta do chênh lệch trình độ phát triển), cho 
tới nay Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động, tích cực, tham gia hợp tác ASEAN trên tất cả 
các lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực ta ở nhóm đi đầu, nhất là thúc đẩy đoàn kết, thống 
nhất, tăng cường hợp tác chính trị-an ninh, kinh tế. 

Có thể kể đến một vài ví dụ như: trong triển khai Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN (AEC), Việt Nam là nước có tỉ lệ triển khai cao thứ hai, chỉ sau Singapore; Việt Nam 
là một trong bốn nước ASEAN tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP), một trong hai nước đang đàm phán FTA với Liên minh Châu Âu 
(EU); là nước đầu tiên trong ASEAN tham gia khu vực thương mại tự do với Liên minh Kinh 
tế Á-Âu… 

25 năm tham gia ASEAN cũng đem lại những lợi ích không nhỏ cho Việt Nam. 

Về phát triển, đó là cơ hội kinh tế rất lớn như tăng kim ngạch thương mại, mở rộng thị trường, 
thu hút FDI, cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, lợi ích cho doanh nghiệp 
về quy mô tăng năng suất, giảm chi phí, môi trường kinh doanh thuận lợi, sự liên kết chuỗi…; 
đó là lợi ích cho người dân về tiêu dùng, đi lại, việc làm, giáo dục… 

Về an ninh, đó là đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định (thông qua đối thoại, hợp tác, xây 
dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử chung ở khu vực); duy trì 



quan hệ tốt với các nước láng giềng khu vực; có thêm cơ hội nâng cao vị thế trong quan hệ 
với các nước lớn. 

Tham gia ASEAN, chúng ta có sức mạnh của tập thể, của cộng đồng, chúng ta neo lợi ích của 
mình trong đó. Có thể nói ASEAN là bước đi đầu tiên của Việt Nam về hội nhập quốc tế, đã 
và tiếp tục là “vùng đệm” quan trọng chiến lược cho an ninh và phát triển của Việt Nam, là 
cầu nối quan trọng để Việt Nam vươn ra thế giới. 

Năm 2020, đảm nhận Chủ tịch ASEAN vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ đồng thời cũng vừa là 
một cơ hội rất lớn của nước Việt Nam. 

Chủ tịch ASEAN phải có trách nhiệm kế thừa, phát huy những gì ASEAN đã đạt được hoặc 
tiếp nối những gì ASEAN đang triển khai, và hơn nữa, năng lực của Chủ tịch còn thể hiện ở 
việc thúc đẩy hợp tác nội khối và nâng cao vị thế của ASEAN với bên ngoài. Đây là cơ hội để 
Việt Nam được đóng góp vào công việc chung, vì mục tiêu lợi ích chung. Đảm nhận tốt trọng 
trách này sẽ giúp nâng cao uy tín của Việt Nam, đồng thời là cơ hội để quảng bá đất nước, 
con người, văn hóa, du lịch… với bạn bè quốc tế. 

Năm 2020 là một năm rất đặc biệt đối với cả ASEAN và Việt Nam. Với ASEAN, đó là tròn 5 
năm thành lập Cộng đồng ASEAN, là mốc kiểm điểm giữa kỳ việc triển khai xây dựng Cộng 
đồng ASEAN 2015-2020, hoàn tất triển khai một loạt kế hoạch hành động giữa ASEAN với 
đối tác. Với Việt Nam, tròn 25 năm ta tham gia ASEAN, và hàng loạt các sự kiện kỷ niệm 
năm tròn, năm chẵn. 

Như vậy, việc đảm nhận thành công Chủ tịch ASEAN 2020 chính là cơ hội để Việt Nam thể 
hiện năng lực và phát huy vai trò dẫn dắt của mình, đáp ứng sự trông đợi, tin tưởng của các 
nước thành viên và đối tác. Nhìn rộng hơn, đây là phép thử đối với việc triển khai chủ trương 
nâng tầm đối ngoại đa phương của nước ta. Cơ hội lớn song hành với gánh nặng lớn. Đó là 
gánh nặng của trách nhiệm, của uy tín, và của vị thế Việt Nam. 

Để đảm nhận tốt nhất trách nhiệm của mình, Việt Nam phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt, cả về 
bộ máy tổ chức, tài chính, nguồn nhân lực, trong đó đội ngũ cán bộ có năng lực là vô cùng 
quan trọng, để điều hành, dẫn dắt các hội nghị và tổ chức các hoạt động ASEAN trong cả năm 
2020. 

Về mặt nội dung, chúng ta cần nắm bắt tốt được yêu cầu chung của ASEAN cũng như quan 
tâm của các thành viên, các đối tác để xác định được đúng chủ đề cũng như ưu tiên, đi đúng 
vào dòng chảy chung, đáp ứng được lợi ích chung, có như vậy mới có được sự ủng hộ, nhất 
trí. 

Về điều hành, chúng ta phải có cách xử lý khéo léo, cân bằng, dung hòa lợi ích của tất cả các 
bên. Hiện nay công tác chuẩn bị đã và đang được tiến hành, có sự tham gia của Bộ Ngoại giao 
và tất cả các Bộ, cơ quan tham gia hợp tác ASEAN. 

Bên cạnh nhiều công việc đã, đang và sẽ phải chuẩn bị để đảm nhận thành công Chủ tịch 
ASEAN 2020 của Bộ Ngoại giao, các Bộ, ban, ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát 
hành bộ tem bưu chính “Chào mừng Năm ASEAN-Việt Nam” như một hoạt động truyền 
thông với sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng này. 

 


