
 

Nguồn: BHXH Tuyên Quang  

Ngày đăng: 22/08/2019 
Mục: Tin tức  

Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN họp triển khai nhiệm 
vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2019 

Chiều ngày 21/8/2019, tại trụ sở BHXH tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác triển 
khai nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 7 tháng đầu năm; 
đề ra giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc 
BHXH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 
chủ trì hội nghị 

 

Đ/c Đào Duy Hiện - Giám đốc BHXH tỉnh - Trưởng BCĐ phát biểu chỉ đạo hội nghị 

        Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh; Giám 
đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác thu BHXH các huyện, thành phố và Giám đốc Bưu 
điện huyện, thành phố và lãnh đạo, viên chức các phòng nghiệp vụ có liên quan. 

         Tính đến 31/7/2019, toàn tỉnh có 55.129 người tham gia BHXH (trong đó: Tham gia 
BHXH bắt buộc 48.827 người, tham gia BHXH tự nguyện 6.302 người); 40.759 người tham 
gia BHTN; 739.068 người tham gia BHYT, chiếm 94,1% dân số tham gia BHYT trên địa bàn 
tỉnh. 

         Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn 
chế trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề 
xuất giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành chỉ tiêu đặt ra đối với việc phát triển đối tượng 
tham gia BHXH, BHYT 

           Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng Ban 
Chỉ đạo đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan Bưu điện, các thành viên 
Ban Chỉ đạo và BHXH các huyện, thành phố trong công tác phối hợp, tuyên truyền và triển 
khai nhiều biện pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong thời gian 
qua. Nhận thức của người dân về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN 
đã có sự chuyển biến; chế độ chính sách được mở rộng về quyền lợi; công tác cải cách thủ tục 
hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện triệt để; chất 



lượng khám, chữa bệnh BHYT được cải thiện và nâng cao, quyền lợi người tham gia BHYT 
được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

         Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo; BHXH các huyện, thành phố cần 
xác định công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ trọng tâm 
của toàn ngành cần quan tâm thực hiện. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm 
vụ, các nhóm giải pháp đồng bộ trong các Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và Chương 
trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam. Thường xuyên thanh 
tra, kiểm tra tình hình chấp hành những quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. 
Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về 
BHXH, BHYT, BHTN.Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách 
BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú về nội dung. Thường xuyên cung 
cấp thông tin cho cơ quan Bưu điện khi chính sách thay đổi để kịp thời tuyên truyền đến 
người dân tại các hội nghị, hội thảo. BHXH các huyện, thành phố báo cáo cấp ủy, chính 
quyền địa phương chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong công tác phối 
hợp rà soát để xác định chính xác đối tượng chưa có thẻ BHYT. 

 

Thừa ủy quyền của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đ/c Ngụy Thuy Thủy -  

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh trao quyết định khen thưởng cho BHXH tỉnh Tuyên Quang 

        Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, 
thay mặt lãnh đạo Bưu điện tỉnh, đồng chí Ngụy Thu Thủy, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh đã 
trao quyết định và tiền thưởng của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho BHXH tỉnh Tuyên 
Quang đạt thành tích trong công tác phối hợp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 



 

Nguồn: Báo Đấu Thầu            

Ngày đăng: 22/08/2019 
Mục: Tài chính    

Nửa đầu năm, bảo hiểm xã hội chi trả bảo hiểm hơn 159 tỷ đồng 

Theo thông tin mới nhất vừa được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam công bố, nửa đầu 
năm 2019, số tiền chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 
159.356 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm. 

 

Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 21.607 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH  là 
80.251 tỷ đồng, chi từ Quỹ BHTN là 4.286 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT 
49.021 tỷ đồng. 

Tính đến tháng 6/2019, cơ quan BHXH và bưu điện đang phối hợp thực hiện chi trả cho 
khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Chi bằng tiền mặt là 
khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân là khoảng 536.000 người. 

Công tác chi trả được thực hiện kịp thời đúng người hưởng, đúng chế độ; bảo đảm an toàn 
tiền mặt trong chi trả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 
tháng qua tài khoản thẻ ATM. 

BHXH Việt Nam cho biết, nửa đầu năm, toàn ngành đã giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương 
hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 468.055 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.182.232 lượt người 
hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Phối hợp với ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội giải quyết cho cho 404.212 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 
21.436 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Toàn ngành đã thanh toán chi phí KCB BHYT 
cho 86,73 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú. 

Trong khi đó, tổng thu của ngành BHXH trong nửa đầu năm 2019 là 171.270 tỷ đồng, đạt 
47% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH là 114.437 tỷ đồng, BHTN là 8.191 tỷ đồng, 
BHYT là 46.079 tỷ đồng. 



 

Nguồn: Sở TTTT Lạng Sơn      

Ngày đăng: 22/08/2019 
Mục: Tin tức  

Họp góp ý xây dựng dự thảo Phương án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính 
công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

          Ngày 20/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp góp ý xây dựng dự thảo 
Phương án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở 
Tư pháp, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện và Chánh 
văn phòng các huyện: Cao Lộc, Đình Lập, Lộc Bình, Văn Quan cùng một số xã liên quan. 

          Tại cuộc họp, Bưu điện tỉnh đã trình bày các nội dung Phương án chuyển giao các 
nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo đó: Phương án chuyển 
giao sẽ tập trung vào việc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở 
cả 3 cấp: Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện đối với 04 huyện: Cao Lộc, Đình Lập, Lộc 
Bình, Văn Quan; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã đối với 08 xã: Văn 
An, Yên Phúc (Văn Quan); Châu Sơn, Bắc Lãng (Đình Lập); Tân Liên, Bình Trung (Cao 
Lộc); Quan Bản, Tĩnh Bắc (Lộc Bình). 

          Nội dung phương án chuyển giao trong giai đoạn thí điểm chủ yếu trên 02 nhiệm vụ: 

          Đối với trụ sở Bộ phận Một cửa các cấp: Ưu tiên bố trí Bộ phận Một cửa tại trụ sở của 
Bưu điện, đáp ứng tiêu chí có vị trí giao thông thuận tiện, dễ tìm kiếm, dễ nhận dạng, tạo điều 
kiện tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính. 

          Về bố trí nhân sự: Nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp. 

          Lộ trình thực hiện, đối với cấp huyện và xã, thực hiện mô hình kết hợp Bưu điện với Bộ 
phận Một cửa cấp huyện, xã từ tháng 08/2019 chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính sang Bưu điện huyện và Bưu điện - Văn hóa xã; các huyện còn lại 
giữ nguyên như hiện trạng và tiếp tục thực hiện chuyển về trụ sở Bưu điện làm việc khi đảm 
bảo điều kiện. 

          Sau khi nghiên cứu, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện phương án 
nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng tại địa phương trong việc triển khai các chủ trương, 
quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính, mang lại 
lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. 

          Phương án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh nhằm 
giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tinh giản biên chế và khai thác hiệu 
quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư; đồng thời, góp phần đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, xã hội hoá các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi 
nhiều hơn cho người dân, doanh nghiệp. 



 

Nguồn: Truyền hình Cao Bằng             

Ngày đăng: 22/08/2019 
Mục: Tin tức 

Tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một trong những chính sách an sinh xã hội có ý 
nghĩa sâu sắc đối với người lao động tự do, có thu nhập thấp và không ổn định để được 
hưởng lương hưu nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, đồng thời khi chết được 
hưởng chế độ mai táng phí. Thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp 
nhằm tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

 
Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. 

BHXH tự nguyện là hình thức bảo hiểm có nhiều ưu việt, giúp những đối tượng lao động tự 
do, người dân khu vực nông thôn khi tham gia sẽ giảm bớt khó khăn, rủi ro lúc về già. Luật 
BHXH 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, trong đó, sửa đổi nhiều quy định mới về BHXH 
tự nguyện, khắc phục một phần khó khăn cho đối tượng tham gia. Cụ thể: Bỏ quy định tuổi 
trần tham gia BHXH tự nguyện, bỏ quy định mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện thấp nhất 
bằng mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở), thay vào đó là quy định mức thu 
nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ 
nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 
lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa 
chọn mức đóng phù hợp với khả năng tham gia của mình. Luật cũng quy định người tham gia 
có thể lựa chọn những phương thức đóng BHXH tự nguyện một cách linh hoạt như đóng theo 
tháng, đóng theo quý, đóng theo 6 tháng, đóng theo năm hoặc có thể đóng một lần cho nhiều 
năm về sau hoặc một lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ BHXH tự nguyện. 

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng 
theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực 
nông thôn. Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc 
hộ nghèo; hỗ trợ 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% 
đối với các đối tượng khác. Với người tham gia BHXH đóng theo phương thức một lần, số 
tiền hỗ trợ cho những năm còn thiếu được Nhà nước chuyển toàn bộ một lần vào quỹ hưu trí 
và tử tuất trong cùng năm đóng. Việc tham gia BHXH tự nguyện rất dễ dàng, người dân chỉ 
cần đến các đại lý thu BHXH tự nguyện tại bưu điện thành phố, huyện hoặc mạng lưới đại lý 
thu ở các xã, phường để mua BHXH tự nguyện và được hướng dẫn làm thủ tục đóng BHXH. 



 
Nhân viên BHXH tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người lao động. 

Để giúp người dân tiếp cận, cập nhật thông tin, thuận lợi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, 
BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp 
thông qua hình thức trực quan pano, áp phích, tờ rời, truyền thanh, cổng thông tin BHXH 
tỉnh, truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử của các cơ quan báo chí tỉnh. Cùng với đó, 
BHXH tỉnh tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT; phối hợp với đại 
lý thu bưu điện tỉnh tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông về chính sách BHXH 
tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho các nhân viên đại lý. Qua đó giúp người dân cập nhật 
thông tin, hiểu rõ hơn chính sách chung của BHXH, trong đó có việc tham gia BHXH tự 
nguyện. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường bồi 
dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ ở các đại lý, điểm thu BHXH, giúp 
đội ngũ này có thêm kỹ năng, kiến thức để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại địa bàn mình quản lý. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 
2019, có 739 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số đối tượng tham gia lên 3.153 
người, đạt 85,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; thu BHXH tự nguyện 7,7 tỷ đồng, đạt 
52,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 

Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện của tỉnh vẫn còn chưa tương xứng so với lực 
lượng lao động. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện kinh tế - xã hội tại tỉnh cơ bản còn 
nhiều khó khăn, thu nhập chính của đại bộ phận dân cư xuất phát từ nông nghiệp, thiếu ổn 
định. Mức đóng BHXH tự nguyện còn cao, tối thiểu bằng 22% mức lương cơ sở, trong khi đó 
đa phần người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là người làm nghề tự do, 
nông dân, việc làm không ổn định, thu nhập thấp lại không thường xuyên nên rất khó khăn 
khi tham gia BHXH tự nguyện. Thời gian đóng BHXH tự nguyện tối thiểu để được hưởng 
chế độ phải đủ 20 năm là khá dài, đòi hỏi sự kiên trì và thu nhập ổn định mới đảm bảo việc 
tham gia được liên tục và đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định. Việc tiếp cận thông tin 
của nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn rất ít do đặc thù tính chất lao động đơn 
thuần, lao động nặng nhọc nên cần nhiều thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe sau giờ làm; 
nhận thức về chính sách, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện của người dân còn hạn chế, 
chủ yếu chỉ nhìn thấy lợi ích ngắn hạn trước mắt, chưa nhìn thấy lợi ích lâu dài và lợi ích an 
sinh xã hội. 

Để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nhằm tiến tới BHXH cho mọi người lao 
động theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, BHXH tỉnh 
đã đề ra các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh. 
Có thể thấy rằng, bên cạnh sự cố gắng của ngành BHXH tỉnh, cần sự chỉ đạo quyết liệt của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn 
thể có liên quan trong tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện để nhiều 
người dân hiểu và chủ động tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội 
theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. 



 

Nguồn: BHXH Gia Lai   

Ngày đăng: 22/08/2019 
Mục: Tin tức 

BHXH Chư Prông đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đại lý thu 

Sáng ngày 21/8/2019, BHXH huyện Chư Prông đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt 
động đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm 
vụ 5 tháng cuối năm 2019 và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhân viên đại lý thu. Dự 
hội nghị có lãnh đạo BHXH huyện, lãnh đạo Bưu điện huyện, 48 nhân viên Đại lý đang hoạt 
động và 7 nhân viên Đại lý mới chưa qua bồi dưỡng, đào tạo. 

 

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại của 
đại lý; đồng thời tập trung vào việc kiện toàn và mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn để đạt hiệu quả cao nhất. Tính đến thời điểm hiện tại 
số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện là 345 người đạt 66,7% so với kế 
hoạch giao, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước; số tiền thu BHXH tự nguyện là 1.048 triệu 
đồng, số người tham gia BHYT hộ gia đình là 11.638 người, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 
trước; số tiền thu BHYT hộ gia đình là 4.691 triệu đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 
trước. Lãnh đạo BHXH huyện cũng triển khai những nội dung cơ bản về những kiến thức, kỹ 
năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 
 
Sau khi được tiếp thu những kỹ năng, kiến thức cơ bản về chính sách BHXH, BHYT các nhân 
viên Đại lý thu tham dự đã thảo luận sôi nổi và được giải đáp đầy đủ những vướng mắc trong 
quá trình thực hiện. Kết thúc thảo luận, BHXH huyện tổ chức cho các nhân viên mới kiểm tra 
sát hạch để làm cơ sở cấp Thẻ nhân viên Đại lý thu cho học viên đạt yêu cầu./. 



 

Nguồn: MIC   

Ngày đăng: 22/08/2019 
Mục: Tin tức  

Triển lãm công nghệ thông tin truyền thông tại Phú Yên 

Chiều 22/8, tại thành phố Tuy Hòa, diễn ra Lễ khai mạc triển lãm Công nghệ thông tin 
và truyền thông (CNTT-TT) do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Phú Yên và 
Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội 
thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 23 năm 2019 tại Phú Yên. 

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Huỳnh Tấn 
Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Đình Phùng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo; Tiến sĩ Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Hội Tin 
học Việt Nam cùng lãnh đạo UBND, lãnh đạo các sở , ban, ngành của 59 tỉnh, thành phố 
trong cả nước. 

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc 

  

Ông Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc Sở TT&TT, Phó trưởng Ban tổ chức cho biết: Triển lãm lần 
này giới thiệu những giải pháp mới nhất của các doanh nghiệp phần cứng, phần mềm, hạ tầng 
mạng viễn thông, giải pháp chuyển đổi số. Đó là thành tựu phát triển được cập nhật theo xu 
thế cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác 
mở rộng thị trường, học hỏi và giới thiệu về những thành tựu, sản phẩm công nghệ mới của 
mình, góp phần phát triển đơn vị nói riêng và CNTT-TT Việt Nam nói chung lên tầm cao 
mới. 

Đây cũng là dịp để Phú Yên cập nhật, học hỏi tìm hiểu giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất 
trong việc ứng dụng CNTT-TT trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, hỗ trợ 
phát triển kinh tế - xã hội. 

  

Triển lãm ICT năm nay thu hút hơn 20 đơn vị tham gia trưng bày với 23 gian hàng giới thiệu 
đến công chúng và cộng đồng ICT những trải nghiệm các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ 
Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông đa dạng như công nghệ phát sóng, giải 



pháp phần mềm, cáp, công nghệ giải mã, công nghệ 4G-LTE internet tốc độ cao, big data, AI, 
IOT, các giải pháp hỗ trợ tổ chức kinh tế và chính phủ điện tử…  

Triễn lãm sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến hết ngày 24/8 tại Trung tâm hội nghị PYTOPIA (thành 
phố Tuy Hòa).  

 

Các đại biểu tham quan các gian hàng sau lễ khai mạc 

 

 


