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BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm 

Tính đến hết tháng 09/2019, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế vận động được 5.514 người 
tham gia BHXH tự nguyện, tức còn phải phát triển thêm 1.863 người mới đạt chỉ tiêu 
được giao. Đây là một trong những nhiệm vụ BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế phải gấp rút 
hoàn thành trong các tháng cuối năm. 

 

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển 
khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 ngày 18/10/2019. 

Tính đến 30/9/2019, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, số người tham gia BHXH bắt buộc là 121.204 
người, tăng 2.948 người, tương ứng tăng 2,49% so với cùng kỳ năm trước, có 5.514 người 
tham gia BHXH tự nguyện, tăng 3.472 người, tương ứng tăng 170% so với cùng kỳ năm 
trước; số người tham gia BHTN là 107.694 người, tăng 3.028 người, tương ứng với tỷ lệ 
2,89% so với cùng kỳ năm trước; tổng số người tham gia BHYT là 1.145.557 người, tăng 
6.827 người. Trong 09 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu được 2.121.19 
triệu đồng đạt 70,39%  so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; đã giải quyết 1.147 hồ sơ 
hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp; giải quyết 6.428 hồ sơ 
hưởng các chế độ trợ cấp một lần; Quỹ BHYT tiếp tục được cân đối. 

Để nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ các tháng cuối năm, BHXH tỉnh Thừa Thiên 
Huế đề ra các giải pháp thực hiện triệt để. Tiếp tục tăng cường công tác khai thác mở rộng đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT, công tác đôn đốc thu giảm nợ, thực hiện thu đạt và vượt kế 
hoạch về số người tham gia, số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện theo kế 
hoạch BHXH Việt Nam giao. Tập huấn cho các nhân viên Đại lý thu các xã, phường, thị trấn 
và Đại lý Bưu điện về thực hiện quy trình rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT từ dữ liệu do ngành Thuế cung cấp và quy trình nhận hồ sơ, thu tiền đóng của 
người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT từ các Đại lý thu nộp qua điểm thu Bưu điện cấp xã. 
Xây dựng kế hoạch làm việc với các đơn vị chưa tham gia BHXH theo dữ liệu Thuế cung cấp 
trong phần mềm TST. Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN. Đôn đốc BHXH huyện tham mưu UBND huyện/thị xã/thành phố 
Huế thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với 



Bưu điện tổ chức triển khai thực hiện việc khai thác đối tượng tham gia BHXH theo Công văn 
3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam và việc thực hiện thu BHXH tự 
nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu theo Công văn 3046/BHXH-BT ngày 
20/8/2019 của BHXH Việt Nam. 

BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành trong công tác thực hiện BHYT 
học sinh, sinh viên để đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; thực hiện các 
giải pháp khắc phục và triển khai có hiệu quả công tác quản lý điều hành và giải quyết tốt các 
chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong năm 2020. Tăng cường 
kiểm tra, giám sát công tác khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh. Hướng 
dẫn, giải quyết kịp thời các vướng mắc và tổ chức giao ban định kỳ cho cán bộ làm công tác 
giám định BHYT nhằm nâng cao chất lượng giám định, quản lý tốt quỹ BHYT. Tiếp tục rà 
soát cơ sở dữ liệu đã cấp thẻ BHYT để tiến hành gia hạn thẻ BHYT năm 2019-2020 cho các 
đối tượng…/. 

Lan Anh 

 

 



 

Nguồn: VietNamNet 
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Bộ TT&TT tập huấn pháp luật, nghiệp vụ về giám định tư pháp tại An Giang 

Chiều 23/10, tại TP Long Xuyên (An Giang), Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật 
và nghiệp vụ về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, cùng đại diện Thanh tra Bộ 
TT&TT, Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Sở T&TT, Công an làm công tác 
giám định tư pháp của các tỉnh, thành phía Nam. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng 
của nghiệp vụ giám định tư pháp nói chung và trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nói 
riêng. Giám định viên tư pháp cần hiểu biết pháp luật, có tâm, có trí tuệ, có kiến thức chuyên 
ngành. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết, Hội nghị lần này rất có ý nghĩa, nhằm nâng cao kiến 
thức và tập huấn kỹ năng về giám định tư pháp cho các cán bộ, giám định viên tư pháp, viên 
chức tham gia giám định tư pháp.  

Đồng thời, hướng dẫn, giải đáp các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và trao đổi 
kinh nghiệm trong công tác thực tế. 

Công tác giám định tư pháp trong ngành trước đây đã được tiến hành, song vẫn còn hạn chế, 
do đó Thứ trưởng đánh giá cao Thanh tra Bộ tổ chức hội nghị tập huấn lần này. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn mong muốn qua hội nghị, các  lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Sở 
T&TT, Công an làm công tác giám định tư pháp của các tỉnh, thành phía Nam sẽ nắm bắt 
được nhiều vấn đề về hoạt động tư pháp để khi về đơn vi sẽ triển khai tốt việc này.  



Tại hội nghị bà Nguyễn Thị Thuỵ, Trưởng phòng Thanh tra bổ trợ tư pháp và quản lý giám 
định tư pháp (Bộ Tư pháp) trình bày chuyên đề những quy định chung về giám định tư pháp 
và trách nhiệm của các cơ quan trong việc tiếp nhận và thực hiện công tác giám định tư pháp. 

Phó chánh Thanh tra Bộ TT&TT Trần Thị Nhị Thuỷ trình bày chuyên đề về giám định tư 
pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Sáng cùng ngày, tại An Giang, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật và 
kỹ năng phổ biến pháp luật về Campuchia. 

 

Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài về Campuchia cho lãnh đạo và chuyên viên các 
Sở TT&TT phía Nam; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại các Bộ, ban, ngành; cán bộ 
làm công tác thông tin đối ngoại thuộc một số tỉnh có đường biên giới với Campuchia. 

Nội dung phổ biến về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam với Campuchia. Đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay. Quảng bá hình ảnh Việt Nam 
đổi mới phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy của Campuchia, củng cố mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. 

Tại Hội nghị, các đại biểu trực tiếp tham luận và nghe trình bày về “Thông tin đối ngoại trong 
tình hình hiện nay” do ông Lê Văn Nghiêm, Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ 
TT&TT) trình bày. 

Cục An toàn thông tin cảnh báo các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị cần nhận thức đầy đủ, 
chuẩn bị các .... 

Thiện Chí  
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Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thanh Hóa trao học bổng cho trẻ mồ côi nghèo vươn lên 
học tập ở huyện Hoằng Hóa 

Chiều ngày 22/10, tại phòng họp HĐND huyện, Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thanh Hóa phối 
hợp với Hội bảo trở người khuyết tật - trẻ mồ côi huyện tổ chức trao học bổng cho các cháu là 
trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập. 

Tới dự có đại diện lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thanh Hóa, đại diện Ban Dân vận 
Huyện ủy, Phòng GD&ĐT huyện, Hội bảo trợ người khuyến tật - trẻ mồ côi huyện và các 
cháu được nhận học bổng. 

Với mong muốn động viên và hỗ trợ tinh thần, vật chất cho các cháu, mồ côi có hoàn cảnh 
khó khăn thêm vững tin trong năm học mới (2019 - 2020), dịp này Công ty Bảo hiểm Bưu 
điện Thanh Hóa đã tặng học bổng cho 4 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Hoằng 
Vinh, Hoằng Khánh, Hoằng Trinh, Thị Trấn Bút Sơn, mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu 500 
ngàn đồng. 

Đây là việc làm ý nghĩa của này Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thanh Hóa hướng về cộng đồng, 
nhất là việc quan tâm chăm lo tới các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các 
em có nhiều cơ hội được học tập, phấn đấu trưởng thành nhằm thay đổi cuộc sống cũng như 
tiếp tục có những đóng góp cho xã hội./. 

Phương Trang 

 



 

Nguồn: Báo Yên Bái       

Ngày đăng: 23/10/2019 
Mục: Cải cách hành chính 

Trấn Yên giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả 

Thời gian qua, UBND huyện Trấn Yên đã tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo; quyết liệt trong khâu điều hành, chấn chỉnh hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông; cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ, kỷ cương công vụ trong quá trình tiếp 
nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn. 

 

Người dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành 
chính công của xã 

Trong quý III/2019, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện tiếp tục có chuyển biến tích 
cực, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động tổ chức thực hiện công tác kiểm soát 
TTHC, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.  

Chất lượng kiểm soát các TTHC từng bước được nâng cao, góp phần đảm bảo thực hiện đúng 
theo quy định của pháp luật và thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn. Tỷ lệ hồ sơ 
TTHC giải quyết trước hạn và đúng hạn cao, tính đến ngày 15/9/2019, không có hồ sơ giải 
quyết quá hạn.  

Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã đã niêm yết công khai, minh bạch nội 
quy, quy định về TTHC tại đơn vị mình, giúp cho các tổ chức và người dân tìm hiểu, nắm bắt 
các nội dung về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho quá trình giải quyết TTHC. 100% cơ 
quan, đơn vị địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.  

Trong quý III, toàn huyện tiếp nhận 12.360 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới hơn 12.100 hồ sơ, 
cấp huyện tiếp nhận 5.102 hồ sơ, gồm 212 hồ sơ chuyển tiếp và 4.890 hồ sơ mới tiếp nhận; đã 
giải quyết được 4.122 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hạn hơn 2.900 hồ sơ, giải quyết đúng 
hạn 1.221 hồ sơ, 768 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết chưa đến hạn và không có hồ sơ 
quá hạn.  

Đối với cấp xã, tiếp nhận trên 7.200 hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết trên 7.100 hồ sơ, 65 
hồ sơ đang giải quyết và không có hồ sơ quá hạn. Tính công khai, minh bạch không ngừng 
được nâng cao, trách nhiệm của các cơ quan giải quyết TTHC trong việc giải trình, giải thích 
việc thực thi pháp luật cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện ngày càng 
được chú trọng. Việc phối hợp thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC giữa các cơ quan, đơn vị, 
địa phương ngày càng được tăng cường. 



Tuy nhiên, trong công tác kiểm soát TTHC vẫn còn gặp phải những khó khăn. Việc sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC có hiệu quả chưa cao, vì khả năng tiếp 
cận thông tin, trình độ, phương tiện, máy móc, ứng dụng công nghệ thông tin của người dân 
còn hạn chế; mặt khác, người dân vẫn quen với hình thức giao dịch tại bộ phận một cửa của 
cơ quan hành chính do việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo nhanh gọn, rút ngắn thời 
gian giải quyết so với quy định.  

Tương tự, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích đã được người dân đón nhận nhưng kết quả chưa cao do tâm lý muốn gửi hồ sơ và nhận 
kết quả trực tiếp. Một số TTHC quy định giải quyết trong ngày nên rất khó phân định các 
bước giải quyết TTHC cụ thể giữa các cơ quan. 

Trong quý IV/2019, UBND huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác rà 
soát TTHC và quy định có liên quan còn vướng mắc, bất cập, không phù hợp để đề nghị bổ 
sung, sửa đổi hoặc thay thế; tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị 
trấn niêm yết công khai, kịp thời các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo quy 
định. 

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, tăng cường 
trách nhiệm giải trình của các cơ quan, địa phương giải quyết TTHC, không để còn tình trạng 
hồ sơ giải quyết quá hạn.  

Bên cạnh đó, huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân về 
cải cách TTHC, các quy định về TTHC trên các lĩnh vực và tăng cường vai trò lãnh đạo của 
người đứng đầu trong chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, thực hiện công tác cải cách TTHC. 

Anh Dũng 



 

Nguồn: Báo Mới 

Ngày đăng: 23/10/2019 
Mục: An Giang 

Bàn giải pháp phát triển An Giang điện tử 

Sáng 23-10, đoàn công tác Bộ Thông tin - Truyền thông, do Thứ trưởng Phạm Anh 
Tuấn làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh về tình hình hoạt động lĩnh vực thông tin và 
truyền thông, hiện trạng và định hướng phát triển An Giang điện tử. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị Bộ Thông tin - Truyền 
thông tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh đào tạo, tập huấn đội ngũ làm công tác thông tin - truyền 
thông để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sớm tham mưu Chính Phủ ban hành nghị định về kết nối 
chia sẻ dữ liệu, để các bộ, ngành trung ương thực hiện kết nối các hệ thống trung ương và địa 
phương theo “Khung kiến trúc Chính phủ điện tử”. Đồng thời, hỗ trợ tỉnh triển khai hạ tầng 
công nghệ thông tin trong phát triển “chính quyền số” và xây dựng các kho dữ liệu dùng 
chung, dữ liệu lớn... 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng đoàn công tác của Bộ Thông tin – Truyền 
thông bức tranh “Đền thờ Bác Tôn” được làm bằng lá thốt nốt 



Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đánh giá cao việc triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực thông 
tin và truyền thông ở An Giang. Trong đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã 
tạo lập môi trường làm việc điện tử, nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo và điều hành của các cơ 
quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, đồng chí thứ trưởng yêu cầu tỉnh cần tạo khung 
chính sách hỗ trợ để thu hút nguồn lực để phát triển lĩnh vực thông tin - truyền thông, cũng 
như mỗi năm dành 1% ngân sách đầu tư cho hoạt động thông tin - truyền thông; trong triển 
khai các dự án, đề án cần đảm bảo an toàn, lâu dài, hiệu quả để hướng tới xây dựng chính 
quyền điện tử… 

An Giang hiện có trên 17 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, 
chuyển phát; 156 điểm phục vụ bưu chính. Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 3G, 4G đã đạt 
100% trên toàn tỉnh; trên 60% dân số sử dụng thiết bị thông minh. 

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đã tạo môi trường làm việc điện tử; 
phát triển hệ thống hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã; cấp trên 14.000 tài khoản thư 
điện tử cho các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC); lắp camera 
giám sát an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông… 

Tất cả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký khai báo thuế qua mạng; ngành Hải quan 
tỉnh thực hiện thông quan điện tử, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí 
khi giải quyết thủ tục… Đặc biệt, tỉnh đã triển khai mô hình “phòng họp không giấy” ở một 
số địa phương. 

Tỉnh đã xây dựng trục kết nối hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh với các cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, để thuận lợi cho CB-CC-VC trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, 
cụ thể: kết nối với cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai một cấp và đang 
kết nối cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp thông qua trục kết 
nối quốc gia. 

Cùng với đó, tất cả các sở, ngành và cấp huyện phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết 
định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, xây dựng hạ tầng logistics để phát triển thương 
mại điện tử… 

 

 


