
 

Nguồn: Công an nhân dân   

Ngày đăng: 12/09/2019 
Mục: Xã hội  

Ra mắt mô hình tự quản về ANTT tại Bưu điện Nghệ An 

Chiều 12-9, Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức ra mắt mô hình tự quản về ANTT “Cơ quan 
an toàn, nội bộ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ” và diễn đàn lực lượng ANKT lắng nghe ý 
kiến nhân dân. Tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an 
tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. 

Trong những năm qua, công tác đảm bảo ANTT tại Bưu điện tỉnh Nghệ An tiếp tục được cấp 
ủy, Ban giám đốc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều biện pháp, giải pháp để huy động 
cán bộ, nhân viên, người lao động tích cực, tự giác tham gia công tác đảm bảo ANTT. An 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững, góp phần quan trọng vào 
nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương. 

Nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo ANTT 
tại cơ quan, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã xây dựng và ra mắt mô hình “Cơ quan an toàn, nội bộ 
đoàn kết, phối hợp chặt chẽ”.  

Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức ra mắt mô hình tự quản về ANTT 

Mục tiêu của mô hình nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn trong và ngoài khu vực Bưu điện tỉnh và 
các đơn vị trực thuộc, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, các hành vi vi phạm pháp luật, 
gây mất ANTT, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và ANTT địa phương.  

Theo quy chế hoạt động, công tác xây dựng và duy trì hoạt động “Tự quản về ANTT” phải 
được tiến hành thường xuyên, có sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng, qua đó góp phần 
đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, động viên cán bộ nhân dân, người lao động 
tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc nổi lên tại cơ sở. Cũng tại Hội 
nghị cũng diễn ra Diễn đàn Lực lượng ANKT lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp. 
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BHXH Hà Nội hưởng ứng phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT 

BHXH Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 3617/KH-BHXH hưởng ứng phong trào thi 
đua “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 
năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp” do BHXH 
Việt Nam phát động. 

Theo Kế hoạch số 3617/KH-BHXH ngày 5/9/2019, BHXH Hà Nội đề ra mục tiêu phải hoàn 
thành 100% chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được giao trong năm 2019. 
Cụ thể, tham gia BHXH, BH thất nghiệp toàn thành phố đạt 90% số người thuộc diện tham 
gia; tỉ lệ bao phủ BHYT đạt trên 88,2% dân số; tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện đạt 30% trở lên. 

 

Trong thời gian thi đua từ ngày 1/9 đến 31/12/2019, Giám đốc BHXH TP.Hà Nội yêu cầu 
Trưởng các phòng nghiệp vụ; Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã phổ biến, quán triệt 
đến toàn thể CCVC và NLĐ về mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm trong việc phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường rà soát, khai thác dữ liệu do cơ quan Thuế cung 
cấp để phát triển đối tượng tham gia; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT 
và xử phạt vi phạm hành chính đối với các DN chưa tham gia BHXH, BHYT cho NLĐ. Tăng 
cường phối hợp với Bưu điện tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho 
từng đại lý thu, làm căn cứ đánh giá kết quả hoạt động của đại lý. Căn cứ tình hình thực tiễn 
tại đơn vị, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu dự toán thu, chi năm 2019. 

Các đơn vị báo cáo thường xuyên với BHXH Thành phố, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND 
quận, huyện, thị xã để chỉ đạo khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện; phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể tại địa phương nhằm học tập kinh 
nghiệm, giải pháp hay của các đơn vị về phát triển đối tượng. 

Kết thúc đợt thi đua vào ngày 31/12/2019, BHXH Thành phố sẽ xem xét, đánh giá kết quả 
thực hiện. Tiến hành khen thưởng những tập thể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được BHXH 
Thành phố giao; khen thưởng những cá nhân lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 



công tác phát triển đối tượng, hoặc có giải pháp, sáng kiến đã ứng dụng vào thực tiễn hoạt 
động đạt hiệu quả cao. 

Hội đồng Thi đua- Khen thưởng của BHXH Thành phố cũng sẽ lựa chọn 5 tập thể, 15 cá nhân 
xuất sắc để đề nghị Giám đốc BHXH Thành phố tặng Giấy khen; lựa chọn 1 tập thể, 3 cá 
nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng. Những tập 
thể, cá nhân ngoài Ngành thực sự tiêu biểu, xuất sắc trong chỉ đạo phối hợp thực hiện, có vai 
trò, tầm ảnh hưởng và có nhiều đóng góp đối với công tác phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT cũng được đề nghị Giám đốc BHXH Thành phố tặng Giấy khen hoặc đề nghị 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen. 

Thảo Linh 

 

 

 

 

 

  

 


