
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Hà Nội mới 

Ngày đăng: 21/07/2020 
Mục: Chính trị 

122 đại biểu dự Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội 

Chiều 21-7, Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 

2020-2025, tiến hành phiên trù bị. Tham dự có 122 đại biểu đại diện cho 720 đảng viên 

Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội. 

 

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Bưu điện thành phố 

Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 chiều 21-7. 

Trong phiên trù bị, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại 

biểu. Đại hội cũng đã thông qua chương trình làm việc; quy chế làm việc của đại hội... Đồng 

thời, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần 

thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng… 

Ngày mai 22-7, Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội, với phương 

châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", chính thức khai mạc. 



 

Nguồn: Đài PT-TH Kon Tum 

Ngày đăng: 21/07/2020 
Mục: Tin tức 

Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Kon Tum 

Nằm trong các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, 

sáng 21/7, UBND thành phố Kon Tum đã khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

điện tử tại số 294 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum. 

 

Trên cơ sở lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng, Bộ phận tiếp nhận 

trả kết quả điện tử thành phố Kon Tum có 3 quầy giao dịch để tiếp nhận và trả hồ sơ hành 

chính thuộc 14 lĩnh vực khác nhau theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Khi giao dịch 

hành chính, tổ chức, công dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công, nộp trực tiếp 

tại quầy và nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Quá trình giao dịch hành chính, 

tổ chức, công dân được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, 

đánh giá mức độ hài lòng sau khi nhận kết quả thông qua thông qua hệ thống máy tính, các 

thiết bị điện tử tại quầy và thông qua mạng xã hội Zalo. 

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết quả điện tử là sự nỗ lực lớn 

của thành phố Kon Tum trong thực hiện cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính 

quyền điện tử và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính của tổ chức, 

công dân. 

Văn Hiển – Huỳnh Đại 
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Nguồn: Sở TT&TT Thái Bình 

Ngày đăng: 21/07/2020 
Mục: Bưu chính viễn thông 

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại tỉnh Thái Bình 

 Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong việc phối hợp triển khai thực hiện 

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích; để có cơ sở tổng hợp tình hình triển khai cũng như vướng mắc, 

khó khăn trong quá trình thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Đoàn công tác 

kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích tại tỉnh Thái Bình. Đoàn công tác gồm Lãnh đạo, chuyên viên Vụ 

Bưu chính - Bộ Thông tin Truyền thông do bà Vũ Thu Thủy -Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính 

làm trưởng đoàn. 

Sáng ngày 15/7/2020, Đoàn công tác cùng Lãnh đạo và cán bộ có liên quan của Sở Thông tin 

và Truyền thông đi thực tế nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-

TTg tại Bộ phận một cửa thành phố Thái Bình,  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 

01 điểm phục vụ của Bưu điện tỉnh là Bưu điện huyện Vũ Thư. 

Chiều ngày 15/7/2020, Đoàn công tác làm việc tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thành phần tham dự gồm có Lãnh đạo và cán bộ có liên quan của Sở Thông tin và Truyền 

thông, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Lãnh đạoTrung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh, Lãnh đạo và cán bộ có liên quan của UBND Thành phố Thái Bình, 

Lãnh đạo Ban hành chính công - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Lãnh đạo và cán bộ có 

liên quan của Bưu điện tỉnh Thái Bình. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Như Lâm, Phó Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyềnthông báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Thái Bình. 

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến, đánh giá việc triển khai Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg tại tỉnh Thái Bình đồng thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, 

kiến nghị với Đoàn công tác. Sau khi nghe các ý kiến tham gia thảo luận, đồng chí Vũ Thu 

Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính đánh giá cao kết quả triển khai Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg tại tỉnh Thái Bình và mong muốn các sở, ban, ngành quan tâm phối hợp với 

Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 
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công ích. Đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

để tăng điểm của tiêu chí 7.3 trong bộ Chỉ số Par Index của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Bưu điện 

tỉnhtrong thời gian tới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo các quy định về giá cước và 

chất lượng để tổ chức, cá nhân tin tưởng sử dụng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

  



 

Nguồn: Trang TTĐT huyện Cái Bè 

Ngày đăng: 21/07/2020 
Mục: Tin tức 

Huyện Cái Bè: Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức Lễ ra 

quân “Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người 

dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”. 

  

 

Lễ ra quân được tổ chức với hình thức: Trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 63 điểm cầu 

các tỉnh, thành phố trên cả nước; đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động tại các địa phương 

bằng xe ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH tự nguyện, BHYT. 

Tham dự tại điểm cầu huyện Cái Bè có ông Lê Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 

lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện… 

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Tài sản 

quý nhất của con người là sức khỏe. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, 

chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng BHYT nhằm giúp người dân khắc phục những rủi ro 

bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính 

quyền địa phương; các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vai trò, 

trách nhiệm, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu 

hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động trực 

tiếp đối với từng đối tượng. 

Tại buổi lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND huyện – Lê Văn Thuận đề nghị BHXH huyện cùng 

các ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục có sự phối hợp tốt trong tổ 

chức thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT,  được UBND huyện giao, đảm 

bảo đạt chỉ tiêu số dân trên địa bàn có thẻ BHYT... 



 

Sau lễ phát động, tại điểm cầu huyện Cái Bè, BHXH huyện, Bưu điện huyện tổ chức tuần 

hành, chạy roadshow trên các tuyến đường chính trên địa bàn Thị Trấn Cái Bè cũng như các 

xã để truyền tải các thông điệp về ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 

hộ gia đình./. 

  



 

Nguồn: Báo BHXH 

Ngày đăng: 21/07/2020 
Mục: Thông tin ngành BHXH 

Cần khích lệ người dân tham gia BHXH, BHYT ngay tại hội nghị truyền thông 

Nhiều năm nay, với sự hỗ trợ của cơ quan BHXH, Bưu điện huyện Thanh Oai (Hà Nội) 

đã tổ chức được nhiều hội nghị truyền thông về BHXH, BHYT tại địa bàn dân cư. Bên 

cạnh nhiều người quyết định đăng ký tham gia ngay tại hội nghị, thì vẫn có không ít 

người tỏ ra băn khoăn, lưỡng lự... 

Bà Nguyễn Thị Bích Thục- Phó Giám đốc BHXH huyện Thanh Oai là người trực tiếp tham 

gia nhiều hội nghị truyền thông cùng với nhân viên của Bưu điện. Do tiếp xúc thường xuyên 

với người dân, nên bà Thục hiểu khá rõ tâm lý, nguyện vọng của từng nhóm đối tượng. 

 

Theo bà Thục, cả 20 xã của huyện Thanh Oai đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, đời 

sống một bộ phận người dân còn khó khăn, thu nhập trung bình năm 2019 mới đạt 48,56 triệu 

đồng/người, nên toàn huyện mới đạt 88,3% dân số tham gia BHYT. 

Đáng chú ý, nhiều người dân dù đã biết rõ lợi ích của chính sách BHYT, nhưng do thu nhập 

thuần túy từ nông nghiệp, nên khó xoay sở được tiền tham gia, nhất là với những hộ gia đình 

có đông người... Riêng đối với chính sách BHXH tự nguyện, mức phí thấp nhất hiện nay là 

138.600 đồng/người/tháng, nhưng nhiều người dù rất mong sau này có lương hưu và thẻ 

BHYT để đi KCB, song vẫn băn khoăn, lưỡng lự… 

Bởi vậy, theo bà Thục, ngoài khoản kinh phí chi 50.000 đồng/người tham dự hội nghị truyền 

thông, thì Nhà nước nên có kinh phí hỗ trợ ban đầu, để khích lệ những người đăng ký tham 

gia lần đầu ngay tại hội nghị. Qua đó, động viên, khích lệ người dân tham gia lần đầu ngay tại 

hội nghị, đồng thời phân biệt được những người chỉ đến dự mà không tham gia. Từ đó, chính 

những bà con khi tham gia sẽ tìm hiểu tiếp để sau đó có thể nâng mức đóng lên cao hơn. 

Cũng theo bà Thục, ngày 11/7, huyện Thanh Oai tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT 

Việt Nam. Ngay buổi chiều cùng ngày, BHXH huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền về BHXH 

tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại xã Kim Thư và buổi tối tiếp tục tổ chức tại xã Kim An. 

Ngay sau khi nghe giới thiệu và tham khảo mức phí đóng và quyền lợi hưởng, đã có 36 người 

đăng ký tham gia ngay BHXH tự nguyện và 40 người tham gia BHYT hộ gia đình. Sau khi 

nộp phí, bà con đều phấn khởi vì được cấp phát sổ BHXH, thẻ BHYT ngay tại chỗ. "Nếu có 

cơ chế hỗ trợ, khuyến khích cho người tham gia lần đầu ngay tại hội nghị, thì chắc chắn số 

người tham gia sẽ tăng nhiều hơn và tạo hiệu ứng lan toả...”- bà Thục chia sẻ. 

Đánh giá về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, ông Bùi Văn Sáng- Chủ tịch UBND 

huyện Thanh Oai cho biết: "Cách đây khoảng chục năm, người dân nơi đây ít biết đến chính 
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sách BHXH, BHYT, mà coi đó là chế độ dành cho những người đi thoát ly, làm việc ở công 

ty, nhà nước. Việc truyền thông về chính sách này còn thưa thớt, chỉ theo đợt, không thường 

xuyên, nên cứ nói đến bảo hiểm, nhiều người lại nghĩ ngay đến các loại hình bảo hiểm thương 

mại". 

Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

ban ngành, đoàn thể, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn đã có chuyển biến 

tích cực, nhất là được biến thành chương trình hành động cụ thể của các địa phương, đơn vị. 

Theo đó, huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã; đưa công tác BHXH, BHYT vào chương 

trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, gắn với chương trình xây dựng nông 

thôn mới... 

Đặc biệt, với sự đồng hành của Bưu điện huyện và các xã, thị trấn, chính sách BHXH tự 

nguyện và BHYT hộ gia đình đã và đang lan tỏa sâu rộng, góp phần giúp huyện hướng tới 

hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. 

Châu Anh 



 

Nguồn: Đài PT-TH Lào Cai 

Ngày đăng: 21/07/2020 
Mục: Chính trị - Xã hội 
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Tiết kiệm trên 15 tỷ đồng từ việc cắt giảm thủ tục hành chính 

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Lào 

Cai nhằm nỗ lực tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong chủ trương cải cách hành 

chính trên địa bàn. 

 

Tiết kiệm trên 15 tỷ đồng từ việc cắt giảm thủ tục hành chính. 

Theo rà soát mới nhất, hiện nay, tổng số thủ tục hành chính cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) của tỉnh 

Lào Cai là 2.018, trong đó, cấp tỉnh 1.586 thủ tục hành chính, cấp huyện 298 thủ tục hành 

chính và cấp xã có 134 thủ tục hành chính. Việc rà soát thủ tục hành chính sẽ tiếp tục được 

các ngành chức năng thực hiện. Năm 2020 đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải 

quyết đối với 720 thủ tục hành chính theo đề án số 1648 về Cải cách thủ tục hành chính, nâng 

cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, có 528 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 124 thủ tục 

hành chính cấp huyện và 68 thủ tục hành chính cấp xã. 6 tháng đầu năm 2020, có khoảng 

20.000 lượt hồ sơ thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi phí được trên 15 tỷ đồng. Các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai, 

nhân rộng mô hình chuyển bộ phận một cửa sang trụ sở bưu điện tại các địa phương có đủ 

điều kiện trong năm 2020, gồm 2 huyện Si Ma Cai, Bảo Yên và 9 xã thuộc 7 huyện, thị xã, 

thành phố./. 

Lê Liên - Trần Tuấn 
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