
 

Nguồn: Cổng TTĐT Hưng Hà   

Ngày đăng: 26/05/2020 
Mục: Tin tức  

BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân 
tham gia BHXH tự nguyện 

Sáng ngày 23/05,  Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức lễ ra quân 
hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Đ/c Nguyễn Xuân Khải – Phó GĐ BHXH huyện phát động Ra quân tuyên truyền chính sách 
BHXH tự nguyện 

Đây là hoạt động phối hợp của hai ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện, với mục đích đưa chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống, 
mở rộng phạm vi đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn 
huyện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện năm 
2020 

Sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc 2 đơn vị  Bưu điện huyện và Bảo hiểm 
xã hội huyện đồng loạt ra quân tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trục chính của 
huyện và chia thành các nhóm nhỏ “đến tận ngõ, gõ tận nhà” các gia đình, khu dân cư, cơ sở 
kinh doanh, địa điểm công cộng… để tuyên truyền, tư vấn cho người dân biết về lợi ích của 
BHXH tự nguyện, từ đó đăng ký tham gia, phấn đấu phát triển thêm được 50 người tham gia 
BHXH tự nguyện trong ngày ra quân./. 

Một số hình ảnh trong Lễ ra quân. 



 

 

 

  



 

Nguồn: Báo Kon Tum  

Ngày đăng: 28/05/2020 
Mục: Xã hội  

Chú trọng tuyên truyền đưa chính sách Bảo hiểm đến với người dân 

Công tác thông tin tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng trong việc chuyển tải các 
chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chế độ, chính sách về BHXH, 
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến với người dân. Nhận thức rõ điều này, trong 
những năm qua, ngành BHXH tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại 
chúng, các tổ chức, đoàn thể xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động người dân về 
chính sách BHXH, BHYT. 

Theo đó, BHXH tỉnh phối hợp với một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể như: Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Liên 
đoàn Lao động…thường xuyên cung cấp các thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, 
kiến thức về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân 
dân. Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú 
như tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại trực tiếp với người lao động, hướng dẫn 
các văn bản pháp luật về BHXH, BHYT, quy trình thực hiện thủ tục…BHXH tỉnh phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí đăng tải các nội dung liên quan đến chế độ, 
chính sách BHXH, BHYT, những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi, 
bổ sung). Qua đó, giúp người dân thấy rõ quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT. 

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác tuyên truyền về các 
chính sách BHXH gặp không ít khó khăn, nhưng với mục tiêu không để người dân bị lỡ mất 
thời gian tham gia BHXH, ngành BHXH tỉnh đã linh hoạt, triển khai các hình thức tuyên 
truyền, vận động cho phù hợp với tình hình thực tế. 

 

Chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp qua điểm bưu điện. Ảnh: TH
 

Do đó, BHXH tỉnh đẩy mạnh hình thức truyền thông trên mạng xã hội như Facebook, Zalo cá 
nhân của các cán bộ viên chức; chia sẻ những video tuyên truyền về chính sách BHXH, 
BHYT, nhất là BHXH tự nguyện. Hình thức truyền tải mới lạ này đã thu hút được nhiều sự 
quan tâm, chú ý của người dân và nhận được những phản hồi tích cực. 



Bên cạnh đó, các cán bộ, nhân viên ngành BHXH tỉnh còn trực tiếp đến từng hộ gia đình, 
trong đó, tập trung vào các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, các gia đình làm nông nghiệp để 
tư vấn, vận động người dân lên kế hoạch tiết kiệm ít nhất 5.000 đồng mỗi ngày dành tham gia 
BHXH tự nguyện để có cơ hội hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. 

Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát triển mới được gần 900 người dân tham gia 
BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh lên 
hơn 3.000 người. 

Thực hiện Đề án “Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền 
BHXH, BHYT” theo Quyết định 1676/QĐ-TTg (ngày 21/11/2019) của Thủ tướng Chính phủ, 
từ năm 2020, tháng 5 được chọn là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Đây được coi 
là đợt cao điểm đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH. 

Vì thế, trong đợt này, các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành BHXH tỉnh tăng cường hơn nữa 
hoạt động tuyên truyền đến tất cả các cán bộ, đảng viên, nhân dân để mọi người hiểu rõ sự 
cần thiết và tầm quan trọng, lợi ích thiết thực của BHXH, BHYT; vai trò, ý nghĩa và những 
nội dung cơ bản của các chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. Bên 
cạnh đó, BHXH tỉnh cũng tiếp tục động viên, khuyến khích người dân tham gia BHXH, nhất 
là BHXH tự nguyện, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ 
động tham gia BHXH cho người lao động để hướng tới mục tiêu thực hiện BHXH toàn dân. 

Với sự nỗ lực, tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh phấn đấu ngày càng mở rộng, 
phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, từng bước thực hiện hiệu quả 
mục tiêu bảo hiểm toàn dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an 
sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.      

Thiên Hương 



 

 

Nguồn: Báo Chính Phủ  

Ngày đăng: 27/05/2020 
Mục: Tin tức  

Kiện toàn UBQG về Chính phủ điện tử 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 701/QĐ-TTg  kiện toàn Ủy ban Quốc gia về 
Chính phủ điện tử. 

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc làm Chủ tịch Ủy ban. 

 

Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vũ Đức Đam (Phó Chủ tịch thường trực); Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Ủy viên Ủy ban gồm: Bộ trưởng các Bộ: Công an, 
Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và 
Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công 
nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông; Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công 
nghiệp - Viễn thông Quân đội; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT. 

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử có chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất với 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi 
trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, 
chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. 

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 
Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; giúp Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, 
chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ 
điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh. 

Ủy ban còn có nhiệm vụ cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề 
án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, 
chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây 
dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị 
thông minh. 

Thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban (Tổ công tác) đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông 
do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng và có Tổ phó gồm Thứ trưởng các 
Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Xây dựng, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà 
nước tại doanh nghiệp. 

 



Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, Công Thương, Giáo 
dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Quốc phòng, Tài 
chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Xây dựng, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ban Cơ yếu Chính phủ, 
lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, Tập đoàn Bưu chính 
Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT và một số 
chuyên gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số, đô thị thông minh, 
xã hội số trong nước và quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các 
chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Bộ Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác; bảo đảm các điều 
kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác. 

Các thành viên của Ủy ban và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

 


