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Thanh niên với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm an sinh bưu điện 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019. Căn cứ 
Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Bưu Điện tỉnh Phú Thọ năm 2019 về việc triển 
khai 2 dịch vụ là dịch vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và Bảo hiểm an sinh 
bưu điện. Trong 2 ngày 19 và 24 tháng 5 năm 2019. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 
Ban Thường vụ huyện đoàn Lâm Thao và huyện đoàn Thanh Ba tổ chức điểm cấp tỉnh 
chương trình tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo 
hiểm an sinh bưu điện cho 130 đối tượng là đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn 2 
huyện. 

Với mức tham gia chỉ hơn 100 nghìn đồng mỗi tháng, khi tới tuổi nghỉ hưu người tham gia 
bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hàng tháng gấp hơn 4 lần mức 
đóng. Đặc biệt, bắt đầu từ  năm 2018, nhà nước sẽ hỗ trợ một phần chi phí đóng BHXH tự 
nguyện hàng tháng. Đối với Bảo hiểm an sinh bưu điện thì người tham gia sẽ được hưởng 
những quyền lợi như bảo hiểm tai nạn cho hộ gia đình, bảo hiểm nhà tư nhân…với mức đóng 
góp chưa đến một triệu đồng mỗi năm. 

Trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, 
thành đoàn chủ động phối hợp với Bưu điện huyện triển khai 2 dịch vụ Bảo hiểm xã hội tự 
nguyện và Bảo hiểm an sinh bưu điện đến gần hơn với đoàn viên thanh niên và nhân dân trên 
địa bàn. 

 

(Hội nghị tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm an sinh bưu điện tại huyện 
Thanh Ba. 
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Cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả 

 
Người dân vẫn còn thói quen gửi hồ sơ trực tiếp đến nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính 

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2019 đến nay, công tác cải cách hành chính được 
UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều mô hình hiệu quả, nổi bật là mô hình hẹn 
giờ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà và chuyển giao một số nhiệm 
vụ, dịch vụ hành chính sang Bưu điện thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp, giảm tải cho bộ máy nhà nước và không để cán bộ, công chức có điều kiện nhũng 
nhiễu. 

Tỉnh đã khai thác ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân có 
thể dễ dàng tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thông qua ứng dụng này. Nhờ đó, chỉ số cải 
cách hành chính của tỉnh năm 2018 được cải thiện rõ nét khi lần đầu vươn lên vị trí thứ 3/63 
tỉnh, thành phố trong cả nước. Việc tổ chức bộ máy được quan tâm thực hiện. 

Nhiều cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, giúp hoạt 
động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, số lượng tổ chức, cá nhân chủ động tiếp cận với dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn tương đối ít. Nguyên nhân do người dân vẫn còn thói quen 
gửi hồ sơ trực tiếp đến nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, 
công tác tuyên truyền của các ngành, các cấp chưa thực sự sâu sát để người dân kịp thời nắm 
bắt, tiếp cận và áp dụng vào thực tiễn. 
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Đắk Lắk: Thu nội địa 5 tháng đạt hơn 50% dự toán 

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2019 do Cục Thuế Đắk Lắk thực hiện đạt hơn 2.221 tỷ 
đồng, đạt 50,4% dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Nhiều khoản thu 
tăng từ 16% đến gần 50% (so với cùng kỳ). 

 

Cán bộ cơ quan thuế kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh trên địa bàn. 
Ảnh: ND. 

Một số khoản thu tăng cao so với cùng kỳ như: Thu từ khu vực quốc doanh tăng 18%, lệ phí 
trước bạ tăng 19%, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng 32%, thuế bảo vệ môi trường tăng 
49%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 32%, thu từ xổ số tăng 16%. 

Ông Bùi Văn Chuẩn - Cục trưởng Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, trong tháng 5 vừa qua lãnh 
đạo cục thuế đã yêu cầu các phòng, các chi cục thuế trực thuộc rà soát tình hình kê khai thuế 
của doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế. 

“Qua tổng hợp đến 31/5, Cục Thuế Đắk Lắk đã ban hành 60 kết luận thanh tra, với tổng số 
tiền truy thu, phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp là 12,6 tỷ đồng; số tiền đã nộp vào 
ngân sách nhà nước là 12 tỷ đồng” - ông Chuẩn cho biết. 

Riêng về công tác kiểm tra, Cục Thuế Đắk Lắk đã thực hiện 295 cuộc; số thuế truy thu, phạt 
41 tỷ đồng. Bình quân số thuế truy thu và phạt hơn 155 triệu đồng/cuộc. 

Lãnh đạo Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, cũng trong tháng 5 vừa qua, cục thuế đã chỉ đạo các 
chi cục thuế tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân từ chuyển 
nhượng bất động sản, nhằm chống thất thu từ hoạt động này. 

Ngoài ra, các đơn vị cũng thực hiện các thủ tục truy thu tiền thuê đất với các doanh nghiệp 
theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; xử lý các vướng mắc phát sinh đối với hoạt động ủy 
nhiệm thu thuế với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk. 

Nói về công việc trọng tâm sẽ triển khai trong tháng 6/2019, lãnh đạo Cục Thuế Đắk Lắk cho 
biết, sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tăng cường thu hồi nợ thuế, thu dứt điểm nợ 
thuế phát sinh từ 1 - 30 ngày sau khi khóa sổ thuế tháng 5/2019, không để phát sinh nợ mới. 



“Cục thuế sẽ tiến hành rà soát và xử lý các trường hợp nợ ảo trước thời điểm khóa sổ thuế 
tháng 5/2019, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ thuộc nhóm nợ khó thu, đồng thời sẽ kiểm tra công 
tác thu nợ tại một số chi cục thuế” - ông Chuẩn nói./. 

 

 


