
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Bình Dương     

Ngày đăng: 24/07/2019 
Mục: Tin tức      

Dầu Tiếng: Khai trương thùng Quỹ nhân đạo trên hệ thống Bưu điện 

 Sáng 24-7, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện huyện Dầu Tiếng tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp 
tác giữa hai đơn vị về việc đặt thùng Quỹ nhân đạo tại Phòng giao dịch Bưu điện huyện. 

Tại lễ ký kết, các đại biểu tham dự được nghe mục đích, ý nghĩa của việc đặt thùng Quỹ nhân 
đạo, đồng thời kêu gọi những việc làm nhân đạo, từ thiện nhằm giảm bớt khó khăn cho những 
mảnh đời bất hạnh, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Theo 
chương trình phối hợp, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện huyện triển khai một sốhoạt động hưởng 
ứng, sốtiền cóđược sẽhỗtrợcho các mảnh đời bất hạnh, giúp đỡngười nghèo, người khuyết tật, 
trẻem mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân bịảnh hưởng thiên tai, thảm họa... 

Tại buổi khai trương, lãnh đạo Hội Chữthập đỏvàlãnh đạo Bưu điện huyện cùng đại biểu tham 
dựđãđóng góp sốtiền hơn 2 triệu đồng vào thùng Quỹ nhân đạo. 



 

Nguồn: Báo Bắc Ninh          

Ngày đăng: 24/07/2019 
Mục: Tin tức   

Chi cục Thuế Gia Bình: Ủy nhiệm thu thuế được 2,12 tỷ đồng 

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh và Bưu điện tỉnh, Chi cục Thuế Gia 
Bình ủy nhiệm cho Bưu điện huyện Gia Bình thực hiện thu thuế của 5.926 hộ kinh 
doanh các khoản thuế khoán, hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn và lệ phí môn bài. 

 

Cán bộ thuế và ủy nhiệm thu bưu điện Gia Bình thực hiện thu thuế khoán tại hộ ông Nguyễn 
Tiến Thắng, thị trấn Gia Bình. 

Đến nay, phía ủy nhiệm thu Gia Bình thực hiện thu được của 5.196 (đạt 99,83% số hộ) và 
2,128 tỷ đồng (đạt 99,92% về số tiền), là một trong những đơn vị thực hiện ủy nhiệm thu tốt 
nhất tỉnh. Trong đó, hộ thuế khoán thu được 1,1 tỷ đồng, hộ có sử dụng hóa đơn thu được 701 
triệu đồng, lệ phí môn bài thu được 325,4 triệu đồng. Để có được kết quả này, cán bộ đội thuế 
liên xã, thị trấn Gia Bình phối hợp với ủy nhiệm thu rà soát, lập sổ bộ các hộ kinh doanh và 
yêu cầu kê khai để thống nhất mức thuế khoán, bảo đảm sự công bằng trong thực hiện nghĩa 
vụ thuế. Trong quá trình thu, kịp thời giải thích, hướng dẫn về chính sách, quy định thuế cho 
các hộ kinh doanh hiểu và tự giác chấp hành. Nhờ vậy, công tác ủy nhiệm thu thuế được phối 
hợp triển khai tốt góp phần minh bạch quá trình quản lý thuế, đa dạng hóa sự lựa chọn về 
phương thức nộp thuế cho hộ kinh doanh. 



 

Nguồn: Tạp chí Bảo hiểm xã hội                   

Ngày đăng: 24/07/2019 
Mục: Tin tức     

Đóng góp ý kiến quy trình rà soát điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia 
BHXH 

Ngày 24/7, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến quy trình rà soát điều tra, 
khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và thực 
hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT thông qua đại lý. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có 
lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo Ban, Vụ trực thuộc BHXH Việt Nam: 
Ban Thu, Sổ -Thẻ, Vụ Tài chính kế toán, Thanh tra Kiểm tra, Pháp Chế, Trung tâm Công 
nghệ thông tin, Văn phòng. Lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải 
Dương, Lào Cai, Nghệ An, Kon Tum, Long An, Kiên Giang. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, hội thảo có 02 
nội dung cần các đại biểu với kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai tại địa phương, đóng góp 
ý kiến gồm: rà soát điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ, BNN và thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT thông qua đại lý. Phó Tổng Giám 
đốc Trần Đình Liệu mong muốn, các đại biểu cùng nhau bàn thảo, thống nhất ý kiến, bổ sung 
đóng góp các bước làm quy trình mẫu biểu, đề ra được những giải pháp để triển khai thành 
công quy trình này trong thực tiễn đúng quy định của pháp luật và đúng chức năng quyền hạn 
của BHXH. Hướng đến mục tiêu Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, công khai minh 
bạch, đồng thời giảm áp lực, gánh nặng công việc cho cán BHXH khi sắp xếp lại vị trí, tinh 
giản biên chế, tinh gọn bộ máy, chuyển dịch dần sang dịch vụ công theo yêu cầu Chính phủ 
đã đề ra. 

Theo dự thảo quy trình Hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam sẽ chủ trì, 
phối hợp với Ban Thu rà soát, đối chiếu dữ liệu do Tổng Cục Thuế cung cấp với dữ liệu cơ 
quan BHXH đang quản lý; phân loại và chuyển BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
theo danh sách: đơn vị chưa tham gia BHXH cho người lao động và đơn vị đang tham gia 
BHXH cho người lao động nhưng chưa đầy đủ. 

Quy trình rà soát, điều tra, đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN được thực 
hiện qua các bước: Rà soát dữ liệu do phòng Quản lý thu chủ trì, Phòng CNTT, Bưu điện tỉnh 
tiếp nhận dữ liệu; kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu đơn vị đang quản lý thu; chuyển dữ liệu hoàn 
chỉnh cho phòng Khai thác và thu nợ/Bưu điện tỉnh. Quy trình thực hiện nêu rõ nhiệm vụ của 
Phòng Khai thác và thu nợ, Bưu điện tỉnh; các bước Bưu điện tỉnh, huyện rà soát, điều tra, 
đôn đốc thu tại đơn vị. Quy trình thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ-BNN đột xuất đối với đơn vị không chấp nhận đóng BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ-BNN. Quy trình lập hồ sơ chuyển cơ quan Công an đề nghị điều tra, truy tố và xử 
lý hình sự về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

Đối với dự thảo thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT thông qua đại lý thu, BHXH Việt 
Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nộp cho ý kiến hoàn thiện 
quy trình nhằm giảm thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người 
tham gia BHXH tự nguyện và BHYT cho cơ quan BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời 
và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu của các đại lý… 

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất các nội dung trong dự thảo quy trình; các quy trình 
trong tổ chức thực hiện của BHXH Việt Nam đều khá chặt chẽ, đầy đủ. Tuy nhiên, các đại 



biểu cũng nêu một số ý kiến như cần cụ thể trách nhiệm của từng đầu mối cũng như kiểm tra, 
giám sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các Ban Nghiệp vụ tiếp thu ý 
kiến của các đại biểu, nhanh chóng chỉnh sửa, lấy ý kiến đóng góp của BHXH 63 tỉnh, thành 
phố trong cả nước để hoàn thiện quy trình kịp thời ban hành văn bản triển khai thực hiện; 
thành lập tổ công tác đến 02 địa phương thực nghiệm quy trình; đồng thời tổ chức chương 
trình tập huấn bài bản hướng dẫn tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng 
mắc báo cáo BHXH Việt Nam tháo gỡ, hướng dẫn, chỉnh sửa cho phù hợp, hiệu quả, góp 
phần đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ./.  



 

Nguồn: Cổng TTĐT Chiêm Hóa     

Ngày đăng: 25/07/2019 
Mục: Tin tức   

Khánh thành công trình công trình thanh niên chào mừng Đại hội LHTN các cấp, 
nhiệm kỳ 2019-2024 

Sáng ngày 24/7, Ban Chấp hành Đoàn xã Kim Bình phối hợp với Chi đoàn Bưu điện 
huyện Chiêm Hóa và Chi đoàn thôn Khuôn Nhự tổ chức Lễ khánh thành sân bóng 
chuyền hơi, đây là công trình thanh niên chào mừng Đại hội LHTN các cấp, nhiệm kỳ 
2019-2020. Tới dự Lễ khánh thành có các đồng chí lãnh đạo Huyện đoàn Chiêm Hóa, 
Bưu điện huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kim Bình, đại diện thôn 
Khuôn Nhự cùng các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. 

 

Lễ khánh thành sân bóng chuyền hơi tại thôn Khuôn Nhự xã Kim Bình. 

Để tạo cho nhân dân các dân tộc trong khu dân cư và một số thôn lân cận có sân đánh 
bóng chuyền hơi sạch sẽ, đảm bảo đạt quy cách, vừa qua Ban Chấp hành đoàn xã Kim Bình 
phối hợp với Chi đoàn Bưu điện huyện Chiêm Hóa (đơn vị kết nghĩa) và Chi đoàn thôn 
Khuôn Nhự đã triển khai kế hoạch san gạt nền, đổ sân bê tông đánh bóng chuyền hơi tại khu 
vực Nhà văn hóa thôn với sự tham gia ngày công lao động của 50 đoàn viên, thanh niên. Công 
trình được khởi công từ ngày 21/7, sau hơn 3 ngày thi công, sân thể thao đánh bóng chuyền 
hơi đã hoàn thành có tổng kinh phí thực hiện 7 triệu đồng. 

Thông qua việc xây dựng sân bóng chuyền cho thôn Khuôn Nhự, Đoàn xã mong muốn 
tạo không khí thi đua sôi nổi, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và nâng cao chất 
lượng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trong thôn. Qua đó, góp phần phát triển sâu 
rộng phong trào thể dục, thể thao lành mạnh ở cơ sở, định hướng lối sống, nếp sống văn hóa 
cho đoàn viên thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở đoàn. Cũng trong 
dịp này, Ban Chấp hành đoàn xã và Chi đoàn Bưu điện huyện đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà 
cho 02 hộ gia đình chính sách trong thôn nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 
27/7./. 

  



 

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế     

Ngày đăng: 25/07/2019 
Mục: Tin tức      

Cơ bản hoàn thành việc lắp đặt đầu thu DVB-T2 cho hộ nghèo, cận nghèo 

Sau gần 1 tháng triển khai (từ 30/6), đến 25/7, đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt đầu thu 
DVB-T2, với 18.546/18.896 thiết bị được cung cấp, hiện còn thiếu 350 thiết bị của Quảng 
Điền do nhà cung cấp chưa bàn giao. 

 

Nhân viên Bưu điện thành phố dò kênh sau khi lắp đặt đầu thu DVB-T2 cho hộ nghèo 

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Phạm Hồng Hải cho biết, trừ Nam Đông, A Lưới chưa được 
nhận hỗ trợ trong đợt này, bình quân toàn tỉnh lắp đặt đạt 95%. Số đầu thu chưa lắp đặt được 
do một số khu vực không bắt được sóng như Bình Thành (Hương Trà), Lộc Bình (Phú Lộc), 
Phú Sơn (Hương Thuỷ), một vài hộ ở Phú Diên, Phú Hải (Phú Vang). 

Hiện Bưu điện tỉnh đang hoàn thành thủ tục hồ sơ để báo cáo và lấy ý kiến xác nhận kết qủa 
lắp đặt các cơ quan quản lý trên địa bàn. 

 


