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Nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp từ dịch vụ công trực tuyến 

 

Hiện nay, cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang cung cấp 19/27 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Riêng tám tháng đầu năm, hơn 52,7 triệu hồ sơ 
giao dịch điện tử đã được giải quyết. 

Đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công  

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện dịch vụ công 
về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), ngành BHXH đã và đang tiếp tục cung cấp các DVC trực 
tuyến trên Cổng DVC của ngành tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. 

Theo thống kê, hiện Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang 
cung cấp 19/27 dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8 
năm nay, ngành đã tiếp nhận và giải quyết 52,7 triệu hồ sơ giao dịch điện tử của hơn 500.000 
đơn vị sử dụng lao động cùng hơn 7.000 cá nhân… 

Tính đến nay, đã có 15 dịch vụ công của ngành BHXH liên thông với các bộ, ngành được 
cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, có ba dịch vụ công nhằm hỗ trợ người 
dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính 
phủ, gồm các dịch vụ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không 
hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người 
lao động. 

Có thể thấy, với việc cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của các bộ, 
ngành, địa phương nói chung và của BHXH Việt Nam nói riêng đã và đang đem lại nhiều 
tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.  

Người dân, doanh nghiệp chỉ cần có một tài khoản duy nhất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
là có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương; tra cứu thông tin, 



DVC các ngành, lĩnh vực, các địa phương tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 
(TTHC); gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC, DVC. 

Đồng thời, các dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đa phần là các dịch 
vụ ở mức độ 4. Theo đó, người dân và doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trực 
tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, không cần phải đi lại để gửi, nhận hồ sơ nên giúp 
tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người thực hiện cũng như cơ quan cung ứng dịch vụ... 

Tăng thanh toán không dùng tiền mặt 

Cùng với việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt, ngành BHXH đã xây 
dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử liên thông với các phần 
mềm nghiệp vụ để thực hiện hạch toán tự động. 

Ước tính, đến hết sáu tháng đầu năm 2020, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng 
tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 28% trên tổng số 
người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, tăng 4% so kết quả đạt được năm 2019. Số người 
hưởng các chế độ BHXH một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn 
quốc đạt 44% trên tổng số người hưởng các chế độ BHXH một lần, tăng 7% so kết quả đạt 
được năm 2019; số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị 
bình quân trên toàn quốc đạt 69% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 16% so 
với kết quả đạt được năm 2019.  

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho hay, trong kỳ chi trả tháng 8 năm nay, cơ quan Bưu 
điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng 
tháng với tổng số tiền khoảng 14.055 tỷ đồng, trong đó chi qua tài khoản cá nhân ATM cho 
khoảng 730.000 người với số tiền khoảng 4.125 tỷ đồng. 

* Thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, tính đến ngày 31-8, ngành BHXH đã tiếp nhận và 
giải quyết gần 3.500 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.  

Trong đó, một số dịch vụ tần suất thực hiện lớn, như:  Dịch vụ công cấp lại thẻ BHYT do 
hỏng, mất là 1.499 trường hợp. 

Các dịch vụ công thanh toán trực tuyến (như gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; đóng tiếp 
BHXH tự nguyện) là 925 trường hợp. 

Ngoài ra, các dịch vụ công hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-
19 là 838 hồ sơ… 

NHẬT ANH 

 

  



Nguồn: Báo Tuổi Trẻ 

Ngày đăng: 09/9/2020 
Mục: Thời sự 

Cán bộ, đảng viên, các cấp ủy có trách nhiệm đọc và làm theo báo Đảng 

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Lê Mạnh Hùng, phải xác định trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào đọc và làm 
theo báo, tạp chí của Đảng thành hoạt động thường xuyên. 

 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.ĐIỂU 

Ngày 9-9, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thông báo kết luận 
của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc 
báo, tạp chí của Đảng; chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt 
động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính 
trị. 

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo, tạp chí của Đảng, lãnh đạo nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các báo 
cáo viên từ địa phương đã đóng góp ý kiến về công tác tuyên truyền, báo chí hiện nay, về công 
tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị… 

Ông Lê Mạnh Hùng, trong phát biểu kết luận hội nghị, đã có một số đề nghị về công tác xuất 
bản, phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, đọc và làm theo báo, tạp chí của 
Đảng… 

Trong đó, ông Hùng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan tham mưu công tác 
thông tin tuyên truyền, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính 
trị, tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan 
trọng của sách lý luận chính trị. 

Ông cũng đề nghị cán bộ, đảng viên cần phải xác định rõ việc nghiên cứu, học tập sách lý luận 
chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của mình. 



Đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương nói 
cần xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, 
tạp chí của Đảng; đưa phong trào Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành hoạt động 
thường xuyên, rộng khắp. 

Đối với hội nhà báo các cấp từ trung ương đến địa phương, cần nâng cao tính chủ động, hiệu 
quả công tác của hội, nâng cao nhận thức của hội viên về vai trò, trách nhiệm, đạo đức công dân, 
đạo đức nghề nghiệp của hội viên, người làm báo. 

Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam cần hướng dẫn các cấp hội nhà báo tăng cường công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên; quan tâm hơn 
nữa công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, người làm báo cả nước; 
nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong các cấp hội; đẩy mạnh công tác kiểm tra, 
giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy định đạo 
đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội… 

 

  



Nguồn: Báo Ninh Bình 

Ngày đăng: 10/9/2020 
Mục: Xã hội 

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến: Giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 

Trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính, người dân phải đến trực tiếp cơ quan Nhà 
nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ... 

 

Phương thức dịch vụ công trực tuyến giúp người dân có thể thực hiện mọi quy trình liên quan 
đến thủ tục hành chính một cách dễ dàng thông qua máy tính được kết nối Internet. 

Thì nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến, người dân có thể thực hiện mọi quy trình liên 
quan đến thủ tục hành chính (TTHC) thông qua những thiết bị được kết nối Internet ở bất kỳ 
đâu, đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ của mình.  

Do đó, triển khai các dịch vụ công trực tuyến là giải pháp quan trọng giúp người dân và doanh 
nghiệp tiết kiệm được đáng kể thời gian, chi phí đi lại. Đây là một trong những giải pháp quan 
trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), góp phần xây dựng chính quyền điện tử. 

Xác định được tầm quan trọng của việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và với mục tiêu 
đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hiệu 
quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, thời gian qua UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ 
trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  

Đồng thời chỉ đạo rà soát lại, tái cấu trúc quy trình thủ tục để đơn giản hóa việc xử lý, tích hợp 
và sẵn sàng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia, đảm bảo 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị đều được tin 
học hóa quy trình và cung cấp công khai trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử 
của tỉnh.  

Đến nay, cổng dịch vụ công của tỉnh được triển khai và hoạt động hiệu quả trên cơ sở tích hợp, 
kết nối liên thông với hệ thống Một của điện tử của 29 sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 
phố và 143 đơn vị cấp xã và đã kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Theo đó, hiện nay tất cả hồ sơ đều được gắn địa chỉ, tích hợp, đồng bộ thủ tục, trạng thái thủ tục 
lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ninh Bình là địa phương xếp thứ 9 trong 63 tỉnh, thành phố về 
đồng bộ hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia với 142.908 hồ sơ được đồng bộ.  



Hiện nay, tỉnh Ninh Bình có 1.853 TTHC được các cấp có thẩm quyền công bố, toàn bộ các 
TTHC này đã được chuẩn hóa, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Toàn tỉnh có 
1.440 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 áp dụng giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 
của tỉnh.  

Cùng với việc giải quyết hồ sơ trực tuyến, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình tập trung triển khai dịch 
vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC.  

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã ký kết thỏa thuận với Bưu 
điện tỉnh và niêm yết công khai Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ 
Bưu chính công ích tại nơi giải quyết TTHC và trên trang thông tin điện tử của đơn vị. UBND 
tỉnh đã công bố danh mục 992 TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.  

Bưu điện tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại 140 điểm phục vụ (bao gồm 28 
Bưu cục cấp 1, 2, 3 và 112 điểm Bưu điện văn hóa xã); 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 
được phát đến địa chỉ nhận đều không bị hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong, không 
có trường hợp nào bị mất trong quá trình chuyển phát, không có trường hợp khiếu kiện, bồi 
thường.  

Trong 8 tháng năm 2020, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã tiếp nhận 524 
hồ sơ và trả 5.273 kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Việc chuyển từ hình thức giao dịch trực tiếp qua giao dịch trực tuyến trong giải quyết TTHC là 
một xu thế tất yếu trong thời đại 4.0, vì vậy hình thức này đã và đang nhận được sự hưởng ứng, 
đồng tình của nhiều người.  

Bà Nguyễn Thị Thuận ở xã Gia Sinh (Gia Viễn) cho biết: Gia đình tôi có nhu cầu sang tên chủ 
sở hữu xe máy chuyên dùng, qua tìm hiểu, tôi được biết đến dịch vụ công trực tuyến, tôi đã lựa 
chọn hình thức giao dịch trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập trên cổng thông tin điện tử của 
tỉnh để nộp hồ sơ đăng ký sang tên chủ sở hữu.  

Thay vì mang hàng loạt giấy tờ đến nộp trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải, thì nay tôi chỉ việc 
ngồi ở nhà với 1 chiếc máy tính có kết nối mạng Internet là đã giao dịch trực tuyến thành công. 
Đăng ký giao dịch trực tuyến rất thuận tiện, vừa đảm bảo chính xác lại không mất quá nhiều thời 
gian đi lại, bảo đảm an toàn giao thông.  

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã góp phần chuyển từ hình thức giao dịch trực tiếp sang trực 
tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, tiết kiệm được thời gian và 
chi phí thực hiện TTHC, góp phần minh bạch hóa hoạt động quản lý công vụ.  

Tính đến cuối tháng 8 năm 2020, tổng số hồ sơ được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 
là 175.448 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,9%. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đã góp 
phần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân và doanh nghiệp về ứng dụng CNTT trong 
giải quyết TTHC; nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 

Bài, ảnh: Mai Lan 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Nam Định 

Ngày đăng: 10/9/2020 
Mục: Tin tức 

Mô hình "Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình" 

Mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế (BHYT) - vì sức khoẻ gia đình” được 
Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay đã làm thay đổi nhận thức của hội 
viên phụ nữ và nhân dân về việc thực hành tiết kiệm mua BHYT, giảm nhẹ gánh nặng tài 
chính cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật. 

 

Hội viên phụ nữ huyện Trực Ninh tham gia khám bệnh bằng loại 
hình BHYT. 

Chị Nguyễn Thị Tơ, hội viên Hội Phụ nữ xã Hải Phú bị mắc bệnh tim và được bác sĩ chỉ định 
phải phẫu thuật. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị không có đủ tiền mua thẻ 
BHYT trong khi chi phí cho ca mổ khá lớn, vượt quá khả năng của chị và gia đình. Để hỗ trợ 
chị Tơ khám, chữa bệnh, Hội Phụ nữ xã vận động chị tham gia “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua 
thẻ BHYT”. Tham gia nhóm, chị nhanh chóng có trong tay tấm thẻ bảo hiểm và quyết định 
phẫu thuật tim. Với chi phí ca mổ lên tới 130 triệu đồng, gia đình chị chỉ phải bỏ ra 30 triệu 
đồng, số tiền viện phí còn lại do bảo hiểm chi trả. “Tấm thẻ BHYT thực sự đã “cứu sống” tôi. 
Đây chính là lợi ích thiết thực nhất khi tham gia BHYT”, chị Tơ xúc động chia sẻ. Cũng như 
chị Tơ, sau khi mua BHYT dưới hình thức tiết kiệm của Hội Phụ nữ xã Hải Phú, chị Lâm Thị 
Khuê khi phát hiện bị u xơ tử cung đã có thể nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, điều trị bệnh. 
Sau khi phẫu thuật, nhờ có thẻ BHYT, gia đình chị chỉ phải chi trả số tiền 650 nghìn đồng. 
Chị Tơ và chị Khuê là 2 trong số nhiều hội viên phụ nữ tham gia mô hình “Nhóm phụ nữ tiết 
kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” được Hội LHPN tỉnh triển khai thí điểm tại xã Hải 
Phú vào tháng 9-2016. Theo đó, ở xã Hải Phú, từ 5 nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT tại chi 
hội 5 với 72 phụ nữ tham gia, sau 6 tháng triển khai Hội Phụ nữ xã đã nhân rộng mô hình tại 
17/17 chi hội với 47 nhóm tiết kiệm, thu hút 564 hội viên, phụ nữ tham gia và đã mua 482 thẻ 
BHYT cho gia đình hội viên, phụ nữ với tổng số tiền 258 triệu đồng. Từ hiệu quả mô hình tại 
xã Hải Phú, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các huyện, thành Hội triển khai nhân rộng 
mô hình trong toàn tỉnh. Qua đó, hàng năm các cấp Hội Phụ nữ phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan chức năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về các chính sách 
BHYT, nắm rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, đồng thời vận động người thân trong gia 
đình tích cực tham gia mua BHYT. 3 năm trở lại đây, các cấp Hội đã tổ chức 125 cuộc truyền 



thông tại cơ sở thu hút gần 30 nghìn người tham gia. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền 
đã giúp cho cán bộ, hội viên nhận thức đầy đủ hơn những điểm cơ bản của Luật Bảo hiểm xã 
hội (BHXH), Luật BHYT; kịp thời đề xuất với ngành chức năng những vướng mắc khi triển 
khai thực hiện nhằm đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Bên cạnh đó, để tạo 
điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ mua BHYT, Hội Phụ nữ các cấp còn ký kết nhận làm 
đại lý thu BHYT tại địa phương. Tính đến cuối tháng 6-2020, toàn tỉnh duy trì 89 đại lý thu 
cấp huyện, xã ký kết thỏa thuận với BHXH. Trong đó, 2 huyện Hải Hậu, Trực Ninh nhận làm 
đại lý cấp huyện; 5 huyện Xuân Trường, Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Giao Thủy có 76 cơ sở 
Hội nhận làm đại lý thu BHYT. Riêng 2 huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực đã ký thỏa thuận hợp 
tác triển khai dịch vụ thu BHYT và BHXH tự nguyện với Bưu điện huyện. Thông qua việc 
nhận đại lý thu, các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân mua 53.121 thẻ BHYT 
qua kênh của Hội. Cũng tính đến cuối tháng 6-2020, toàn tỉnh có 1.560 “Nhóm phụ nữ tiết 
kiệm mua BHYT - vì sức khoẻ gia đình” (từ 5-12 người/nhóm) tại 1.007 chi Hội Phụ nữ, thu 
hút 43.065 thành viên tham gia. Từ trong phong trào, nhiều địa phương có những cách làm 
sáng tạo khi triển khai mô hình, tiêu biểu như: Hội Phụ nữ xã Xuân Thành (Xuân Trường) đã 
tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền chế độ, chính sách BHYT 
đến người dân; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế địa phương 
và đối tượng tham gia như: tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, các buổi tọa đàm; tăng 
cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phát tờ rơi; tuyên truyền trực tiếp thông qua 
các chi hội trưởng… Với nhiều biện pháp tích cực, đến nay, tỷ lệ phụ nữ tham gia mua thẻ 
BHYT của xã tăng lên rõ rệt, bình quân mỗi tháng bán ra từ 40-45 thẻ cho hội viên phụ nữ và 
các thành viên trong gia đình. Hay tại xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc), Hội LHPN xã đã tích cực đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền và chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhiều hội 
nghị truyền thông, đối thoại về chính sách BHYT bắt buộc và BHXH tự nguyện, giải đáp 
những thắc mắc của hội viên về những vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, thu hút đông đảo 
chị em hội viên phụ nữ trong xã tham gia. Do đó, nhận thức và việc thực hiện chính sách về 
BHYT của hội viên phụ nữ trong xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc đẩy 
mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT, Hội LHPN xã đã hướng dẫn 
các chi hội khảo sát và thành lập mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe 
gia đình”; Hội LHPN xã còn đăng ký nhận làm đại lý thu BHXH, BHYT cho đơn vị BHXH 
huyện Mỹ Lộc… Triển khai nhiều biện pháp tích cực, hiện nay toàn xã có tổng số 
1.978/2.029 hội viên phụ nữ tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 97%. Trong đó có 3 chi hội có tỷ lệ 
hội viên tham gia BHYT đạt 100% là: chi Hội Phụ nữ thôn Hồng Hà 2, thôn Đường 10, thôn 
Trung Trại; 100% trẻ em tại địa phương tham gia BHYT… góp phần nâng tỷ lệ che phủ 
BHYT trong toàn xã đạt 85,07%.  

Để mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” phát huy hiệu quả 
và mang tính bền vững, thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục rà soát, thống kê số hội 
viên chưa mua BHYT và cả những trường hợp đã mua thẻ nhưng đã hết hạn để vận động mọi 
người tiếp tục mua thẻ, tham gia BHYT; phối hợp với ngành BHXH và ngành Y tế tỉnh tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách mới về BHYT; giải đáp những khó 
khăn, vướng mắc trong việc khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho nhân dân, tạo điều kiện để 
hội viên phụ nữ đến bệnh viện khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe thường xuyên, giảm 
bớt gánh nặng chi phí cho gia đình, góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, xây dựng 
xã, huyện nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2020-2025./. 

  



Nguồn: CTT Đăk Lắk 

Ngày đăng: 10/9/2020 
Mục: Tin tức 

Triển khai rà soát, đánh giá TTHC trong 3 tháng cuối năm 2020 

Theo Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận 08 phản 
ánh, kiến nghị của công dân về quy định TTHC. Đến nay, 08 phản ánh, kiến nghị đều đã 
được các cơ quan có liên quan trả lời theo đúng quy định. Văn phòng UBND tỉnh đã tham 
mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 công bố 
Danh mục 1.626 được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch 
vụ công tỉnh Đắk Lắk, trong đó có 682 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2; 593 TTHC cung 
cấp trực tuyến mức độ 3; 351 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4. 

 

Ảnh minh họa 

Hiện nay, có tất cả 15 lĩnh vực TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 19 sở, ban, ngành 
được TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm:  Giao thông vận tải, Kế 
hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Nội 
vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã 
hội tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 
danh mục TTHC thực hiện TN&TKQ qua dịch vụ bưu chính công ích đợt 12, đợt 13 và đợt 
14 (Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 08/01/2020, Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 
27/5/2020, Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 05/6/2020) thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ. Theo đó, có 24 TTHC lĩnh 
vực Lao động - Thương binh và Xã hội, 11 TTHC lĩnh vực Xây dựng và 08 TTHC lĩnh vực 
Nội vụ được công bố TN&TKQ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh: 20/20 cơ quan đã thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông (bao gồm cả Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh). 



Đối với các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh: Hiện tại đã có 7/7 đơn vị thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông gồm: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã 
hội tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh. 

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 
rà soát, đánh giá TTHC của tỉnh năm 2020; đồng thời, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên 
quan kịp thời tham mưu công bố danh mục TTHC kịp thời theo quy định; 

Rà soát việc đăng tải, công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk, đảm bảo kịp thời phát hiện những nội dung, TTHC đăng tải 
chưa đúng với nội dung quyết định công bố của cơ quan hoặc người có thẩm quyền để chỉnh 
sửa, bổ sung cho phù hợp; đồng thời, cập nhật, đăng tải những TTHC chưa được đăng tải. 

Kim Bảo 

 

  



Nguồn: Báo Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 10/9/2020 
Mục: Xã hội 

Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT 

Thực hiện Luật BHYT, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai 
thực hiện BHYT học sinh, sinh viên và đạt được kết quả quan trọng. 

 

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tuyên truyền lưu động các chính sách BHXH, BHYT 

Số lượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT hàng năm đều tăng. Năm học 2019 - 2020, tỷ lệ 
học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt gần 94%; trong đó, có nhiều trường học đạt tỷ lệ 
100% học sinh tham gia BHYT. 

Một số huyện có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT cao gồm Tam Đảo đạt 99,2%, 
Sông Lô đạt 98,6%, Lập Thạch đạt 98,1%. Tuy nhiên, khối các trường cao đẳng, đại học, 
trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT còn thấp, bình 
quân khoảng 76,2%. 

Để phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2020 - 2021 theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh, BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị thực 
hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, chính sách BHYT học sinh, sinh viên. 

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT nâng 
cao chất lượng khám,chữa bệnh; tổ chức tốt việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, mức đóng BHYT 
theo quy định hiện hành... 

Ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT giao chỉ tiêu cho các Phòng GD&ĐT phấn đấu 100% học 
sinh, sinh viên tham gia BHYT; đưa nội dung công tác BHYT học sinh thành một trong các 
tiêu chí thi đua của năm học. 

Tin, ảnh: Thúy Hường 

 

 


