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Hà Nội tập trung cao độ cho triển khai 5G, mã địa chỉ bưu chính 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu Sở TT&TT Hà Nội trong năm 2021 tập 
trung triển khai 6 lĩnh vực quản lý của ngành trên địa bàn, trong đó tập trung triển khai 5G và 
mã địa chỉ bưu chính Vpostcode. 

Ngày 20/01/2021, tại Hà Nội, Sở TT&TT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
năm 2021. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử 
Xuân Dũng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo công tác năm 2021 của Sở TT&TT Hà Nội. 

 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đề nghị Sở TT&TT Hà Nội tập trung triển khai các công tác nhà 
nước trên 6 lĩnh vực của ngành TT&TT trên địa bàn 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho biết trong năm 2020, Sở 
TT&TT Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong công tác. Sở TT&TT Hà Nội 
đã có Giám đốc mới, tạo ra không khí, cách làm mới để Sở bứt phá trong cuối năm. 

Thứ trưởng cũng cho biết Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT và Thành ủy Hà Nội đã ký kết các 
hợp tác phát triển TT&TT, các đơn vị của Bộ cũng ký kết hợp tác, hỗ trợ kịp thời cho Sở 
trong nhiều hoạt động trong năm 2020, tạo nền tảng tốt cho Sở TT&TT Hà Nội triển khai kế 
hoạch 2020 và bứt phá trong những năm tiếp theo. 

Chỉ đạo công tác trọng tâm năm 2021, Thứ trưởng nhấn mạnh Sở TT&TT Hà Nội ngay từ 
ngày đầu, tháng đầu năm 2021 cần xây dựng một chương trình hành động cụ thể dựa trên các 
định hướng lớn cho 6 lĩnh vực của Ngành như Chỉ thị 01 mà Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban 
hành; chỉ đạo cụ thể của địa phương gồm Nghị quyết của Thành uỷ, chương trình công tác 
của UBND thành phố; thỏa thuận hợp tác giữa Thành Uỷ, UBND với Bộ TT&TT và các hợp 
tác của Sở trên 6 lĩnh vực quản lý của Bộ. 

Cụ thể, về các công tác ở 6 lĩnh vực TT&TT, Thứ trưởng nêu rõ đối với bưu chính, Sở 
TT&TT cần tập trung cao độ triển khai hoàn thiện mã địa chỉ bưu chính Vpostcode đến từng 
hộ gia đình, bởi đây là nền tảng căn bản quan trọng để quản lý cũng như phát triển kinh tế, 



đặc biệt phát triển thương mại điện tử (TMĐT). Mã địa chỉ bưu chính được Chính phủ, Bộ 
TT&TT giao cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện. Hà Nội triển khai mã địa chỉ 
thành công thì các Sở, ngành, quận, huyện có thể sử dụng. Sở cần cố gắng hoàn thiện 
Vpostcode trong quý II năm 2021 với dữ liệu hoàn thiện. 

Theo yêu cầu của Bộ trưởng, để hỗ trợ hộ nghèo thì 100% các xã phải có điểm phục vụ bưu 
chính. Sở TT&TT cũng cần quan tâm và phối hợp với bưu chính để tạo điều kiện xây dựng 
điểm phục vụ bưu chính, nhằm hỗ trợ bà con. 

Về viễn thông - Internet, Thứ trưởng yêu cầu Sở cần tập trung phát triển hạ tầng số, theo đó, 
phải hoàn thành bản quy hoạch hạ tầng viễn thông dùng chung trên địa bàn. Đồng thời, Sở 
thúc đẩy thử nghiệm 5G trên địa bàn. 

Về công nghiệp ICT, Sở cần tập trung vào các khu CNTT tập trung, đẩy mạnh phát triển các 
DN số, startup. Quan điểm của Bộ TT&TT là các DN trong ngành cần được quy tụ, tạo điều 
kiện cho DN phát triển. 

Về ứng dụng CNTT - Chính phủ điện tử, việc triển khai các nền tảng dùng chung cho thành 
phố rất quan trọng. Hiện nay, Bộ TT&TT đang tập trung xây dựng các nền tảng dùng chung, 
vì vậy Sở cần biết các nền tảng dùng chung để khi triển khai không phải đầu tư mà tận dụng 
cho toàn xã hội. 

Về ATTT, năm 2021 cần bảo đảm ATTT 4 lớp, rà quét phát hiện tin xấu độc trên mạng. 

Về báo chí, Sở TT&TT Hà Nội cần tập trung tăng cường giám sát quản lý thông tin xấu độc 
trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội. 

Sở cũng cần chú trọng công tác thông tin cơ sở. Trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm 
nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đồng bào dân tộc, Bộ TT&TT tập trung phát triển đài 
truyền thanh thế hệ mới. Với đài ứng dụng công nghệ mới này, loa truyền thanh ứng dụng AI 
sẽ đáp ứng thông tin đến người dân. Trong giai đoạn Covid-19, đài truyền thanh cơ sở rất có 
hiệu quả. 

"Bộ TT&TT coi Sở TT&TT Hà Nội là đơn vị "mềm" thuộc Bộ. Sở TT&TT thành công, Bộ 
cũng thành công. Các đơn vị thuộc Bộ cần ký kết hợp tác với Sở trên 6 lĩnh vực để triển khai 
hiệu quả, đặc biệt là các lĩnh vực chủ chốt", Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Tổ chức triển khai hiệu quả chương trình CĐS, đô thị thông minh 

Phụ trách lĩnh vực TT&TT trên địa bàn Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân 
Dũng khẳng định trong năm qua, Sở TT&TT đã, đang tích cực tham mưu Thành phố triển 
khai các hoạt động ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh; 
Duy trì, vận hành ổn định Vườn ươm DN CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội. 

Công tác quản lý nhà nước về bưu chính - viễn thông tiếp tục được tăng cường, chú trọng vấn 
đề phát triển hạ tầng viễn thông; Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển mạng thông tin di 
động thế hệ thứ 4 (mạng 4G); Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ 
hạ ngầm các đường dây, cáp viễn thông đi nổi tại các tuyến phố, góp phần quan trọng đảm 
bảo mỹ quan đô thị. 

Công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả; quản lý 
thông tin điện tử được củng cố chặt chẽ, kiểm soát tốt thông tin trên mạng. Tham mưu Thành 
phố hoàn thành triển khai giai đoạn I "Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố 
Hà Nội đến năm 2025". Sở cũng đã tích cực tham gia phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. 
Hà Nội lần thứ XVII; Triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra 
những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Cụ thể, tiến độ triển khai các hoạt 
động ứng dụng CNTT của Thành phố nhìn chung còn chậm, công tác phối hợp giữa các đơn 
vị còn chưa chặt chẽ, thống nhất... 



Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 và kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm nhiệm kỳ 2021 - 2025, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng nhấn mạnh 
ngành TT&TT cần tập trung thực hiện trong năm 2021 như tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt 
công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sở TT&TT cần tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là tuyên 
truyền kết quả và công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19; Kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng, tham mưu xử lý các vấn đề 
"nóng", bức xúc báo chí phản ánh và dư luận. 

Sở tiếp tục tham mưu Thành phố ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, đề 
án, kế hoạch liên quan đến CĐS, xây dựng thành phố thông minh. Cần đẩy mạnh việc ứng 
dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đặc biệt là đảm bảo ATTT mạng trên địa 
bàn Thành phố. 

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng cũng nhấn mạnh đẩy mạnh phát triển mạng 4G; triển khai 
thương mại hóa mạng 5G và ứng dụng rộng rãi phục vụ cho phát triển chính quyền số, kinh tế 
số, xã hội số… 

Trước các ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở TT&TT cho biết Sở sẽ xây 
dựng các chương trình hành động cụ thể. TP. Hà Nội đã đặt ra mục tiêu kinh tế số đến năm 
2025 đạt 30% GDP. Nhiệm vụ này được giao cho Sở TT&TT chủ trì, theo đó, Sở sẽ có nhiệm 
vụ to lớn để đạt mục tiêu này trong 5 năm tới. 

Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm cũng cho biết Sở đã cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ năm 
2020 và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021. Năm 2020, Sở TT&TT Hà 
Nội là sở đầu tiên trên cả nước thực hiện xử lý tin nhắn rác, SIM rác và được Bộ TT&TT 
hoan nghênh, ghi nhận. Năm 2021, Sở sẽ tăng cường quản lý báo chí trên địa bàn, trong đó có 
công tác kiểm tra, xử phạt các cơ quan báo chí trung ương nếu xảy ra hiện tượng vi phạm. 

Lan Phương 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: Huyện Đô Lương 

Ngày đăng: 20/01/2021 
Mục: Tin tức 

Bưu Điện Đô Lương triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Chiều 19/1/2021, Bưu Điện Huyện Đô lương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 
2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh- UV BTV, Trưởng ban tuyên giáo 
huyện ủy, Giám đốc TT BD CT huyện. 

Năm 2020, Bưu điện Đô Lương tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc  thực hiện các chỉ 
tiêu kế hoạch kinh doanh. Tổng doanh thu phát sinh đạt 40,7 tỷ đồng vượt chỉ tiêu được giao 
109%,tăng 21% so với năm 2019. Chất lượng các dịch vụ cung cấp ngày càng tốt hơn và đảm 
bảo yêu cầu của tổng công ty, 12 tháng liên tục đạt loại 1. 

 

Bưu Bưu điện Đô lương đã trao giấy khen cho các cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc. 

Đội ngũ cán bộ và nhân viên đã thực hiện tốt các biện pháp kinh doanh, phát triển thị trường 
trọng tâm cho các dịch vụ Bưu chính chuyển phát, bán hàng tiêu dùng,bảo hiểm. Hoạt động 
các điểm  Bưu điện văn hóa  ngày càng tốt hơn với doanh thu đạt 14 tỷ đồng. 

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được thực hiện mạnh mẽ có hiệu quả trong cán bộ 
, viên chức và người lao động. Kết quả năm 2020, Bưu điện Đô lương được Bộ Thông tin – 
Truyền thông tặng cờ thi đua xuất sắc; Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An tặng cờ thi đua xuất 
sắc. 



 

Bưu điện Đô lương đã trao giấy khen cho các cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: 
Hữu Hoàn 

Năm 2021, Bưu điện Đô lương phát huy thành tích đã đạt được , phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Bưu điện Nghệ an và 
giữ vững lá cờ đầu của tỉnh và của Bộ Thông tin và Truyền Thông. 

Phát biểu tại buổi lễ , đồng chí Nguyễn Minh Hạnh– UV BTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện 
ủy, Giám đốc TT BD CT huyện đã chúc mừng thành tích xuất sắc của Bưu điện Đô Lương 
năm 2020 và mong muốn năm 2021 tiếp tục đát thành tich cao hơn nữa.Đồng thời làm tốt 
công tác phát hành báo chí kịp thời. 

Nhân dịp này Bưu Điện Nghệ An và Bưu điện Đô lương đã trao giấy khen cho các cán bộ 
nhân viên có thành tích xuất sắc. 

Hữu Hoàn 

 

  



Nguồn: Báo Lâm Đồng 

Ngày đăng: 21/01/2021 
Mục: Đời sống  

Phấn đấu có từ 91% dân số trở lên tham gia BHYT 

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, tính đến cuối năm 2020, tổng số người tham gia BHXH, 
bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.177.816 người, đạt 100,14% kế hoạch, tăng 4,48% so với năm 
2019 - tương đương 50.454 người. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 85.072 người, đạt 
100% kế hoạch năm, giảm 3,44% - tương đương 3.030 người so với năm 2019. Lao động 
tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 76.308 người, đạt 100,13% kế hoạch năm, giảm 
3,21% với 2.538 người so với cùng kỳ năm 2019; tham gia BHXH tự nguyện: 13.518 người, 
đạt 100,01% kế hoạch năm, tăng 96,63% với 6.643 người so với năm 2019; tham gia BHYT 
là 1.164.298 người, đạt 100,14% kế hoạch năm, tăng 3,91% với 43.811 người so với năm 
2019. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 là 2.581.713 triệu đồng, đạt 
100,69% kế hoạch thu trong năm được giao.  

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng luôn chú trọng đến công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Tổng số sổ 
BHXH cấp cho người lao động tham gia BHXH trong năm là 18.521 sổ, trong đó, cấp mới là 
13.793 sổ, cấp lại là 4.728 sổ. Hiện nay tổng số lao động đang tham gia BHXH đã được cấp 
sổ BHXH đạt 100%. 

Năm 2021, BHXH tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm có từ 91% dân số trở lên tham 
gia BHYT, 13,2% lao động tham gia BHXH và có 10,8% lao động tham gia BHTN. Đồng 
thời, tăng cường phối hợp với ngành Bưu điện trong thực hiện tuyên truyền, vận động tham 
gia BHXH tự nguyện; tiếp tục củng cố, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống 
đại lý thu BHXH tự nguyện, thu BHYT trên địa bàn tỉnh... 

NHẬT MINH 

  



Nguồn: Báo Quảng Bình 

Ngày đăng: 21/01/2021 
Mục: Xã hội  

BHXH tỉnh Quảng Bình: Những nỗ lực được đền đáp 

Mặc dù dịch Covid-19 và lũ lụt đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thực hiện chính 
sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn, song với sự nỗ lực, 
quyết tâm cao, năm 2020, ngành BHXH tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành vượt mức một 
số chỉ tiêu, trong đó tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện nằm trong tốp đầu của 
cả nước, được BHXH Việt Nam đánh giá cao. 

Những kết quả đáng khích lệ 

Năm 2020, BHXH tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt khó khăn, 
ngoài tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế, tỉnh Quảng Bình còn chịu ảnh 
hưởng nặng nề của 2 đợt mưa lũ kéo dài. Điều này không chỉ khiến đời sống của người dân bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng, mà công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cũng gặp 
không ít trở ngại vì giãn cách xã hội, nhiều địa phương bị cô lập vì mưa lũ và phải tập trung 
nguồn lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ... Chính vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong 
năm 2020, ngành BHXH tỉnh Quảng Bình phải nỗ lực gấp bội. 

Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Một trong những điều kiện quan 
trọng để thực hiện tốt công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nâng cao 
nhận thức của người dân. BHXH tỉnh Quảng Bình đã tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức một 
cách sâu rộng, đầy đủ cho nhân dân. 

Cơ quan BHXH tổ chức và chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức 
nhiều hoạt động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền ngày càng được đổi mới, có chiều sâu, ngắn gọn, 
dễ hiểu phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau về nghề nghiệp, trình độ, thu nhập, địa 
bàn. 

Thực hiện phương châm “mưa dầm thấm đất”, hàng tháng, ngành BHXH đã phối hợp với Đài 
PT-TH Quảng Bình thực hiện chuyên mục “BHXH, BHYT”; Báo Quảng Bình thực hiện 2 
chuyên trang “BHXH, BHYT”; phối hợp với các phòng văn hóa-thông tin cấp huyện thực 
hiện chuyên mục hàng tháng, định kỳ hàng tuần phát sóng tin, bài tuyên truyền về chính sách 
BHXH, BHYT. Đồng thời, cấp phát USB, đĩa CD có nội dung tuyên truyền về BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình và hợp đồng với các đơn vị liên quan phát định kỳ hàng tuần trên 
hệ thống loa phát thanh tại các phường, xã, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố... 



 

Một buổi truyền thông về chính sách BHXH, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT do BHXH tỉnh Quảng Bình tổ chức. 

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng thường xuyên thống kê, rà soát, phân loại để có giải pháp 
tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình phù hợp. 
Đối với đối tượng tham gia đã giảm nhưng chưa tiếp tục tham gia, BHXH các đơn vị sẽ cử 
cán bộ phối hợp với các nhân viên đại lý thu đi tuyên truyền, vận động tham gia trực tiếp đến 
từng hộ gia đình. 

Đồng thời cử cán bộ đi rà soát, tìm kiếm đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh các hội nghị trực 
tiếp, cơ quan BHXH cũng phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính 
sách BHXH tự nguyện bằng hình thức livestream trên mạng xã hội; phối hợp với Sở Lao 
động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH và trực tiếp 
trả lời, giải đáp các thắc mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH bắt buộc của các 
đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) trên địa bàn tỉnh. Những thắc mắc, kiến nghị của người lao 
động (NLĐ), người SDLĐ đã được giải đáp, hướng dẫn và tiếp thu để kiến nghị đến cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền… 

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Bình đã phối hợp 
với các cơ quan có liên quan (cơ quan lao động, thuế, kế hoạch-đầu tư...) rà soát, khai thác 
triệt để số doanh nghiệp (DN), số NLĐ thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN 
theo quy định của pháp luật. Đến nay, cơ bản rà soát, khai thác, vận động 100% DN thuộc 
diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp… 

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc một cách quyết liệt, chặt chẽ, đầy tinh thần trách nhiệm 
của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh Quảng Bình trong triển khai thực hiện chính 
sách pháp luật về BHXH, BHYT nên năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử 
thách do dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt, nhưng hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đều đạt 
và vượt kế hoạch đề ra. 

Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 948.230 người tham gia BHXH, BHYT và bảo 
hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện tăng trên 10.000 
người so với năm 2019 và Quảng Bình là 1 trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc về phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tỷ lệ bao phủ dân số tham gia BHYT là 96,3%. 
Tổng thu BHXH, BHYT và BHTN thực hiện được trên 2.000 tỷ đồng, tăng trên 7% so với 
cùng kỳ. 



Cùng với việc tập trung phát triển đối tượng, trong năm, BHXH tỉnh đã giải quyết một cách 
kịp thời, chính xác và an toàn việc chi trả chế độ BHXH, BHYT và BHTN cho các đối tượng 
được thụ hưởng với tổng số tiền trên 3.420 tỷ đồng. 

Huy động mọi nguồn lực 

Mục tiêu đặt ra của ngành BHXH tỉnh Quảng Bình trong năm 2021 là phải huy động mọi 
nguồn lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT và Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương Đảng về 
cải cách chính sách BHXH; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, phát triển đối 
tượng và chi trả kịp thời các chế độ, chính sách cho người được thụ hưởng. 

Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh cho rằng, để hoàn thành các mục tiêu, kế 
hoạch đề ra, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, BHXH tỉnh Quảng Bình đã 
quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trọng tâm. Theo ông Tùng, 
một trong những điều kiện tiên quyết nhất đó chính là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh. Cùng với đó, năm 2021, BHXH tỉnh kiện 
toàn lại hệ thống đại lý thu; mở rộng việc thu BHXH tự nguyện qua hệ thống bưu điện.. 

Ngành BHXH luôn xác định quan điểm là “ngành phục vụ”, chính vì vậy, trong năm 2021 và 
những năm tiếp theo, cả hệ thống BHXH sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ, 
chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; phát động phong 
trào thi đua xây dựng người cán bộ BHXH “thân thiện, trách nhiệm”. Cùng với đó, ngành 
BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ 
nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN… 

 “Năm 2021 cũng là năm mà ngành BHXH Việt Nam nói chung và BHXH Quảng Bình nói 
riêng tập trung mọi nguồn lực để phát triển đối tượng, mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng 
tới mục tiêu BHXH toàn dân. Để thực hiện thành công mục tiêu này, ngoài các nhiệm vụ và 
giải pháp trọng tâm mà ngành đã đề ra thì sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính 
quyền địa phương, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, đặc biệt là sự 
hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân chính là tiền đề, là động lực căn bản để ngành 
BHXH tỉnh tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển bền vững của tỉnh, vì an sinh xã hội tại địa bàn.”, 
ông Tùng cho biết. 

Phan Phương 

  



Nguồn: Báo Quân đội 

Ngày đăng: 21/01/2021 
Mục: Tin tức 

Việc thực hiện quyền trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực 

Theo báo cáo mới đây của Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2020 
và giai đoạn 2016-2020, việc thực hiện quyền trẻ em đã có những chuyển biến tích cực. 
Việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em theo đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách 
của Nhà nước và các chuẩn mực quốc tế đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Theo số liệu thống kê, cả nước có 24.776.733 trẻ em (chiếm 25,75%). Trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ 
em thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em dân tộc thiểu số tại địa 
bàn đặc biệt khó khăn được cấp, hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ suất tử vong trẻ 
em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống giảm từ 14,3 năm 2018 xuống 14 năm 2019. Số trẻ em 
tử vong do đuối nước giảm qua các năm, tuy nhiên vẫn còn ở mức độ cao. Công tác phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống thư 
viện phục vụ trẻ em dần được kiện toàn, phát triển rộng khắp. 

 

Trao áo ấm cho học sinh vùng cao. Ảnh: Thùy Dung. 

Năm 2020, phát hiện 2.209 đối tượng xâm hại trẻ em (giảm 110 đối tượng), xâm hại 2.008 em 
(giảm 109 em). Theo kết quả khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2018 (công bố tháng 
12-2020) tổng số lao động trẻ em từ 5 tuổi đến 17 tuổi là 1.031.944 em, chiếm tỷ lệ 5,36% trẻ 
em trong độ tuổi 5-17, giảm 4,24% so với kết quả khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 
2012. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng dân số trẻ em có xu hướng giảm, dự kiến 
đến cuối năm 2020 còn khoảng 7% (năm 2019 là 7,16%). 

Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp tăng hằng năm, ước thực hiện đến cuối năm 
2020 đạt 72% (năm 2019 là 70%). Duy trì 55% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, 
phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. "Tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh đúng hạn tăng lên. 
Hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em được hình thành và phát triển. Các bộ, ngành và một số địa 
phương quan tâm tạo điều kiện để trẻ em có nhiều cơ hội bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của 
mình về các vấn đề của trẻ em. 



Cùng với đó, hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em tiếp tục được hoàn thiện, 
giải quyết các vấn đề về trẻ em và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Năm 
2020, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành pháp luật, chính sách về trẻ em nhìn chung bảo 
đảm theo kế hoạch đề ra. 

Đại dịch Covid-19 đã tác động ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có trẻ 
em. Cục Trẻ em đã kịp thời tham mưu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với 
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ cho trẻ em. Đồng thời, phối hợp UNICEF xây 
dựng kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh 
hưởng trực tiếp do thiên tai, bão, lũ. 

Cục Trẻ em cũng tham mưu lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các 
bộ, ngành tăng cường rà soát, bổ sung, xây dựng và tham gia ký phê duyệt các kế hoạch phối 
hợp liên ngành về thực hiện quyền trẻ em. Riêng trong năm 2020, Cục Trẻ em xây dựng và 
triển khai ký kết phối hợp liên ngành với 4 bộ, ngành: Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Trung 
ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xử lý các vụ 
việc, vấn đề liên quan đến trẻ em. 

Năm 2020, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 687.750 cuộc gọi, 
tăng 180.793 cuộc so với cùng kỳ năm 2019, tư vấn 29.507 ca. Cục tham mưu tổ chức đoàn 
kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật Trẻ em và quyền trẻ em tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, tổ 
chức kiểm tra chuyên đề về bảo vệ trẻ em tại các tỉnh Tiền Giang và Bến Tre; tổ chức kiểm 
tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật địa phương về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại 
địa phương; đồng thời, đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế lĩnh vực trẻ em... 

BĂNG CHÂU 


