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THÔNG BÁO KẾT LUẬN
CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH GIA LAI
Tại cuộc họp Ban Biên tập ngày 26/6/2018

Chiều ngày 26 tháng 6 năm 2018, đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Giám đốc
BHXH tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử (TTĐT) BHXH
tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các thành viên Ban Biên tập để triển khai một số
nội dung tuyên truyền và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Biên tập
Trang TTĐT. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí
Lê Quốc Khánh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng Ban biên tập kết luận một
số nội dung như sau:
1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Biên tập Trang TTĐT BHXH tỉnh:
Thời gian qua trang TTĐT BHXH tỉnh Gia Lai thường xuyên cập nhật nhiều
tin, bài phản ánh kết quả thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn
tỉnh; các hoạt động nghiệp vụ của BHXH tỉnh, BHXH các huyện; đăng tải nhiều
văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm
và các Nghị định, Thông tư, văn bản khác. Đồng thời là kênh tuyên truyền giải
đáp thắc mắc, tư vấn chính sách cho nhiều đối tượng về quy trình, thủ tục giải
quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Từ khi đi vào hoạt động đến
nay, đã có trên 66 triệu lượt truy cập. Với những kết quả trên có thể thấy những cố
gắng nỗ lực của các đ/c trong Ban biên tập làm cho hình ảnh hoạt động trang
TTĐT luôn phong phú về mặt nội dung, đa dạng về hình thức và trang TTĐT đã
thực sự trở thành một kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả chính sách BHXH,
BHYT đến với nhân dân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; qua đó đã góp phần
tuyên truyền hiệu quả đến công tác phát triển đối tượng, đảm bảo số thu, giảm nợ
đọng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành và đảm bảo an sinh xã hội trên
địa bàn. Tuy nhiên, Ban biên tập nhận thấy trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên
cứu nhằm cải tiến nâng cao tính năng, hiệu quả giao diện trang thông tin điện tử;
cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng hơn với các thành viên Ban biên tập
giúp cho các thành viên thấy rõ được nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc biên tập,
thẩm định tin bài của đội ngũ cộng tác viên, BHXH các huyện, thị xã, thành phố,
các phòng nghiệp vụ trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách về BHXH,
BHYT trên địa bàn được kịp thời, bảo đảm tính thời sự.
2. Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Biên tập đã báo cáo Giám đốc
BHXH tỉnh thống nhất chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:
- Từ quý III/2018: Mỗi tháng các đơn vị phải đảm bảo có ít nhất 02 tin bài
được đăng trên Trang TTĐT BHXH tỉnh, tương ứng mỗi quý ít nhất đủ 6 tin bài,
tránh tình trạng tin bài tập trung dồn vào tháng cuối quý.

- Việc trả lời câu hỏi của bạn đọc trên Trang TTĐT BHXH tỉnh là trách
nhiệm của các phòng nghiệp vụ và Ban Biên tập. Do đó không đưa chỉ tiêu trả lời
câu hỏi của các phòng nghiệp vụ vào tiêu chí xét thi đua hàng quý của các đơn vị,
nhưng vẫn tính thù lao trả lời câu hỏi theo quy định.
- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc BHXH tỉnh phát
động thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn hệ thống dưới hình thức
viết tin bài, hình ảnh trên Trang TTĐT BHXH tỉnh. Thời gian triển khai từ
01/7/2018 đến ngày 30/12/2018.
3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Biên tập Trang TTĐT BHXH
tỉnh (Có bảng phân công nhiệm vụ riêng).
Trên đây là nội dung kết luận của Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại
cuộc họp ngày 26/6/2018, yêu cầu các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã,
thành phố, Ban Biên tập Trang TTĐT BHXH tỉnh Gia Lai nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Giám đốc, các PGĐ;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện, TX, TP;
- Website BHXH Tỉnh;
- Lưu: VT, VP.
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