Th chóc tÕt
của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng
Các đồng chí đoàn viên, thanh niên, các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng thân mến!
Nhân dịp năm mới và đón Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ban chấp hành Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng thân ái
gửi tới các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội, Đội, các bạn đoàn viên thanh niên, các em đội
viên, thiếu niên nhi đồng lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất!
Năm 2016 đã khép lại với nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng - Năm diễn ra
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày truyền
thống Hội LHTN Việt Nam... Tuổi trẻ Cao Bằng nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung đã
ghi dấu ấn trên mọi lĩnh vực, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của quê
hương, đất nước.
Bước sang năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn
tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, với chủ đề
công tác: “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”. Điều đó đặt ra yêu cầu các cấp bộ Đoàn
tập trung củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Đoàn, nâng cao chất lượng
đoàn viên; kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng; đồng thời tăng
cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho
thanh thiếu nhi.
Ngay từ bây giờ, các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội - Đội, các bạn đoàn viên, thanh thiếu
nhi hãy không ngừng học tập, sáng tạo khởi nghiệp, nỗ lực vươn lên, xung kích, tình
nguyện trên mọi lĩnh vực, cùng đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng
giàu đẹp!
Chúc các đồng chí, các bạn, các em một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành
đạt! Chúc công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Cao Bằng năm
2017 tiếp tục khởi sắc và gặt hái nhiều thành công. Thân ái!
BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - UB HỘI LHTN VIỆT NAMHỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH CAO BẰNG
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Tuæi trÎ cao b»ng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng
®¹i héi ®oµn c¸c cÊp, nhiÖm kú 2017 - 2022
Vũ Khắc Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng xác định khẩu
hiệu hành động: Tuổi trẻ Cao Bằng đoàn
kết, thi đua học tập, lao động, sáng tạo,
xung kích xây dựng quê hương ngày càng
phát triển. Thời gian qua, cán bộ, đoàn
viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng đã đoàn kết,
đồng lòng, xung kích, sáng tạo trong triển
khai thực hiện các nhiệm vụ và đã đạt được
những kết quả quan trọng, đặc biệt trong
thời gian về đích năm 2016 và 2017.

nhiệm vụ trọng tâm gắn với chủ đề công tác
“Tuổi trẻ Cao Bằng xung kích, sáng tạo xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa
dạng, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tích cực
triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của
Đảng, của Đoàn với trọng tâm là tuyên
truyền, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm
kỳ 2015 – 2020), cuộc bầu cử đại biểu

ĐVTN tham gia hưởng ứng chiến dịch ra quân tình nguyện hè 2016
Năm 2016, phát huy vai trò của tổ chức
Đoàn tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh
Đoàn đã tập trung chỉ đạo triển khai thực
hiện 03 nhiệm vụ đột phá hướng tới chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội
Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017
– 2022) với những công trình, phần việc và
2

Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm 1Jjy
WKjnh lұp ĐRjn TNCS Hӗ&Kt Minh
(26/3/1931 – 26/3/2016); 75 năm Ngày
thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; 60 năm
truyền thống HộI LHTN Việt Nam;...
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Hai phong trào “Xung kích, tình
nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ
Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập
thân, lập nghiệp” tiếp tục được triển khai
với phương châm hướng về cơ sở và lấy đối
tượng đoàn viên, thanh niên là trọng tâm.
Đặc biệt, phong trào thanh niên tình nguyện
với sức lôi cuốn mạnh mẽ đã tập hợp được
nhiều đoàn viên, thanh niên. Cao điểm
trong các Chương trình “Tình nguyện mùa
đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên
giới, Tết hải đảo”, “Tháng ba biên giới”,
“Tháng thanh niên”, chiến dịch thanh niên
tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, Ngày thứ
7 tình nguyện,... Tính đến đầu tháng
12/2016, toàn tỉnh đã trao được 19 Nhà
nhân ái, hiến được 1077 đơn vị máu; đóng
góp 5.570 công lao động, tặng gần 12.000
suất quà cho các em học sinh vượt khó học
giỏi, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn; khám phát thuốc miễn phí 3.500 lượt
người; gắn biển 18 tuyến đường thanh niên
tự quản trên địa bàn, bê tông hóa và tu sửa
được 139,2 km đường giao thông nông
thôn; tuyên truyền và vận động đưa gia súc
ra khỏi gầm sàn được 577 hộ gia đình.
Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì
các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh
thiếu nhi thi đua học tập, lao động, sáng
tạo; tổ chức tư vấn đào tạo nghề, đào tạo
giới thiệu việc làm cho 7526 lượt đoàn
viên, thanh niên. Hiện nay, tổng số dư nợ
ủy thác do Đoàn thanh niên quản lý đạt
317,5 tỷ đồng.
Song song với các hoạt động xung
kích, tình nguyện, các tổ chức Đoàn từ tỉnh
đến cơ sở thường xuyên quan tâm, tổ chức
nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục
thể thao, các diễn đàn, sân chơi lành mạnh,
tạo không khí học tập, trao đổi bổ ích cho
đoàn viên, thanh niên.
Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, mở
rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên
và Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính
quyền nhân dân tiếp tục được chú trọng,
củng cố. Tính đến 15/12/2016, toàn tỉnh đã
kết nạp được 5.448 đoàn viên mới, giới
thiệu 2.490 đoàn viên ưu tú cho Đảng.
Tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ
XIV (nhiệm kỳ 2017 – 2022), Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn xác định chủ đề công tác
năm 2017 xuyên suốt “Nâng cao chất lượng

Tiết mục văn nghệ của Đoàn xã Lương Thông
(Thông Nông) tham dự Hội thi “Tiếng hát tuổi thơ
giao lưu tìm hiểu Luật thanh niên năm 2016”

tổ chức Đoàn”, với 04 nhiệm vụ trọng tâm
cần thực hiện, đó là: 1-tổ chức thành công
Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn
tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022;
tập trung nâng cao chất lượng tổ chức, năng
lực hoạt động của Đoàn ở các cấp, nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng
đoàn viên; kịp thời kiện toàn và tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn
các cấp để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.
2- Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách
mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền
thống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên
và nhi đồng. 3- Tiếp tục đẩy mạnh các
phong trào thi đua hành động cách mạng
của tuổi trẻ, lập thành tích bằng các kết quả,
công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại
hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh
lần thứ XIV. 4- Đẩy mạnh hỗ trợ đoàn viên,
thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện
các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp,
xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.
Trong thời gian trước mắt, Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh
các phong trào thi đua; tập trung triển khai
công tác tuyên truyền về Đại hội Đoàn các
cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ
XIV; xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững
mạnh; nâng cao chất lượng các công trình,
phần việc thanh niên chào mừng Đại hội
Đoàn các cấp; triển khai có chiều sâu các
phong trào hành động cách mạng của Đoàn
tạo ra sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực, lâu dài
đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh,
lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội
Đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2017 – 2022)./.
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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ,
đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2021
Ngày 30/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị
05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2017 –
2021, Ban biên tập xin trích một số nội dung cơ bản của Kế hoạch như sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đoàn viên, thanh thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội để tuyên truyền,
giới thiệu đến đoàn viên, thanh thiếu nhi về các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đoàn như:
website Tỉnh đoàn, Thông tin thanh niên, các trang mạng xã hội; duy trì chuyên mục “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Tuyên dương, nhân rộng và hỗ trợ, đồng hành với những cá nhân, tập thể tiên tiến,
những mô hình hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; định kỳ tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đại hội Cháu
ngoan Bác Hồ các cấp.
2. Tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp
- Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng,
thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội
dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với điều kiện cụ thể của
từng đối tượng thanh thiếu nhi. Mỗi năm, cán bộ, đoàn viên được học tập, tìm hiểu ít nhất 2
chuyên đề; thanh thiếu nhi được học tập ít nhất 01 chuyên đề. Các chuyên đề tập trung vào
nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác thanh niên, trong giáo
dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng. vừa chuyên”.
3. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để
đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh
- Tổ chức hiệu quả các phong trào, chương trình trong các đối tượng đoàn viên, thanh
thiếu niên. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội thông qua các
đợt tình nguyện cao điểm như: Tết vì người nghèo, Tình nguyện mùa đông, Xuân tình
nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; tổ chức các hoạt động
phát huy thanh niên trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh trật
tự, an toàn xã hội, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập
nghiệp
4. Xây dựng lề lối, phong cách cán bộ Đoàn trở thành nội dung quan trọng trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
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- Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn; xác
định các tiêu chí sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá
trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Hằng năm, các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra lồng
ghép, định kỳ đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
trong các cấp bộ Đoàn.
- Định kỳ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
®Þnh híng ho¹t ®éng

chØ tiªu c«ng t¸c ®oµn - héi vµ phong trµo
thanh ThiÕu nhi n¨m 2017
Năm 2017 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định một số chỉ tiêu công tác Đoàn - Hội và
phong trào TTN năm 2017 như sau:
Chỉ tiêu 1: 100 % cán bộ, đoàn viên; 80% thanh niên được học tập Nghị quyết của
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 6 bài học lý luận chính trị
cho đoàn viên thanh niên.
Chỉ tiêu 2: 100% cơ sở Đoàn triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chỉ tiêu 3: 100% Đoàn xã, phường thị trấn thành lập mới 01 hợp tác xã hoặc Câu lạc
bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên phát triển kinh tế.
Chỉ tiêu 4: Tư vấn, hướng nghiệp cho 6.000 thanh niên, học sinh; giới thiệu việc làm
cho 3.000 thanh niên.
Chỉ tiêu 5: Mỗi đoàn xã, phường, thị trấn giáo dục, giúp đỡ được thêm ít nhất 01 thanh,
thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.
Chỉ tiêu 6: Giới thiệu 1.600 đoàn viên ưu tú cho Đảng; phấn đấu trên 65% đảng viên
mới được kết nạp từ đoàn viên.
Chỉ tiêu 7: 100% huyện, thành đoàn có hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
Chỉ tiêu 8: Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho 3000 lượt bà con nhân dân (theo chỉ
tiêu phân bổ); thu được 1.000 đơn vị máu.
Chỉ tiêu 9: Kết nạp 5.000 đoàn viên mới, 5.000 hội viên mới; phấn đấu nâng tỷ lệ đoàn
kết, tập hợp thanh niên tăng thêm 5%.
Chỉ tiêu 10: Thực hiện 300 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; mỗi
xã, phường, thị trấn triển khai và gắn biển thêm 01 tuyến đường thanh niên và phụ nữ tự
quản.
Chỉ tiêu 11: 100% huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ
03 hộ gia đình do thanh niên làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo; vận động, hỗ trợ giúp đỡ 02
hộ gia đình do thanh niên làm chủ hộ di chuyển gia súc gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở.
Chỉ tiêu 12: Mở được 01 lớp tập huấn cán bộ đoàn, hội theo chức danh (Theo khung chương
trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ do Trung ương ban hành).
Chỉ tiêu 13: Kết nạp 7000 Đội viên mới; 70% trở lên Đội viên thiếu niên nhi đồng đạt danh
hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
B¶n tin Thanh niªn sè 04/2016 +01/2017
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n¨m 2016 vµ nh÷ng con sè Ên tîng
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN năm 2016 với chủ đề “Tuổi
trẻ Cao Bằng xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đạt
được nhiều kết quả nổi bật qua các con số ấn tượng:

2.009

Trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021 đã có 2.009 cán bộ Đoàn chuyên trách và các ứng cử

viên trong độ tuổi Đoàn trúng cử . Trong đó: 01 đại biểu trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, 03
đại biểu trúng cử HĐND tỉnh, 69 đại biểu trúng cử HĐND huyện, 1936 đại biểu trúng cử HĐND
xã, phường, thị trấn.

1.077

Là số đơn vị máu đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã hiến được 1.077 đơn vị
máu.

3.500

Là số lượt người được các cấp bộ Đoàn tổ chức khám, phát thuốc miễn phí

3,921

Đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã tu sửa và bê tông hóa 139,2 km đường giao

trong năm 2016

thông nông thôn.

2.840

Là số điểm sinh hoạt hè cho thiếu nhi gắn với các điểm sinh hoạt cộng đồng,
Nhà văn hóa dân cư.

1.579

Lượt người được tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, đào tạo giới thiệu việc

làm.

317,5
4.993

Tỷ đồng là tổng số dư nợ ủy thác do Đoàn thanh niên quản lý hiện nay.

Năm 2016 các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã kết nạp được 4.993 đoàn viên mới,
đạt 99,86 % chỉ tiêu năm.
Ngọc Diệp – Ban Tuyên giáo

Theo Noi dung khach sua voi Thuan
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LÃNH ĐẠO TRẺ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU
“CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRẺ GIỎI 2016”
Đồng chí Hoàng Anh Quân Giám đốc Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao
Bằng là một lãnh đ ạo trẻ tận tụy với
công việc; cùng với sự nhiệt tình, sáng
tạo và có trách nhiệm cao trong công
tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, là tấm gương sáng để cán
bộ, công chức, viên chức trong cơ quan
học tập.
Tháng 1/2005, đồng chí được
phân công công tác tại Trung tâm tin học và
Thông tin Khoa học Công nghệ (thuộc Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng), là
một viên chức trẻ, đồng chí luôn nêu cao
tinh thần cầu thị, học hỏi đồng nghiệp để
trau dồi chuyên môn; đồng thời nhiệt tình,
sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành mọi
nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Đến nay,
với vai trò là Giám đốc Trung tâm Kỹ Thuật
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đồng chí
vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần học hỏi, trau
dồi chuyên môn và kỹ năng lãnh đ ạo; đặc
biệt quan tâm, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng
của viên chức và đánh giá đúng năng lực
của cán bộ, viên chức được giao phụ trách
để có kế hoạch phân công công việc phù
hợp. Bằng kinh nghiệm công tác của bản
thân, đồng chí đã đề xuất ý tưởng và cùng
với đồng nghiệp trong cơ quan xây dựng các
sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ
chuyên môn, tham gia cải cách hành chính
tại đơn vị và được hội đồng thi đua khen

Đ/c Hoàng Anh Quân nhận giải thưởng
"Cán bộ, công chức trẻ giỏi năm 2016"

thưởng Sở Khoa học và Công nghệ công
nhận như: sáng kiến “Mở rộng năng lực
hoạt động dịch vụ kỹ thuật công về tiêu
chuẩn đo lường chất lượng”; sáng kiến “Sử
dụng phần mềm Microsoft Office Excel lập
hàm tính toán số liệu kiểm tra thiết bị X
Quang chẩn đoán trong y tế”; sáng kiến
“Xây dựng Website bằng phần mềm mã
nguồn mở NukeViet 3.4.0.2”. Nhiều năm
liền, đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua
cơ sở.
Không những là một lãnh đ ạo trẻ luôn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn
mà đồng chí còn là một Bí thư Chi đoàn
nhiệt tình, năng động, gương mẫu. Những
năm qua, dưới sự điều hành của đồng chí và
tập thể Ban chấp hành, Chi đoàn Chi cục
Tiêu chuẩn đo lường luôn triển khai tốt các
phong trào, hoạt động Đoàn - Hội, đặc biệt
là các hoạt động an sinh xã hội như: ủng hộ
tiền và tặng quà gia đình chính sách có hoàn
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cảnh khó khăn tại xã Tam Kim, huyện
Nguyên Bình; hỗ trợ công chức, viên chức,
lao động nghèo...
Với phong trào "3 trách nhiệm" do
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát
động, đồng chí đã chủ động áp dụng, triển
khai tại đơn vị phù hợp với chuyên môn
nghiệp vụ và điều kiện công tác. Hàng năm,
triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về
phong trào gắn với xây dựng hình ảnh người
cán bộ công chức trẻ năng động, sáng tạo,
giỏi nghề, tận tụy, cầu thị,… bằng nhiều
hình thức như: tuyên truyền trực quan bằng
băng rôn, biểu ngữ trước trụ sở cơ quan;
tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi
đoàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền
học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và
FKtnh Vich SKip luұt Fӫa Nhà nước; tuyên
truyền vận động đoàn viên, cán bộ công
chức trong cơ quan thực hiện học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
"cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", xây
dӵng lӕi sӕng Ojnh Pҥnh, đҭy Oi suy WKRii vӅ
tư tѭӣng FKtnh WUӏ, đҥo đӭc, tӋQҥn quan liêu,
Omng SKt; công khai việc sử dụng tài chính và
các hoạt động về tài chính theo quy định của
Nhà nước... Các phong trào hoạt động được
ĐVTN nhiệt tình tham gia, từ đó mang lại
những hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng
hình ảnh người ĐVTN, cán bộ công chức trẻ
năng động, sáng tạo, giỏi nghề, yêu nước.
Với tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm
trong công tác điều hành của Bí thư Chi
đoàn, cùng với sự nỗ lực chung của tập thể,
Chi đoàn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng đã nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chi
đoàn vững mạnh”. Hàng năm, đoàn viên
8

trong chi đoàn luôn đạt danh hiệu hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 30% đạt
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% gia
đình các đoàn viên trong chi đoàn đ ạt gia
đình văn hóa...
Với những nỗ lực, thành tích trong công
tác chuyên môn và hoạt động Đoàn, năm
2013 và năm 2015, đồng chí được nhận
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy
khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Cao Bằng đạt nhiều thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn 2010-2015. Vừa qua, đồng chí
vinh dự nhận giải thưởng "Cán bộ, công
chức trẻ giỏi năm 2016" do Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Đây là
giải thưởng cao quý nhằm động viên, tôn
vinh, khen thưởng cán bộ, công chức, viên
chức trẻ đang làm việc tại các cơ quan hành
chính nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có
thành tích xuất sắc trong rèn luyện, lao
động, công tác; những điển hình tiên tiến
trong việc cụ thể hóa phong trào “3 trách
nhiệm”, phong trào “Sáng tạo trẻ”, tham gia
cải cách hành chính tại đơn vị. Đồng chí
Quân vui mừng chia sẻ: "Hiện nay, với vai
trò vừa là lãnh đạo cơ quan, vừa là Bí thư
Chi đoàn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng, dù nhiều áp lực và rất bận rộn
nhưng tôi vẫn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình
để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo sự tín
nhiệm và giao phó của tổ chức và tập thể.
Dù khó khăn nhưng chỉ cần có lòng nhiệt
tình, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ thì
mọi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành".
Ban Phong trào
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20 n¨m tiªn phong trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn
Xuất phát từ mong muốn
nâng cao nhận thức cho các
tầng lớp nhân dân và thanh
niên trong tỉnh về các đường
lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước và địa phương; từ yêu
cầu thực tế hoạt động của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Cao Bằng cần thiết phải
tổ chức ra một đội, nhóm đảm
nhận công tác tuyên truyền
của Đoàn; năm 1997, Đội
Tuyên truyền xung kích Tỉnh

Tiết mục văn nghệ giao lưu của Đội TTXK Tỉnh Đoàn năm 2016

Đoàn chính thức được thành
lập, thành viên là các thế hệ cán bộ, công

lập, đường xá đi lại vất vả, nhưng cả Đội

chức các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Tuyên truyền luôn sẵn sàng chuẩn bị từ loa

Tỉnh Đoàn. Trải qua 20 năm xây dựng và

đài, phông bạt, cắt dán ma két, tập luyện các

phát triển, Đội tuyên truyền xung kích thực

tiết mục văn nghệ giao lưu, gói quà tặng là

sự là đội quân tiên phong trong công tác

những cuốn sách, quyển vở hoặc quần áo

tuyên truyền của Đoàn.

được quyên góp đến nhu yếu phẩm vật dụng

Đồng chí Hà Ngọc Giáp – Ủy viên Ban

của Đội dùng trong mấy ngày đi tuyên

Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy,

truyền; tất cả được sắp xếp gọn gàng nhưng

nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 1997 –

đầy đủ nhất trên chiếc xe u oát mà Thường

2002 cho biết: Việc thành lập Đội Tuyên

trực lúc bấy giờ tạo điều kiện ưu tiên nhất

truyền xung kích Tỉnh Đoàn có ý nghĩa rất

cho Đội.

lớn đối với hoạt động tuyên truyền các chủ

Trải qua 20 năm phát triển, Đội Tuyên

trương, đường lối, chính sách của Đảng,

truyền xung kích Tỉnh Đoàn thực sư là cánh

pháp luật của Nhà nước; đồng thời thể hiện

tay đắc lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

tinh thần xung kích không ngại khó khăn,

tỉnh Cao Bằng trong việc tuyên truyền các

gian khổ của thanh niên sẵn sàng tình

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,

nguyện đến các địa phương vùng sâu, vùng

pháp luật của Nhà nước, của địa phương và

xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

của tổ chức Đoàn, Hội đến với thanh niên và

Cao Bằng. Ngay từ những ngày đầu thành

nhân dân. Nếu trước đây, việc tuyên truyền
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chỉ dừng lại ở hình thức nói - nghe,
chiếu các hình ảnh, thì nay Đội
Tuyên truyền xung kích đã xây
dựng kịch bản, đầu tư luyện tập thể
hiện bằng hình thức sân khấu hóa
thông qua biểu diễn các tiểu phẩm,
lồng ghép sinh hoạt chi đoàn với
các trò chơi vận động. Từ đó, tạo
được không khí vui tươi, phấn khởi,
có sức thu hút sự quan tâm của
người dự về những nội dung mà
Đội muốn tuyên truyền.

Đội TTXK tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó
khăn vươn lên trong học tập tại xã Sơn Lộ (huyện Bảo Lạc)

Do đặc thù công tác, các thành
viên của Đội trưởng thành Đoàn
hoặc chuyển công tác nên các thành viên
của đội thường xuyên được kiện toàn và tổ
chức tập luyện. Từ khi Đội tuyên truyền ra
đời đều tổ chức đi tuyên truyền trung bình
06 xã/năm, tính đến nay Đội đã tổ chức
được 120 cuộc tuyên truyền, trao gần 5.000
suất quà và học bổng cho các em học sinh
vượt khó học giỏi và bà con nhân dân có
hoàn cảnh khó khăn tại các xã trên địa bàn
toàn tỉnh. Bạn Nông Thị Hương Giang –
thành viên Đội Tuyên truyền xung kích vui
vẻ cho biết: “Tham gia vào Đội, mình được
trưởng thành hơn, được học hỏi kinh nghiệm
từ các anh chị đi trước, củng cố được kỹ
năng sống cũng như kỹ năng làm việc theo
nhóm và nhiều các kỹ năng của người cán
bộ Đoàn. Qua các buổi biểu diễn tuyên
truyền, ngoài phục vụ nhu cầu tinh thần cho
bà con, Đội của mình đều truyền tải những
thông điệp về chính sách BHXH, BHYT;
tuyên truyền về phòng, chống ma túy, an
toàn giao thông, bình đẳng giới, bạo lực gia
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đình,… mình thấy đây là công việc hữu ích
của tuổi trẻ”.
Qua 20 năm đi vào hoạt động, với tinh
thần xung kích tình nguyện, đi đầu trong các
phong trào hành động cách mạng của địa
phương, Đội Tuyên truyền xung kích Tỉnh
Đoàn đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các
thế hệ thanh niên tỉnh nhà cũng như bà con
nhân dân nơi Đội đặt chân đến tổ chức tuyên
truyền và giao lưu giúp đỡ. Đồng chí Vũ
Khắc Quang – Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên
khẳng định: “Đội Tuyên truyền xung kích là
mô hình hoạt động tiêu biểu, cần được nhân
rộng. Những hoạt động của Đội không
những góp phần xây dựng phong trào hoạt
động của Đoàn, Hội tỉnh Cao Bằng ngày
càng vững mạnh mà còn khẳng định được
vai trò xung kích, tình nguyện của thanh
niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc”.
Ngọc Diệp – Ban Tuyên giáo
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H¬ng tÕt vïng cao
Mùa xuân - mùa của đất trời và vạn vật. Mọi người dân Việt Nam hối hả chuẩn bị Tết
Nguyên Đán và đón năm mới với những hy vọng tốt lành. Mỗi cộng đồng dân tộc ít người có
một hình thức và phong tục đón Tết riêng, cùng tạo nên một bức tranh đa dạng về phong tục
đón Tết của các dân tộc thiểu số. Các phong tục đón tết của các dân tộc thiểu số vùng Đông
Bắc nước ta góp phần tạo nên những nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc và làm giàu
cho kho tàng văn hoá chung của Việt Nam; Trong đó có những nét đặc sắc trong phong tục
đón Tết của một số dân tộc ở Cao Bằng.
Phong tục đón Tết của người Tày

Đội kỳ lân đi chúc tết

khởi thủy năm mới tài lộc sẽ vào như nước,
mọi sự trôi chảy, thuận hòa quanh năm.
Sang ngày mùng 1 Tết, mọi người trong nhà
vui vẻ, quây quần ăn cơm. Ngày đầu năm,
nhà nào cũng mong có quý nhân vía tốt đến
thăm, chúc Tết. Từ mùng 2 trở đi, mọi người
thăm thân, chúc Tết vui vẻ, đội kỳ lân đến
từng làng chúc mừng, tổ chức tung còn,
đánh yến, đánh sảng cùng các trò chơi dân
gian. Chiều mùng 3 hóa vàng, bẩm báo tổ
tiên, kết thúc Tết Nguyên đán. Đây là dịp
con cháu, họ hàng về sum họp, hội ngộ đông
vui nhất, kể cả những người làm ăn ở nơi xa
cũng về nhà đón Tết.

Tết Nguyên đán là Tết lớn nhất trong
năm diễn ra từ ngày 30 tháng Chạp năm cũ
đến hết mùng 3 tháng Giêng âm lịch của
năm mới. Người Tày rất coi trọng ngày Tết
cổ truyền này, ngay sau rằm tháng 7 âm lịch,
bà con lo chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, vỗ
lợn, thiến gà, may quần áo cho con trẻ.
Không khí Tết rộn ràng từ những ngày
cuối năm, người ta sửa sang nhà cửa, trang
trí cành đào, cành mận, câu đối Tết trên bàn
thờ tổ tiên và mổ lợn, thịt gà, làm bánh
chưng, chè lam, khẩu sli, thúc théc, mâm
ngũ quả, vàng mã cho đêm giao thừa. Cả
nhà, ai cũng hồi hộp chờ đợi thời khắc giao
thừa đang đến, điểm lại thành quả năm qua
và chuẩn bị bước vào năm mới; trên sàn
ngoài nhà, bà con cắm cây nêu. Khi bước
sang thời khắc năm mới sau giao thừa,
người Tày có tục lệ đi lấy nước mới ở mỏ
nước đầu làng hoặc sông, suối, ý nói là bước

Phong tục Tết Nhảy của người Dao

Tốp nam thanh niên người Dao tham dự Tết nhảy

Người Dao ở Cao Bằng cho rằng, ngày
đầu năm không được làm việc mà chỉ vui
chơi, thăm viếng và chúc tụng lẫn nhau. Nhà
nào nhà ấy đều trang hoàng sáng sủa và dán
nhiều câu đối bằng chữ Hán lên cột nhà hay
trên các vách tường để đón mừng xuân.
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Người Dao đón Tết bằng Tết Nhảy gọi
là "Nhiang chằm Đao" để rèn luyện sức
khoẻ và võ nghệ. Tết Nhảy bắt đầu trước Tết
Nguyên Đán khoảng vài ba hôm. Thanh
niên phải tập các điệu múa, điệu nhảy, làm
gươm đao bằng gỗ để múa.
Tất cả những động tác của các điệu múa
đều được thực hiện một cách liên tục với sự
khéo léo và tinh tế của người trình diễn.
Điệu múa, lời hát trong Tết Nhảy thường
hướng đến những điều tốt lành, hạnh phúc.
Các điệu múa mang tính hình tượng cao và
độc đáo. Tết Nhảy, mỗi người phải nhảy
múa đến hàng trăm lượt trong tiếng trống,
tiếng thanh la giục giã. Người tham dự Tết,
nhảy múa liên tục cả ngày cả đêm, ai mệt thì
ra, người khác sẽ thay thế. Tết nhảy của
người Dao là tết của gia đình nhưng lại được
cả bản coi như là tết chung, là nét sinh hoạt
văn hóa mang tính tổng hợp của các loại
hình nghệ thuật dân gian như nhảy múa, âm
nhạc, ngôn ngữ…tất cả đã làm nên vũ điệu
sắc màu độc đáo riêng của người Dao.
Phong tục đón Tết của người H’Mông
Người H’Mông có một hệ lịch riêng.
Theo đó, người H’Mông tổ chức Tết vào
khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch.
Tuy nhiên, ngày nay đa số các vùng người
H’Mông đã ăn Tết Nguyên Đán như người
Kinh. Ngày 25, 26 tháng Chạp, người
H’Mông bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị đón Tết.
Khi đó, họ niêm phong tất cả các công cụ
sản xuất lại, ví dụ như các lò rèn phải làm lễ
đóng lò, cối xay ngô tháo ra, dán một tờ giấy
bản lên rồi làm lễ. Trước đây người H’Mông
không gói bánh chưng, bây giờ đã có gói,
nhưng bánh chưng không nhất thiết có trong
bữa cỗ Tết của họ. Với họ, ba món không
thể thiếu là thịt, rượu và bánh ngô.
Người H’Mông không đón giao thừa.
Đối với họ, tiếng gà gáy đầu tiên của sáng
12

sớm mồng Một mới là cái mốc đánh dấu
một năm mới bắt đầu. Tối hoặc nửa đêm 30,
người ta cúng ma nhà (tổ tiên) bằng một con
lợn sống, một con gà còn sống (và phải là gà
trống, mà tốt nhất là gà trống tơ). Sau đó
mới mang lợn và gà ấy đi giết thịt (nhà nào
giàu có thì thịt một con lợn từ 28, 29 để ăn
trước). Thịt xong đem cúng một mâm thịt
chín, rồi ăn cơm uống rượu đến khi nghe
thấy tiếng gà gáy đầu tiên.

Trẻ em H’Mông chơi “Ném pao” trong ngày tết

Từ mồng Một trở đi họ mặc quần áo mới
đi chơi. Ném pao là một trong những trò chơi
ngày Tết mà người H’Mông rất thích; ngoài ra
còn múa khèn, múa ô, chơi cầu lông gà, hát
ống, hát dân ca, đua ngựa, bắn nỏ.
Đặc biệt, nói đến Tết của người
H’Mông không thể không nói đến một lễ hội
gọi là hội Sải Sán hay Gầu Tào (hội cầu
phúc). Hội Gầu Tào nhằm tạ ơn tổ tiên về
mùa màng, súc vật; cầu cho con cháu đông
đàn. Hội có thể kéo dài 3 ngày nếu 1 năm tổ
chức một lần hoặc 9 ngày nếu 3 năm tổ chức
một lần. Đây là lễ hội lớn nhất của người
H’Mông trong năm và nó thể hiện rõ nhất
những đặc trưng văn hóa H’Mông trong
ngày Tết. Trong lễ hội này, sau phần lễ là
hát giao duyên và các trò chơi yêu thích của
người H’Mông.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Cao
Bằng; thethaovanhoa.vn
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THÔNG BÁO
Tuyển lao động
Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Cao Bằng Thông báo tuyển lao động với
các nội dung sau: Trường Cao đẳng nghề Than-Khoáng sản Việt Nam phối hợp cùng các
công ty trong Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tổ chức tuyển dụng lao
động và cử đi học nghề kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, trình độ Trung cấp nghề và Sơ cấp
nghề - năm 2017:
1. Đối tượng tuyển dụng:
- Tuyển nam thanh niên, có sức khỏe tốt: cao từ 1,55m; cân nặng 48 kg trở lên.
- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp THCS (9/12) trở lên.
- Thời gian học tại trường: hệ Trung cấp nghề 8,5 tháng; hệ Sơ cấp nghề từ 3 đến 5
tháng tùy theo lịch học và yêu cầu từng công ty.
2. Quyền lợi người học:
- Được các doanh nghiệp ký hợp đồng tuyển lao động để cử đi học nghề, được miễn phí
toàn bộ kinh phí đào tạo.
- Được nhà trường phục vụ ăn miễn phí 3 bữa/ngày, 7 ngày/tuần trong thời gian học tại
trường với mức 48.000 đồng/ngày.
- Được nhà trường bố trí ở miễn phí trong ký túc xá sạch sẽ, hiện đại với phòng ở khép
kín 6 người/phòng.
- Được hưởng mức lương tối thiểu bằng 70% lương công nhân trong thời gian học, thực
tập sản xuất.
3. Quyền lợi công nhân:
- Sau khi tốt nghiệp nghề được công ty ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn
và bố trí công việc ngay theo đúng trình độ đào tạo.
- Thời gian làm việc 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần với mức lương từ 12 triệu đến 20 triệu
đồng/tháng.
- Được hưởng mọi quyền lợi theo bộ Luật lao động quy định như: bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các ngày nghỉ lễ, tết,…
- Được hưởng chế độ nghỉ hưu ưu đãi đặc biệt của ngành mỏ, tuổi nghỉ hưu là 50 tuổi.
* Người lao động có nhu cầu xin liên hệ: Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh
Cao Bằng, địa chỉ số Số 081, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 026.3859.886.
Trung tâm giới thiệu việc làm
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BHXH TỈNH CAO BẰNG: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016
Nguyễn Mạnh Tuấn
Giám đốc BHXH tỉnh

Năm 2016 với sự quan tâm của Bảo
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và các cấp
ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự
nỗ lực, cố gắng của công chức, viên chức
trong ngành, BHXH tỉnh Cao Bằng đã
đạt những kết quả khả quan: kết quả thu
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm
thất nghiệp (BHTN) về trước 12 ngày và
vượt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam
giao, tổng số thu là 858,6 tỷ đồng, đạt
101,88% so với kế hoạch giao; tăng 5,3%
so với cùng kỳ năm 2015; tỷ lệ nợ giảm
thấp hơn chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt
Nam giao 0,05%, hoàn thành việc phát
hành thẻ BHYT năm 2017 trong tháng 12
năm 2016, cơ bản cân đối được quỹ khám
chữa bệnh BHYT năm 2016...
Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã có văn
bản quán triệt đến toàn thể công chức, viên
chức trong toàn ngành tích cực thực hiện
nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh các phong
trào thi đua do đơn vị, ngành và địa phương
phát động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải
cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện
giao dịch hồ sơ điện tử qua mạng Internet;
thực hiện giao nhận hồ sơ qua hệ thống bưu
chính; BHXH từ tỉnh đến huyện, thành phố
tiếp tục áp dụng quy trình Hệ thống chất
lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động.
Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng,
tăng cường thông tin tuyên truyền các chế
độ chính sách về BHXH, BHYT để mọi đối
tượng hiểu được quyền lợi khi tham gia
BHXH, BHYT, được đảm bảo an sinh cho
bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, từ
đó, làm thay đổi hành vi của đối tượng, duy
14

trì số người tham gia và phát triển mới đối
tượng. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, rà
soát tiền lương thu nộp BHXH, BHYT,
BHTN của người lao động để xác định mức
thu của từng đối tượng để thu đúng. Nhờ đó,
đến 31/12/2016 tổng số lao động tham gia là
516,3 nghìn người, đạt 100,9% kế hoạch
được giao, tăng 6,5% so với năm 2015. Tỷ
lệ bao phủ BHYT đạt 98,2% dân số.
Đối với công tác thu nộp BHXH,
BHYT, BHTN và giải quyết nợ đọng được
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như:
thường xuyên đi đơn vị đôn đốc thu; chỉ đạo
BHXH các huyện, thành phố rà soát, thống
kê những đơn vị, doanh nghiệp có số nợ
đọng BHXH, BHYT, BHTN để chỉ đạo các
tổ thu nợ bám sát cơ sở; kiện toàn và tham
mưu cho Tổ công tác liên ngành thu nợ
BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh; ký Quy chế
phối hợp hoạt động giữa BHXH tỉnh và Liên
đoàn Lao động tỉnh giai đoạn 2016 - 2020,
trong đó tập trung nội dung cung cấp thông
tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối
với các hành vi vi phạm pháp luật về
BHXH, BHYT, BHTN; ký hợp đồng hợp
tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối
với các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi
tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh
Cao Bằng; ký chương trình phối hợp công
tác với Hội Nông dân tỉnh... Do đó, đến
ngày 20/12/2016, thu BHXH, BHYT,
BHTN được 842,5 tỷ đồng, đạt 100% kế
hoạch được giao. Trong năm 2016, đã phát
triển, tăng mới 58 doanh nghiệp với 327 lao
động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đến
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ngày 31/12/2016 BHXH tỉnh Cao Bằng đã
đưa số nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống
thấp nhất còn số nợ là 13.321 triệu đồng,
bao gồm cả số nợ khó đòi của các đơn vị đã
thực hiện hết các giải pháp và khởi kiện =
1,58% trên kế hoạch thu (thấp hơn chỉ tiêu
giảm nợ BHXH Việt Nam giao 1,63% =
0,05%)
Công tác cấp sổ BHXH, phát hành thẻ
BHYT được thực hiện kịp thời, nhanh, gọn,
hạn chế tối đa các sai sót, bảo đảm quyền lợi
của đối tượng tham gia và tạo thuận lợi cho
đơn vị sử dụng lao động. Năm 2016, cấp
trên 1,8 nghìn sổ BHXH, tỷ lệ người lao
động tham gia BHXH được cấp sổ BHXH
luôn đạt 99,9%; phát hành trên 510 nghìn
thẻ BHYT, thực hiện cấp lại trên 10 nghìn
thẻ BHYT. Thực hiện tốt việc lập danh sách
hộ gia đình tham gia BHYT, đến đầu tháng
11/2016, tỷ lệ đồng bộ hóa dữ liệu hộ gia
đình tham gia BHYT đạt 100% tạo cơ sở và
điều kiện thuận lợi cho người tham gia và
thụ hưởng BHYT và công tác phát hành thẻ
BHYT năm 2017. Đến ngày 30/12/2016, cơ
quan BHXH đã phát hành 100% số đối
tượng theo danh sách đăng ký, đồng thời,
hoàn thành việc bàn giao thẻ BHYT cho đơn
vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối
tượng, riêng thẻ BHYT của đối tượng hộ gia
đình nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống
ở vùng kinh tế, xã hội khó khăn từ ngày
22/12 đến ngày 27/12/2016 đã được bàn
giao cho 199/199 xã, phường, thị trấn với sự
chứng kiến của phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội để chuyển giao thẻ BHYT
đến tay các đối tượng.
Việc giải quyết chế độ chính sách cho
người lao động được quan tâm, chú trọng.
Tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH,
BHTN ước tính 1.352,6 tỷ đồng, tăng 20,3%
so với năm 2015; đã giải quyết trên 7,9
nghìn trường hợp hưởng hưu trí và các chế
độ BHXH khác. Công tác giám định chi phí
khám, chữa bệnh được BHXH tỉnh thực hiện

chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi
cho người bệnh tham gia BHYT. Phối hợp
với ngành Y tế và các cơ sở KCB thực hiện
tốt thông tuyến KCB trên địa bàn và việc
điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo quy định.
Chủ động phối hợp với các bên liên quan
triển khai Hệ thống thông tin giám định
BHYT, đảm bảo vận hành thông suốt việc
kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ sở KCB
với cơ quan BHXH từ ngày 30/6/2016. Đã
giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT
cho khoảng trên 750 nghìn lượt người KCB
nội, ngoại trú, tăng 4,2% so với năm 2015.
Cơ bản cân đối được quỹ khám chữa bệnh
BHYT trong năm 2016.
Năm 2016, cũng là năm BHXH tỉnh đẩy
mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.
Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả hồ
sơ tại các đơn vị đều nêu cao tinh thần trách
nhiệm, thái độ ứng xử, tạo điều kiện thuận
lợi cho người lao động khi đến làm việc với
cơ quan BHXH. Tiếp tục triển khai giao
dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng
Internet, hầu hết các đơn vị đã có thói quen
sử dụng phần mềm để tiến hành giao dịch hồ
sơ thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ, thẻ
và chuyển hồ sơ qua hệ thống bưu điện; hiện
nay đã có 984 đơn vị thực hiện giao dịch đạt
93,2% trên tổng số 1.056 đơn vị. Việc ứng
dụng Công nghệ thông tin được đẩy mạnh,
trang thiết bị công nghệ thông tin từng bước
được nâng cấp bổ sung đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ công việc.
Với những kết quả đạt được, ngành
BHXH tỉnh tiếp tục khắc phục mọi khó
khăn, vững bước vào năm mới 2017 với hy
vọng về những thắng lợi mới. Tiếp tục nâng
cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực
hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN
nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn,
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ của ngành theo tinh thần Nghị
quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.
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