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Khai trương Thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện Huyện Vân Đồn 

Hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2019, chiều 31/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Vân Đồn 
phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức khai trương Thùng quỹ Nhân đạo tại Bưu điện 
Huyện Vân Đồn. 

 

Khai trương Thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện huyện Vân Đồn 

Với thông điệp “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, Thùng quỹ nhân đạo kèm nhiều phong bì in dòng 
chữ “Tháng nhân đạo” được đặt tại Bưu điện Huyện Vân Đồn để tiếp nhận những tấm lòng 
hảo tâm cùng chung tay sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng 
yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội. 

Ngay sau lễ khai trương, các đại biểu và đông đảo cán bộ, nhân viên 2 đơn vị và nhiều cá 
nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vân Đồn đã tham gia đóng góp ủng hộ Thùng 
quỹ. 
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Hiệu quả chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện 

 

Chi trả trợ cấp xã hội tại Bưu điện Phú Yên - Ảnh: KIM CHI 

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bưu điện tỉnh và Sở LĐ-TB-XH Phú Yên, sau hơn 2 năm 
triển khai, công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội (TCXH) qua hệ thống bưu điện đã 
mang lại những kết quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và 
thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh. 

  

Người dân phấn khởi 

  

Ông Võ Văn Binh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, cho biết việc chi trả các chính sách TCXH 
hàng tháng qua hệ thống bưu điện là một chủ trương lớn của Chính phủ, được ngành LĐ-TB-
XH và Bưu điện tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm góp phần vào công cuộc 
cải cách hành chính của Nhà nước, thực hiện chủ trương xã hội hóa các dịch vụ công, đồng 
thời đem lại sự tiện ích cho người dân. 

  

Tại xã Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa), những người thuộc diện được nhận TCXH rất vui 
khi đến ngày hẹn là ra xã nhận tiền. Ông Nguyễn Tấn Đoan là người tàn tật, 64 tuổi, ở thôn 
Phú Thạnh, chia sẻ: “Hai năm nay, khi việc chi trả tiền bảo trợ được nhận tại xã, chúng tôi 
mừng lắm. Các cô chú bưu điện làm nhanh gọn, không phải ngồi chờ lâu”. 

  

Ông Võ Ngọc Thanh, cán bộ phụ trách LĐ-TB-XH xã Hòa Quang Nam, cho biết: “Xã hiện có 
gần 1.000 người được hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó có hơn 200 người khuyết tật. Thời 
gian qua, việc chi trả bằng cách gửi phiếu về nhà đối tượng, sau đó đến trụ sở xã nhận. Nay, 
có sự phối hợp của bưu điện, ai khỏe thì đi, ai ốm đau bệnh tật không đi được thì nhân viên 
đến phát tận nhà hoặc có thể nhờ con cháu đi nhận giùm, rất tiện, bà con rất vui”. 

  



Huyện Tuy An, bình quân mỗi năm có hơn 80.000 đối tượng được nhận TCXH. Là phụ nữ 
đơn thân, đang phải nuôi 2 đứa con nhỏ, một đứa bị liệt nên chị Lê Thị Ngân ở xã An Ninh 
Tây được hưởng trợ cấp 270.000 đồng/tháng cho con nên chị rất vui khi việc nhận tiền đơn 
giản. “Hàng tháng, cán bộ xã, thôn phát giấy đi nhận tiền, có khi các cộng tác viên công tác xã 
hội đến nhắn hoặc đi nhận giùm tôi, rất thuận tiện”, chị Ngân cho hay. 

  

Bà Cao Thị Hiền Lương, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện Phú Yên, cho biết: “Việc chi trả 
TCXH cho các đối tượng bảo trợ xã hội là công việc hết sức phức tạp và nhạy cảm vì liên 
quan đến số đông người yếu thế trong xã hội. Vì thế, khi được giao nhiệm vụ này, ngành Bưu 
điện ý thức nhiệm vụ của mình. Để đảm bảo cho đối tượng biết rõ thời gian nhận trợ cấp hàng 
tháng, ngoài việc niêm yết công khai lịch tại các điểm chi trả, trước kỳ chi trả, các bưu điện 
huyện chủ động phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn phát phiếu thông báo, truyền thông 
qua hệ thống loa của địa phương, loa lưu động đến từng hộ gia đình để người dân biết được 
lịch chi trả để đi nhận đúng thời gian”. 

  

Nâng cao chất lượng phục vụ 

  

Hiện nay, ngành Bưu điện Phú Yên chỉ đạo tổ chức chi trả ở tất cả các huyện, thị, thành phố 
trong tỉnh, thông qua 112 điểm chi trả (gồm 15 bưu cục, 26 điểm bưu điện văn hóa xã đủ điều 
kiện, 71 điểm là trụ sở xã, thôn, khu phố, câu lạc bộ người cao tuổi...), tận dụng cơ sở vật chất 
hiện có của ngành và địa phương, đảm bảo an toàn tiền mặt và tạo thuận lợi cho các đối tượng 
nhận trợ cấp. 

  

Theo bà Cao Thị Hiền Lương, việc chi trả qua hệ thống bưu điện thúc đẩy nhanh quá trình xã 
hội hóa các dịch vụ công; giảm bớt khối lượng công việc để tập trung nhiều hơn nữa vào thực 
hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách, quản lý đối tượng, giám sát việc chi trả và 
có điều kiện để tập trung hơn vào việc quản lý đối tượng, thụ lý hồ sơ giải quyết chế độ cho 
đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời hơn… 

  

Theo số liệu thống kê, năm 2018, toàn tỉnh có hơn 568.000 lượt đối tượng hưởng TCXH (tăng 
30.064 lượt đối tượng so với năm 2017). Trong đó, Bưu điện tỉnh chi trả được hơn 566.000 
lượt đối tượng hưởng, với tổng số tiền chi hơn 221 tỉ đồng, tỉ lệ chi trả đạt 99,6% về số 
người... 

  

Theo ông Võ Văn Binh, việc chi trả TCXH qua hệ thống bưu điện đã tạo điều kiện khai thác 
hết các nguồn lực xã hội vào phục vụ cộng đồng. Thông qua việc chi trả tại bưu điện còn phát 
hiện kịp thời các đối tượng từ trần, không có ở địa phương và loại bỏ được những đối tượng 
bị trùng chính sách, chế độ. “Thời gian đến, hai đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm 
túc phương án chi trả TCXH hàng tháng đảm bảo tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng 
dịch vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân”, ông Binh nói. 

 

 


