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Thành phố thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây dựng nền hành 
chính công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. 
Bắt đầu từ tháng 5/2019, UBND thành phố thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có 
công theo “Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa.” 

Có mặt tại điểm Bưu điện văn hóa của phường An Hoạch từ sáng sớm, chứng kiến không khí 
chuẩn bị chu đáo của đội ngũ nhân viên Bưu điện thành phố để đón những đối tượng đầu tiên 
đến nhận chế độ ưu đãi của nhà nước đối với họ. Mặc dù công việc không phải là mới nhưng 
tính chất là đối tượng được chi trả trực tiếp lại hoàn toàn khác so với những công việc mà 
nhân viên Bưu điện đang phục vụ đó là những người có công với cách mạng. Với cách đón 
tiếp ân cần, chu đáo và khoa học phần lớn những đối tượng đến nhận trợ cấp ưu đãi đều rất 
hài lòng, phấn khởi. 

 

Cán bộ Bưu điện thành phố thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công tại bưu điện 
văn hóa phường An Hoạch. 

Theo báo cáo của phòng Lao động thương binh và xã hội cho biết, tính đến tháng 4/2019  trên 
địa bàn thành phố Thanh Hóa có 8270 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng 
kinh phí là 14,5 tỉ đồng/tháng. Để đảm bảo công tác triển khai, tổ chức thực hiện chi trả trợ 
cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn 
thành phố kể từ tháng 5/2019 đạt kết quả tốt, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành 
phố – đơn vị trực tiếp quản lý đã ký kết hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu 
đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện và thực hiện chi trả từ tháng 5/2019. 
 Hàng tháng đơn vị này có nhiệm vụ bàn giao danh sách hưởng trợ cấp, tổng hợp  báo tăng, 
giảm và chuyển kinh phí cho Bưu điện thành phố đúng thời hạn theo quy định. Thành phố ưu 



tiên thực hiện chi trả kinh phí Người có công từ ngày 1 đến 5 hàng tháng. Cùng với đó, đơn vị 
còn có nhiệm vụ kiểm tra và giám sát Bưu điện trong việc triển khai công tác chi trả trợ cấp 
ưu đãi người có công với cách mạng.Tổng hợp quyết toán với Ngân sách Nhà nước theo quy 
định hiện hành. 

Riêng đối với Bưu điện thành phố – đơn vị trực tiếp thực hiện chi trả theo hợp đồng phối hợp 
với phòng Lao động thương binh và xã hội đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, các điều kiện 
cần thiết và cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện cung ứng dịch vụ. Tổ chức công tác 
chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng cho các đối tượng tại các điểm 
chi trả theo danh sách do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố cung cấp đúng 
ngày, đúng thời gian quy định. Đặc biệt đối với người hưởng trợ cấp bị đau ốm nặng, già yếu 
không đi lại được đang có mặt tại địa phương thì cán bộ chi trả Bưu điện phối hợp với cán bộ 
chính sách xã hội để chi trả trực tiếp đến tận tay đối tượng. 

Việc thực hiện chủ trương chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua hệ 
thống Bưu điện theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thanh Hóa là việc làm cần thiết nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và 
dịch vụ công, xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, theo chủ 
trương của Đảng và Nhà nước. 

Thu Hiền 
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Hôm nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động 

Hôm nay 6-5-2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động tại 
tầng 1 và tầng 2, tòa nhà Bưu điện tỉnh (số 3, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, TP. Bến Tre). 

Thông báo số 104 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (ngày 23-4-2019), nêu rõ: các sở, ban, 
ngành tỉnh sẽ chuyển toàn bộ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết về Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Các sở cử 
công chức một cửa trực tiếp đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Được biết, Trung tâm sẽ thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ của 16 sở, ban, ngành tỉnh gồm: 
Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và 
Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp. Thủ trưởng các cơ quan, 
tổ chức niêm yết thông báo tại trụ sở cơ quan và thông tin, hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến 
nộp hồ sơ tại trung tâm. 

C. Trúc 
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LONG HỒ: 4 tháng, vận động tham gia BHXH tự nguyện đạt 113% kế hoạch năm 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và đối thoại trực tiếp với người dân ở từng địa 
phương nên số lượng người tham gia BHXH tự nguyện ở huyện Long Hồ ngày càng 
tăng và hiện đang đứng đầu các địa phương trong tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, số 
người tham gia BHXH tự nguyện ở huyện Long Hồ là 565 người, đạt 113% kế hoạch 
được giao cả năm. 

 

BHXH huyện Long Hồ kết hợp với Bưu điện huyện tuyên truyền chính sách BHXH tự 
nguyện tại xã Thạnh Quới sáng 25/4 

Thời gian qua, BHXH huyện Long Hồ kết hợp với Bưu điện tỉnh Vĩnh Long và Bưu điện 
huyện Long Hồ tổ chức tuyên truyền bằng hình thức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với các đơn 
vị, người lao động tại các doanh nghiệp, cán bộ ở cơ sở và người dân tại các xã- thị trấn nhằm 
thông tin tuyên truyền sâu rộng, trực tiếp đến cán bộ ở cơ sở và người dân về ý nghĩa, quyền 
lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của Luật BHXH. 

Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh Vĩnh Long và huyện Long Hồ đã trình bày 
những điểm cơ bản về Luật BHXH, quy định về đối tượng, quyền lợi, mức đóng khi tham gia 
BHXH tự nguyện. 

Thông qua đối thoại, tạo điều kiện cho chủ sử dụng lao động, người lao động, cán bộ cơ sở và 
người dân phản ánh kịp thời những khó khăn thi tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời giải 
thích, hướng dẫn cho đối tượng biết hồ sơ, thủ tục khi tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo 
quyền lợi cho người tham gia theo quy định. 

HỒNG NAM  
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Bưu điện Quỳnh Lưu trao thưởng chương trình Lộc xuân Kỷ Hợi – Thuận lợi cả năm 

Sáng ngày 5/5/2019, Bưu điện tỉnh Nghệ An phối hợp với Bưu điện huyện Quỳnh Lưu tổ chức 
lễ trao thưởng chương trình “Lộc xuân Kỷ Hợi – Thuận lợi cả năm”. 

Nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi, Tổng công ty Bưu điện Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ngân 
hàng Bưu điện Liên Việt triển khai chương trình quay số trúng thưởng đối với dịch vụ tiết 
kiệm bưu điện trên toàn hệ thống từ ngày 5/1 – 5/4/2019. Trong thời gian khuyến mại, mỗi 
khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm sẽ được cấp một mã số dự thưởng với số lượng mã số phụ 
thuộc vào số tiền và kỳ hạn gửi. 

 

Đại diện Bưu điện Quỳnh Lưu trao giải khuyến khích cho các khách hàng 

 



 

Đại diện bưu điện Quỳnh Lưu trao giải 3 cho khách hàng Trần Văn Dũng 

 

Cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị hơn 2,6 tỷ đồng. Nghệ An là một trong những tỉnh có 
nhiều khách hàng trúng thưởng nhất, với 61 giải thưởng, trong đó có 2 giải Nhì, mỗi giải 1 
lượng vàng SJC trị giá 36,5 triệu đồng; 8 giải Ba, mỗi giải 1 chỉ vàng SJC trị giá 3.650.000 
đồng và 50 giải khuyến khích, mỗi giải là một số tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng. Riêng huyện 
Quỳnh Lưu đợt này có 1 khách hàng được giải Ba là anh Trần Văn Dũng, ở xã Quỳnh Thuận 
và 4 khách hàng được giải khuyến khích. 

 

Bà Nguyễn Thị Hải Anh – giám đốc Bưu điện Quỳnh Lưu gửi lời tri ân đến quý khách 
hàng 

 

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo Bưu điện huyện Quỳnh Lưu bà 
Nguyễn Thị Hải Anh – Giám đốc Bưu điện đã gửi lời tri ân tới khách hàng và cam kết sẽ tiếp 
tục đồng hành cùng khách hàng trong thời gian tiếp theo và hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận 
được những tình cảm quý báu của quý khách hàng trong các chương trình sau cũng như trong 
mọi hoạt động kinh doanh của Bưu điện và Ngân hàng.  



 


