
 

Nguồn: Báo Đồng Nai          

Ngày đăng: 22/05/2019 
Mục: Tin tức 

Mở 11 thùng quỹ nhân đạo tại các bưu điện 

Từ ngày 20-5, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh mở 11 thùng quỹ nhân đạo 
tại bưu điện các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa. 

 

Bưu điện tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh mở thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện tỉnh 

Đây là chương trình nằm trong “Tháng Nhân đạo” năm 2019, nhằm gây quỹ giúp đỡ người 
nghèo, người khuyết tật nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân thiên tai và thảm họa 
và cán bộ, nhân viên hệ thống Bưu điện các cấp không may gặp rủi ro đột xuất... 

Định kỳ từ 3- 6 tháng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu điện, nơi đặt Thùng Quỹ tổ 
chức mở thùng quỹ theo quy trình mở thùng, kiểm kê tiền, bàn giao cho Hội. Bên cạnh đó, 
trong “Tháng Nhân đạo”, Bưu điện tỉnh sẽ vận động cán bộ, nhân viên hệ thống bưu điện các 
cấp tham gia hưởng ứng các hoạt động như: hiến máu nhân đạo, đăng ký hiến mô, tạng và 
nhắn tin ủng hộ chương trình hoạt động nhân đạo khác do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát 
động. 



 

Nguồn: Truyền hình Điện Biên       

Ngày đăng: 22/05/2019 
Mục: Tin tức     

Giải Cầu lông công nhân, viên chức, lao động tỉnh Điện Biên lần thứ 21, năm 2019 : Bưu 
Điện tỉnh, Tp. Điện Biên Phủ đoạt cúp nhất toàn đoàn 

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng và quyết liệt giải Cầu lông công nhân, viên chức, 
lao động tỉnh Điện Biên lần thứ 21, năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Chiều ngày 
22/5/2019, Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết, trao giải cho vận động viên và các đoàn 
tham dự giải. 

 

Trận Chung kết đôi nam nữ nhóm 3 diễn ra kịch tính giữa đôi VĐV 
Bưu Điện tỉnh và Tp. Điện Biên Phủ. 

  

Tham gia giải Cầu lông công nhân, viên chức, lao động tỉnh Điện Biên lần thứ 21, năm 2019 
có 49 đoàn với trên 270 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, người lao 
động công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.  

Kết thúc các nội dung thi đấu Ban tổ chức đã trao 79 giải thưởng cho các vận động viên đoạt 
giải Nhất - Nhì  - Ba và trao 2 giải toàn đoàn cho đại diện khối huyện, thị, thành phố và khối 
các sở ban ngành. 

Một số hình ảnh tổng kết, trao giải cho vận động viên và các đoàn tham dự giải Cầu lông công 
nhân, viên chức, lao động tỉnh Điện Biên lần thứ 21, năm 2019. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Đắk Lắk 

Ngày đăng: 23/05/2019 
Mục: Tin tức 

Chi trả dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống bưu điện 

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4061/UBND-NNMT, gửi Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 858/BĐĐL-KHKD, ngày 
10/5/2019 của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk về việc báo cáo đề xuất triển khai dịch vụ môi trường 
rừng qua hệ thống bưu điện. 

Theo đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 
sở, ngành đơn vị liên quan, nghiên cứu, xem xét đề nghị của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk tại văn 
bản nêu trên, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy định. 



 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh        

Ngày đăng: 23/05/2019 
Mục: Tin tức     

Nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích 

Sáng 23/5, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) 
phối hợp tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Từ năm 2010, Hà Tĩnh bắt đầu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng 
thông tin điện tử hatinh.gov.vn với 6 DVC mức độ 3 thuộc các lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, 
xây dựng, công an, xuất bản. Từ đó đến nay, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều giải pháp, văn bản 
quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính công 
cho người dân, doanh nghiệp. 

Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tính trong 4 
tháng đầu năm 2019, tổng số hồ sơ nộp qua DVC mức độ 3, mức độ 4 đạt 3.504 hồ sơ, tỷ lệ 
8,96%, chưa đảm bảo theo yêu cầu về cải cách hành chính. 

Về nguyên nhân của những hạn chế trong DVCTT, dịch vụ bưu chính công ích, một số đại 
biểu cho rằng: Thực tế, các cơ quan hành chính Nhà nước chưa thực sự thực hiện nghiêm túc 
các quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh đã ban hành về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thiếu chủ động trong công tác vận động, 
tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp; thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, kiểm tra, 
đôn đốc đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp vận hành DVCTT. 

Mặt khác, người dân vẫn có thói quen truyền thống trong giải quyết TTHC là nộp hồ sơ trực 
tiếp tại bộ phận mộ cửa các cấp… 

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến là những giải pháp nâng cao DVCTT, dịch vụ bưu chính công 
ích, trong đó đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước đề xuất tiếp tục đẩy mạnh công tác 
truyền thông, tuyên truyền về lợi ích của các dịch vụ bằng nhiều hình thức; đề nghị các sở, 
ngành tiếp tục cập nhật, hiệu chỉnh bộ TTHC theo hướng đơn giản, phù hợp với các giao dịch 
điện tử; 

Bưu điện tỉnh cần chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận và trả kết quả bưu chính công ích, chủ động 
phối hợp tổ chức nâng cao năng lực cho nhân viên về nghiệp vụ tiếp nhận, trả kết quả giải 
quyết TTHC nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và thuận tiện và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu 
của tổ chức, cá nhân; nâng cấp các hệ thống phần mềm để tránh quá tải, nghẹt mạng hoặc các 
lỗi kỹ thuật khác… 

"Hiến kế" tại hội thảo, đại diện đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích - Bưu điện tỉnh 
cho rằng, cần triển khai đồng bộ việc luân chuyển hồ sơ nội bộ từ xã lên huyện, từ huyện lên 
tỉnh và ngược lại; nên thực hiện DVCTT tại điểm văn hóa xã, nâng cao tỷ lệ thực hiện DVC 
mức độ 3, mức độ 4... 



 

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm hành chính công huyện Thạch Hà đã tiếp nhận 213 hồ sơ 
dịch vụ công mức độ 3, hơn 1.500 lượt bưu chính công ích. 

Tại hội thảo, một số người dân, doanh nghiệp cũng kiến nghị nghiên cứu, rà soát lại để công 
danh mục các thủ tục có áp dụng DVC, ưu tiên những dịch vụ người dân cần; thiết kế giao 
diện dịch vụ dễ hiểu, dễ sử dụng hơn; tạo sự liên kết đa ngành trong DVC; bố trí cán bộ có 
năng lực kiểm tra hồ sơ cần thiết, nội dung các hồ sơ để trả lời ngay cho người dân, doanh 
nghiệp tránh tình trạng trả hồ sơ nhiều lần... 



 

Nguồn: Báo Long An   

Ngày đăng: 23/05/2019 
Mục: Tin tức 

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: Hiệu quả bước đầu 

 Thời gian qua, việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (HS) thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch 
vụ bưu chính công ích bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần giảm thời gian, 
chi phí đi lại của cá nhân, tổ chức, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình 
tham gia giải quyết TTHC của các cơ quan Nhà nước. 

Tiện lợi và văn minh 

Bưu điện tỉnh Long An hiện đảm nhận nhiệm vụ, từng bước trở thành “cánh tay nối dài” của 
chính quyền trong cải cách TTHC theo tinh thần Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, ngày 
19/10/2016 của Chính phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công ích và 
Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Theo đó, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đầu tư, sửa 
chữa, nâng cấp các điểm giao dịch; bổ sung trang thiết bị hiện đại; không ngừng cải tiến, đơn 
giản hóa quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian toàn trình bưu gửi. 

Giám đốc Bưu điện tỉnh - Ôn Thị Kim Hồng cho biết, Bưu điện tỉnh đã tổ chức tập huấn, ban 
hành những văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho nhân viên các điểm cung cấp dịch vụ; 
đồng thời, niêm yết đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cung ứng dịch vụ: Kệ mica, 
standee (tiếng Việt), bảng cước dịch vụ, quy định chất lượng dịch vụ, danh mục tài liệu nhận 
HS, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Để thực hiện các TTHC qua bưu điện, 
người dân, tổ chức, doanh nghiệp truy cập vào cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan hành 
chính liên quan đến lĩnh vực mình cần thực hiện hoặc có thể đến bưu cục gần nhất để nhân 
viên bưu điện tư vấn, hỗ trợ trong việc chuẩn bị HS. 

Sau khi có bộ HS đầy đủ và hoàn chỉnh, cá nhân, tổ chức đến bưu cục bất kỳ đăng ký dịch vụ 
tiếp nhận HS và trả kết quả giải quyết TTHC. Tại đây, nhân viên bưu điện có nhiệm vụ phối 
hợp cùng khách hàng kiểm tra bảo đảm HS hợp lệ và tiến hành niêm phong HS, đồng thời cập 
nhật các thông tin liên quan vào phần mềm của bưu điện. HS hợp lệ sẽ được nhân viên bưu 
điện chuyển đến các cơ quan hành chính giải quyết theo yêu cầu của khách hàng. Đến ngày 
hẹn của cơ quan giải quyết TTHC, nhân viên bưu điện sẽ đến nhận kết quả, lập biên bản giao 
nhận HS và nhanh chóng chuyển phát chính xác, an toàn kết quả đến tận nhà khách hàng. 

Năm 2018, bình quân mỗi tháng, Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả 14.600 HS. Tiện ích 
của dịch vụ này mang lại không chỉ giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại mà 
còn góp phần hạn chế tiêu cực, sách nhiễu trong giải quyết TTHC. 

Bà Nguyễn Thị Sáu (xã Long Trạch, huyện Cần Đước) bộc bạch: “Từ khi có dịch vụ tiếp 
nhận và trả kết quả HS TTHC qua bưu điện, tôi thấy vô cùng tiện lợi, không còn phải mất 
nhiều thời gian, công sức trực tiếp đến bộ phận “một cửa” làm TTHC. Hiện nay, tôi chỉ cần 
đến bưu cục gần nhất đăng ký, thậm chí ngồi ở nhà liên hệ, sau đó có nhân viên đến tận nơi 
hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HS đúng theo giấy hẹn”. 

Còn lắm khó khăn 

Chất lượng dịch vụ ngày càng được bảo đảm, chưa phát sinh trường hợp bị mất, thất lạc, hư 
hỏng hoặc ảnh hưởng đến nội dung bên trong HS của khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay, số 
lượng tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua bưu chính công ích không nhiều, chưa phát huy hết 
mạng lưới vốn có của ngành bưu điện. 

Theo thống kê của Bưu điện tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh có 89% sản lượng HS là chiều trả kết 
quả của các sở, ngành trong tỉnh; 11% sản lượng HS vừa nhận, vừa phát HS. Riêng tại Trung 



tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, HS tiếp nhận qua bưu chính công ích là 1.300 HS, chiếm 
3%; trả kết quả hơn 7.300 HS, chiếm 18% số lượng của TTHC. Quí I-2019, số lượng HS tiếp 
nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích có tăng hơn (khoảng 25%), tuy nhiên, vẫn còn rất 
thấp so với số lượng HS của toàn tỉnh, nhất là HS hai chiều tiếp nhận và trả kết quả. 

Trưởng phòng Nội vụ huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi cho rằng, phần lớn người dân vẫn có 
thói quen đến trực tiếp các cơ quan giải quyết TTHC để thực hiện, tâm lý còn e ngại; sợ mất 
giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ và chưa quen khi đến bưu điện để gửi HS và nhận kết quả 
TTHC. Một số TTHC có yêu cầu cao về mặt HS, người dân vẫn muốn gặp trực tiếp cơ quan 
giải quyết TTHC để được tư vấn. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền đến từng người 
dân tại một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa được sâu, rộng nên người dân chưa biết đến dịch vụ 
để sử dụng. 

“Việc tiếp nhận HS qua mạng còn hạn chế, một phần do nhân viên bưu điện chưa thành thạo, 
chuyên nghiệp. Đặc biệt, thời gian qua, đội ngũ lao động tại các bưu điện cấp huyện có sự 
biến động và chưa được đào tạo chuyên môn kịp thời. Mặt khác, còn một số nơi công tác phối 
hợp chưa tốt với cơ quan giải quyết TTHC” - bà Ôn Thị Kim Hồng đánh giá. 

Thí điểm bưu điện văn hóa xã tham gia “một cửa” 

Mô hình này hiện nay được một số tỉnh, thành trong cả nước triển khai, thực hiện với phương 
châm giải quyết TTHC thân thiện, hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân 
thiện, phục vụ. Bưu điện tỉnh đề xuất lãnh đạo tỉnh cho chủ trương thí điểm bưu điện văn hóa 
xã tham gia tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Qua đó, góp phần khai thác tối ưu mạng bưu 
chính công cộng trong bối cảnh cả nước tinh giản biên chế, theo hướng không giảm các đầu 
mối công việc mà giảm số lượng người. 

Theo bà Ôn Thị Kim Hồng, Bưu điện tỉnh sẽ ưu tiên bố trí bộ phận “một cửa” tại các trụ sở 
bưu điện đáp ứng được tiêu chí có vị trí giao thông thuận lợi, dễ tìm kiếm, dễ nhận dạng. 
Nhân viên bưu điện xã tham gia hỗ trợ HS, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” 
các cấp với những công việc cụ thể: Hướng dẫn TTHC, kiểm tra thành phần HS, tiếp nhận 
HS, thu phí, lệ phí theo quy định; cập nhật thông tin HS vào phần mềm, ghi chép phiếu hẹn, 
phiếu giao nhận HS và sổ theo dõi theo quy định,... Qua đó, từng bước thực hiện chuyển giao 
dần công việc của cán bộ, viên chức tiếp nhận HS và trả kết quả thuộc biên chế các phòng, 
ban chuyên môn được cử đến làm việc cho nhân viên bưu điện; thực hiện và thay thế theo tinh 
thần đơn giản trước, phức tạp sau, những nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước 
không nhất thiết phải thực hiện. 

 

Nhân viên bưu điện xã có thể tham gia hỗ trợ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 
bộ phận “một cửa” 

Nhằm chủ động trong việc đáp ứng các yêu cầu trong việc chuyển giao nhiệm vụ, hiện nay, 
Bưu điện tỉnh thực hiện rà soát, lựa chọn, đào tạo lại và bố trí lao động phù hợp, sẵn sàng thực 



hiện nhiệm vụ khi được giao; các điểm giao dịch, bưu điện văn hóa xã đã và đang tiếp tục 
được cải tạo, sửa chữa khang trang; các phần mềm quản lý được nâng cấp; nghiên cứu các 
tuyến đường thư sao cho dày hơn, đáp ứng tốt yêu cầu nhanh chóng, chính xác, an toàn và 
tiện lợi. 

Việc tiếp nhận HS, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bước đầu tạo 
sự hài lòng của doanh nghiệp, công dân. Qua đó, góp phần tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả 
trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./. 

Để thực hiện các thủ tục hành chính qua bưu điện, người dân, tổ chức, 
doanh nghiệp truy cập vào cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan hành 
chính liên quan đến lĩnh vực mình cần thực hiện hoặc có thể đến bưu cục 
gần nhất để nhân viên bưu điện tư vấn, hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ”. 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Long An - Ôn Thị Kim Hồng 

 



 

Nguồn: Lao động xã hội   

Ngày đăng: 22/05/2019 
Mục: Tin tức   

Quảng Ninh: Hướng dẫn thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp cấp ưu đãi người có công 
qua hệ thống Bưu điện 

Ngày 22/5, tại thành phố Hạ Long, Sở Lao động – TBXH Quảng Ninh phối hợp với Bưu điện 
tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp cấp ưu đãi người 
có công qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn huyện Đầm Hà, thị xã Quảng Yên, thành phố 
Cẩm Phả. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị 
Tham dự hội nghị có các đồng chí Vũ Văn Thông - Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH; 
Hoàng Hồ Hải - Giám đốc Bưu điện tỉnh; Đinh Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố 
Cẩm Phả; Lê Bình Phượng - Phó chủ tịch UBND huyện Đầm Hà. Cùng cán bộ các phòng 
chuyên môn thuộc Sở Lao động – TBXH, Bưu điện tỉnh, Phòng Lao động – TBXH, Bưu điện 
các địa phương được triển khai thí điểm. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Văn Thông - Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH cho 
biết: Việc thực hiện các dịch vụ công là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực 
của nền hành chính; đây là vấn đề hiện nay Trung ương và tỉnh rất quan tâm chỉ đạo triển khai 
thực hiện ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực người có công. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao 
động – TBXH về việc thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ 
thống Bưu điện”, tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn 3 địa phương là Đầm Hà, Quảng Yên và Cẩm 
Phả để triển khai thí điểm, trong khoảng thời gian 12 tháng, kể từ tháng 6/2019. Ông Vũ Văn 
Thông đề nghị các cơ quan chuyên phải hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai đạt kết 
quả cao nhất. 

Tại hội nghị ông Hoàng Hồ Hải - Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, thời gian qua Bưu điện 
tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ bưu chính 
công ích đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Đến nay, dịch vụ này đã 
mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, từng bước góp phần hiện đại hóa nền 
hành chính công của tỉnh. Với những kinh nghiệm đó, Bưu điện tỉnh cam kết sẽ thực hiện với 
hiệu quả cao nhất việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện. 

Tại hội nghị, cán bộ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – TBXH, Bưu điện 
tỉnh đã hướng dẫn quy trình, thủ tục về công tác chi trả trợ cấp kinh phí ưu đãi người có công 
qua dịch vụ bưu điện và lưu ý những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đối tượng 
và thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. Theo đó: Nội dung chi trả các 
khoản trợ cấp bao gồm: (1) Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi Người có công 1 lần, gồm: Các 



khoản trợ cấp 1 lần theo chế độ thường xuyên; Mai táng phí; Trợ cấp một lần khi báo tử Liệt 
sỹ; Các khoản trợ cấp 1 lần khác từ nguồn kinh phí trợ cấp ưu đãi người có công với cách 
mạng được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội chi trả. (2) Chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công hàng tháng, gồm: 
 Người có công với cách mạng và thân nhân; Người phục vụ; Người hưởng theo các Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ, gồm: 142/2008/QĐ-TTg, 53/2010/QĐ-TTg, 
62/2011/QĐ/TTg; Trợ cấp tiền tuất hàng tháng. (3) Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi hàng năm 
gồm: Thờ cúng Liệt sỹ; Điều dưỡng tại gia đình; Trang cấp, dụng cụ chỉnh hình; Hỗ trợ ưu 
đãi Học sinh sinh viên; Quà Ngày 27/7 và Tết nguyên đán của Chủ tịch nước, của Tỉnh; Tiền 
ăn thêm ngày lễ tết đối với TBB nặng… (4) Trợ cấp hàng tháng, 1 lần đối với các đối tượng 
chính sách khác theo quy định của pháp luật. 

Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố Cẩm Phả, 
UBND huyện Đầm Hà, Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH, Lãnh đạo Bưu điện và Lãnh đạo 
UBND cấp xã, cán bộ nghiệp vụ có liên quan. 

Kết luận tại hội nghị, ông Vũ Văn Thông đề nghị: Để việc thí điểm chi trả trợ cấp cấp ưu đãi 
người có công qua hệ thống Bưu điện đạt hiệu quả cao, các địa phương làm cần tốt công tác 
tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể người dân và các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa 
phương được biết và hiểu mục đích, ý nghĩa của việc chi trả qua bưu điện. Việc thực hiện chi 
trả qua dịch vụ bưu điện phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định. Tăng cường 
công tác kiểm tra trong quá trình thực hiện. Các cơ quan cần phối kết hợp chặt chẽ trong quá 
trình thực hiện, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Sau thời gian thí 
điểm phải tổng kết, đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai trên địa bàn toàn tỉnh 
trong giai đoạn tiếp theo./. 

 


