
 

Nguồn: Lao động xã hội  

Ngày đăng: 26/09/2019 
Mục: Tin tức     

Quảng Trị: Chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 20 nghìn người có công qua hệ thống 
bưu điện 

Theo Sở Lao động – TBXH Quảng Trị, hiện toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi 
người có công qua hệ thống Bưu điện cho hơn 20 nghìn đối tượng với tổng kinh phí trên 32 tỷ 
đồng. 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động – TBXH về việc mở rộng thí điểm chi trả cấp ưu đãi 
người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện, ngày 17/12/2018, UBND tỉnh Quảng 
Trị ban hành Quyết định 2952/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có 
công qua hệ thống bưu điện, thời gian bắt đầu thực hiện chi trả từ ngày 1/1/2019 tại tất cả 141 
xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

Theo Đề án, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu quản lý thực hiện chi trả đúng người, đúng chế 
độ, đúng thời gian quy định đến tận tay người hưởng; đảm bảo an toàn về tiền mặt trên đường 
vận chuyển, tại nơi chi trả và phương án bảo quản tiền mặt qua đêm; quản lý chặt chẽ, chính 
xác tình hình biến động đối tượng hưởng chế độ hàng tháng, hàng quý; chấp hành đúng chế 
độ kế toán, báo cáo thanh quyết toán và quản lý lưu giữ chứng từ kế toán theo quy định; cung 
cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ chi trả khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước có 
thẩm quyền. 

 

Ảnh minh họa 

Đối với mạng lưới các điểm chi trả phải đảm bảo thời gian phục vụ từ ngày 5 – 15 hàng 
tháng, được thực hiện tại các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa, nhà văn hóa xã, phường, thị 
trấn; phải đáp ứng được các điều kiện về an toàn quỹ, điều chuyển dòng tiền, chuyên môn 
phục vụ, địa điểm phục vụ có vị trí giao thông thuận tiện cho việc đi lại và cự ly không xa hơn 
các điểm chi trả trước đây, trang thiết bị phục vụ đảm bảo thuận lợi cho người hưởng. 

Riêng với các trường hợp người tàn tật không đi lại được, người già yếu, ốm đau…, cán bộ 
bưu điện sẽ phục vụ chi trả tiền trợ cấp trực tiếp tại địa chỉ và nhà đối tượng; trường hợp đối 
tượng không đến lĩnh tiền trợ cấp hoặc cán bộ đến chi trả tại nhà (từ 2 lần trở lên) nhưng 
không có người nhận, cán bộ chi trả phải có trách nhiệm phối hợp với Phòng Lao động – 
TBXH, UBND cấp xã tìm hiểu nguyện nhân để làm các thủ tục cắt giảm, tạm dừng hoặc 
chuyển sang tháng sau. Phương thức chi trả qua bưu điện cũng quy định trách nhiệm bồi hoàn 



của cơ quan bưu điện khi có thất thoát, tách bạch giữa công tác quản lý, xác lập đối tượng với 
công tác chi trả, phòng ngừa khả năng trục lợi trong quá trình chi trả; bưu điện có thể kết hợp 
phương án chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với chi trả lương hưu và bảo trợ xã hội 
hàng tháng vào một lần nhằm giúp người được hưởng không phải đi lại nhiều lần. 

Bà Lê Thị Hà Nhung, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Trị, cho biết: Ngay sau khi có Quyết 
định số 2952/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh và Sở Lao động - TBXH đã khẩn 
trương xây dựng kế hoạch liên ngành giữa hai đơn vị để triển khai thực hiện. Bưu điện đã 
phối hợp tổ chức tập huấn quy trình chi trả chế độ ưu đãi người có công qua hệ thống bưu 
điện cho 150 nhân viên chi trả trong tháng 12/2018; phân công cán bộ hỗ trợ các đơn vị trong 
kỳ chi trả tháng 1/2019 (chi trả tháng 1 và tháng 2/2019)... Hiện nay, phạm vi chi trả được 
Bưu điện tỉnh thực hiện tại 141 xã, phường, thị trấn; các điểm chi trả là cơ sở vật chất của 
Bưu điện (các bưu cục cấp 1, 2, 3), điểm bưu điện văn hóa xã gần với các điểm chi trả cũ và 
hội trường của UBND xã, phường, thị trấn; các điểm đều có từ 1 - 2 bàn chi trả với tổng nhân 
lực là 148 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Công tác vận chuyển và bảo quản tại quỹ 
của Bưu điện huyện và cất giữ trong két sắt, được tăng cường công tác bảo vệ (tăng nhân lực 
bảo vệ) hoặc thuê lực lượng công an bảo vệ bên ngoài; trong ngày chi trả, tiền được vận 
chuyển đến điểm chi trả bằng phương tiện ô tô. 

Tính đến hết tháng 8/2019, Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã tri trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 
trên 160.000 lượt đối tượng người có công với tổng số tiền hơn 250 tỷ đồng; trung bình mỗi 
tháng chi trở hơn 20 nghìn đối tượng với tổng kinh phí trên 32 tỷ đồng. 

Qua đánh giá sơ bộ, công tác chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mang qua 
hệ thống bưu điện ở Quảng Trị bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện 
tốt chủ trương, chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước… 



 

Nguồn: BHXH Tuyên Quang   

Ngày đăng: 26/09/2019 
Mục: Tin tức    

Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức hội nghị truyền 
chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Ngày 24/9/2019, BHXH huyện Yên Sơn phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức tuyên 
truyền chính sách BHXH tự nguyện cho 50 lao động tự do, hộ nông dân chưa tham gia 
BHXH trên địa bàn xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

 

Quang cảnh hội nghị 

          Dự các Hội nghị có lãnh đạo BHXH huyện và lãnh đạo Bưu điện huyện Yên Sơn; cấp ủy, 
chính quyền, các tổ chức đoàn thể và 50 lao động tự do, hộ nông dân chưa tham gia BHXH trên 
địa bàn xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

         Theo đó, các đại biểu được tuyên truyền về những lợi ích mà BHXH tự nguyện mang 
lại, như: Người tham gia đóng BHXH tự nguyện đủ 20 năm trở lên sẽ được hưởng lương hưu 
khi 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi với nữ; được cấp thẻ BHYT khi đến tuổi hưởng lương hưu; 
người tham gia BHXH tự nguyện đóng đủ 60 tháng và đang nhận lương hưu khi mất sẽ được 
nhận mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở; được hưởng trợ cấp tuất một lần; hạn mức hỗ 
trợ của nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cho hộ nghèo, cận nghèo... 

        Tại hội nghị, cán bộ hai đơn vị đã tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn đăng 
ký thủ tục tham gia BHXH tự nguyện. 

       Thông qua hội nghị giúp cho nhân dân nhận thức rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH; tạo sự thống nhất và đồng thuận 
cao đối với việc triển khai thực hiện chính sách tại cơ sở./. 

BBT 

 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Hoài Đức       

Ngày đăng: 26/09/2019 
Mục: Tin tức   

Hoài Đức tổ chức tuyên truyền BHXH tự nguyện tại xã Kim Chung 

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2019, nhằm phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện, vừa qua, Bưu điện huyện Hoài Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện, 
UBND xã Kim Chung tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người 
dân trên địa bàn xã. 

 

Tại hội nghị, người dân xã Kim Chung đã được nghe tuyên truyền viên của Bưu điện thành 
phố và BHXH huyện giới thiệu, phổ biến các nội dung của chính sách BHXH tự nguyện đồng 
thời có những ví dụ minh họa cụ thể gắn liền với cuộc sống đối với các chế độ và quyền lợi 
được hưởng. Hội nghị cũng dành thời gian để nhân dân nêu ý kiến, trao đổi những thắc mắc 
liên quan tới BHXH tự nguyện và được lãnh đạo BHXH huyện giải đáp chi tiết, đầy đủ.  

Qua hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, người dân nhận thức rõ được rõ nét hơn về 
chính sách BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia, 
được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng 
các chế độ theo quy định. Người dân tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu theo 
quy định; được trợ cấp một lần và chế độ tử tuất; được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT khi 
nghỉ hưu và hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh như những người tham gia BHXH bắt buộc. 
Đặc biệt, loại hình bảo hiểm này có nhiều ưu việt trong việc giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về 
già, giúp bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động....Đây là 
hình thức bảo hiểm với nhiều ưu việt, giúp những đối tượng lao động tự do, người dân khu 
vực nông thôn... khi tham gia sẽ giảm bớt khó khăn và có ưu điểm vượt trội hơn khi gửi tiết 
kiệm. Đồng thời chính sách này cũng thể hiện sự tích cực, chủ động của người lao động về 
vấn đề tự an sinh cho chính bản thân mình, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội. 

Số người tham gia loại hình BHXH tự nguyện hiện nay trên địa bàn xã Kim Chung và trên địa 
bàn huyện vẫn còn thấp. Toàn huyện hiện có 840 trường hợp tham gia, trong đó xã Kim 
Chung có 54 người tham gia BHXH tự nguyện. Ngay sau hội nghị, cũng đã có 16 người đăng 
ký tham gia BHXH tự nguyện, gấp 3,5 lần năm 2018. Đây thực sự  là một kết quả rất đáng 
phấn khởi. 



Dự kiến trong tháng 10, Bưu điện và BHXH huyện Hoài Đức tiếp tục phối hợp cùng UBND 
xã Song Phương và UBND xã Dương Liễu tổ chức Hội nghị tuyên truyền. Tích cực phối hợp 
với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm phổ biến các quy định mới, 
các chính sách ưu đãi khi tham gia BHXH tự nguyện, giúp người dân hiểu rõ được quyền lợi 
khi tham gia BHXH tự nguyện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh 
xã hội  trên địa bàn huyện, hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện mà HĐND huyện 
đã giao năm 2019./. 

  



 

Nguồn: infonet   

Ngày đăng: 27/09/2019 
Mục: Tin tức     

Bưu điện chuyển phát 18.000 vé trận Việt Nam - Malaysia trên toàn quốc 

Từ ngày 27/9 đến ngày 7/10, hơn 18.000 vé xem trận Việt Nam - Malaysia thuộc vòng 
loại World Cup 2022 (diễn ra vào ngày 10/10) sẽ bắt đầu được Bưu điện Việt Nam 
chuyển phát tới tận tay người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên vé bóng đá được chuyển phát 
trên quy mô toàn quốc. 

Trên cơ sở dữ liệu bán vé online do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cung cấp (gồm tên 
khách hàng, địa chỉ, số điện thoại...), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ 
thực hiện chuyển phát vé tới người hâm mộ tại 63 tỉnh, thành phố. 

 

Nhân viên bưu điện phân loại vé theo từng khu vực để chuyển phát vé. 

Đối với những trường hợp Vietnam Post đã liên hệ thực hiện phát vé nhưng khách hàng 
không bố trí nhận vé trong thời gian quy định, vé sẽ được chuyển lại về VFF. VFF sẽ thực 
hiện phát vé chuyển hoàn của Bưu điện tới khách hàng vào ngày 9/10. 

Khi nhận vé, ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân khớp với 
số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đã đăng ký khi mua vé; người nhận cần 
kiểm tra kỹ các thông tin về số lượng vé, loại vé và ký vào sổ xác nhận của Bưu điện. 

Khách hàng không thể nhận vé có thể ủy quyền cho người khác nhận hộ. Tuy nhiên, người 
nhận hộ phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người đăng ký mua 
vé, đồng thời nộp bản photo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người nhận hộ 
cho nhân viên Bưu điện. 



 

Đội ngũ bưu tá của Bưu điện Việt Nam thực hiện chuyển phát vé đến tận tay những người 
hâm mộ. 

Ngay đêm 26/9, Vietnam Post đã bố trí các nhân viên thực hiện việc phân chia chính xác từng 
loại vé, số lượng vé tương ứng với từng khách hàng tại từng địa phương nhằm tránh tình trạng 
chuyển nhầm địa chỉ. 

Đã nhiều lần chuyển phát vé bóng đá trong thời gian ngắn, nhưng đây là lần phát vé bóng đá 
đầu tiên trên quy mô cả nước, Bưu điện Việt Nam sẽ huy động hơn 500 bưu tá để làm nhiệm 
vụ này. 

Được biết, số lượng vé lớn nhất vẫn tập trung ở Hà Nội.  



 

Nguồn: Sài Gòn giải phóng    

Ngày đăng: 27/09/2019 
Mục: Tin tức    

Bắt đầu chuyển phát 18.000 vé trận Việt Nam - Malaysia đến tay người hâm mộ 

Từ ngày 27-9 đến ngày 7-10, 18.000 vé trận bóng đá Việt Nam - Malaysia sẽ được Bưu 
điện Việt Nam chuyển phát đến tận tay người hâm mộ đã đăng ký mua online thành 
công 

Sáng nay 27-9, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, hơn 18.000 vé xem trận trận Việt 
Nam - Malaysia vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10-10 tới sẽ bắt đầu được Vietnam Post 
chuyển phát tới tận tay người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên vé bóng đá được chuyển phát trên 
quy mô toàn quốc. 

 

Nhân viên Vietnam Post tiến hành phân loại vé theo từng khu vực để chuyển phát đến tay 
người mua. Ảnh: VNP 

Theo đó, trên cơ sở dữ liệu bán vé online do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF cung cấp 
(bao gồm tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại...), Vietnam Post sẽ thực hiện chuyển phát vé 
tới người hâm mộ tại 63 tỉnh, thành phố từ 27-9 đến ngày 7-10-2019. 

Đối với những trường hợp Vietnam Post đã liên hệ thực hiện phát vé nhưng khách hàng 
không bố trí nhận vé trong thời gian quy định, vé sẽ được chuyển lại về VFF. 

VFF sẽ thực hiện phát vé chuyển hoàn của Vietnam Post tới khách hàng vào ngày 9-10. 

Khi nhận vé, ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân khớp với 
số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đã đăng ký khi mua vé, người nhận cần 
kiểm tra kỹ các thông tin về số lượng vé, loại vé và ký vào sổ xác nhận của Vietnam Post. 

Khách hàng không thể nhận vé có thể ủy quyền cho người khác nhận hộ. Tuy nhiên, người 
nhận hộ phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người đăng ký mua 
vé, đồng thời nộp bản photo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người nhận hộ 
cho nhân viên bưu điện. 



 

500 bưu tá của Vietnam Post được huy động để thực hiện  việc chuyển vé đến tay người hâm 
mộ trên quy mô toàn quốc. Ảnh: VNP  

 

Ngay đêm 26-9, Vietnam Post đã bố trí các nhân viên thực hiện việc phân chia chính xác từng 
loại vé, số lượng vé tương ứng với từng khách hàng tại từng địa phương nhằm tránh tình trạng 
chuyển nhầm địa chỉ. 

Đây là lần phát vé bóng đá đầu tiên trên quy mô cả nước, nên Vietnam Post sẽ huy động hơn 
500 bưu tá để làm nhiệm vụ này. Với kinh nghiệm nhiều năm chuyển phát vé bóng đá trong 
thời gian ngắn, nên Vietnam Post đảm bảo sẽ chuyển  phát an toàn hơn 18.000 vé tới tận địa 
chỉ người hâm mộ yêu cầu. 

Được biết, số lượng vé lớn nhất vẫn tập trung ở địa bàn Hà Nội. 

 


