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Dịch vụ bưu chính - hành chính công: “Điểm cộng” của bưu điện 

Những người dân sử dụng dịch vụ bưu chính – hành chính công đều bày tỏ sự hài lòng, 

tin tưởng, yên tâm cao. Bản thân những nhân viên bưu điện cũng cảm thấy yêu nghề hơn 

khi đem lại thêm niềm vui cho mọi người. 

Đã 3 năm kể từ khi triển khai Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Dịch vụ này đã 

ghi “điểm cộng” trong mắt người dân và doanh nghiệp, song vẫn cần mở rộng độ phủ hơn 

nữa. 

Mới đây, lựa chọn ngẫu nhiên tỉnh Hưng Yên làm điểm đến, chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều 

người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị liên quan để tìm hiểu cụ thể những kết quả đạt 

được, cũng như những điểm cần khắc phục nhằm tăng độ hài lòng của người dân đối với việc 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (gọi 

tắt là dịch vụ bưu chính – hành chính công). 

Kỳ I: Người dân hài lòng hơn khi làm thủ tục hành chính 

Những người dân sử dụng dịch vụ bưu chính – hành chính công đều bày tỏ sự hài lòng, tin 

tưởng, yên tâm cao. Bản thân những nhân viên bưu điện cũng cảm thấy yêu nghề hơn khi đem 

lại thêm niềm vui cho mọi người. 

Không còn vất vả làm thủ tục hành chính 

Tìm hiểu thông tin qua mạng Internet, anh Trịnh Quang Tuyền, người dân xã Đình Dù, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã đến Bưu điện huyện để làm thủ tục cấp giấy lý lịch tư pháp. 

“Trước đây, khi phải làm một số giấy tờ liên quan đến các sở ở trên tỉnh, tôi phải đi lại nhiều, 

mất công mất buổi, có khi mất cả 1 ngày làm thủ tục, rồi chờ rất lâu sẽ mới kết quả. Giờ bưu 

điện triển khai dịch vụ này, tôi thấy rất tiện ích. Lần đầu tiên làm thủ tục cấp giấy lý lịch tư 

pháp tại bưu điện, tôi được các anh chị nhân viên bưu điện hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn sửa 

sai sót, đỡ mất thời gian. Các thủ tục cũng khá đơn giản chứ không bị lằng nhằng quá nhiều 

loại giấy tờ”, anh Tuyền chia sẻ. 



 

Người dân có thể ra bưu điện để làm các thủ tuc hành chính một cách thuận lợi, dễ dàng, nhanh 

chóng. 

Tương tự anh Tuyền, ông Chu Tiểu Bình, sống khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên đã tìm đến bưu điện để nộp hồ sơ lý lịch tư pháp. Ông cho biết: “Trước kia tôi 

phải đến bộ phận một cửa của Sở Tư pháp, chờ đợi rất vất vả. Giờ có sự liên kết, phối hợp 

giữa Sở Tư pháp với Bưu điện tỉnh, người dân chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, công 

sức, tiền của. Chỉ cần chi thêm 64.000 đồng chi phí chuyển phát, tôi sẽ được nhân viên bưu 

điện mang trả kết quả tận nhà. Dịch vụ này rất tiện ích. Tôi rất yên tâm khi sử dụng dịch vụ 

của bưu điện. Mong bưu điện tiếp tục phát huy trong thời gian tới, không chỉ với riêng dịch 

vụ làm hồ sơ lý lịch tư pháp mà thêm nhiều dịch vụ hành chính công khác nữa”. 

Cũng bày tỏ sự hài lòng, đánh giá cao dịch vụ bưu chính – hành chính công, anh Nguyễn Văn 

Tuấn, ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ kể: “Tôi làm thủ tục cấp đổi giấy 

phép lái xe và hôm nay được bưu tá mang trả kết quả ngay tại nhà. Trước nếu muốn cấp đổi 

giấy phép lái xe, tôi phải vào tận Sở Giao thông vận tải, chờ đợi làm thủ tục, rồi đến hẹn phải 

quay lại để nhận bằng lái xe. Giờ tôi rất yên tâm và hài lòng với cung cách phục vụ nhanh gọn 

của bưu điện”. 

Là chủ của một doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Chiều, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 

Chiều Dương thực sự cảm nhận rõ những tiện ích của dịch vụ bưu chính – hành chính công. 

Ông nói: “Trước kia, chúng tôi phải cử riêng một người đến cơ quan bảo hiểm nộp tờ khai 

hoặc đóng bảo hiểm trực tiếp. Giờ chỉ cần ngồi văn phòng, có nhân viên bưu điện đến hỗ trợ, 

thuận tiện hơn rất nhiều so với trước. Gửi qua dịch vụ bưu điện thì rất yên tâm. Chúng tôi 

chưa bao giờ bị thất lạc hồ sơ. Ngoài dịch vụ này, chúng tôi còn sử dụng nhiều dịch vụ khác 

của bưu điện như chuyển phát nhanh, ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện…”. 
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Dịch vụ bưu chính - hành chính công: Cánh tay nối dài của các sở, ngành 

Không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp gia tăng sự hài lòng khi làm thủ tục hành chính 

(TTHC), sự tham gia của mạng lưới bưu điện còn giúp các sở, ban, ngành giảm áp lực lớn 

trong công việc, tăng hiệu quả dịch vụ hành chính công. 

Giảm áp lực cho cơ quan nhà nước 

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên, được 

đặt tại vị trí rất đắc địa của Bưu điện tỉnh trước kia (ở trung tâm thành phố, giao thông thuận 

lợi, gần khu hành chính nhà nước của tỉnh). 

Ông Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh 

Hưng Yên cho biết: Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động (ngày 16/9/2019) đến nay, Trung 

tâm đã tiếp nhận hơn 34.000 hồ sơ TTHC, đã giải quyết và trả kết quả khoảng 31.000 hồ sơ, 

tỷ lệ 99,4% sớm và trước hạn; thu nộp ngân sách gần 9 tỷ đồng tiền phí và lệ phí. Theo khảo 

sát đánh giá của người dân thì 99,7% rất hài lòng, 0,3% hài lòng. 

 

Theo khảo sát đánh giá của người dân thì 99,7% rất hài lòng, 0,3% hài lòng 

“Có kết quả như vậy nhờ một phần đóng góp rất lớn của Bưu điện tỉnh. Trung tâm đã phối 

hợp với Bưu điện tỉnh, dành riêng 1 bưu cục ngay tại Trung tâm để người dân đến giao dịch 

và thực hiện các yêu cầu như tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC ngay tại nhà, 

qua đó đã giảm tải áp lực cho các sở, ngành trong khâu tiếp nhận hồ sơ TTHC. Bây giờ, gần 

30% kết quả giải quyết TTHC của người dân được chuyển trả tại nhà qua dịch vụ bưu điện. 

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với bưu điện đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính, các khâu đăng ký để người dân thuận lợi hơn trong việc đăng ký giải quyết TTHC và 

nhận kết quả TTHC tại nhà, nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 

ích”, ông Trần Văn Thắng nhận định. 
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Với góc nhìn của người trong cuộc, chị Vũ Thị Thúy Ngọc, Chuyên viên Bộ phận Một cửa, 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hưng Yên chia sẻ: Trước khi thực hiện Quyết định số 45 của 

Thủ tướng Chính phủ, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC cho các tổ chức, cá nhân 

được cơ quan BHXH thực hiện tại bộ phận một cửa của BHXH cấp tỉnh và cấp huyện. Lượng 

công việc rất lớn, gây áp lực cho cán bộ một cửa, đồng thời mất nhiều thời gian đi lại của các 

tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ và nhận kết quả từ cơ quan BHXH. Sau khi BHXH tỉnh đã 

phối hợp Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích, lượng hồ sơ tồn đọng tại cơ quan BHXH đã được giảm đi nhiều, qua đó, giảm áp 

lực cho cán bộ một cửa, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và chi phí tối đa cho các tổ 

chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch hồ sơ tại cơ quan BHXH. 

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính cho địa phương 

Huyện Văn Lâm nhiều năm qua luôn đứng ở top đầu của tỉnh Hưng Yên về cải cách hành 

chính. Theo lời ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện này, thời gian qua, chính 

quyền địa phương đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với bưu điện để triển khai tốt dịch vụ 

công qua mạng lưới bưu chính công ích. 
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Phát huy vai trò của bưu điện trong chính quyền điện tử 

Mạng lưới bưu điện đã thể hiện rõ vai trò cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính 

nhà nước. Mục tiêu xa hơn nữa, bưu điện sẽ là nhân tố tích cực và quan trọng của chính 

quyền điện tử, chính phủ điện tử. 

Đưa dịch vụ công đến gần với người dân 

Minh chứng rõ hơn cho nhận định bưu điện đã thể hiện được vai trò là cánh tay nối dài của 

các cơ quan hành chính nhà nước, đưa các dịch vụ hành chính công đến gần với người dân 

hơn, ông Đỗ Văn Tư, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hưng Yên cung cấp những số liệu cụ thể tại 

địa phương này: Số lượng hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh qua dịch vụ bưu chính 

công ích tăng dần qua các năm: Năm 2018 trên 70.000 hồ sơ, năm 2019 đạt trên 100.000 hồ 

sơ. Trong 4 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo 

các sở, ngành hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện các TTHC công trực tuyến, lượng 

hồ sơ phát sinh qua bưu điện đã đạt trên 50.000 hồ sơ. 

 

Mạng lưới Bưu điện Việt Nam đã tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại kết nối hệ thống công 

nghệ thông tin với các cơ quan nhà nước để đảm bảo hiệu quả dịch vụ bưu chính – hành chính 

công. 

“Khi mới bắt đầu triển khai, cán bộ nhân viên bưu điện chưa có khả năng chuyên sâu về 

nghiệp vụ nên việc giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người dân về các TTHC còn hạn chế. Công tác 

truyền thông cũng chưa được đẩy mạnh nên việc người dân biết và sử dụng dịch vụ công qua 

bưu điện chưa nhiều. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác đào tạo cho lực lượng 

nhân viên bưu điện về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ người dân tốt hơn. Bên 

cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, cố gắng 100% điểm phục vụ của bưu điện đủ điều 

kiện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác truyền 

thông bao phủ toàn tỉnh để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt được dịch vụ của bưu 

điện và tích cực tham gia. Qua đó, bưu điện ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò là cánh tay 
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nối dài của cơ quan hành chính nhà nước, đưa dịch vụ công đến người dân được tốt nhất”, 

Giám đốc Đỗ Văn Tư thẳng thắn chia sẻ. 

Nhân tố tích cực của chính quyền điện tử 

Trước khi có Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ, người dân và doanh nghiệp 

chỉ có 2 lựa chọn khi muốn thực hiện dịch vụ công: Đến trực tiếp trung tâm dịch vụ hành 

chính công; Thực hiện qua cổng dịch vụ công của quốc gia hoặc của các bộ, ngành, địa 

phương. 

 

Hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý qua hệ thống phần mềm 

“Giờ đây, người dân và doanh nghiệp đã có thêm hình thức thứ ba là qua mạng bưu chính 

công cộng và dịch vụ bưu chính công ích; không phải trực tiếp giao tiếp với cán bộ thực hiện 

TTHC, qua đó giúp giảm bớt nhũng nhiễu không cần thiết”, ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành 

viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam không giấu vẻ tự hào khi trao 

đổi với chúng tôi. 
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Bứt phá để hoàn thành mục tiêu BHXH tự nguyện năm 2020 

Năm 2020 được coi là năm bản lề để bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tăng tốc, hoàn thành 

các mục tiêu theo tinh thần của các nghị quyết Trung ương đã đề ra. 

 

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới tiểu thương tại Thanh Hóa. 

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 xảy ra đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức mục tiêu này. 

Phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn bà Đinh Mai Hạnh - Phó 

Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) xung quanh vấn đề này. 

* PV: Xin bà cho biết đôi nét về tình hình thực hiện phát triển BHXH tự nguyện từ đầu năm 

2020 tới nay? 

- Bà Đinh Mai Hạnh: Từ khi có Nghị quyết 28-NQ/TW, số người tham gia BHXH tự 

nguyện đã phát triển nhanh chóng. Cụ thể, năm 2018, toàn quốc đã có trên 277.000 người 

tham gia, tăng 23,6% so với năm 2017. Năm 2019, con số này đã tăng lên gần 574.000 người, 

tương ứng tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ 

tuổi lao động. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 đã 

bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển từ năm 2008 (năm bắt đầu triển khai 

chính sách BHXH tự nguyện) đến năm 2018 cộng lại. 

Tuy nhiên, bước sang năm 2020, việc phát triển BHXH tự nguyện đã phải đối mặt với một 

thách thức lớn khi dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới và tác động trực tiếp tới Việt Nam 

gây thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội. Theo số liệu của chúng tôi, ước tính đến hết 

31/5/2020, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,404 triệu người, đạt 89,8% kế hoạch 

giao (giảm 11.500 người so với tháng 4/2020).  Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 

600.600 người (sau khi giảm liên tục trong những tháng đầu năm), đạt 50% kế hoạch giao 

(tăng 42.000 người so với tháng 4/2020, tăng 26.000 người so với năm 2019). 

 * PV: Bà có thể cho biết một vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm số người tham gia 

BHXH bắt buộc, tăng số người tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian đầu năm 2020?  



 

- Bà Đinh Mai Hạnh: Từ đầu 2020 đến nay, số người tham gia BHXH bắt buộc giảm từ 

nguyên nhân khách quan: chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải 

thu hẹp sản xuất kinh doanh, người lao động không có việc làm phải ngưng việc, nghỉ việc. 

 

Riêng số người tham gia BHXH tự nguyện những tháng đầu năm cũng có xu hướng giảm do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu nhập người dân giảm do dịch bệnh nên có một bộ phận 

không thể tham gia hoặc tiếp tục tham gia. Trong thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội, cơ 

quan BHXH cũng như các đại lý thu không đi vận động hoặc tổ chức hội nghị khách hàng 

được. 

 

Tuy nhiên đến tháng 5, tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế, các hoạt động kinh tế, xã 

hội được trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, BHXH Việt Nam thực hiện đổi 

mới công tác truyền thông, khi lần đầu tiên phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức thành 

công “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận 

động người dân tham gia BHXH tự nguyện” trên quy mô toàn quốc vào ngày 23/5/2020. Chỉ 

sau 2 ngày (23 - 24/5/2020) ra quân tuyên truyền, vận động, trên toàn quốc đã có 30.017 

người tham gia BHXH tự nguyện và phát triển thêm được 4.734 người tham gia bảo hiểm y tế 

(BHYT) hộ gia đình. 

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong điều kiện bình thường, tốc độ phát triển BHXH 

năm sau sẽ tăng thêm khoảng 5 - 6% so với năm trước liền kề. Tuy nhiên, tính đến thời điểm 

này, nỗ lực phát triển BHXH tự nguyện đang gặp nhiều khó khăn. Đây là một thách thức lớn, 

tuy nhiên, tôi cho rằng khó khăn này chỉ là ngắn hạn. Cùng với việc từng bước kiểm soát 

được dịch bệnh ở trong nước và trên thế giới, những nỗ lực của Chính phủ trong khôi phục lại 

nền kinh tế và quyết tâm của các bộ ngành liên quan trong thực hiện chính sách thì việc phát 

triển BHXH tự nguyện sẽ dần trở lại quỹ đạo.  

* PV: Vậy theo bà, trong bối cảnh dịch Covid hiện nay, BHXH Việt Nam cần tiếp tục triển 

khai những giải pháp gì để phát triển BHXH tự nguyện có sự “bứt phá”,  hoàn thành chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao? 

- Bà Đinh Mai Hạnh: Phải nói rằng, công tác phát triển BHXH luôn đối mặt với nhiều khó 

khăn, thách thức. Ngoài những khó khăn mang tính ngắn hạn kể trên thì chính sách BHXH 

cũng có tính đặc thù, đó là hướng tới bảo đảm an sinh xã hội trong dài hạn. Thực tiễn cho 

thấy, thường phải mất một quá trình dài người dân mới có thể hiểu, cảm nhận được lợi ích 

thiết thực của chính sách BHXH. Để rút ngắn quá trình này, thay đổi nhận thức của người dân 

thì sự đổi mới, đột phá trong công tác truyền thông giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, bên cạnh 

“đòn bẩy” từ công tác truyền thông thì việc hoàn thiện, đổi mới chính sách BHXH sao cho 

hấp dẫn, thuận lợi trong đóng, hưởng lại giữ vai trò quyết định cho sự lựa chọn, tham gia lâu 

dài của người dân.  

Vì vậy, để phát triển BHXH tự nguyện bền vững, hướng tới BHXH toàn dân, năm 2020, 

BHXH Việt Nam xác định tiếp tục song hành nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung vào 3 

nhóm giải pháp chính gồm: tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan truyền thông, 

cơ quan thông tấn, báo chí, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông với 

nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại. Qua đó, giúp người dân, người lao động hiểu rõ 

quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ 

trương, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sự 

đồng thuận, chủ động tham gia. 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

BHXH để tăng tính hấp dẫn, thuận lợi hơn nữa cho người tham gia. Trong đó sẽ đề xuất, kiến 

nghị: sửa đổi quy định về điều kiện, về thời gian đóng BHXH tự nguyện để được hưởng 

lương hưu, kết hợp với điều chỉnh cách tính hưởng lương hưu; quy định điều chỉnh tăng và 



linh hoạt hơn về sự hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện nhất là đối 

tượng người nông dân, người lao động phi chính thức không thuộc người thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo; quy định điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu giữa nam và nữ cho phù hợp để 

khuyến khích người nông dân, người lao động khu vực phi chính thức là nam giới tham gia 

BHXH tự nguyện. 

Cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện công tác phát triển người tham 

gia BHXH của cơ quan BHXH thông qua việc tăng cường phối hợp chỉ đạo thực hiện chính 

sách BHXH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ, cải 

cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý và 

thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức, bộ máy làm công tác thu, đại 

lý thu chấn chỉnh kịp thời sai phạm, nhũng nhiễu làm hạn chế kết quả thực hiện nhiệm vụ 

công tác phát triển đối tượng. 

* PV: Xin cảm ơn bà!  

Ước tính đến hết 31/5/2020, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 

14,404 triệu người, đạt 89,8% kế hoạch giao (giảm 11.500 người so với 

tháng 4/2020). Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 600.600 người 

(sau khi giảm liên tục trong những tháng đầu năm), đạt 50% kế hoạch giao 

(tăng 42.000 người so với tháng 4/2020, tăng 26.000 người so với năm 

2019). 

 



 

Nguồn: Đài phát thanh truyền hình Hà Giang 

Ngày đăng: 19/06/2020 
Mục: Kinh tế 

Hà Giang: Cơ bản hoàn thành chi trả cho các đối tượng theo Nghị quyết 42 

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính 

phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, các địa 

phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung rà soát, xác minh nhóm đối tượng theo đúng quy 

định; đảm bảo công khai, minh bạch. Đến nay, tỉnh Hà Giang cơ bản hoàn thành việc 

chi trả tiền trợ cấp cho 4 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận 

nghèo. 

 
Thị trấn Mèo Vạc huyện Mèo Vạc tiến hành chi trả cho các đối tượng 

Là hộ cận nghèo với 4 nhân khẩu ở thôn Nà Khà, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, gia đình chị 

Chu Thị Thành được nhận hỗ trợ 2.250.000 đồng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Số tiền 

này là một tài sản lớn đối với hộ cận nghèo như gia đình chị, do đó, sau khi nhận tiền hỗ trợ, 

chị Chu Thị Thành đã mua nguyên vật liệu để xây dựng 1 cái kho để lương thực và các nhu 

yếu phẩm thiết yếu của gia đình. 

Ngay sau khi có Nghị quyết số 42 của Chính phủ, huyện Vị Xuyên đã yêu cầu các ngành, xã, 

thị trấn tổ chức rà soát đối tượng trong diện được thụ hưởng và chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn phối hợp với Bưu điện huyện, bưu điện các xã, thị trấn triển khai chi trả kinh phí hỗ trợ. 

Quá trình chi trả có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng từ huyện tới cơ 

sở, đảm bảo an toàn về nguồn tiền, tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch. 

Tính đến hết ngày 22/5/2020, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho trên 386.000 người 

thuộc 4 nhóm đối tượng: người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh 

phí trên 306 tỷ đồng, đạt 99,52% tổng kinh phí hỗ trợ; còn 1.830 đối tượng chưa thực hiện chi 

trả được do nguyên nhân các đối tượng vắng mặt tại địa bàn nhưng không có giấy ủy quyền 

nhận tiền hỗ trợ theo quy định. 

Với việc triển khai tri trả Nghị quyết 42 của Chính phủ đảm bảo, kịp thời, công khai, minh 

bạch, đúng đối tượng đã tạo thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Phần nào giúp 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất./. 



Nguồn: Kon Tum online 

Ngày đăng: 20/06/2020 
Mục: Kinh tế 

Hội thảo tập huấn đầu vườn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca 

Sáng 19/6, tại thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô), Hiệp hội Mắc ca Việt Nam phối hợp với 

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chi nhánh tỉnh Kon Tum tổ 

chức Hội thảo tập huấn đầu vườn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca. 

 

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: ĐT 
 

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bưu điện 

Liên Việt chi nhánh tỉnh Kon Tum cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo UBND các xã, Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố và hội viên, nông dân trên địa bàn 

tỉnh. 

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 260ha trồng cây mắc ca (bắt đầu triển khai trồng cây mắc ca từ 

năm 2013) với hơn 60.000 cây. Tuy nhiên, đa số diện tích này do các hộ dân trồng tự phát, 

quy mô nhỏ lẻ và sinh trưởng, năng suất ở mức trung bình. 

Hội thảo được tổ chức nhằm giúp các đại biểu nắm được kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch 

và bảo quản mắc ca; giới thiệu đầu ra sản phẩm, thị trường, hiệu quả kinh tế cùng chính sách 

hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Kon Tum để đầu tư 

và phát triển cây mắc ca; đồng thời, tham gia thảo luận với các hộ dân trồng cây mắc ca lâu 

năm và chuyên gia kỹ thuật của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam. 



 

Các đại biểu tham quan vườn cây mắc ca của hộ dân Nguyễn Văn Quyết. Ảnh: ĐT 
 

Trước đó, các đại biểu được các đơn vị tổ chức đưa đi thực tế, học tập kinh nghiệm tại vườn 

cây mắc ca của hộ dân Nguyễn Văn Quyết ở thôn 3, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô. 

 


