
 

Nguồn: ICT Vietnam  

Ngày đăng: 13/05/2020 
Mục: Tin tức 

Nam Định: Hơn 4000 hồ sơ được trả kết quả qua bưu chính công ích 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nam Định, sau 9 tháng đi vào hoạt động, Trung 
tâm Hành chính công của Nam Định đã thực hiện trả kết quả 4.132 hồ sơ qua dịch vụ bưu 
chính công ích, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Thí điểm nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

Trong công tác quản lý lĩnh vực bưu chính chuyển phát, các phòng Bưu chính Viễn thông và 
Công nghệ Thông tin (CNTT) Nam Định  đã chỉ đạo doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát 
tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, ngăn chặn 
bưu gửi có nội dung chống phá Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đồng thời, phối hợp 
với Thanh tra Sở TTTT thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu 
chính. 

Ngoài ra, hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua 
dịch vụ bưu chính công ích tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũng được thí điểm. 

 

Thực hiện TTHC tại Trung tâm hành chính công Nam Định. Ảnh minh họa, nguồn 
Namdinhonline 

Đáng chú ý, trong năm 2019, việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích trên địa bàn tỉnh đạt 272.000 hồ sơ (tiếp nhận 82.000, trả kết quả 190.000 hồ 
sơ). Trong đó, chủ yếu là của Bảo hiểm Xã hội, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Công an ở các 
lĩnh vực: cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế; cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp, 
đổi căn cước công dân,... 

Cùng với đó, Trung tâm hành chính công từ khi đi vào hoạt động từ 1/7/2019 đến nay đã có 
4.132 hồ sơ được thực hiện kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, tạo điều kiện 
thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại, được tổ chức, cá nhân đánh 
giá cao. 

Sửa đổi, xây dựng quy trình IOS cho 100% TTHC thuộc thẩm quyền 

Trong tiếp nhận và cấp phép TTHC theo lĩnh vực được phân công phụ trách, hai phòng: Bưu 
chính viễn thông và CNTT đã phối hợp với Văn phòng Sở TTTT rà soát, sửa đổi bổ sung 6 
TTHC; sửa đổi, xây dựng quy trình IOS cho 100% các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở trong 



lĩnh vực quản lý. Việc giải quyết TTHC hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân đảm bảo thực 
hiện đúng theo trình tự, thủ tục thời gian giải quyết thường sớm hơn so với quy định. 

Thực tế, Hội nghị triển khai ứng dụng phần mềm quản lý Cán bộ công chức cho Sở TTTT 
cũng được tổ chức. Kèm theo đó là hoạt động triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý 
cán bộ công chức cho Sở Nội vụ, UBND TP Nam Định và UBND huyện Trực Ninh. Đồng 
thời, phối hợp tổ chức hướng dẫn và đào tạo chữ ký số cho cán bộ công chức trên địa bàn 
tỉnh. 

Cũng liên quan đến công tác cải cách hành chính lĩnh vực quản lý về CNTT, các phòng chức 
năng của Sở TTTT đã phối hợp với Thanh tra Sở, thanh tra các đơn vị về chấp hành các quy 
định pháp luật trong thiết lập các cổng/trang thông tin diện tử. Đồng thời, các phòng chức 
năng tham gia đoàn kiểm tra và chấm điểm cải cách hành chính của Nam Định năm 2019; 
Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện dự thảo các tiêu chí để đánh giá chỉ số cải cách hành 
chính cho các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố năm 2020... 

Thanh tra Sở yêu cầu, các phòng chức năng nói trên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hiệu 
quả công việc được giao. Tổ chức, thực hiện tuyên truyền pháp luật về hoạt động quản lý bưu 
chính viễn thông và CNTT để kịp thời nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân. Đồng 
thời, tích cực nghiên cứu, phối hợp tham mưu giúp lãnh đạo Sở TTTT có giải pháp hiệu quả 
trong giải quyết kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến lĩnh vực bưu chính 
viễn thông và CNTT. 

 

 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Thanh Hóa  

Ngày đăng: 13/05/2020 
Mục: Tin tức 

Thành phố Sầm Sơn: 11.073 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng đại 
dịch Covid - 19 đợt 1 

Thực hiện Nghị quyết số 42/ NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/ QĐ- CP của 
Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid – 19, UBND thành phố Sầm Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND 
các xã, phường thống kê và thực hiện chi trả cho các đối tượng kịp thời theo quy định. 

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Bưu điện Sầm Sơn chi trả 
tiền cho các đối tượng chính sách ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 

          Theo thống kê của phòng Lao động Thương binh & Xã hội, thành phố có 11.073 đối 
tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được hưởng chính 
sách hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch covid – 19. Trong đó: người có công: 1.626 đối tượng; 
bảo trợ xã hội: 4.117 đối tượng; hộ nghèo: 1.540 đối tượng; cận nghèo: 3.728 đối tượng. 
Nhóm đối tượng này được Nhà nước hỗ trợ 3 tháng. Theo Quyết định, đối tượng người có 
công và người hưởng bảo trợ xã hội được hưởng 500.000 đồng/người/tháng; hộ nghèo, cận 
nghèo được hưởng 250.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền chi trả đợt này là 12,642 tỷ đồng. 

          Để triển khai chi trả kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, phòng Lao động 
Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố bố trí các điểm chi trả tại 
bưu điện thành phố, các bưu cục xã, phường, nhà văn hóa các thôn, khu phố. 

          Ông Vũ Đình Thịnh, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cho 
biết:  Đến nay, thành phố Sầm Sơn đã cơ bản hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng 
chính sách. Quá trình thực hiện chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát 
chặt chẽ của MTTQ thành phố, phòng Lao động Thương binh & Xã hội và người dân. Đối với 
4 nhóm đối tượng còn lại, các xã, phường, doanh nghiệp đang rà soát, thống kê, lập hồ sơ. 
UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường phải rà soát nghiêm túc, đảm bảo chính xác, đúng 
đối tượng, đảm bảo chính sách an sinh xã hội. 

         Được biết, trước đó vào đầu tháng 4, UBND thành phố đã trích trên 400 triệu đồng hỗ 
trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Đắc Lắk 

Ngày đăng: 13/05/2020 
Mục: Tin tức 

Điều chỉnh đơn vị thực hiện chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Quyết định số 992/QĐ-UBND, ngày 9/5/2020 về việc điều chỉnh 
đơn vị thực hiện chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

 

Ảnh minh họa 

Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh đơn vị thực hiện chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ UBND cấp xã thực hiện chi trả sang Bưu điện tỉnh thực 
hiện chi trả cho các đối tượng sau: hộ kinh doanh cá thể; người lao động chấm dứt hợp đồng 
làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 
hướng dẫn Bưu điện tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp 
luật; theo dõi, kiểm tra trong quá trình thực hiện. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh tham mưu UBND tỉnh quy định mức phí chi trả 
và bố trí kinh phí thực hiện đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn Bưu điện tỉnh và các địa 
phương quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật. Bưu điện tỉnh ký kết 
hợp đồng với UBND cấp huyện đồng thời phối hợp với các Sở, ngành liên quan của UBND 
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo đúng cam kết và quy 
định pháp luật hiện hành; đảm bảo về nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện chi trả; chịu trách 
nhiệm tiếp nhận, quản lý tiền hỗ trợ, không để xảy ra mất mát, thất thoát; chi trả đúng đối 
tượng, số tiền hỗ trợ và thời gian… 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Như Xuân 

Ngày đăng: 13/05/2020 
Mục: Tin tức 

BHXH huyện Như Xuân: Nỗ lực thực hiện chính sách an sinh xã hội trong mùa dịch 
Covid-19 

Với tinh thần vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ 
tướng Chính phủ, vừa đảm bảo chính sách an sinh xã hội, vừa qua, Bảo hiểm xã hội huyện đã 
thực hiện có hiệu quả công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong thời gian 
phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện. BHXH huyện phối hợp Bưu điện huyện và 
chính quyền địa phương tổ chức chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 4 và 
tháng 5/2020) bằng tiền mặt cho người thụ hưởng.  

Việc chi trả bằng tiền mặt được thực hiện theo hai hình thức: chi trả tại nhà người hưởng cho 
người già có bê ̣nh nền và chi trả tại bưu cục giao dịch của bưu điện cho người có sức khỏe tốt. 
Để đảm bảo việc chi trả chế độ nhanh, kịp thời và an toàn về phòng chống dịch bệnh, kế 
hoạch chi trả được xây dựng chi tiết đến từng tổ dân phố, thôn xóm, cụm dân cư. Đối với 
người hưởng nhận tại bưu cục được chủ động lựa chọn thời gian phù hợp theo thông báo của 
cơ quan bưu điện để sắp xếp lịch chi trả cụ thể, có sự điều tiết, giám sát của BHXH huyện 
nhằm tránh tập trung đông người, xịt khuẩn tay trước và sau khi thực hiện tiếp nhận lương 
hưu, trợ cấp, BHXH; đối với người hưởng nhận tiền mặt tại nhà được nhân viên bưu điện gọi 
điện thoại thông báo trước để thuận tiện cho việc chi trả. Được biết, trong đợt này, BHXH 
huyện đã thực hiện chi trả chế độ cho 3.542 người với tổng số tiền: 13.135.600.400 đồng, bảo 
đảm an toàn, kịp thời, chính xác, chủ động phòng chống dịch./. 


