
 

Nguồn: Báo Long An   

Ngày đăng: 14/05/2020 
Mục: Tin tức 

Hiệu quả chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện 

 Nhanh gọn, kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng, chế độ, giảm bớt thủ tục hành chính,... là 
hiệu quả của việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công (NCC) qua hệ thống bưu điện mang lại, 
góp phần cùng Đảng và Nhà nước làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. 

 
Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tại bưu điện xã 

Hình thức chi trả mới 

Tháng 9/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Bưu điện tỉnh Long 
An ký kết phương án triển khai thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống bưu điện tại 
3 huyện: Đức Hòa, Châu Thành và Vĩnh Hưng, vì 3 địa phương này có số lượng NCC nhiều 
nhất, trung bình và thấp nhất. Ngay sau đó, 3 phòng LĐ-TB&XH huyện thỏa thuận và ký kết 
với 3 bưu điện huyện, trong đó, thống nhất về địa điểm, ngày chi trả hàng tháng; vấn đề 
chuyển tiền chi trả; các quy trình, mẫu biểu, sổ sách quản lý cần thiết phục vụ việc chi trả; 
danh sách, số lượng, đối tượng hưởng từng xã, ấp, khu phố,...  

Việc thực hiện chi trả theo 2 hình thức: Các đối tượng NCC nhận tại trụ sở bưu điện xã; 
những trường hợp đặc biệt do tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc NCC đăng ký nhận tại nhà, nhân 
viên bưu điện sẽ thực hiện việc chi trả tại gia đình. Ngoài ra, NCC có thể làm giấy ủy quyền 
cho người thân đến nhận. Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đức Hòa - Nguyễn Minh Tân 
cho biết: “Ban đầu, NCC chưa quen với hình thức chi trả mới nên cũng phàn nàn, khó chịu. 
Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, NCC cảm thấy rất hài lòng. Còn nhân viên bưu điện nhiệt 
tình, tận tâm phục vụ”.  

Sau thời gian thực hiện thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi NCC tại 3 huyện đạt gần 99% kế 
hoạch, Long An quyết định nhân rộng mô hình chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống bưu 
điện trên toàn tỉnh vào tháng 4/2020. Tại hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu 
đãi NCC qua hệ thống bưu điện, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH - Nguyễn Thị Bạch Huệ đánh 
giá cao sự phối hợp giữa ngành LĐ-TB&XH và bưu điện trong việc thực hiện chi trả trợ cấp 
ưu đãi NCC qua hệ thống bưu điện, trong đó luôn bảo đảm tính công khai, minh bạch, kịp 
thời, giảm bớt thủ tục hành chính,... góp phần tạo sự hài lòng cho người thụ hưởng và làm tốt 
công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. 



Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ 

Chúng tôi có mặt tại Bưu điện xã Tân Trạch, huyện Cần Đước lúc 8 giờ, đúng ngày chi trả trợ 
cấp ưu đãi NCC. Tại đây, nhân viên bưu điện bố trí nước rửa tay sát khuẩn, các hàng ghế cách 
xa nhau, dân quân đo thân nhiệt và yêu cầu người dân đeo khẩu trang. Dù đông người nhưng 
rất trật tự, NCC chỉ cần mất một phút là có thể nhận tiền và vui vẻ ra về.  

Bà Phạm Thị Hội, ngụ xã Tân Trạch, bộc bạch: “Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bưu 
điện chi trả trợ cấp ưu đãi NCC 2 tháng (tháng 4 và 5). Trước khi đến nhận tiền, tôi được nghe 
thông báo trên Đài Truyền thanh xã về ngày, giờ nhận trợ cấp ưu đãi. Việc nhận trợ cấp qua 
bưu điện tôi thấy rất thuận tiện, cứ đến ngày là ra Bưu điện xã nhận, không cần phải để ý nghe 
thông báo như trước đây”. 

Hàng tháng, ông Nguyễn Văn Trà (thương binh 3/4, ngụ xã Tân Trạch) được nhận trợ cấp ưu 
đãi NCC và đối tượng bảo trợ xã hội trên 2,3 triệu đồng. Trước đây, ông nhận trợ cấp đối 
tượng bảo trợ xã hội tại nhà do nhân viên bưu điện đến chi trả, còn chế độ ưu đãi NCC phải 
đến UBND xã nhận. Ông Trà phấn khởi nói: “Giờ đây, cả 2 chế độ đều được nhân viên bưu 
điện chi trả tại nhà. Khi đến chi trả tại nhà, nhân viên bưu điện còn hỏi thăm sức khỏe, động 
viên tinh thần, từ đó tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống”. 

Đánh giá về việc thực hiện mô hình chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống bưu điện, Giám 
đốc Bưu điện tỉnh - Ôn Thị Kim Hồng khẳng định: “Bưu điện tỉnh luôn linh hoạt thực hiện 
quá trình chi trả về thời gian, địa điểm nhận tiền. Qua đó, ngành Bưu điện nhận được sự cảm 
thông, chia sẻ và động viên của các đối tượng thụ hưởng. Thời gian tới, ngành Bưu điện tỉnh 
tiếp tục nâng cao chất lượng mạng lưới các điểm chi trả; tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ công tác quản lý và chi trả; thường xuyên kiểm tra thái độ, trách nhiệm của 
nhân viên làm công tác chi trả nhằm nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, đồng thời khẳng định 
tính ưu việt của mô hình chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống bưu điện”./. 

 



 

Nguồn: Báo Yên Bái   

Ngày đăng: 14/05/2020 
Mục: Tin tức 

Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Yên Bái lần thứ XV 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ 
Đảng và chương trình, kế hoạch công tác đề ra. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng và có những đổi mới; công tác xây dựng 
Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa 
XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trở thành việc làm 
thường xuyên của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đơn vị. 

Mặc dù hoạt động trong điều kiện cạnh tranh lĩnh vực bưu chính diễn ra gay gắt, song Đảng 
bộ đã lãnh đạo triển khai hài hòa 2 nhiệm vụ phục vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, khẳng 
định là doanh nghiệp có đủ năng lực, chủ đạo đảm bảo thông tin bưu chính thông suốt trong 
mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, 
đoàn thể của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại 
hội đề ra, trong đó 7 chỉ tiêu vượt, như: đảm bảo thông tin bưu chính thông suốt phục vụ sự 
lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; hàng năm hoàn thành 100% doanh thu tính 
lương; nộp ngân sách tăng bình quân 10% năm; tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh 
hằng năm đạt 80% trở lên... 

Đại hội Đảng bộ lần thứ XV diễn ra ngày 14/5/2020 đã quyết nghị 10 chỉ tiêu phấn đấu và 
thảo luận, thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 
2025.  

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp 
trên gồm 2 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Bưu điện 
tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 



 

Nguồn: Báo Lao động    

Ngày đăng: 15/05/2020 
Mục: Tin tức 

Phát hành đặc biệt bộ tem Kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Bộ tem gồm 1 mẫu tem, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền hình ảnh 
quê hương của Người, bên cạnh là Bảo tàng Hồ Chí Minh với biểu tượng bông sen trắng 
thanh tao đang vươn cánh, gợi nhớ đến Làng Sen - kí ức tuổi thơ của Bác. 

Thể theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
qua đời (2.9.1969), ngày 25.11.1970, Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra 
Nghị quyết số 206-NQ/TW thành lập Ban Phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, với khối lượng tài liệu, hiện vật và ảnh tư liệu gốc 
đồ sộ, độc bản, quý hiếm, Bảo tàng Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm nghiên cứu, trưng 
bày, giới thiệu một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 

Bộ tem “Kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) và 50 năm thành lập Bảo 
tàng Hồ Chí Minh (1970-2020)”. 

Để thể hiện lòng thành kính, tình cảm yêu mến, kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ 
Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An phát hành bộ tem “Kỷ niệm 
130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh 
(1970-2020)” vào ngày 16.5 tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Theo đó, bộ tem gồm 1 mẫu, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền hình ảnh quê 
hương của Người, bên cạnh là Bảo tàng Hồ Chí Minh với biểu tượng bông sen trắng thanh tao 
đang vươn cánh, gợi nhớ đến Làng Sen - ký ức tuổi thơ của vị Cha già kính yêu của dân tộc. 

Bộ tem có khuôn khổ 43 x 32 (mm), có giá mặt 4.000 đồng do hoạ sĩ Tô Minh Trang (Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng 
từ 16.5.2020 đến 31.12.2021. 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh    

Ngày đăng: 15/05/2020 
Mục: Xã hội  

Đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

Sáng 15/5, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình cho 50 học viên là cán bộ, nhân viên thuộc các đại lý thu BHXH, 
BHYT của ngành Bưu điện tỉnh. 

 

Quang cảnh tại hội nghị đào tạo. 

Tại hội nghị các học viên được Hội đồng đại lý thu - BHXH tỉnh trực tiếp truyền đạt một số 
nội dung về đại lý thu, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm của đại lý thu; kỹ năng tuyên truyền 
cho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT; một số nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình như: Đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ 
trợ nhà nước; các quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình... 

Kết thúc lớp đào tạo, các học viên được kiểm tra làm bài sát hạch vận dụng kiến thức được 
đào tạo trong thực tiễn công việc. Những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp thẻ nhân viên đại 
lý thu BHXH, BHYT theo quy định.  

 


