
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Bạc Liêu        

Ngày đăng: 28/03/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh: Giới thiệu sàn thương mại điện tử Postmart.vn 

Ngày 28/3/2019, Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị giới thiệu sàn 
thương mại điện tử Postmart.vn. Đại diện một số sở, ngành địa phương và gần 20 doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã trong tỉnh tham dự (ảnh). 

 

Postmart là sàn giao dịch thương mại điện tử được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sáng lập 
vào cuối năm 2018. Mục tiêu của Postmart là phối hợp với các tỉnh, thành giới thiệu, quảng 
bá, bán những sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ của 63 tỉnh, thành đến tay người tiêu 
dùng, sau đó sẽ mở rộng dần để hình thành một chợ thương mại điện tử. 

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ có sản phẩm 
đặc sắc và chất lượng đều có thể quảng bá, bán hàng qua sàn Postmart. 

Một trong những ưu điểm lớn của sàn thương mại điện tử Posmart là hình thức thanh toán đa 
dạng. Việc thanh toán không chỉ bó hẹp bằng hình thức COD (giao hàng thu tiền) mà khách 
hàng còn có thể thanh toán bằng Ví điện tử, thanh toán tại bưu cục, Paypost, thẻ Top-up. 

Với ưu thế mạng lưới và hệ thống thu gom, chuyển phát, thanh toán đến tận xã, cùng với hệ 
thống công nghệ thông tin hiện đại, chuyên nghiệp, sàn Postmart sẽ là giải pháp hữu hiệu góp 
phần thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, cũng như các chương trình quảng bá, 
tiêu thụ sản phẩm sản xuất tại tỉnh. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Nghệ An         

Ngày đăng: 28/03/2019 
Mục: Tin tức    

Từ 7/2019, Nghệ An sẽ thực hiện chi trả thí điểm trợ cấp thường xuyên cho người có 
công qua hệ thống Bưu điện 

Đảm bảo chi trả đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian quy định, đem lại sự hài lòng 
cho Người có công trong việc thực hiện chính sách ưu đãi; đảm bảo an toàn về tiền mặt 
trên đường vận chuyển và đến tận tay người thụ hưởng; quản lý chặt chẽ các đối tượng 
hưởng chế độ… Là yêu cầu được đề ra tại Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 26/3 của 
UBND tỉnh về phê duyệt “Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách 
mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. 

Hoàn thiện tốt việc chi trả trợ cấp 

Mục tiêu của đề án nhằm ngày càng hoàn thiện tốt hơn việc chi trả trợ cấp, góp phần thực 
hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng 
chiến trên địa bàn; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây dựng nền 
hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, 
thị chỉ đạo Phòng LĐTB&XH phối hợp với Bưu điện cấp huyện tổ chức thông tin, tuyên 
truyền qua mạng lưới loa truyền thanh tại cấp xã về chính sách người có công với cách 
mạng, công tác tổ chức chuyển giao chi trả đến tận tay đối tượng thông qua hệ thống bưu 
điện, trong đó nêu rõ định hướng, sự cần thiết, thuận tiện, an toàn khi áp dụng phương thức 
mới. Trước khi tiến hành chi trả, căn cứ danh sách các đối tượng Bưu điện tỉnh hướng dẫn 
các đơn vị làm thư mời gửi đến các đối tượng chính sách hoặc thông tin trên hệ thống loa 
truyền thanh của xã về thời gian và địa điểm chi trả. 

Đồng thời, phối hợp với Bưu điện tỉnh biên soạn tài liệu nghiệp vụ, tổ chức tập huấn cho 
toàn thể đội ngũ cán bộ dịch viên, nhân viên bưu điện và cán bộ lao động, thương binh xã hội 
cơ sở để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm hoặc khi có thay đổi chính sách, thay đổi 
quy trình quản lý, Sở LĐTB&XH phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giao dịch viên, nhân viên bưu điện và cán 
bộ lao động, thương binh xã hội cơ sở. Hình thức tổ chức tập huấn theo từng cụm, đơn vị 
hành chính hoặc tổ chức tập huấn trên mạng thông qua các điểm cầu truyền hình của hệ 
thống Bưu điện. 

Bên cạnh đó, Sở LĐTB&XH ký hợp đồng nguyên tắc với Bưu điện tỉnh về cung cấp dịch vụ 
chi trả các khoản trợ cấp thuộc các đối tượng do Sở LĐTB&XH đang thực hiện quản lý và 
cho trả trợ cấp; dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công qua hệ thống Bưu điện tỉnh 
Nghệ An được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh thông qua hệ thống các Bưu điện, điểm Bưu 
điện – Văn hóa tại 21 huyện, thành, thị (480 xã, phường, thị trấn). Trước mắt, sẽ thực hiện thí 
điểm chi trả trợ cấp thường xuyên (hàng tháng) tại 05 đơn vị gồm TP Vinh, huyện Quỳnh 
Lưu, huyện Đô Lương, huyện Nghĩa Đàn và huyện Con Cuông từ 7/2019. 

Các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các nội dung 

Để thực hiện tốt các nội dung của đề án, UBND tỉnh giao Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp 
với Bưu điện tỉnh ký hợp đồng nguyên tắc thực hiện dịch vụ chi trả; có văn bản hướng dẫn, 
chỉ đạo các Phòng LĐTB&XH huyện triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giao dịch viên, nhân viên bưu điện và cán bộ lao 
động, thương binh xã hội cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát 



thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình báo cáo cơ quan chức năng theo quy 
định; quản lý nguồn kinh phí được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước… 

Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở LĐTB&XH thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc dịch vụ chi trả; 
tổ chức hướng dẫn, triển khai nghiệp vụ cho các nhân viên tham gia thực hiện chi trả trợ cấp 
ưu đãi Người có công. Đồng thời, phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh kiểm tra và chi đạo để 
giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình chi trả ở các điểm chi trả và Bưu điện 
huyện. 

UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo Phòng LĐTB&XH phối hợp với Bưu điện huyện thực 
hiện tốt công tác chi trả đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng, kịp thời gian; kiểm tra, giám 
sát, đôn đốc việc thực hiện. Các địa phương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 
quản lý đối tượng hưởng trợ cấp; báo giảm kịp thời các đối tượng chết, chuyển đi khỏi địa 
bàn… 

Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc mở tài khoản rút dự án, thanh toán và kiểm 
soát chi nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng 
quy định hiện hành; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước huyện, thành, thị căn cứ Giấy rút dự toán và 
hồ sơ chứng từ có liên quan của Phòng LĐTB&XH cấp huyện, thực hiện chuyển khoản kinh 
phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ tài khoản dự toán của Phòng 
LĐTB&XH về tài khoản tiền gửi của các Bưu điện huyện, thành, thị để thực hiện chi trả 
hàng tháng kịp thời và đầy đủ cho đối tượng chính sách. 

Kim Oanh (Tổng hợp) 

  

 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng          

Ngày đăng: 28/03/2019 
Mục: Xã hội       

Thí điểm dịch vụ hành chính công cho Bưu điện 

Từ ngày 1/4/2019, một số dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được 
chuyển giao thí điểm cho nhân viên Bưu điện thực hiện tại các địa điểm Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); bộ phận Một cửa thuộc 
UBND thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà; bộ phận Một cửa 
thuộc UBND thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương.  

Theo đó, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cử từ 2 đến 4 nhân viên phối hợp với công chức, viên chức 
thuộc sở, ngành 3 cấp tỉnh, huyện, xã tại các địa điểm nói trên để chủ động hỗ trợ tổ chức, cá 
nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận Một cửa, Cổng dịch vụ 
hành chính công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.  

Những lĩnh vực TTHC thí điểm cho Bưu điện gồm: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và 
Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngoại vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thương binh 
và xã hội, Nội vụ, Tài chính kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải. 



 

Nguồn: Báo Đà Nẵng     

Ngày đăng: 28/03/2019 
Mục: Tin tức       

Làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ 

Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được các 
cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ 
nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình 
liệt sĩ. 

 

Nhân viên Bưu điện thành phố dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. 
(Ảnh do Bưu điện thành phố cung cấp) 

Thượng tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Ban Chỉ đạo về tìm 
kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2018-2020 (viết tắt là 
BCĐ) cho biết, để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thành phố đã chỉ đạo 
các địa phương trưng dụng lực lượng phối hợp (lực lượng dẫn đường, lực lượng giúp việc đào 
bới, khai quật) ở các địa phương khi có thông tin về mộ liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập; đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến đông đảo người dân nhằm nâng cao nhận thức 
cộng đồng trong công tác tìm kiếm, cung cấp thông tin liệt sĩ. Nhờ vậy, người dân đã cung 
cấp nhiều nguồn tin quan trọng và chính xác, giúp công tác tìm kiếm, quy tập ngày càng hiệu 
quả. Giai đoạn 2016-2018, BCĐ đã tiếp nhận 68 phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt 
sĩ, bàn giao 7 phiếu cho tỉnh Quảng Nam, 3 phiếu cho tỉnh Quảng Ngãi. 

Bên cạnh đó, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn; lập bản đồ 
tìm kiếm, quy tập hài cốt; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ đã được đẩy mạnh thực hiện. 
Trong giai đoạn 2016-2018, BCĐ đã rà soát, nhập 5.459/5.919 thông tin về dữ liệu liệt sĩ; tổ 
chức khảo sát, tìm kiếm 36 đợt và cất bốc, quy tập 52 hài cốt tại huyện Hòa Vang, quận Liên 
Chiểu, quận Cẩm Lệ và bàn giao cho các địa phương tổ chức lễ truy điệu, an táng tại nghĩa 
trang liệt sĩ. 

Ngoài công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 
cũng được triển khai, đẩy mạnh. Ông Thái Đình Hoàng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho 
biết, từ năm 2015, Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ người có công, trong đó 
có 17.565 hồ sơ liệt sĩ được quản lý, dễ dàng tra cứu, khai thác. Từ năm 2017 đến nay, Sở 



phối hợp với Cục Người có công tiến hành lấy 996 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ còn thiếu 
thông tin tại 6 nghĩa trang liệt sĩ: Hòa Khương, Hòa Liên, Hòa Phước, Hòa Sơn (huyện Hòa 
Vang), Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu). 
Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Bưu điện 
thành phố, các địa phương triển khai thực hiện Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt 
sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Từ đó, Sở tiến hành sơn sửa, khắc lại các bia mộ bị hỏng, bị mờ thông 
tin để bảo đảm việc thu thập dữ liệu đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. 

Theo bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng, thực hiện Đề án, từ tháng 5 
đến tháng 7-2018, Bưu điện thành phố đã tiến hành thu thập hình ảnh mộ liệt sĩ tại các nghĩa 
trang thông qua điện thoại thông minh đã cài đặt phần mềm với các tính năng chụp ảnh bia 
mộ liệt sĩ, gắn tọa độ, thời gian, dán nhãn nội dung từng bức ảnh... và cập nhật lên Cổng 
thông tin tra cứu về liệt sĩ. Qua đó, người dân và thân nhân liệt sĩ tiếp cận thông tin về mộ liệt 
sĩ, NTLS nhanh chóng, chính xác; giảm chi phí, thời gian và sức lực. 

Theo Thượng tá Đoàn Duy Tân, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả 
tích cực; công tác lấy mẫu hài cốt còn thiếu thông tin phục vụ giám định ADN được tăng 
cường; việc lấy mẫu được thực hiện chu đáo, khoa học... nhưng đến nay vẫn còn nhiều hài cốt 
liệt sĩ chưa được quy tập, nhiều mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nhân chứng biết thông tin về 
mộ liệt sĩ ngày càng ít, tuổi cao, trí nhớ suy giảm; thông tin do người dân cung cấp có độ 
chính xác chưa cao, địa hình thay đổi so với thông tin cung cấp, hài cốt liệt sĩ được an táng 
trên 40 năm trong điều kiện không bảo đảm nên chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN 
chưa đạt yêu cầu... 

“Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 
thời gian tới, BCĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân 
cung cấp thông tin; tiến hành khảo sát, quy tập hài cốt liệt sĩ theo phiếu cung cấp, cụ thể: tại 
khu vực thượng nguồn đập Đồng Nghệ, Bệnh xá dã chiến 79, xã Hòa Khương; Hòn đá Đà 
Nẵng; sân bay Sông Hương, xã Hòa Phú; Khu du lịch Bà Nà, xã Hòa Ninh; khu căn cứ cách 
mạng tại xã Hòa Bắc...”, Thượng tá Tân nhấn mạnh. 

Đà Nẵng hiện có 20 nghĩa trang liệt sĩ, an táng gần 9.400 mộ liệt sĩ; trong đó, có 
khoảng 2.400 mộ chưa có tên. Đến nay, thành phố đã đầu tư gần 20 tỷ đồng xây 
dựng mới nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Khương và tổ chức di dời hơn 900 mộ liệt 
sĩ từ địa điểm cũ về nghĩa trang mới; nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Hòa Bắc với 
kinh phí trên 3 tỷ đồng. 



 

Nguồn: Báo Pháp luật     

Ngày đăng: 28/03/2019 

Mục: Đô 
thị   

Cấp lại hoặc đổi giấy phép lái xe ở đâu? 

 

Nhằm tạo điều kiện cho người dân khi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 
(GPLX), Sở GTVT TP.HCM đã thông báo cụ thể về các địa điểm tiếp nhận. 

Trao đổi với PLO, Sở GTVT TP.HCM cho biết các địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
cấp đổi, cấp lại của Sở GTVT trên địa bàn TP như sau. Cụ thể, khi người dân có nhu cầu 
trong các trường hợp: Cấp đổi, cấp lại GPLX do Sở GTVT TP.HCM cấp; Cấp đổi, cấp lại 
GPLX do Sở GTVT của các tỉnh, TP khác cấp; Cấp đổi GPLX do ngành công an, GPLX do 
ngành quân đội cấp. 

Đối với các trường hợp trên người dân đến các địa chỉ sau: 

- Điểm tiếp nhận hồ sơ số 51/1 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM. 

- Số 8, đường Nguyễn Ánh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM. 

- Số 111, đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. 

- Số 937, đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP.HCM. 

Đối với người dân có nhu cầu cấp GPLX Quốc tế liên hệ các địa chỉ sau: 

- Số 525, đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP.HCM. 

- Số 937, đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP.HCM. 

Trường hợp người dân có nhu cầu: Cấp đổi GPLX do nước ngoài cấp; GPLX đăng ký dịch vụ 
công cấp độ 3; GPLX do đăng ký qua tổng đài (028).1081 thì liên hệ địa chỉ 252, đường Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP.HCM. 

Khi người dân có nhu cầu cấp đổi GPLX do Sở GTVT TP.HCM cấp và trả kết quả theo địa 
chỉ có nhu cầu thì liên hệ với các bưu cục của Bưu điện Thành phố như sau:  

- Bưu cục số E9/37, đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

- Bưu cục số 3, đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. 



- Bưu cục số 1441, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM. 

Việc thu phí dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo địa chỉ do Bưu điện TP thỏa thuận với 
người dân, có sự giám sát của Sở GTVT TP.HC 



 

Nguồn: Báo Quảng Trị 

Ngày đăng: 29/03/2019 
Mục: Tin tức 

Hiệu quả từ công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện 

Năm 2011, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) phối hợp với Bảo hiểm xã hội
(BHXH) Việt Nam thực hiện thí điểm công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng
tháng qua hệ thống bưu điện tại 12 bưu điện tỉnh, thành phố. Tháng 4/2013, Chính phủ
chính thức cho phép VNPost và BHXH Việt Nam phối hợp triển khai, mở rộng công tác
chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua bưu điện trên phạm vi toàn quốc.
Nhanh gọn, tận tình, chu đáo, đảm bảo an toàn là những ưu điểm nổi bật của phương
thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện đã được khẳng định sau
hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh
Quảng Trị. 

 

Chi trả lương hưu qua hệ thống bưu điện tạo thuận lợi cho người thụ hưởng khi nhận chế độ 
BHXH 

Những năm trở lại đây, thay vì phải nhờ con cháu chở đi nhận lương hưu, cứ đều đặn vào ngày
8 hằng tháng, bà Nguyễn Thị Nghi, ở khu phố 1, phường Đông Lương, Đông Hà chỉ cần ra hội
trường khu phố cách nhà 500m là đến điểm phát lương. Bà Nghi cho biết, từ khi tiền lương
hưu được chuyển về bưu điện thực hiện chi trả đến tận từng khối phố, bà thấy rất thuận tiện.
Lịch chi trả lương hưu được cố định hằng tháng của bưu điện đã tạo điều kiện thuận lợi cho
người dân chủ động về thời gian và kế hoạch cá nhân để đi lĩnh lương, thủ tục nhanh gọn, thái
độ phục vụ tận tình, chu đáo, lịch sự, không gây phiền hà. 

Chỉ tính riêng tại thành phố Đông Hà, mỗi tháng Bưu điện thành phố thực hiện chi trả cho
khoảng 6.000 đối tượng, tương đương 21 tỉ đồng tiền lương hưu và trợ cấp BHXH; trong đó
chi trả qua thẻ ATM cho khoảng 30% đối tượng với khoảng 9 tỉ đồng. Ông Nguyễn Thanh
Thiếp, Giám đốc Bưu điện thành phố Đông Hà cho biết: “Thực tế việc chi trả lương hưu, trợ
cấp BHXH qua bưu điện không chỉ mang lại những tiện ích nhất định cho người thụ hưởng mà
còn góp phần quản lí chặt hơn đối tượng hưởng. Các bưu điện huyện, thành phố đều thiết lập
kênh thông tin qua cán bộ trực tiếp làm công tác chi trả, bưu tá và nhân viên tại các điểm bưu
điện văn hóa xã. Nhân viên các điểm bưu điện văn hóa xã chủ yếu là người sống tại địa



phương nên thông thuộc địa bàn cũng như nắm rõ hoàn cảnh, lai lịch đối tượng chi trả hơn”. 

Thời gian qua, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua hệ thống bưu điện đã
được 2 ngành BHXH và Bưu điện tỉnh phối hợp rất hiệu quả, mang lại hiệu quả thiết thực cho
người hưởng thụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội của địa phương. Trong năm
2018, BHXH tỉnh đã giải quyết cho 25.892 lượt người hưởng chế độ BHXH với số tiền chi trả
hơn 196 tỉ đồng. Trong đó số người hưởng BHXH hằng tháng là 4.099 người với số tiền chi trả
là hơn 11,5 tỉ đồng; hưởng trợ cấp 1 lần là 4.468 người với số tiền chi trả là hơn 107 tỉ đồng;
chế độ BHXH ngắn hạn là 17.325 lượt người với số tiền chi trả là hơn 77 tỉ đồng. BHXH tỉnh
hiện đang quản lí 23.973 đối tượng hưởng chế độ BHXH thường xuyên với số tiền chi trả bình
quân hằng tháng hơn 85 tỉ đồng. Trong công tác quản lí đối tượng, nhờ làm tốt công tác phối
hợp giữa BHXH tỉnh và BHXH các huyện nên việc quản lí đối tượng được thực hiện chặt chẽ,
công tác theo dõi cập nhật biến động tăng giảm người hưởng được thực hiện kịp thời.Bên cạnh
đó, ngành Bưu điện đã tổ chức tốt việc hợp đồng với cán bộ tư pháp của UBND các xã,
phường, thị trấn để quản lí đối tượng chi trả; bố trí lực lượng nhân viên về tăng cường với
nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã cùng phối hợp chặt chẽ với cán bộ hộ khẩu, hộ tịch thông
thạo địa bàn, nắm rõ nơi ở của các đối tượng, theo dõi biến động giảm hằng tháng của đối
tượng, kịp thời báo cáo cho cơ quan BHXH cắt giảm theo đúng quy định. 

Về quy trình chi trả, Bưu điện tỉnh đã làm tốt quy định của BHXH Việt Nam về việc kiểm tra
giấy ủy quyền, không tự ý kí thay người hưởng; thực hiện chi trả tại nhà đối với những trường
hợp người hưởng trong tình trạng già yếu, đau ốm, tạo điều kiện để người hưởng kịp thời nhận
được các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Thời gian chi trả tại mỗi điểm được
bố trí vào một ngày ổn định trong tháng giúp người thụ hưởng chủ động, sắp xếp công việc
đến nhận. Chính vì vậy, từ ngày cung cấp dịch vụ này, hầu như chưa xảy ra sai sót và được
đánh giá cao về mức độ hài lòng của người thụ hưởng. 

Để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thời gian qua Bưu điện tỉnh đã tổ chức nhiều
lớp đào tạo, tập huấn về kĩ năng, kiến thức nghiệp vụ, kĩ năng giao tiếp cho các nhân viên giao
dịch, nhân viên chi trả. Hầu hết nhân viên tham gia chi trả đều được đơn vị quán triệt mục
đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chi trả nên thái độ phục vụ của nhân viên cơ bản
đã tạo được sự hài lòng của người hưởng thụ. Bên cạnh đó, nhân viên chi trả tại các điểm giao
dịch đều nghiêm túc thực hiện các quy trình quản lí nguồn tiền chi trả bảo đảm an toàn, đầy
đủ, cố gắng không để xảy ra sai sót với thái độ tận tình, chu đáo. 

Nhằm thực hiện tốt việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHXH tỉnh thường xuyên tổ
chức kiểm tra công tác quản lí đối tượng, chi trả chế độ BHXH hằng tháng, bảo hiểm thất
nghiệp tại các đơn vị bưu điện huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thông qua các đợt kiểm tra
này, cả hai bên trao đổi về việc tổ chức thực hiện quản lí đối tượng, chi trả chế độ BHXH hằng
tháng, bảo hiểm thất nghiệp tại địa bàn và những tồn tại, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị đối với
công tác chi trả để kịp thời giải quyết. 

Với những đổi mới về quy định, cách thức, cùng với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ
của Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh, việc thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ
thống bưu điện là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tiêu chí xây
dựng nền hành chính đơn giản, minh bạch, nhanh gọn, đúng pháp luật và ngày một thuận lợi. 

  

 

 

 
 



 

Nguồn: Báo Hậu Giang  

Ngày đăng: 29/03/2019 
Mục: Tin tức       

http://www.baohaugiang.com.vn/an-toan-giao-thong/tiep-nhan-va-tra-ket-qua-tren-3-300-ho-
so-78393.html 

Tiếp nhận và trả kết quả trên 3.300 hồ sơ 

Trong tháng 3, Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã tiếp nhận và trả kết 
quả 1.332 hồ sơ, nâng tổng số từ đầu năm đến nay tiếp nhận và trả kết quả trên 3.300 hồ sơ, 
không có trường hợp giải quyết trễ hạn. 

Để tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, sở đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tiếp 
tục thực hiện nghiêm kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Đồng thời, tham mưu xây dựng 
các kế hoạch, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo xây dựng các quy chế, nội quy 
và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường việc thực hiện các nội dung cải cách hành 
chính theo quy định. Triển khai thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết thủ tục hành 
chính. Ngoài ra, sở cũng đã ban hành Kế hoạch số 518 về kiểm soát thủ tục hành chính và 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019. 


