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Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực bưu chính. 

Trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phát hiện và tạm giữ 
nhiều vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp thuận vận chuyển qua đường bưu 
chính (theo quy đinh tại điều 12, Luật bưu chính và pháp luật có liên quan khác). Trong 
đó có nhiều bưu gửi chứa vật thể nghi là ma túy được chấp thuận gửi từ nước ngoài về 
Việt Nam gây mất trật tự, an toàn xã hội. 

Trước tình hình đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản kịp thời chỉ đạo Sở Thông 
tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính 
quốc tế thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực 
bưu chính. 

Cụ thể, các Sở Thông tin và Truyền thông phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám 
sát các doanh nghiệp bưu chính về công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ 
bưu chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phụ trách, tăng cường chế tài và xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm; Chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong 
việc hướng dẫn, phát hiện và xử lý các trường hợp, vụ việc gây mất an toàn an ninh trong 
cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. 

Trường hợp có thông tin, số liệu về doanh nghiệp bưu chính có bưu gửi bị phát hiện, tạm giữ 
do có dấu hiệu vi phạm các quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp thuận vận 
chuyển qua mạng bưu chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, địa bàn phụ trách thì kịp 
thời báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như chủ động đề xuất biện pháp, giải 
pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực bưu chính. 

Đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông 
tin về danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu 
chính và các quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính cho người sử dụng bưu chính; 
tăng cường kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp thuận bưu gửi, nhất là bưu 
gửi chấp nhận từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài. 

Đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi chấp nhận từ nước ngoài để vận chuyển và phát tại Việt 
Nam có dấu hiệu vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ 
bưu chính và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định 
của pháp luật; Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo cần thiết của 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ về đảm bảo 
an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính; Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và trật 
tự, an toàn xã hội. 

 
Trường hợp Doanh nghiệp bưu chính có bưu gửi bị phát hiện, tạm giữ do có dấu hiệu vi phạm 
về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính thì doanh 
nghiệp kịp thời báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời báo cáo Sở Thông tin và 
Truyền thông tại tỉnh, thành phố có bưu gửi hàng hóa bị phát hiện, tạm giữ, đồng thời chủ 
động đề xuất biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu 
chính. 
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Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện từ 
01/5/2019 

Nhằm ngày càng hoàn thiện tốt hơn nữa 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; cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây 
dựng nên hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, ngày 24/4/2019, 
UBND Thị xã đã ban hành Công văn số 744/UBND-LĐ-TB&XH về việc chi trả trợ cấp 
ưu đãi người có công qua hệ thông Bưu điện trên địa bàn Thị xã. 

Theo đó, UBND Thị xã yêu cầu việc chi trả đảm bảo đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian 
quy định, đem lại sự hài lòng của người có công trong việc thực hiện chính sách ưu đãi; đồng 
thời 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; 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 Nhà nước có thẩm quyền; tổ chức mạng lưới 
các điểm chi trả đảm bảo thời gian phục vụ, số lượng đối tượng nhận chế độ và điều kiện đi 
lại cho đối tượng. Việc chi trả được thực hiện tại các bưu cục và điểm bưu điện văn hóa phải 
đáp ứng được các điều kiện về an toàn quỹ tiền mặt, điều chuyển dòng tiến, chuyên môn phục 
vụ, địa điểm phục vụ thuận tiện cho việc đi lại. Đối với các trường hợp người khuyết tật 
không đi lại được, người già yếu, ốm đau... có thể phục vụ phát tiền tại địa chỉ nếu đối tượng 
có yêu cầu. Ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo công tác chi trả và quản lý đối tượng 
chính xác, kịp thời, hiệu quả. 

Nội dung chi trả các khoản trợ cấp bao gồm: Chi trả chế độ 1 lần trong năm (Các khoản trợ 
cấp 1 lần theo chế độ thường xuyên;Mai táng phí; Trợ cấp một lần khi báo tử Liệt sĩ;Thờ cúng 
Liệt sĩ;Điều dưỡng tại gia đình; Trang cấp, dụng cụ chỉnh hình;Hỗ trợ ưu đãi Học sinh sinh 
viên; Quà lễ tết của Chủ tịch nước; Tiền ăn thêm ngày lễ tết đối với TBB nặng); Chi trả trợ 
cấp, phụ cấp hàng tháng (Người có công với cách mạng và thân nhân; Người phục vụ; Người 
hưởng theo các Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, 53/2010/QĐ-TTg, 62/2011/QĐ-TTg) và Chi 
trợ cấp hàng tháng và 1 lần đối với các đối tượng chính sách khác theo quy định của Pháp 
luật. 

Phạm vi triển khai dịch vụ trên địa bàn Thị xã thông qua hệ thống các Bưu cục, điểm bưu điện 
– văn hóa xã tại 8 xã, phường). Thời gian chi trả từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng. 

Đối tượng đi nhận trợ cấp cần đem theo: Sổ nhận chế độ trợ cấp kèm theo chứng minh nhân 
dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của người hưởng chế độ hoặc giấy ủy quyền (nếu có người 
lĩnh thay); Trường hợp người hưởng ưu đãi thường xuyên ốm đau, già yếu không có khả năng 
đi nhận trợ cấp ưu đãi tại điểm chi trả và cũng không có khả năng đi làm thủ tục ủy quyền cho 
người lĩnh hộ thì người hưởng hoặc thân nhân người hưởng thông báo và đề nghị với UBND 
xã, phường hoặc Bưu điện để được nhận tiền chi trả tại nhà không mất phí. 


