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Người họa sĩ có hơn 500 bức tranh ghép tem về Bác Hồ 

Dù chưa một lần được gặp Bác Hồ nhưng trong suốt 35 năm làm nghệ thuật của mình, 
họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn luôn dành tình cảm đặc biệt cho những tác phẩm về đề tài Bác. Đặc 
biệt, ông còn là một trong những họa sĩ đi đầu trong thể loại tranh ghép tem ở Việt Nam. 

Làm mới từ những cái cũ 

Một ngày đầu tháng 5-2020, khi những cánh phượng đầu hè bắt đầu nở, chúng tôi đến thăm 
họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn tại nhà riêng gần ngôi chùa Quỳnh cổ kính. Căn phòng nhỏ trên tầng 3 
vừa là nơi sáng tác nghệ thuật cũng là nơi ông nghỉ ngơi, thư giãn. Trong không gian nghệ 
thuật ấy, người họa sĩ đã chia sẻ với chúng tôi nhiều câu chuyện thú vị trong cuộc đời sáng 
tạo nghệ thuật của mình. 

Vì thích vẽ nên từ nhỏ ông đã có ước mơ theo đuổi hội họa. Sau này, khi tốt nghiệp Trường 
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (năm 1981), ông lại tiếp tục có cơ duyên tham gia vào 
nhóm họa sĩ vẽ tem bưu chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Trong thời gian làm 
việc tại đây, ông đã vẽ nhiều bộ tem về đề tài Bác Hồ, trong số 10 mẫu tem về Bác có 6 mẫu 
tem được duyệt phát hành chính thức. Với mỗi mẫu tem vẽ Bác Hồ, ông đều gửi gắm trong đó 
tình cảm, niềm kính yêu vô hạn với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Đặc biệt, sau khi nghỉ hưu 
năm 2015, ông tiếp tục sáng tạo và cho ra đời nhiều bức tranh về đề tài Bác Hồ với chất liệu 
độc đáo từ chính những con tem bưu chính. 

 

Những con tem luôn được coi là những tác phẩm nghệ thuật với hàm lượng thông tin tri thức 
cao, thông điệp mạnh mẽ về đất nước, con người Việt Nam. Song nhận thấy, số lượng tem bị 
lỗi, tem không kịp phát hành còn dư thừa nhiều, nếu đem số tem đó hủy đi thì rất lãng phí. Vì 
vậy, bằng sự khéo léo, tinh tế và sáng tạo của mình, họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn đã tận dụng những 
con tem cũ để tạo ra những bức tranh ghép tem độc đáo, đầy mới lạ. 

Chia sẻ với chúng tôi, họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn cho biết, tranh ghép tem là một loại hình nghệ 
thuật khó, đòi hỏi người họa sĩ phải cần cù và kiên nhẫn trong từng công đoạn. Trong đó, cắt 
ghép là công đoạn tốn thời gian nhất, độ cắt của con tem phụ thuộc vào kích cỡ của bức tranh, 
tranh càng nhỏ thì thì diện tích cắt càng bé đến từng milimet. Cái khó nữa là, ảnh tư liệu của 
Bác hầu hết là ảnh đen trắng, tuy nhiên khi chuyển thể sang tranh người họa sĩ phải thực sự 



tinh tế trong khâu phối màu, phải tùy thuộc vào tem đậm hay nhạt để điều chỉnh các màu 
xung quanh đậm, nhạt theo. 

Ông cũng cho biết, bản thân những con tem được làm từ giấy nên màu mực không bền, dễ bị 
bạc theo thời gian nên các tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được phun lên một lớp Epoxi, tạo 
thành một lớp nhựa trong suốt giúp tranh bền màu và sáng đẹp hơn. 

Gửi trọn tình yêu trong từng tác phẩm nghệ thuật 

Tranh tem của họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn đa dạng với nhiều đề tài từ chân dung đến phong cảnh, 
tuy nhiên sáng tạo về Bác Hồ vẫn là đề tài được ông tâm đắc nhất. Trong giới hội họa Việt 
Nam đương đại, có người đã dành cả cuộc đời để thể hiện hình tượng Bác Hồ, nhưng ngay cả 
những người được coi là danh họa cũng phải thừa nhận sáng tác về Bác là một đề tài rất khó. 
Đặc biệt, khó thể hiện nhất là chi tiết đôi mắt và vầng trán của Bác, nếu làm không tốt sẽ 
không thể hiện trọn vẹn được phong thái, cốt cách giản dị, thanh cao của Người. 

 

Họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn là người tỉ mỉ trong từng chi tiết nghệ thuật 

Vì vậy, để có được những bức tranh sống mãi với thời gian về Chủ tịch Hồ Chí Minh, họa sĩ 
Đỗ Lệnh Tuấn không ngừng nghiên cứu các tài liệu về Bác, sưu tầm tranh, ảnh, báo chí. Mỗi 
ngày, trên căn gác nhỏ, người họa sĩ ấy vẫn miệt mài, dồn hết tâm huyết, tình cảm của mình 
vào trong từng bức tranh để đưa sản phẩm ấn tượng này đến với công chúng khắp mọi nơi. 
Tính đến nay, họa sĩ Lệnh Tuấn đã ghép tổng cộng hơn 500 bức tranh tem về đề tài Bác Hồ. 
Các bức tranh: “Hồ Chủ tịch quan sát trận địa”, “Hồ Chủ tịch làm việc ở vườn Chủ tịch phủ”, 
“Bác Hồ đọc báo”, “Cờ đỏ búa liềm”, “Bác cùng chúng cháu hành quân”, “Chiến thắng Điện 
Biên”… khiến người xem phải rung động. 

Tranh tem không phải là một tác phẩm hội họa thông thường mà là kết quả của quá trình tôi 
luyện, tiếp cận và hiểu được ngôn ngữ con tem. Một bức tranh tem được làm ra phải sử dụng 
đến hàng trăm thậm chí là vài nghìn con tem, chưa kể chỉ một sơ suất nhỏ cũng phải gỡ ra để 
làm lại. Cũng bởi vậy mà hiện không có nhiều người theo đuổi loại hình này. 

Tuy nhiên, chính vì thế mà tranh ghép tem được nhiều người yêu thích, kể cả những người 
không làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Thông qua những bức tranh ghép tem, hình ảnh Bác Hồ 
cũng trở nên gần gũi hơn, sống lâu hơn trong trái tim mỗi người con Việt Nam và bạn bè quốc 
tế. 

Bài, ảnh: LƯU PHƯƠNG ANH – TRẦN NHÀN  

 

 



 

Nguồn: Bắc Kan TV 

Ngày đăng: 12/05/2020 
Mục: Thời sự 

100% xã của Chợ Đồn có điểm bưu điện văn hóa xã 

Hiện nay, 19/19 xã của huyện Chợ Đồn đã có điểm bưu điện văn hoá xã để cung cấp dịch 
vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông, truy cập internet. 

 

 

Điểm giao dịch bưu điện văn hóa xã tại huyện Chợ Đồn 

Các điểm bưu điện văn hóa xã hiện nay đã được trang bị máy tính phục vụ công việc, nhận 
thủ tục hành chính công trực tuyến, đường truyền Internet. Thay vì phải đến trung tâm cụm 
xã, thị trấn mới có dịch vụ bưu chính viễn thông thì người dân chỉ cần đến các điểm bưu điện 
văn hóa xã là có thể chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, đọc báo, gọi điện thoại ... Tuy nhiên, 
với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay thì số lượng người dân đến 
điểm bưu điện văn hóa xã đã giảm đáng kể. Vì thế, các điểm bưu điện văn hóa xã cần đổi mới 
và nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. 

Hứa Nga 

 

 

 



 

Nguồn: CTT huyện Eahleo 

Ngày đăng: 12/05/2020 
Mục: Tin tức  

Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích khi tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 
hồ sơ thủ tục hành chính 

Ngày 07/5/2020, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Công văn số 989/UBND-VP về việc tăng 
cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích khi tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ 
tục hành chính. 

 

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Văn 
phòng HĐND&UBND huyện rà soát, đăng ký bổ sung số lượng TTHC thực hiện việc tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tăng cường công tác 
thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải 
quyết TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Chỉ đạo Bưu Điện huyện Ea H’Leo và UBND xã Ea Wy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
hướng dẫn nhân dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc nộp hồ sơ 
và nhận kết quả giải quyết TTHC. Tiếp tục triển khai thực hiện việc chuyển giao tiếp nhận, 
chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC từ Bưu điện văn hóa xã Ea Wy đến công 
chức thụ lý của UBND xã Ea Wy; đến nhà của nhân dân và đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của huyện đối với hồ sơ liên thông. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo công chức, viên chức được cử đến làm việc 
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích khi tiếp 
nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính./. 



 

Nguồn: Báo Hà Nội mới 

Ngày đăng: 11/05/2020 
Mục: Xã hội 

Bưu chính bảo đảm an toàn, an ninh phục vụ đại hội đảng bộ các cấp 

Các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (dịch vụ bưu 
chính KT1) ở Trung ương và địa phương nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật 
về bảo vệ bí mật Nhà nước, pháp luật về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà 
nước; tăng cường biện pháp bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 an toàn, nhanh 
chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống. 

 

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Đây là một trong những nội dung của Chỉ thị số 28/CT-BTTTT ngày 8-5-2020 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ 
các cấp và nâng cao hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, 
hàng cấm qua đường bưu chính. 

Cùng với đó, Chỉ thị cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 cần chủ 
động nắm tình hình, nhận diện hiện tượng, vấn đề nổi cộm, phức tạp về an toàn, an ninh. 

Các doanh nghiệp có trách nhiệm kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, bảo đảm tuyệt đối 
an ninh, an toàn cho hoạt động bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt là giai 
đoạn chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. 

Các doanh nghiệp bưu chính nói chung cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về các hành vi bị 
cấm trong cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, 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 dịch vụ bưu chính. 

Đồng thời, các doanh nghiệp bưu chính cần nâng cao cảnh giác, tăng cường kiểm tra nội dung 
gói, kiện hàng hóa tại các điểm phục vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề phòng nguy cơ 



kẻ xấu lợi dụng để gửi vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua 
mạng bưu chính... 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Bình Phước 

Ngày đăng: 11/05/2020 
Mục: Chính trị 

Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra gói hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  
tại Bình Phước 

Sáng 11-5, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê 
Tấn Dũng dẫn đầu đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai gói hỗ trợ người bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thị 
trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. 

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành, MTTQ, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội và lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú. 

 

Thứ trưởng Lế Tấn Dũng hỏi thăm người dân đến nhận hỗ trợ tại Bưu điện thị trấn Tân Phú, 
huyện Đồng Phú 

Tại điểm chi trả, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã ân cần thăm hỏi và lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng của người dân. Đa số người đến nhận hỗ trợ đều phấn khởi bởi chủ trương nhân văn của 
Đảng và Nhà nước đến kịp thời với họ. 

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác làm việc với UBND thị trấn Tân Phú. Báo cáo với 
đoàn về việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 
15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Đào Văn Lai, Phó chủ tịch UBND thị trấn 
Tân Phú cho biết, ngay khi nhận chỉ đạo, thị trấn đã phối hợp với ban điều hành các ấp, khu 
phố và đoàn thể tuyên truyền đến các cá nhân, hộ gia đình hoặc hội viên thuộc đối tượng hỗ 
trợ, đồng thời rà soát, xác minh đối tượng. 

Hiện huyện đã ứng tiền ngân sách để chi trả cho 88 người thuộc đối tượng có công, thân nhân 
người có công và người bán vé số. Dự kiến hôm nay sẽ hoàn tất chi hỗ trợ cho 217 người là 
đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. 

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng hoan nghênh tinh thần chủ động của địa phương trong thực hiện chi 
trả. Việc chi trả qua bưu điện nghiêm túc, những đối tượng có hồ sơ rõ ràng được chính quyền 
cơ sở chủ động chi trả kịp thời. Ông Dũng khẳng định, gói an sinh phải được đưa xuống càng 
sớm càng tốt cho người dân. Không để những đối tượng được hưởng trợ cấp phải chờ. 

 “Gói 62 nghìn tỷ không phải là gói hỗ trợ thường xuyên nên chúng ta phải chi đúng người, 
đúng đối tượng, không chi vượt ngân sách. Đồng thời những đối tượng lao động tự do cần xác 



minh rõ. Trong quá trình rà soát có vấn đề gì vướng mắc phải có ý kiến ngay để bộ giải đáp, 
hướng dẫn kịp thời”, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng lưu ý. 

Hồng Cúc 

 

 



 

Nguồn: CTT Đắk Lắk 

Ngày đăng: 11/05/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Đắk Lắk sẽ tham gia chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn  
do Covid -19 

UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý điều chỉnh Bưu điện tỉnh là đơn vị thực hiện chi trả hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thay cho UBND xã theo đề xuất của Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội. 

 

Ảnh minh họa 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng sau: Hộ 
kinh doanh cá thể; người lao động chấm dứt hợp đồng làm việc; người lao động không có 
giao kết hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người thuộc hộ 
nghèo, cận nghèo. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở LĐTB&XH phối hợp với Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh triển khai 
đúng quy định pháp luật, theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai. 

Bưu điện tỉnh chủ động ký kết với UBND các huyện, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, quản 
lý tiền hỗ trợ, không để xảy ra sai sót, mất mát, thất thoát, chi sai đối tượng; phối hợp với các 
địa phương đối chiếu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

Kim Bảo 

 

 



 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 11/05/2020 
Mục: Tin tức  

Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục 
vụ Đại hội Đảng bộ các cấp 

Ngày 8/5/2020, Bộ TT&TT đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-BTTTT về việc tăng cường 
công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng 
cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua 
đường bưu điện. 

Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và các cơ quan, đơn vị trong 
ngành TT&TT thực hiện tốt các nội dung sau: 

Đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 
tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, an 
ninh hàng hóa, bố trí nhân lực bảo đảm kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng 
dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm. 

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet 

Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo của các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm an toàn, an ninh trong 
cung ứng dịch vụ bưu chính. 

Ban hành hoặc thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo đảm an 
toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính cho phù hợp với quy định của pháp luật và 
phù hợp với tình hình mới. 

Nâng cao nhận thức của người lao động trong doanh nghiệp về bảo đảm an toàn, an ninh 
trong cung ứng dịch vụ bưu chính. 

Đào tạo, phổ biến, quán triệt đến các bộ phận và người lao động trong doanh nghiệp các quy 
định về việc cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi có nội dung kích động, gây mất 
an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, cấm 
gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất 
phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, 
gây mất trật tự, an toàn xã hội; cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa văn hóa 
phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các vật phẩm hàng hóa 



không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính khác theo quy định của pháp 
luật. 

  

Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về các hành vi bị cấm trong cung ứng sử dụng dịch vụ 
bưu chính, 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 dịch 
vụ bưu chính. 

Nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa tại các điểm 
phục vụ, nhất là tại các điểm phục vụ cấp xã, khu vực vùng sâu, vùng xa trước khi chấp nhận 
bưu gửi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi vật 
phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính. 

Đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, 
chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trái pháp luật, gây thiệt hại đến lợi 
ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người sử dụng dịch 
vụ. 

Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm 
vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (dịch vụ 
bưu chính KT1) ở Trung ương và địa phương, cần nghiêm túc thực hiện các quy định của 
pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, pháp luật về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, 
Nhà nước. Tăng cường các biện pháp để bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 an toàn, 
nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống. 

Chủ động nắm tình hình, nhận diện hiện tượng, vấn đề nổi cộm, phức tạp về an toàn, an ninh 
trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để chủ trì, phối hợp hoặc tham mưu giải quyết, qua đó 
kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động bưu 
chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các 
cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, quán triệt tư tưởng và quản lý chặt chẽ đội ngũ người 
lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. 

Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm 
vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 

Chỉ thị cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho Vụ Bưu chính, Cục Bưu điện Trung ương, Thanh 
tra Bộ, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ TT&TT (Ban chỉ 
đạo 389 của Bộ), Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông 
tin cơ sở và các Sở TT&TT.  



 

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Ngày đăng: 11/05/2020 
Mục: Xã hội  

Hà Trung hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42 
của Thủ tướng Chính phủ 

Đến cuối buổi sáng ngày 11-5, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn Hà Trung đã hoàn 
thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-
2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 
COVID-19. 

Theo số liệu của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, toàn huyện có hơn 17.097 
người được tiếp cận gói an sinh xã hội trong đợt 1 với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 20,1 tỷ đồng. 
Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng là 2.920 người, đối tượng bảo trợ xã hội 
đang được hưởng trợ cấp hàng tháng là 5.990 người, đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo là 9.119 người. 

Từ ngày 8-5, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bưu điện huyện 
chỉ đạo 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, bảo đảm an toàn về 
nguồn tiền, tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Đến nay, các cơ quan chức năng 
chưa nhận bất kỳ thông tin phản ánh nào về việc chi trả để xảy ra nhầm lẫn hay sai sót. Đặc 
biệt, toàn huyện có gần 300 người thuộc hộ nghèo và cận nghèo tự nguyện viết đơn xin không 
nhận hỗ trợ của Nhà nước. 

 

Hướng dẫn người dân tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung nhận tiền hỗ trợ. 

Kết thúc việc chi trả đợt 1, UBND huyện đang chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan, UBND 
các xã, thị trấn tập trung nguồn lực khẩn trương rà soát, thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh phê duyệt theo quy định. Theo phản ánh, việc rà soát đối với nhóm lao động có giao kết 
hợp đồng nhưng bị chấm dứt hợp đồng; nhóm lao động có hợp đồng nhưng không đủ điều 



kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; nhóm các hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu 
đồng tuy khó rà soát hơn các nhóm đã hỗ trợ trong đợt 1, nhưng vẫn có căn cứ để xác định. 

 

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của 
Thủ tướng Chính phủ tại tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung). 

Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc xác định các đối tượng để hỗ trợ thuộc nhóm không có 
giao kết hợp đồng lao động, hay còn gọi là lao động tự do, trong khi đó, đối tượng này có thể 
gặp khó khăn thực sự, rất cần được trợ giúp. Một khó khăn nữa là các tiêu chí để xác định thế 
nào là lao động tự do thuộc diện được thụ hưởng theo các quy định hiện hành chưa rõ, khiến 
các địa phương thiếu căn cứ để thực thi. Do vậy, đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm ban hành 
hướng dẫn chi tiết với từng nhóm đối tượng, ngành, nghề cụ thể, để việc hỗ trợ cho các đối 
tượng không trùng lặp, không bỏ sót. 

 

 


