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Nguồn: Báo Lao Động 

Ngày đăng: 13/04/2020 
Mục: Xã hội 

Hơn 1.000 nhân viên đến nhà dân, phát trên 800 tỉ lương hưu, trợ cấp 

 

Nhân viên các bưu cục của Quảng Ninh đến tận nhà dân phát lương hưu và trợ cấp xã hội. 
Ảnh: CTV 

Thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, Bảo hiểm Xã hội Quảng 
Ninh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh phối hợp cử trên 1.000 nhân viên đi tới từng nhà dân 
trên toàn tỉnh để trực tiếp phát lương lưu và trợ cấp xã hội. Quảng Ninh hiện có khoảng 
123.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội, với tổng số tiền trên 420 tỉ/tháng. 

Theo ông Vũ Xuân Hiển – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh – theo chỉ đạo, đợt 
này cả nước sẽ phát lương lưu và tiền trợ cấp xã hội gộp cả tháng 4 và tháng 5. Vì thế, tổng số 
tiền cơ quan này chuyển đến những người hưởng lương hưu và trợ cấp trên địa bàn tỉnh là 
trên 840 tỉ đồng. 

Trong 123.000 người thuộc diện này thì chỉ có khoảng 20.000 người nhận tiền qua tài khoản. 
Do đó, để đến từng nhà phát tiền lương và trợ cấp cho 103.000 người còn lại trên địa bàn rộng 
là điều không đơn giản. 

Theo ông Hoàng Hồ Hải – Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh – lâu nay đơn vị này làm 
dịch vụ phát lương, trợ cấp xã hội cho người dân tại các bưu cục của đơn vị. Nay, do tình hình 
bệnh dịch, hơn 1.000 nhân viên của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh sẽ phải trực tiếp đến từng hộ 
dân để phát tiền. 

“Kế hoạch là từ 16.4 mới triển khai rộng rãi, nhưng nhiều người, nhất là các bậc cao niên, 
những người có hoàn cảnh khó khăn muốn được lĩnh tiền sớm nên chúng tôi đã triển khai lực 
lượng đến tận nhà phát tiền rồi. Một số muốn lĩnh nhanh tại bưu cục địa phương thì đăng ký 
giờ lĩnh và khi đến phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, đứng xếp hàng cự ly 2m, nhưng số này 
rất ít” – ông Hải cho biết. 



Cũng theo ông Hải, những ngày đầu thực hiện, mỗi ngày một nhóm 2 người đến được khoảng 
50 nhà dân ở những khu vực thuận tiện giao thông. Tuy nhiên, Bảo hiểm Xã hội Quảng Ninh 
phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Ninh cố gắng hoàn thành việc chuyển tiền lương và trợ cấp 
xã hội 2 tháng 4 và 5 tới tất cả những người được hưởng trước 10.5.2020. 

NGUYỄN HÙNG 

 

 



 

Nguồn: TH Bến Tre 

Ngày đăng: 14/04/2020 
Mục: Tin tức  

Chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thời gian cao điểm phòng chống 
dịch Covid – 19 

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 
phòng, chống COVID – 19, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện 
chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong thời gian phòng, chống 
dịch bệnh COVID- 19, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Bến Tre tổ chức chi trả lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng như sau: 

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng 
một kỳ chi trả. Thời gian chi trả: Từ ngày 16/4 đến ngày 20/5/2020. Địa điểm và cách thức chi 
trả: 

Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân 
(ATM): thực hiện chuyển tiền từ ngày 16/4/2020. 

 

Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt: Bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà (theo địa chỉ người 
hưởng). Lịch chi trả cụ thể tới các xã, phường, thị trấn sẽ được thông báo trên các phương tiện 
thông tin và các hình thức khác như: điện thoại, tin nhắn. 

Chi trả tại Bưu cục đối với những trường hợp có nhu cầu nhận tiền trước theo lịch chi trả tại 
nhà của cơ quan Bưu điện khi người hưởng đã đăng ký trực tiếp với cơ quan Bưu điện. Người 
hưởng thực hiện đăng ký thông tin trên website www.ansinhxahoi.vnpost.vn hoặc liên hệ số 
điện thoại đường dây nóng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 1900545481 hoặc số điện 
thoại của Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện nơi người hưởng sinh sống để được hỗ trợ. 

Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc thuộc các địa bàn cách ly do ảnh 
hưởng của dịch COVID- 19: Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID- 19, cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để có phương án chi trả 
kịp thời, an toàn cho người hưởng. 



Để thuận lợi hơn trong công tác chi trả, đề nghị người hưởng chuẩn bị các giấy tờ theo quy 
định, bố trí thời gian ở nhà nhận tiền trong thời gian chi trả theo đúng lịch đã thông báo, đồng 
thời thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình nhận tiền, đeo khẩu trang khi nhận tiền tại 
địa chỉ và giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp./. 

Ngọc Diệp 

 



 

Nguồn: Báo TN&MT 

Ngày đăng: 13/04/2020 
Mục: Xã hội  

Lào Cai: Chi trả lương hưu và Bảo hiểm xã hội bằng hình thức Bưu chính công 

Để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm an toàn cho các đối tượng hưởng lương 
hưu, trợ cấp xã hội với dịch bệnh covid-19, UBND tỉnh Lào Cai đã quyết định phê duyệt 
phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 bằng hình 
thức Bưu chính công. 

Theo đó, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 
BHTN tháng 4, 5/2020.Thời gian chi trả từ ngày 16/4/2020 và hoàn thành trước ngày 
31/5/2020. 

Tổ chức thực hiện chi trả đúng chính sách, chế độ BHXH đối với người thuộc diện được chi 
trả, đảm bảo an toàn tiền mặt và an toàn cho người được chi trả trong phòng chống dịch 
COVID-19. Thông báo các số điện thoại và website để người thuộc diện được chi trả liên hệ, 
đăng ký nhận tiền lương hưu tại nhà hoặc nhận tiền tại các điểm phục vụ của Bưu điện đảm 
bảo thời gian hợp lý, tránh tập trung đông người. Quá trình chi trả phải đảm bảo an toàn 
phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. 

 

Phòng chống sự lây lan của dịch covid-19 tỉnh Lào Cai sẽ trả lương tháng 4, 5 qua dịch vụ 
Bưu chính 

Báo, Đài địa phương phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh để thực hiện tuyên 
truyền, thông báo đến người dân về thời gian chi trả và phương thức tổ chức chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 để 
người thuộc diện được chi trả nắm bắt được thông tin, thực hiện nghiêm các quy định của Thủ 
tướng Chỉnh phủ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Các ban ngành địa phương, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Bưu điện, tuyên 
truyền để đảm bảo các đối tượng hưởng lương hưu, chế độ BHXH, BHTN nắm bắt thông tin 
thay đổi trong việc tổ chức chi trả lương hưu tháng 4,5/2020. 



Lực lượng công an trực phòng chống dịch bệnh, công an khu vực, công an xã, phường, thị 
trấn phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ đảm bảo an toàn cho cán bộ Bưu điện thực hiện chi trả 
chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho các đối tượng hưởng. 

 

  

 

 



 

Nguồn: CTT Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 13/04/2020 
Mục: Tin tức  

Sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 tại nhà 

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ không tập trung đông người, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh 
triển khai việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020 vào cùng một kỳ  
và sẽ chi trả tại nhà cho người hưởng chế độ. 

 

Theo thống kê của Bưu điện tỉnh, toàn tỉnh có trên 42.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội với tổng số tiền chi trả tháng 4, tháng 5 hơn 334,4 tỷ đồng, trong đó 
có 2.200 người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua ATM. Bên cạnh đó, còn có 
hơn 19.500 người có công được hưởng trợ cấp với tổng số tiền 2 tháng khoảng 72 tỷ đồng; 
36.000 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội với tổng số tiền chi trả khoảng 54 tỷ đồng. 

Để bảo đảm an toàn tiền mặt và an toàn cho người dân trong thời gian cách ly xã hội phòng 
chống dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đã xây dựng các phương án linh hoạt để chi trả. Theo bà 
Lê Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh: Hai phương án được đưa ra là chi trả tại nhà 
và chi trả tại điểm bưu cục. Với phương án chi trả tại nhà, Bưu điện tỉnh dự kiến sẽ huy động 
mọi lực lượng chi trả tập trung trong vòng 1 tuần, kể cả thứ 7, chủ nhật, bảo đảm chi trả 
nhanh nhất cho người dân. Đơn vị cũng đã ban hành công văn đề nghị UBND các huyện, 
thành phố phối hợp trong việc huy động lực lượng cán bộ xã, phường, tổ dân phố hỗ trợ việc 
chi trả. Lịch chi trả được xây dựng theo từng địa bàn xã, phường, thời gian từ 16/4/2020 – 
30/4/2020. Phương án thứ hai, trường hợp người hưởng muốn lĩnh tiền sớm hơn hoặc không 
có nhu cầu nhận tại nhà, người hưởng chủ động lựa chọn thời gian phù hợp, mang thẻ chi 
trả/giấy tờ tùy thân ra bưu điện để được tư vấn về thời gian và địa điểm nhận tiền phù hợp, 
tránh tiếp xúc đông người. Đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua 
ATM, Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển đầy đủ 2 tháng cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của 
người hưởng. Trường hợp người hưởng phải thực hiện cách ly, đơn vị sẽ chi trả sau khi thời 
gian cách ly kết thúc. 

Để nhận tiền tại nhà, người hưởng thực hiện đăng ký thông tin trên 
website http://ansinhxahoi.vnpost hoặc liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Bưu điện 
Việt Nam (1900545481), số điện thoại của bưu điện các huyện để được nhân viên bưu điện 
hỗ  trợ. Tuy nhiên, theo bà Hương: “Hầu hết các đối tượng thụ hưởng đều tuổi cao hoặc hoàn 
cảnh đặc thù nên khó tiếp cận trong việc sử dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, chúng tôi sẽ 



phối hợp với các tổ dân phố, trưởng thôn hỗ trợ trong việc chi trả tại nhà là hợp lý nhất. Đồng 
thời, chỉ đạo các đơn vị liên hệ với địa phương, khu vực nào thật ổn định, an toàn sẽ thực hiện 
chi trả trước.” 

Hồng Yến 

 

 



 

Nguồn: Báo Thái Nguyên 

Ngày đăng: 13/04/2020 
Mục: Tin tức  

Chi trả trợ cấp cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội từ ngày 16-4 

Toàn tỉnh hiện có trên 21.400 người có công và trên 38.000 đối tượng bảo trợ xã hội 
được hưởng trợ cấp hàng tháng. Để tránh tập trung đông người trong thời điểm dịch 
COVID-19 đang có nhiều diễn biến phúc tạp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 
phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án tổ chức chi trả kỳ trợ cấp tháng 4, 5 đối 
với nhóm đối tượng này. 

Việc chi trả bằng tiền mặt sẽ thực hiện tại nhà cho tất cả các đối tượng được hưởng trợ cấp ưu 
đãi người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội theo danh sách do phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội cấp huyện lập chuyển cho Bưu điện theo quy định, người thụ hưởng không cần phải ra 
các điểm chi trả lĩnh tiền như các tháng trước. Thời gian thực hiện là từ ngày 16-4 và sẽ hoàn 
thành trước ngày 30-4. Trong trường hợp người hưởng trợ cấp không có mặt tại nhà, người 
hưởng có địa chỉ nhận tiền tại nhà nhưng không thuộc địa bàn quản lý, địa chỉ người nhận 
không đúng với danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội… Bưu điện 
tỉnh sẽ thực hiện chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu điện. Thời gian hoàn thành trước ngày 
10/5/2020. 

Riêng đối với trường hợp người có công hưởng trợ cấp ưu đãi, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc 
diện phải cách ly tập trung, Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với gia đình, chính quyền và ban chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương có phương án chi trả đảm bảo an toàn, phù 
hợp với từng trường hợp cụ thể. Để đảm bảo sự an toàn cho người hưởng cũng như đội ngũ 
nhân viên chi trả, cả người chi trả và người hưởng được đề nghị tuân thủ các quy định về an 
toàn phòng dịch: Đeo khẩu trang khi nhận tiền, giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp. 

Mai An 



 

Nguồn: CTT Bắc Kạn 

Ngày đăng: 13/04/2020 
Mục: Tin tức  

Tăng cường sử dụng dịch vụ công góp phần phòng dịch Covid-19 

Trong thời điểm này, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tăng 
cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả thực hiện thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích chính là một trong những giải pháp góp phần tránh 
việc tập trung đông người, hạn chế người dân đến nơi công cộng, phòng chống dịch bệnh 
lây lan. 

 

Cán bộ bưu cục thực hiện hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ bưu chính 
công ích 

Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân  

Thời gian qua, dịch vụ công trực tuyến được tỉnh ta tăng cường thực hiện góp phần cải cách 
thủ tục hành chính (TTHC), mang lại lợi ích thiết thực cho tổ chức, cá nhân. Trong thời gian 
xảy ra dịch bệnh Covid-19, công tác này càng được triển khai một cách tích cực hơn. Dịch 
vụ bưu chính công ích được xem như “cánh tay” nối dài giúp đưa các dịch vụ công trực 
tuyến gần hơn với người dân. 

Đến nay, hệ thống “một cửa” điện tử, “một cửa” điện tử liên thông và dịch vụ công trực 
tuyến mức độ cao đã được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong 
năm 2019, tỉnh duy trì vận hành ổn định và hỗ trợ các đơn vị khai thác, sử dụng hệ 
thống “một cửa” với khoảng 140.000 hồ sơ được xử lý trên hệ thống. Được đầu tư xây dựng 
từ năm 2017 và nâng cấp vào năm 2019, Cổng dịch vụ công đáp ứng các yêu cầu về liên 
thông, tích hợp các đơn vị trong tỉnh và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy 
định của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành 
chính được xử lý trực tuyến của tỉnh được nâng lên. Năm 2019, tỷ lệ này là 22% đối với 
mức độ 3 và 44% với mức độ 4. Từ đầu năm đến ngày 02/3/2020, hệ thống phần mềm Một 
cửa điện tử đã tiếp nhận, xử lý 22.826 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97,8%, 
các hồ sơ thủ tục hành chính một phần được xử lý trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính 
công ích. 



Toàn tỉnh hiện có 49 điểm bưu chính để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích. Các điểm giao dịch nằm ở vị trí trung tâm thuận lợi cho người 
dân đi lại, được trang bị cơ sở, vật chất, nhân viên được đào tạo về nghiệp vụ, quy trình tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bưu điện tỉnh bố trí 01 cán bộ Bưu cục Hành chính công 
tham gia các hoạt động để hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân giao dịch tại đây. Đối 
với cấp huyện, mỗi Bưu điện huyện, thành phố có 01 nhân viên chuyên phụ trách lĩnh vực 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Nhằm hạn chế 
số lượng người tập trung tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC, Bưu điện tỉnh cũng đã 
chỉ đạo các bưu cục, cán bộ trực có khuyến cáo người dân lựa chọn dịch vụ công trực tuyến 
và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Riêng trong tháng 3, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận 347 hồ sơ, từ ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-
TTg đến nay, số hồ sơ đăng ký dịch vụ bưu chính công ích là 42 hồ sơ. Theo đánh giá của 
cán bộ phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì hoạt động của Bưu cục Hành 
chính công góp phần tăng cường tiện ích và sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch 
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Bởi các hoạt động của bưu cục này như: Hướng 
dẫn và hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận yêu cầu trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại địa chỉ công dân thật sự hữu ích cho người dân khi sử dụng hình thức giao 
dịch trực tuyến với cơ quan công quyền. 

Tiết kiệm thời gian, hạn chế dịch bệnh 

Có thể thấy, dịch vụ bưu chính công ích đã giúp tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại 
cho người dân, nhất là đối với địa bàn vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời cũng 
giúp hạn chế được việc tiếp xúc trực tiếp giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, 
tổ chức, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch bệnh. 

Để tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ngày 06/4/2020, Ủy ban nhân dân 
tỉnh đã có Công văn số 1791/UBND-NCPCchỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin 
trong giải quyết công việc, TTHC thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ 
tịch UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo cơ quan, đơn vị tăng cường việc giải quyết 
TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; trong quá trình giải quyết TTHC, hạn chế thấp nhất 
việc để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần hoặc giao dịch trực tiếp tại trụ sở cơ 
quan, đơn vị, Bộ phận Một cửa cấp huyện và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

Các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết TTHC, sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn/, đồng thời thực 
hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 
(không phải dịch vụ bưu chính thông thường). 

Mới đây, anh Trần Văn Huy trú tại tổ 4, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn đã nghiên 
cứu và tìm hiểu việc đăng ký hồ sơ qua mạng để cấp đổi giấy phép lái xe. Sau khi thực hiện 
xong thủ tục hướng dẫn từ trang thông tin của Sở Giao thông Vận tải, anh Huy đã nhận 
được thông báo hẹn trả kết quả đúng thời gian quy định. Đồng thời hệ thống cũng thông tin 
tới anh muốn nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hay nhận 
kết quả tại nhà qua dịch vụ của bưu điện và anh đã lựa chọn phương án nhận kết quả tại nhà. 
Theo anh Huy, đây là hình thức giao dịch rất tiện lợi cho người dân, chỉ cần máy tính có kết 
nối mạng internet là có thể thực hiện, không chỉ giảm thời gian đi lại, chi phí phát sinh mà 
còn hạn chế đến nơi đông người, nhất là trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Hiện nay, các sở, ngành, địa phương cũng đang tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
như: Sở Giao thông Vận tải có 38/68 thủ tục thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến 



cấp độ 3 và 30/68 thủ tục thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, 20 thủ tục 
được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích; Sở Y tế có 106/157 thủ tục hành 
chính cung cấp ở mức độ 3 và 14 TTHC cung cấp ở mức độ 4; Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội số lượng TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo mức độ 3 là 69, 
số TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo mức độ 4 là 23… 

Có thể thấy, các cấp chính quyền, sở, ngành, đơn vị đã quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, 
phần mềm để mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC và 
việc hưởng ứng của cá nhân, tổ chức cùng cộng đồng doanh nghiệp sẽ giúp phát huy tối đa 
kỹ năng tương tác với các dịch công hiện đại, bảo đảm các hoạt động thiết yếu trong sản 
xuất, kinh doanh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm do dịch Covid-19 gây ra, đồng thời còn tạo 
điều kiện thuận lợi cho tỉnh xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ./. 

Thu Trang 

 

 

 

 


