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Nguồn: Công luận TV 

Ngày đăng: 15/06/2020 
Mục: Tin tức 

HXH tỉnh Sơn La thực hiện chi trả lương hưu tại nhà cho người dân 

BHXH tỉnh Sơn La phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tiến hành chi trả lương hưu tại nhà cho gần 
26.700 người. Đảm bảo an sinh xã hội, góp phần chung tay cùng cả nước phòng chống dịch 
covid-19. 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Đắc Lắc 

Ngày đăng: 15/06/2020 
Mục: Xã hội 

Huyện Krông Pắc: Người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 kịp thời nhận tiền hỗ trợ 

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ ngày 9-4-2020 về các biện pháp hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay huyện Krông Pắc đã thực hiện 
chi trả kịp thời cho nhóm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội được thụ hưởng. 

Tại Bưu điện xã Ea Kênh, từ sáng sớm, các đối tượng chính sách đã phấn khởi đi lĩnh tiền hỗ 
trợ của gói an sinh xã hội. Những thắc mắc của người dân đã được cán bộ xã tư vấn, giải đáp 
cặn kẽ để bà con hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước. 

 

Người dân nhận tiền hỗ trợ tại Bưu điện xã Ea Knuếc 

Là một trong những người đầu tiên nhận tiền hỗ trợ, chị Lê Thị Ngọc ở thôn Tân Đức cho 
biết: "Mẹ tôi là cựu thanh niên xung phong, bị tâm thần gần 20 năm qua. Bản thân tôi sức 
khỏe yếu, không thể làm những công việc nặng nhọc nên khoản tiền hỗ trợ trong 3 tháng (từ 
tháng 4 đến tháng 6) với mức 500 nghìn đồng/tháng của Nhà nước đã phần nào giúp gia đình 
tôi vượt qua khó khăn giai đoạn này, sớm ổn định cuộc sống”. 

Tương tự, vợ chồng ông Lê Văn Việt ở thôn Tân Bình (xã Ea Knuếc) đã gần 70 tuổi nhưng 
vẫn phải vất vả lao động, chăm sóc cô con gái tật nguyền, nằm một chỗ. Ảnh hưởng của dịch 
bệnh trên cây trồng và dịch Covid-19 khiến cuộc sống của gia đình ông càng khó khăn gấp 
bội. Qua công tác rà soát vừa qua, gia đình ông Việt thuộc diện hưởng gói hỗ trợ người dân 
gặp khó khăn của Chính phủ với mức 1,5 triệu đồng cho 3 tháng. Có mặt tại Bưu điện xã Ea 
Knuếc để nhận tiền hỗ trợ, ông Việt phấn khởi chia sẻ: “Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần mang 
theo chứng minh nhân dân là đủ. Số tiền nhận được không quá lớn nhưng là sự quan tâm thiết 
thực của Nhà nước với những khó khăn, vất vả của người dân”. 

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác chi trả tiền hỗ trợ người dân khó khăn do 
dịch Covid-19, huyện Krông Pắc đã tiến hành rà soát, lập danh sách nhóm đối tượng được thụ 
hưởng theo quy định của Nghị quyết 42/NQ-CP và thông báo thời gian, địa điểm nhận tiền hỗ 
trợ tới từng người dân. Kết quả huyện Krông Pắc có 1.186 đối tượng người có công và thân 
nhân người có công; 5.553 đối tượng bảo trợ xã hội và 4.876 hộ nghèo, cận nghèo với 22.733 
khẩu, đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành việc chi trả 
cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công và thân nhân người có công. 



Hiện, chính quyền địa phương đã kiến nghị hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh 
phí 17 tỷ đồng. Đồng thời đang rà soát, chốt danh sách nhóm đối tượng hộ kinh doanh, người 
lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ để trình UBND 
tỉnh phê duyệt cấp kinh phí, để sớm hoàn thành việc chi trả cho tất cả các nhóm đối tượng 
theo quy định. 

Như Quỳnh 

 



 

Nguồn: Báo Khánh Hòa 

Ngày đăng: 14/06/2020 
Mục: Văn hóa 

Quảng bá Nha Trang - Khánh Hòa trên phong bì và tem bưu chính 

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh về 
việc truyền thông, quảng bá Nha Trang - Khánh Hòa trên phong bì và tem bưu chính. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sở đã phối hợp với Công ty Tem Bưu chính - Chi nhánh 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để thiết kế mẫu phong bì, tem mang hình ảnh, thông điệp 
văn hóa, du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Hình ảnh đặc trưng về Nha Trang - Khánh Hòa 
được in trên phong bì, tem sẽ chọn 1 trong 2 hình ảnh: Tháp Bà Ponagar hoặc đường Trần 
Phú. Kèm theo hình ảnh được chọn là thông điệp: Nha Trang, Khánh Hòa - Điểm đến an toàn, 
thân thiện, văn minh. 

Những chiếc phong bì và tem bưu chính có in hình ảnh đặc trưng về Nha Trang - Khánh Hòa 
sẽ được phát hành tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, 
Khánh Hòa với tổng số 46.000 phong bì và 30.000 con tem. Thời gian dự kiến phát hành vào 
tháng 8-2020.  

N.Tâm 

 



 

Nguồn: Đại Đoàn kết 

Ngày đăng: 15/06/2020 
Mục: Mặt trận 

Quảng Nam: Người dân phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ 

Thời điểm này, nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Nam đã thực hiện chi 
trả gói hỗ trợ an sinh đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 
42 của Chính phủ. 

Bà Đặng Thị Đậu (66 tuổi, trú thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã dùng 
xe đạp đi 2 km đến Bưu điện huyện để nhận tiền hỗ trợ. Bà Đậu cho biết, nguồn thu nhập 
chính của gia đình bà chủ yếu trông chờ vào mấy sào lúa và vài chục con gà đang nuôi thả 
vườn. 

 Bà Đậu chia sẻ: “Tôi là thương binh đã lớn tuổi nên làm việc đồng áng rất khó khăn. Trong 
thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 cũng không thể đem gia cầm ra chợ 
bán được dẫn đến không có nguồn thu nhập cho gia đình. Nhưng rất may, Nhà nước đã có 
chính sách hỗ trợ an sinh đối với người dân bị ảnh hưởng dịch lần này, tôi được hỗ trợ 1,5 
triệu đồng, qua đó tôi có tiền trang trải cuộc sống”. 

 Còn bà Phạm Thị Kiệt (80 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết: 
“Tôi đi nhận tiền hỗ trợ cho đứa cháu bị bệnh tâm thần tên là Phạm Văn Cảm (19 tuổi) mồ côi 
mẹ từ lúc 2 tuổi. Cha của Cảm đang đi biển vì thế tôi đi nhận thay. Thật là vui khi khó khăn 
Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ. Với 1,5 triệu đồng gia đình tôi giờ đã có tiền để chi phí 
sinh hoạt hằng ngày rồi”.          

Ông Lê Văn Long, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 
thời điểm này, trên địa bàn huyện đã chi trả xong 4 nhóm gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ 
trợ người xã hội và người có công cách mạng gặp khó khăn do dịch Covid-19, với hơn 7,2 
nghìn đối tượng và chi hơn 10,2 tỷ đồng. Còn nhóm đối với người lao động tự do, hiện nay 
cấp xã đã hoàn thành rà soát và tiến hành niêm yết công khai để sau đó trình Chủ tịch UBND 
huyện phê duyệt trước ngày 25/6/2020. 

Còn ông Ông Lê Viết Phúc, Trưởng phòng LĐTBXH TP Hội An cho biết, hiện tại TP Hội An 
đã cơ bản chi trả xong cho các nhóm gồm: người có công cách mạng, hỗ trợ người xã hội, hộ 
nghèo và hộ cận nghèo, với tổng số tiền chi trả các nhóm này gần 9 tỷ đồng, với hơn 6 nghìn 
người được thụ hưởng. 

“Còn 3 nhóm người gồm: Người lao động làm trong doanh nghiệp; lao động tự do và hộ gia 
đình thì đang niêm yết danh sách để trình lãnh đạo phê duyệt tiếp tục hỗ trợ trong thời gian 
tới”- ông Phúc nói. 

Theo số liệu khảo sát, toàn tỉnh Quảng Nam có 346.432 người dân gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19; tổng kinh phí dự kiến là hơn 690 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Nam đã chi hơn 286 tỷ đồng 
để hỗ trợ cho các nhóm là người có công với cách mạng, người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã 
hội; người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Các nhóm còn lại đang được địa phương tiếp tục 
chi hỗ trợ. 

 


