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Mục: Tin chính 

Công an TPHCM: Chúc mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện 

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam (15/8/1945 - 
19/8/2020), chiều 13/8/2020, Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh do Đại tá Nguyễn Sỹ Quang 
- Phó Giám đốc CATP dẫn đầu, đã đến thăm và chúc mừng Bưu điện TP và Viễn thông 
TP.Hồ Chí Minh. 

 

Đoàn CATP chúc mừng Bưu điện TP.HCM 

Tại buổi chúc mừng, Ban Giám đốc CATP đã tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi những lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất đến các đơn vị, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đến đơn vị thời gian qua đã 
luôn phối hợp cùng CATP trong việc nâng cao hiệu quả các dịch vụ điện tử, định danh và xác 
thực điện tử, mạng viễn thông, dịch vụ hành chính công, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, nhất là việc chi trả tại nhà cho người dân 
trong mùa dịch Covid-19. 



 

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang tặng hoa chúc mừng và trao bằng khen của Bộ Công an cho các đơn 
vị đạt thành tích xuất sắc. 

Nhân dịp này, CATP đã thừa ủy quyền Bộ Công an trao tặng bằng khen Bộ Công an cho tập 
thể 02 đơn vị nói trên vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc năm 2019. 

Lê Bình 

 

 

  



Nguồn: Đắk Lắk 

Ngày đăng: 15/08/2020 
Mục: Xã hội 

Huyện Ea Kar: Chi trả tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 cho trên 33.500 đối tượng 

Từ ngày 10 đến 22-8, Bưu điện huyện Ea Kar phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ 
chức chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, 
cận nghèo trên địa bàn huyện. 

Theo đó, toàn huyện có 33.548 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ với tổng số 
tiền trên 25 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh tạm ứng 50%, số còn lại huyện tạm ứng từ 
nguồn dự phòng ngân sách năm 2020 và nguồn cải cách tiền lương năm 2019, 2020. 

 

Nhân viên bưu điện huyện Ea Kar chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng  
trên địa bàn xã Xuân Phú 

Để bảo đảm công tác chi trả đúng đối tượng, an toàn trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp, các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đối chiếu các giấy tờ liên quan; 
thực hiện đầy đủ các bước phòng dịch Covid-19 như xịt tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ 
khoảng cách an toàn. 

Được biết, trong tháng 5-2020, huyện Ea Kar cũng đã hoàn thành việc chi trả tiền trợ cấp do 
ảnh hưởng dịch Covid-19 cho 3.911 đối tượng có công với cách mạng và bảo trợ xã hội với 
tổng số tiền trên 5,85 tỷ đồng. 

Nguyễn Xuân 


