
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: VOH 

Ngày đăng: 18/03/2020 
Mục: Thời sự 17h 

TPHCM Chi Trả Trợ Cấp Xã Hội Hàng Tháng Qua Bưu Điện 

UBND TPHCM đã chấp thuận triển khai theo lộ trình việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội 
hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn TP. 

 

Cụ thể, dự kiến trong quý 2/2020, tổ chức thí điểm tại 3 quận, huyện: Củ Chi, Thủ Đức và 
Bình Chánh; quý 2/2021 mở rộng thực hiện tại một số quận, huyện; quý 2/2022, triển khai 
thực hiện trên 24 quận-huyện. 

Mức chi phí dịch vụ để thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện là 
6.600 đồng/người/tháng. Đối với các quận, huyện đã thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng 
tháng qua hệ thống bưu điện, Bưu điện TP sử dụng nguồn lực có sẵn tại địa phương để thực 
hiện một số nội dung công việc và hỗ trợ thù lao cho cán bộ phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội 
phường, xã, thị trấn là 2.000 đồng/đối tượng/tháng. 

 



 

Nguồn: VOH 

Ngày đăng: 18/03/2020 
Mục: Thời sự 17h 

Vận động nhắn tin: “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19" 

Bộ TTTT đề nghị các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nhắn tin đến các thuê bao di 
động theo nội dung: "BO TTTT, BO Y TE, UBTW MTTQVN, HOI CHU THAP ĐO 
VN vận động đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quý vị ủng hộ, hãy 
soạn: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Mỗi tin nhắn Quý vị 
đóng góp 20.000 đồng nhân n lần (trong đó n giới hạn từ 1 đến 100). Điện thoại hỗ trợ: 
19001530. Website:1400.vn. Trân trọng cảm ơn".  

 

Ảnh minh họa 

Nhằm hỗ trợ đồng bào phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, góp phần hạn chế những 
nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, đời sống của người dân, thiệt hại kinh 
tế cũng như trật tự, an toàn xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế, Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ 
chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ, đóng góp “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19” thông qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 - đầu số 1407. 

Để tăng hiệu ứng của đợt vận động, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp 
viễn thông (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam VNPT; Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; Công ty Cổ phần Viễn thông 
Hà Nội; Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu) ủng hộ đợt vận động bằng cách: 

1. Phối hợp mở Cổng Thông tin điện tử nhân đạo 1400, đầu số 1407 để thực hiện đợt vận 
động. 

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 phối 
hợp, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để triển khai thực hiện kế hoạch vận động nhắn 
tin: “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. 

2. Gửi tin nhắn đến tất cả các thuê bao di động của doanh nghiệp trên cả nước vận động đóng 
góp (Sender: “Bo TTTT”) theo nội dung cụ thể dưới đây: 



"BO TTTT, BO Y TE, UBTW MTTQVN, HOI CHU THAP ĐO VN vận động đóng góp ủng 
hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quý vị ủng hộ, hãy soạn: CV n gửi 1407 (Trong đó, n 
là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Mỗi tin nhắn Quý vị đóng góp 20.000 đồng nhân n lần (trong 
đó n giới hạn từ 1 đến 100). Điện thoại hỗ trợ: 19001530. Website:1400.vn. Trân trọng cảm 
ơn".  

3. Thực hiện nhắn tin cảm ơn đối với các thuê bao đã nhắn tin ủng hộ người nghèo: “Cảm ơn 
Quý vị đã ủng hộ số tiền là “20.000 đồng nhân n lần” để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, 
nhắn tin thông báo kết quả nhận được, cảm ơn thuê bao. 

4. Xây dựng phương án tổ chức nhắn tin (quảng bá rộng rãi và cho các tập khách hàng mục 
tiêu) theo định kỳ. Trong đó: 

- Thực hiện nhắn tin đồng loạt đến các thuê bao di động vào lúc 16h30’ ngày 19/3/2020 (thời 
điểm diễn ra Lễ công bố đợt vận động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19”); 

- Thực hiện các đợt nhắn tin khác: Định kỳ 07 ngày/lần cho đến khi kết thúc đợt nhắn tin ủng 
hộ ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vào 24h00 ngày 18/6/2019. 

PV 

 



 

Nguồn: CTT TP. Uông Bí   

Ngày đăng: 19/03/2020 
Mục: Tin tức  

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích góp 
phần phòng, chống dịch Covid - 19 

Với quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ 
nhân dân, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác cải cách hành chính, trọng tâm là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các 
TTHC nhanh, chính xác và tiện lợi nhất. 

Hiện nay cổng  dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Ninh tại địa 
chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn/ đã cung cấp gần 90% dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3,4. Trong đó có 1.088 dịch vụ công mức độ 3 và 330 dịch vụ công mức độ 4. 

Trước tình hình dịch bệnh covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm 
cao, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích sẽ góp phần 
hạn chế tối đa người dân tiếp xúc nơi đông người, qua đó công tác phòng, chống dịch bệnh 
được kiểm soát tốt hơn. Công dân thay vì đến các Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã để giải quyết thủ tục hành chính hãy truy cập địa 
chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn/ để nộp hồ sơ qua mạng và nhận kết quả qua dịch vụ 
bưu chính công ích. Từ ngày 22/2 đến 31/3/2020, Bưu điện tỉnh sẽ giảm 50% giá cước nội thị 
từ 26.000 đồng/hồ sơ xuống còn 13.000 đồng/hồ sơ cho công dân, tổ chức khi sử dụng dịch 
vụ chuyển trả kết quả thủ tục hành chính tại các Trung tâm Phục vụ Hành chính công và thu 
hộ tiền lệ phí. Khuyến cáo công dân, trong khi dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến biến phức 
tạp, nếu chưa thực sự cần thiết thì không nên đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ 
phân tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã để giao dịch đối với những thủ tục hành chính 
chưa được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4. Đặc biệt là những địa phương có mật độ dân 
cư cao như thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí…Đẩy lùi Covid - 19, người dân hãy bảo 
vệ mình và bảo vệ cộng đồng. 

PLan 

 



 

 

Nguồn: Báo Hưng Yên   

Ngày đăng: 18/03/2020 
Mục: Xã hội  

Hưng Yên đổi mới việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện 

Nhằm đổi mới công tác chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng (NCC), ngày 
8.3.2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND phê duyệt phương án chi trả 
trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh. Sau 1 năm kể từ khi quyết định 
được ban hành, việc chi trả trợ cấp ưu đãi cho NCC  qua bưu điện đã đi vào nền nếp; NCC, 
thân nhân NCC đã hài lòng khi việc chi trả trợ cấp được thực hiện nhanh chóng, chính xác, 
kịp thời. 

 

Chi trả chế độ ưu đãi NCC tại xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên) 

Đầu giờ sáng, nghe thông báo trên hệ thống truyền thanh, ông Trần Hữu Thọ, ở thôn An 
Chiểu 2, xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên) cùng nhiều NCC, người nhiễm chất độc da 
cam và thân nhân liệt sỹ đến nhà văn hóa xã lĩnh tiền trợ cấp. Ông Thọ cho biết: Tôi được lĩnh 
2 khoản gồm trợ cấp thương binh và trợ cấp nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền trên 3 
triệu đồng/tháng. Nếu như trước đây, mỗi khi cán bộ lao động - thương binh và xã hội của xã 
chi trả trợ cấp, tôi phải chờ đợi lâu vì phải tìm 2 lượt danh sách, nhưng nay tôi chỉ mất 3 - 5 
phút là nhận được tiền”.  

Đồng chí Đỗ Văn Tư, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Trước khi triển khai thực hiện chi trả 
trợ cấp ưu đãi NCC, chúng tôi đã quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên của ngành là phải hết 
sức trách nhiệm. Bởi đây không đơn thuần là dịch vụ trả tiền, mà còn là trách nhiệm chăm 
sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với NCC. Sau 1 năm triển khai, việc chi trả trợ cấp qua bưu điện 
đối với NCC đã đi vào nền nếp. Việc chi trả được tiến hành từ ngày 5 - 15 hàng tháng tại 125 
bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã với số cán bộ tham gia chi trả là 301 người. Một trong 
những lợi thế là Bưu điện tỉnh có hệ thống mạng lưới bao phủ đến tận các xã, phường, thị trấn 
với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, nên việc phối hợp cập nhật số liệu tăng, giảm 
đối tượng, quản lý tài chính thuận lợi, an toàn, góp phần thực hiện tốt hơn công tác chi trả, 
bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng. Tuy nhiên, do nhân viên bưu điện chưa hiểu 
hết các quy định của chính sách ưu đãi NCC nên khi có kiến nghị, thắc mắc về chính sách, họ 
khó khăn trong việc trả lời và xử lý các tình huống phát sinh.  



Đồng chí Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Hàng 
tháng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả 
trợ cấp thường xuyên cho trên 28 nghìn đối tượng NCC, thân nhân NCC với cách mạng với 
tổng số tiền chi trả gần 50 tỷ đồng. Đây là bước đi cần thiết nhằm giảm áp lực công việc cho 
cán bộ của ngành, xác định đúng vai trò cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phục vụ 
nhân dân. Khi ngành bưu điện thực hiện nhiệm vụ này sẽ có đầy đủ nhân lực, phương tiện để 
bảo đảm việc chi trả chế độ chính xác, an toàn đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách 
của Nhà nước. 

Để đánh giá mức độ hài lòng của các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi NCC, mới đây Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát tại hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh. Kết 
quả cho thấy 61% số người được hỏi cho rằng thời gian chi trả đúng yêu cầu, 87% cho rằng 
thái độ, tinh thần trách nhiệm của nhân viên bưu điện khi thực hiện chi trả tốt; 87% đánh giá 
việc hướng dẫn, giải quyết vướng mắc của cán bộ xã, phường, thị trấn là tốt và rất tốt. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực 
hiện vừa qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục cùng với ngành bưu điện tăng 
cường công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội, nhân viên của Bưu điện tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát liên 
ngành, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, biểu mẫu phục vụ cho công tác thanh 
quyết toán bảo đảm đúng quy định; tăng cường trang thiết bị phục vụ cho công tác chi trả; 
nâng cấp hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả trợ cấp 
NCC; rà soát, hoàn thiện phương án bảo vệ tốt nhất các khâu của dòng tiền chi trả, bảo đảm 
việc chi trả đúng kỳ, đủ số tiền và đến tận tay đối tượng hưởng chế độ; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền để người dân, đối tượng thụ hưởng hợp tác và thật sự hài lòng về việc thực hiện 
chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua bưu điện nói riêng, việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi 
NCC nói chung trên địa bàn tỉnh. 

Lệ Thu 



 

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp   

Ngày đăng: 18/03/2020 
Mục: Tin tức 

Sử dụng dịch vụ công ích để hạn chế rủi ro về dịch bệnh 

Sử dụng các dịch vụ công ích khi thực hiện thủ tục hành chính vừa giúp giải quyết hồ sơ 
nhanh chóng, vừa hạn chế tập trung đông người. Vì vậy, đây là giải pháp được khuyến 
khích tăng cường sử dụng trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 phức tạp như hiện nay. 

 

Việc sử dụng thủ tục hành chính qua bưu điện sẽ hạn chế việc tụ tập đông người trong 
thời điểm nhạy cảm dịch bệnh 

Theo đó, để thực hiện thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ qua dịch vụ 
công trực tuyến, dịch vụ hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà người dân, nộp hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích… 

Ngoài ra, từ ngày 17/3 đến 30/6/2020, Bưu điện Đồng Tháp áp dụng giảm giá cước dịch vụ 
khi thực hiện nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nội tỉnh. 

 


