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Hoàn thành giai đoạn 1 chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 

Tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành giai đoạn 1 chi trả tiền hỗ trợ cho 118.580 người với tổng 
kinh phí trên 104,7 tỷ đồng.  

Sáng 26/5, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận cho biết, thực 
hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 
24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, 
đến nay tỉnh đã hoàn thành giai đoạn 1 chi trả tiền hỗ trợ cho 118.580 người thuộc 4 nhóm đối 
tượng: Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ 
xã hội, với tổng kinh phí trên 104,7 tỷ đồng.  

 

Đại diện Đơn vị đến Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận nhận tiền để chi trả cho 
người thụ hưởng. Ảnh: ninhthuan.gov.vn 

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, số đối tượng đăng 
ký nhận hỗ trợ giảm 993 người, với tổng số tiền chi trả trên 902 triệu đồng so với đề xuất ban 
đầu. Nguyên nhân do sau khi rà soát, xác minh, ngành chức năng phát hiện các đối tượng trên 
không thuộc trường hợp các nhóm được nhận hỗ trợ như: đã chết, chuyển khẩu, thời điểm 
khai báo không có giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo... Ngoài ra, tỉnh có 3 trường hợp 
gồm 1 người có công với cách mạng và 2 đối tượng bảo trợ xã hội tự nguyện không nhận suất 
hỗ trợ mà nhường cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hơn. 

Các nhóm đối tượng gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 
không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp 
đồng lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm 
đang được các địa phương, cơ quan chức năng tổng hợp, thống kê, lập danh sách, trình cấp có 
thẩm quyền thẩm định để UBND tỉnh phê duyệt. 



Dự kiến đến cuối tháng 5/2020, tỉnh Ninh Thuận thực hiện chi trả cho các nhóm đối tượng 
người lao động và sử dụng lao động trên theo quy định. Phương thức chi hỗ trợ được chuyển 
trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, bưu điện, hoặc nhận trực tiếp tại UBND xã, phường nơi 
người thuộc diện được nhận gói hỗ trợ đăng ký. 

Liên quan đến việc một số cơ quan báo chí phản ánh địa phương bỏ sót 6 đối tượng của 4 hộ 
dân tại thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước) thuộc diện được nhận tiền hỗ trợ 
khó khăn do dịch COVID-19, ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận có báo cáo số 
1820/UBND-VXNV gửi Thường trực Tỉnh ủy về vụ việc. 

Qua kiểm tra, xác định nguyên nhân chi thiếu là do UBND xã chưa kịp thời cập nhật thành 
viên hộ cận nghèo vào giấy chứng nhận hộ cận nghèo; lập danh sách thiếu thành viên của hộ 
cận nghèo để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ dẫn đến chi thiếu cho người dân. 
UBND tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp 
với địa phương bổ sung những trường hợp còn thiếu để chi trả đảm bảo đúng theo quy định; 
không để bỏ sót, trùng lắp đối tượng. 

Ông Phan Thanh Sơn, Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Ninh 
Thuận cho biết: Đến nay, các địa phương chưa phát hiện trường hợp đã lập danh sách, trình 
phê duyệt nhưng không cấp tiền hỗ trợ. Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh 
bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được 
hưởng từ hai chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc 
chế độ hỗ trợ cao nhất. 

Nguyễn Thành (TTXVN) 
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Bưu điện tỉnh: Phối hợp cung ứng dịch vụ hành chính công 

Bên cạnh nỗ lực cung ứng các dịch vụ bưu chính, Bưu điện tỉnh là đơn vị duy nhất 
chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo liên tục, nhanh 
chóng, chính xác, an toàn. 

Triển khai nhiều giải pháp 

Tháng 4, thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, nhiều hoạt động bị hạn chế 
nhưng các điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh vẫn duy trì, bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính 
công ích. Không chỉ chuyển phát bưu phẩm, bưu gửi thông thường, Bưu điện tỉnh còn phối 
hợp hiệu quả với Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến (DVHCCTT) tỉnh, Cổng 
Dịch vụ công quốc gia cung ứng dịch vụ hành chính công, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến, tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh phân loại hồ sơ chuyển phát. 

Từ đầu tháng 4, Bưu điện tỉnh yêu cầu các bưu điện cấp huyện tăng cường tổ chức điều tin, 
thu gom hồ sơ. Các đơn vị đã tổ chức lực lượng chuyên trách dịch vụ công, phối hợp với 
UBND cấp xã bố trí các điểm tiếp nhận hồ sơ TTHC, bảo đảm đến tiếp nhận hồ sơ trong vòng 
4 giờ kể từ lúc cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, điều phối nhân viên tiếp 
nhận kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa trong vòng 4 giờ kể từ lúc hệ thống điều tin báo 
đã có kết quả giải quyết. Việc điều tin và nhận tin thu gom được thực hiện 4 lần/ngày vào các 
giờ: 8, 10, 14, 16 giờ. Sau đó, bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ điều tin thu gom hồ sơ TTHC đến 
các đơn vị. Bưu điện tỉnh cũng thông báo rộng rãi đầu mối phụ trách điều tin - thu gom chung 
trên toàn tỉnh và tại 8 huyện, thị xã, thành phố. 

Nhằm chủ động thích ứng với dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đã tận dụng lợi thế công nghệ 
thông tin, lập nhóm zalo phối hợp điều hành với Trung tâm DVHCCTT tỉnh, Sở Nội vụ, Sở 
Thông tin và Truyền thông để xử lý nhanh các tình huống phát sinh. 

Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, đơn vị thường xuyên nhắc nhở nhân viên bưu điện tuân 
thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch, tăng cường sử dụng công cụ trực tuyến để trao đổi 
công việc, hội họp; quản lý điều hành qua hệ thống VNPost Eoffice, MS Team, email nội bộ, 



Zalo, Viber. 100% lao động trực tiếp sản xuất được bố trí đầy đủ điều kiện bảo đảm phòng, 
chống dịch. 

Đã có 97 thủ tục hành chính thực hiện qua bưu chính công 
ích 

Sau khi UBND tỉnh công bố danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết 
quả qua dịch vụ bưu chính công ích, năm 2018, Bưu điện tỉnh 
ký hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết 
quả giải quyết TTHC với toàn bộ 18 sở, ngành, Ban Quản lý 
Khu Kinh tế Vân Phong, các cơ quan ngành dọc… Cùng năm, 
sau khi Trung tâm DVHCCTT khai trương, Bưu điện tỉnh ký 
thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải 
quyết TTHC và trở thành đơn vị đầu tiên trong toàn ngành kết 
nối thành công hệ thống điều tin, cập nhật trạng thái hồ sơ tự 
động với hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, 
cũng là đơn vị chuyển phát duy nhất. Hiện nay, ngành có 9 
điểm cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC tại các bưu cục trung tâm cấp huyện. Hiện tại, đã có 97 
TTHC thực hiện qua bưu chính công ích trong tổng số 185 
TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện qua bưu chính công 
ích, chiếm 52%. Dịch vụ trả kết quả được đẩy mạnh với nhiều TTHC: cấp chứng minh nhân 
dân, hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký xe, chứng nhận ngành y dược, lý lịch tư pháp, đăng 
ký thành lập doanh nghiệp... Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cũng phát sinh nhiều giao 
dịch TTHC: giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, thất nghiệp, cấp đổi giấy phép lái xe, lý lịch 
tư pháp. Bà Hoàng Thị Khai (tổ dân phố 6 Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) cho biết, bà đã yêu 
cầu gửi kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu chính bởi dịch vụ này rất tiện lợi, đặc biệt 
trong điều kiện dịch bệnh. 

Bà Ung Thị Vân - Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh cho biết, thời gian tới, Bưu điện tỉnh 
sẽ phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến và đột phá để phục vụ xã hội tốt hơn. 
Trước mắt, ngành sẽ triển khai dịch vụ định danh xác thực postID để người dân được cấp tài 
khoản truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia. 

NGUYỄN VŨ 

 

Năm 2019, ngành Bưu 
điện tỉnh đã tiếp nhận 
89.482 hồ sơ chuyển phát; 
trả kết quả giải quyết 
TTHC 140.619 hồ sơ; tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC 2.747 hồ 
sơ. Riêng trong thời gian 
giãn cách xã hội (từ ngày 
1 đến 22-4), ngành đã 
chuyển phát 11.711 hồ sơ, 
kết quả giải quyết TTHC 
qua Trung tâm 
DVHCCTT.  
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Đơn Dương đẩy nhanh tiến độ chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 

Sáng 25/5, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương cho biết, tính đến 
nay, công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn đạt khoảng 
85%, tương đương với 1.924 người. Số đối tượng còn lại dự kiến sẽ chi trả hoàn tất 
trong tháng 5/2020. 

 

Huyện Đơn Dương đẩy nhanh tiến độ chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 

Theo đó, việc triển khai nhận hỗ trợ được thực hiện từ ngày 12/5 tại 10/10 địa điểm bưu điện 
văn hóa xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Số tiền trợ cấp này được dành cho các đối tượng 
bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
huyện quản lý. 

Được biết, tổng số đối tượng bảo trợ được hỗ trợ toàn huyện là 2.281 người với tổng kinh phí 
hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng được hưởng 1,5 triệu đồng/người/3 tháng là 2.260 người 
và đối tượng được hỗ trợ 500 ngàn đồng là 21 người. Riêng các đối tượng già yếu, bệnh tật 
không thể đến nhận trực tiếp, đơn vị đã cử người tới từng hộ gia đình để chi trả. 

HÀ ANH 
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10 huyện, TP chi trả tiền hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Đến 25/5, 10/10 huyện, TP đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngoài TP Bắc Giang đã chi trả xong, hiện các huyện gồm: Lạng Giang, Yên Thế, Yên 
Dũng, Tân Yên, Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Lục Nam, Việt Yên dự kiến hoàn thành trong ngày 
26/5. Riêng huyện Sơn Động do địa bàn rộng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
huyện phối hợp với Bưu điện huyện cử cán bộ về 17 xã, thị trấn tập trung chuyển chế độ 
cho người dân, phấn đấu xong vào đầu tháng 6. 

 

Cán bộ xã Lương Phong (Hiệp Hòa) chi trả tiền hỗ trợ cho người dân 

Theo Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19, toàn tỉnh có hơn 250,3 nghìn người thuộc 4 nhóm đối tượng (người có 
công, bảo trợ xã hội, nghèo, cận nghèo) được hỗ trợ kinh phí hơn 243,3 tỷ đồng.  

Các địa phương có nhiều đối tượng được hỗ trợ là: Sơn Động (hơn 42 nghìn người); Lục 
Ngạn (hơn 40 nghìn người); Lục Nam (gần 33 nghìn người); Hiệp Hòa (hơn 26 nghìn 
người).  

Việc chi trả trợ cấp theo Nghị quyết 42 của Chính phủ được cán bộ bưu điện, ngành lao 
động - thương binh và xã hội các xã, thị trấn thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm 
công khai. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng để 
mọi người sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. 

	

 

 


