
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Quảng Nam 

Ngày đăng: 02/11/2020 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh vận chuyển miễn phí gạo cứu trợ đến Bắc Trà My,  
Nam Trà My 

Ngày 1.11, Bưu điện tỉnh vận chuyển miễn phí hơn 1 tấn gạo cứu trợ của các tổ chức xã 
hội lên huyện Bắc Trà My, Nam Trà My để chuyển kịp thời đến nhân dân các xã bị cô 
lập, gặp nhiều khó khăn do bão số 9. 

 

Bưu điện tỉnh vận chuyển gạo lên Nam Trà My để kịp thời hỗ trợ bà con. Ảnh: Bưu điện cung 
cấp 

Ngay khi miền Trung căng mình chống chịu với đợt bão lũ lịch sử, Bưu điện Việt Nam đã 
nhanh chóng công bố miễn cước chuyển hàng cứu trợ cho tất cả tổ chức, cá nhân trên cả nước 
gửi đến Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An.  

Hàng trăm nghìn bưu phẩm, bưu kiện là lương thực thực phẩm, thuốc men, quần áo, hàng tiêu 
dùng… đã được những tấm lòng vàng trao gửi cho nhân viên bưu điện tại các bưu cục, điểm 
bưu điện văn hóa xã để chuyển đến bà con vùng lũ, các khu vực bị sạt lở sớm nhất. 

Trong điều kiện mưa lũ phức tạp, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều 
vị trí còn bị ngập sâu nhưng hàng hóa từ khắp nơi vẫn được người lao động của bưu điện khẩn 
trương khai thác. Những chuyến xe bưu chính từ các tỉnh, thành phố nối tiếp về miền Trung 
bất kể ngày đêm, gió bão hay lũ lụt. 

AN BÌNH 

 

 

  



Nguồn: Báo Bình Định 

Ngày đăng: 02/11/2020 
Mục: Tin tức 

http://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=158978 

TP Quy Nhơn áp dụng thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 từ ngày 28.10 

Từ ngày 28.10, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Quy Nhơn chính thức đưa vào áp dụng 
thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với nhóm thủ tục “Đăng ký hộ kinh doanh và 
Đăng ký thuế của hộ kinh doanh” kết hợp sử dụng bản sao điện tử được cung cấp bởi dịch vụ 
“Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh có thể truy cập qua 
địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến để được giải 
quyết theo quy định. Thời hạn giải quyết trong vòng 3 ngày; tổ chức, công dân có thể đăng ký 
nhận kết quả tại nhà qua bưu điện hoặc nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thành phố. 

HOÀI NHÂN 

   



Nguồn: Một thế giới 

Ngày đăng: 02/11/2020 
Mục: Tin tức 

https://1thegioi.vn/se-tao-dieu-kien-cho-nguoi-dan-vung-lu-kham-chua-benh-bhyt-
154029.html 

Sẽ tạo điều kiện cho người dân vùng lũ khám chữa bệnh BHYT 

BHXH Việt Nam cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân vùng bão lũ khám chữa 
bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). 

BHXH Việt Nam mới đây đã ban hành Văn bản số 3404/BHXH-VP gửi BHXH các tỉnh 
thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về việc ứng phó, phòng chống thiên tai 
bão lũ. Trong đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân vùng bão lũ khám chữa 
bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). 

 

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh trao số tiền hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ của 
Ngành BHXH đến Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: Tuyết Nhung 

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng phương án ứng phó, 
phòng chống bão lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, hồ sơ, tài sản của cơ quan 
BHXH các cấp; phân công cán bộ thường trực tại trụ sở cơ quan BHXH để kịp thời tiếp nhận 
hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho đơn vị, doanh nghiệp, 
người dân. Đồng thời, nghiêm túc quán triệt và thực hiện đầy đủ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp 
ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn về phòng, chống bão lũ. 

BHXH các địa phương chủ động, áp dụng các biện pháp linh hoạt để thực hiện việc thu tiền 
đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT như: trực tiếp thu tiền của người dân 
trong trường hợp người dân đến nộp tiền để gia hạn thẻ BHYT do đại lý thu không thu tiền vì 
lý do bất khả kháng. 

Trường hợp đại lý thu đã thu tiền đóng BHYT các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ 
BHYT nhưng chưa nộp tiền ngay cho cơ quan BHXH thì hướng dẫn đại lý thu thực hiện gửi 
tin nhắn cam kết với cơ quan BHXH để kịp thời cấp mới, gia hạn thẻ cho người tham gia; đẩy 
mạnh giao dịch điện tử, thanh toán điện tử song phương thu BHXH, BHYT 24/7; giải quyết 
thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công ngành BHXH 
Việt Nam... 

Bên cạnh đó là kịp thời tạm ứng đủ kinh phí cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT để 
phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh BHYT; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân trong khám 
bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 



Cùng với đó là cấp thuốc điều trị đối với các trường hợp mắc bệnh mạn tính, điều trị dài ngày 
phù hợp với điều kiện đi lại của người bệnh; hỗ trợ về thủ tục hành chính trong chuyển tuyến 
khám bệnh, chữa bệnh (tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp 
thời chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị cách ly, 
cô lập do bão lũ...). 

Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với cơ quan bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH, BHTN phù hợp với diễn biến bão lũ tại địa phương; chi trả kịp thời, đầy 
đủ chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người tham gia, đồng thời đảm bảo an toàn trong 
quá trình chi trả; áp dụng linh hoạt các biện pháp chi trả, kể cả phương án chi trả trực tiếp tại 
nhà cho người hưởng; thông tin trước 2 ngày cho người hưởng biết về phương thức chi trả, 
thời gian chi trả. 

 

 

  



Nguồn: Báo Bưu điện 

Ngày đăng: 31/10/2020 
Mục: Bưu chính 

 

 

 

 



 

 

 


