
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Sở TTTT Tuyên Quang 

Ngày đăng: 11/01/2021 
Mục: Tin tức 

Hoàn thành hỗ trợ thiết lập 37 điểm truy nhập Internet công cộng 

Đây là một trong các nội dung trong chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 
đến năm 2020. 

Thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 và thông tư 08/2016/TT-
BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 về Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ 
viễn thông công ích đến năm 2020, các tỉnh đã rà soát cơ sở hạ tầng tại tất cả các xã phường 
trên địa bàn theo tiêu chí các xã có tỷ lệ hộ gia đình là thuê bao sử dụng dịch vụ truy nhập 
Internet băng rộng cố định thấp và chưa có điểm truy nhập Internet công cộng. 

Theo tiêu chí trên, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt hỗ trợ cho 37 xã, bao gồm 2 xã của 
huyện Lâm Bình, 5 xã của huyện Na Hang, 9 xã của huyện Chiêm Hóa, 7 xã của huyện Hàm 
Yên, 8 xã của huyện Yên Sơn và 6 xã của huyện Sơn Dương. 

Chương trình Hỗ trợ đầu tư 03 máy tính, 03 bộ lưu điện, 01 máy in hoặc máy scan, 01 bộ 
chuyển mạch LAN, bàn ghế, đường truyền Internet tớc độ cao và cước lắp đặt ban đầu tại mỗi 
xã, được đặt tại điểm bưu điện văn hóa xã. Người dân có thể truy nhập Internet miễn phí tại 
đây và có nhân viên tại điểm hướng dẫn khi cần thiết. 

Trong một chuyến đi kiểm tra thực tế tại điểm Bưu điện xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, ông 
Phạm Quang Tú, Phó vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ thông tin và Truyền thông đã 
trực tiếp đo thử tốc độ đường truyền, sử dụng thử dịch vụ Internet, ông cho biết: Chương trình 
Viễn thông công ích là một chương trình hết sức có ý nghĩa của Nhà nước, của Đảng và 
Chính phủ. Người dân ở vùng sâu vùng xa có nhiều thiệt thòi trong việc tiếp cận thông tin, 
đây là một kênh để cho người dân tiếp xúc và được thụ hưởng thông tin, sự chỉ đạo, đường 
lối, chính sách của Đảng, Chính phủ. 

Háo hức nhất khi điểm phục vụ Internet công cộng được đưa vào hoạt động có lẽ là các em 
học sinh, bởi từ nay, việc tìm kiếm thông tin, các video bài giảng trực tuyến đã trở lên dễ dàng 
và hoàn toàn miễn phí. 

Em Vũ Vân Giang, học sinh lớp 9A, trưởng THCS xã Kim Quan rất hào hứng khi được đến 
điểm bưu điện văn hóa xã để truy cập Internet, em cho biết: Là học sinh cuối cấp, em thấy 
việc có điểm truy cập Internet miễn phí này em có thể tham khảo được nhiều bài học và thông 
tin bổ ích. Không phải bạn nào cũng có máy tính để học ở nhà nên những điểm truy cập miễn 
phí như thế này rất là cần thiết cho chúng em. 

Chị Sèn Thị Săm, nhân viên tại điểm Bưu điện văn hóa xã Kim Quan cho biết: Việc được đầu 
tư 3 bộ máy tính để truy cập Internet công cộng đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân. 
Người dân có thể đến đây truy cập, in ấn những thông tin hữu ích. Bên cạnh đó, người dân có 
thể tiếp cận được các dịch vụ công trực tuyến dễ dàng hơn. 



 

Nhân viên điểm Bưu điện Văn hóa xã đang hướng dẫn học sinh truy nhập vào mạng Internet 
để tìm kiếm thông tin hữu ích. 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được triển khai lần đầu tiên trên cả nước 
vào năm 2006 theo Quyết định định 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Qua 15 năm thực hiện, Chương trình không chỉ đạt được các mục tiêu quan trọng về phổ cập 
dịch vụ viễn thông mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an 
ninh, quốc phòng, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao dân trí khu vực miền núi, biên 
giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, từng bước giảm khoảng cách hưởng thụ dịch vụ viễn 
thông giữa các vùng miền và cộng đồng dân cư. 

Theo Dự thảo đề án Bộ Thông tin và Truyền thông đang trình Chính phủ, giai đoạn 2021 – 
2025, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích sẽ tiếp tục được duy trì và bổ sung 
thêm nhiều nội dung hỗ trợ, phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội và phát 
triển công nghệ viễn thông. 

Hồ Lan 

 

  



Nguồn: Báo Dân Sinh 

Ngày đăng: 11/01/2021 
Mục: ASXH 

Quảng Nam: Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua bưu điện đúng đối 
tượng và kịp thời 

Bà Trương Thị Lộc, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho biết, Quảng Nam là 
một trong 6 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công 
qua hệ thống Bưu điện. Qua 4 năm triển khai, ngành Bưu điện đã thực hiện chi trả trợ 
cấp các loại chính sách với tổng số tiền gần 5.009 tỷ đồng. 

Năm 2017, Quảng Nam được Bộ LĐ-TB&XH chọn là một trong 6 tỉnh, thành phố thực hiện 
thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện. Sau khi Đề án được 
UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, Sở LĐ-TB&XH tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ 
tham gia công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công của ngành Bưu điện để nắm bắt chính 
sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân. Qua 4 năm triển khai, 
ngành Bưu điện đã thực hiện chi trả các chế độ ưu đãi người có công hằng tháng và trợ cấp 
một lần cho 2.527.374 lượt người, bình quân đạt 53.774 lượt người/tháng, với tổng số tiền chi 
trả trên 104,5 tỷ đồng/tháng; chi trả trợ cấp các loại chính sách với tổng số tiền gần 5.009 tỷ 
đồng. 

 

Nhân viên bưu điện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. 

Việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống bưu điện trong 
thời gian qua đảm bảo theo đúng quy trình, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, 
hình thức chi trả hợp lý, thuận lợi cho người hưởng chính sách, kết hợp được việc chi trả chế 
độ đối với đối tượng vừa là người có công vừa là người hưởng trợ cấp BHXH. Đồng thời, 
tách bạch trong việc tổ chức chi trả với xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ. Từ đó tạo ra sự 
đối chiếu, kiểm soát chéo giữa 2 đơn vị độc lập, hạn chế thấp nhất việc nhầm lẫn gây thất 
thoát cho ngân sách nhà nước; góp phần giảm được nhiều áp lực và khối lượng công việc cho 
cán bộ, công chức làm công tác LĐ-TB&XH cấp huyện và cấp xã, đồng thời có thêm thời 
gian để tập trung cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Đối với người có công và thân nhân 
khi nhận trợ cấp qua Bưu điện chi trả thì họ rất hài lòng về phương thức, thời gian chi trả. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ 
thống bưu điện còn một số tồn tại. Nhân viên bưu điện chưa nắm được hết các chính sách ưu 
đãi người có công với cách mạng dẫn đến hạn chế trong việc giải đáp thắc mắc của đối tượng. 
Việc chi trả chưa gắn được với việc tuyền truyền, giải thích khi có thay đổi, điều chỉnh chế độ 
và các quy định mới về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Kỹ năng ứng 



xử của nhân viên chưa gắn được với công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên, chăm 
sóc người có công với cách mạng. Việc kiểm tra giấy ủy quyền của nhân viên chi trả đôi lúc 
không chặt chẽ, phối hợp với UBND cấp xã trong việc báo giảm khi đối tượng từ trần còn 
chậm. Cùng với đó, việc thực hiện chi trả ở một điểm chi trả trong thời gian ngắn, nên đôi lúc 
đối tượng phải chờ đợi lâu. 

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam cho rằng, để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác chi trả 
trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH phối 
hợp với Bưu điện tỉnh làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền chính sách người có công để đối 
tượng và nhân dân được biết, qua đó cùng tăng cường công tác giám sát đảm bảo thực hiện tốt 
công tác thương binh liệt sỹ nói chung và thực hiện chi trả chế độ nói riêng. Bưu điện tỉnh tiếp 
tục khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện chi trả để tổ chức chi trả đạt kết quả tốt 
theo Đề án đề ra tạo sự đồng thuận, hài lòng thống nhất cao của người được thụ hưởng. Chỉ 
đạo Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố rà soát hoàn thiện phương án bố trí nhân lực, cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, địa điểm, lịch thời gian ổn định, thực hiện tốt công tác chi trả chế độ, 
kịp thời đầy đủ, đạt tỷ lệ chi trả cao nhất đảm bảo thủ tục, thời gian thanh quyết toán theo quy 
định và hợp đồng đã ký kết. 

Cùng với đó, hai ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo thực hiện tốt công 
tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trên địa bàn. Triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời 
việc chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách, thể hiện sự trân trọng đối với người có công, 
thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đủ chế độ, kịp 
thời, chu đáo, đảm bảo nguyên tắc thủ tục tài chính theo quy định. 

Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn xây dựng 
"phần mềm quản lý người có công" để thuận lợi trong công tác chi trả và quản lý người có 
công và thân nhân, vì hiện nay mới chỉ có "phần mềm quản lý đối tượng", chưa tích hợp được 
với các phần mềm quản lý khác. Đề nghị Bộ LĐ-TB&XH và Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam có chỉ đạo để Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Bưu điện xây dựng phương án thực hiện 
việc chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công và thân nhân qua thẻ ATM đối với những nơi 
có điều kiện và đối tượng có nhu cầu. 

NHÓM PV 

 

  



Nguồn: Báo Phú Yên 

Ngày đăng: 11/01/2021 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện Phú Hòa: Đổi mới hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh 

Trong năm 2020, Bưu điện Phú Hòa đã phát động các phong trào thi đua đổi mới 
phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và đạt được những kết quả ấn 
tượng. 

 

Đại diện Bưu điện Phú Hòa nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. Ảnh: NAM KHÁNH 

Trong năm 2020, Bưu điện Phú Hòa đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Điện lực, Hội LHPN 
huyện triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển, đa dạng hóa dịch vụ khách hàng. Cụ thể, 
Bưu điện Phú Hòa tổ chức roadshow tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, phát 
triển được 678 đối tượng tham gia; phối hợp Điện lực Phú Hòa tăng cường thu hộ tiền điện, 
mở rộng các điểm thu hộ tiền điện online; thí điểm thu hộ tiền điện không dùng tiền mặt qua 
ví (Vipay)… Ngoài ra, đơn vị cũng đẩy mạnh phát triển cộng tác viên qua kênh Hội LHPN 
huyện; triển khai bán hàng tiêu dùng cho đoàn viên công đoàn và người lao động; hoàn thành 
việc nhập dữ liệu cho dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường tiếp thị khách hàng 
bưu chính chuyển phát, khai thác thị trường; thường xuyên liên hệ, gặp gỡ khách hàng sử 
dụng dịch vụ… để giữ khách hàng và gia tăng sản lượng, doanh thu. 

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Bưu điện Phú Hòa thường xuyên nắm bắt nhu 
cầu thị trường, tổng hợp thông tin phân tích để xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Đơn 
vị cũng phát động các đợt thi đua thường xuyên, đột xuất, chuyên đề, thu hút 100% người lao 
động hưởng ứng. Đặc biệt, trong năm, Bưu điện Phú Hòa thực hiện cơ chế khoán doanh thu 
cho từng cá nhân, xây dựng chương trình phần mềm quản lý doanh thu cá nhân. Nhờ vậy, 
việc theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện doanh thu tính lương thi đua của từng cá nhân người 
lao động được cập nhật hàng ngày, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua tại đơn vị. 

Bà Lê Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện Phú Hòa, cho biết: Với những nỗ lực 
đổi mới hoạt động từ đầu năm, doanh thu thuần của đơn vị gần 11,6 tỉ đồng, đạt 105% kế 
hoạch năm; doanh thu tính lương trên 5,3 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch năm; năng suất lao động 
đạt 158 triệu đồng/người/năm, tăng 23% so với năm 2019; đời sống của người lao động được 
đảm bảo. 

Theo Giám đốc Bưu điện tỉnh Cao Thị Hiền Lương, Bưu điện Phú Hòa là một trong những 
đơn vị có nhiều sáng kiến, nỗ lực không ngừng trong các hoạt động thi đua sản xuất, kinh 
doanh. Đơn vị chủ động triển khai nhiều chương trình riêng để nâng cao hiệu quả sản xuất, 



kinh doanh. Trong 2 năm 2019 và 2020, Bưu điện Phú Hòa đều được nhận Cờ thi đua xuất 
sắc của UBND tỉnh. 

NAM KHÁNH 

 

  



Nguồn: Báo Bưu điện Việt Nam 

Ngày đăng: 09/01/2021 
Mục: Bưu chính 

 

 

 

 

 


