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Thừa Thiên Huế chính thức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện 

Từ ngày 2/10/2021, các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu triển khai chi trả 
chính sách trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện. Với cách tổ 
chức chi trả nhanh, gọn, thuận lợi, bước đầu hình thức mới này đã tạo được sự an tâm, tin 
tưởng từ đối tượng thụ hưởng. 

 

Thừa Thiên Huế chính thức áp dụng hình thức chi trả chính sách trợ cấp ưu đãi người có công với 
cách mạng qua hệ thống bưu điện 

Có mặt tại một số điểm chi trả trên địa bàn TP. Huế trong sáng 2/10, phóng viên báo Dân sinh ghi 
nhận không khí làm việc ở đây diễn ra trật tự, an toàn và bảo đảm các quy định phòng, chống dịch 
COVID-19. Cả đối tượng người có công lẫn người chi trả dù lần đầu tiếp cận phương thức mới 
nhưng không quá bỡ ngỡ. Bên cạnh thủ tục chi trả nhanh, gọn, nhân viên bưu điện cũng có thái độ 
phục vụ chu đáo, tận tình, qua đó tạo tâm lý thoải mái, an tâm, tin tưởng vào việc áp dụng phương 
thức mới trong thực hiện chính sách trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. 

Không chỉ thực hiện việc chi trả chính sách trợ cấp ưu đãi, trong lần đầu tiên thực hiện, nhân viên 
bưu điện còn được yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách đăng ký tích hợp nhận tiền ưu 
đãi với tiền lương hưu, tiền trợ cấp xã hội (nếu có) cùng 1 lần; đồng thời đăng ký nhận chi trả qua 
tài khoản ngân hàng để áp dụng phương thức chi trả không dùng tiền mặt, tạo sự thuận lợi trong chi 
trả, nhận tiền những lần sau. 

 

Công tác chi trả bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 

Ông Nguyễn Tuấn Anh (61 tuổi, thương binh hạng 4, trú Tổ 4, phường Thuận Hoà, TP. Huế) cho 
biết, bình thường, hàng tháng ông đều đến trụ sở UBND phường để nhận tiền trợ cấp ưu đãi người 
có công với cách mạng; còn tiền lương hưu đã được chuyển qua tài khoản ngân hàng. Khi được hỏi 



về phương thức chi trả mới, ông Tuấn Anh tỏ ra hết sức an tâm cũng như hài lòng với thái độ phục 
vụ của đội ngũ nhân viên. “Tôi thấy mọi việc rất nhanh, gọn, thuận tiện. Sau khi được tư vấn, bản 
thân tôi cũng đã đăng ký nhận tiền lương hưu và tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng cùng 1 lần qua tài 
khoản ngân hàng. Tôi nghĩ điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cũng như rút ngắn thời gian cho cả đối 
tượng chính sách và cán bộ trong việc chi trả, tiếp nhận”, ông Tuấn Anh chia sẻ. 

Bà Nguyễn Thị Khánh (71 tuổi, trú Tổ 4, phường Tây Lộc, TP. Huế) thì cho biết, lâu nay, tháng nào 
bà cũng đến UBND phường để nhận tiền hỗ trợ ưu đãi cho bà, người thân và 1 người hàng xóm bị 
đau ốm không đi lại được. “Mọi thứ đều được tạo điều kiện thuận lợi và tôi mong khi chuyển qua 
hình thức chi trả mới cũng sẽ như thế”, bà Khánh kiến nghị. 

Để kịp thời nắm bắt tư tưởng, ý kiến kiến nghị của người dân, đồng thời chấn chỉnh một số yếu tố 
kỹ thuật nhỏ, ngay ngày đầu thực hiện chi trả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng qua 
hệ thống bưu điện, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp đến các địa 
điểm chi trả để kiểm tra, ghi nhận. Một số rất ít trường hợp nhận thay nhưng chưa bảo đảm về mặt 
thủ tục pháp lý đã được phát hiện và yêu cầu tạm dừng chi trả. Bên cạnh việc giải thích để người 
dân hiểu và thông cảm, đại diện Sở cũng đề nghị phía bưu điện đến tại nhà đối tượng để xác nhận 
lại và thực hiện chi trả trong thời gian sớm nhất; đồng thời đề nghị đối với các trường hợp đau ốm, 
tuổi cao không đi lại được, có thể đăng ký chi trả tại nhà để nhân viên bưu điện thực hiện chi trả 
những lần tiếp theo. 

 

 

Đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp kiểm tra công tác chi trả trong 
ngày đầu áp dụng hình thức mới 

Trước đó, từ tháng 8/2021, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt Đề án “Thực hiện chi trả trợ cấp 
ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Mục 
tiêu của Đề án là: ngày càng hoàn thiện công tác chi trả, góp phần thực hiện tốt hơn chính sách ưu 
đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện tốt nhất cho đối tượng 
người có công được tiếp cận, sử dụng và được chi trả trợ cấp thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời. 
Thừa Thiên Huế phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt 50% đối tượng sử dụng dịch vụ chi trả không 
dùng tiền mặt. Qua đó, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý và thực hiện chi trả trợ 
cấp hiện nay; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây dựng nền hành chính 
công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch. 

Trước khi áp dụng hình thức chi trả mới, trong những năm qua, Thừa Thiên Huế thực hiện việc chi 
trả trợ cấp ưu đãi người có công theo hình thức: Sở giao dự toán cho Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện; 
Phòng LĐ-TB&XH ký Hợp đồng chi trả trợ cấp 3 bên với UBND cấp xã. 



Tính đến ngày 1/7/2021, toàn tỉnh Thừa Thiên Hyế có 17.441 đối tượng người có công đang hưởng 
chế độ ưu đãi hàng tháng. Ngoài ra, tỉnh còn phải thực hiện chế độ trợ cấp một lần cho khoảng 
20.000 trường hợp/năm. Tổng kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng là trên 28 tỷ đồng/tháng. Tổng 
kinh phí chi trả chế độ hàng năm khoảng gần 400 tỷ đồng. 

 

Ông Nguyễn Tuấn Anh (thương binh hạng 4, trú tại phường Thuận Hoà, TP. Huế đăng ký tích hợp 
nhận lương hưu và tiền trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng cùng 1 lần qua tài khoản ngân 

hàng 
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Thành lập điểm Bưu điện văn hóa tại đảo Trần 

Ngày 1/10, tại đảo Trần, huyện Cô Tô đã khai trương điểm bưu điện văn hóa. Việc thành lập 
điểm Bưu điện - Văn hoá tại đảo Trần là một trong những niềm tự hào, đánh dấu sự đóng góp 
của ngành Bưu điện trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 

 

Trụ sở điểm Bưu điện văn hóa đảo Trần 

Điểm Bưu điện đảo Trần được khởi công vào tháng 4/2021, với tổng mức đầu tư gần 1,1 tỷ đồng. 
Ông Lê Cảnh Dương – Giám đốc Bưu điện huyện Cô Tô cho biết: “Điểm bưu điện văn hóa thôn 
đảo Trần thuộc Bưu điện huyện Cô Tô cung cấp các dịch vụ như các dịch vụ bưu chính công ích, 
bưu phẩm, bưu kiện; tổ chức các hoạt động đọc sách báo miễn phí, cung cấp hàng tiêu dùng nông 
thôn nhằm phục vụ các nhu cầu cho chiến sĩ và nhân dân tại đây”. 

hị Nguyễn Thị Cảnh – Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Trần kiêm nhiệm công việc nhân viên bưu điện 
vui mừng cho biết: Bưu điện - Văn hóa ở đây không chỉ mở cửa vào giờ hành chính như trong đất 
liền mà bất cứ lúc nào người dân có nhu cầu hay các em thiếu nhi đến vui chơi, đọc sách báo, chúng 
tôi đều sẵn sàng phục vụ. 



 

 

Tại đây cung cấp các dịch vụ bưu chính, đọc sách báo miễn phí, cung cấp hàng tiêu dùng nông 
thôn cho CBCS và nhân dân trên đảo 

Bưu điện - Văn hóa tại đảo Trần không chỉ phục vụ nhu cầu trao đổi thư từ, bưu phẩm đến và đi mà 
còn thực hiện chức năng tiếp nhận, cấp phát công văn giấy tờ, báo chí góp phần không nhỏ vào việc 
tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền; nhờ đó những chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước kịp thời đến với quân, dân trên đảo. Với hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa này, 
người dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây thuận tiện hơn trong việc liên lạc, trao đổi 
thông tin với người thân ở đất liền; động viên tinh thần và vật chất với quân và dân trên đảo, giữ 
vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời, vùng biển Tổ quốc. 

Hoàng Phương (Trung tâm TTVH) 
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Cùng nông dân thực hiện chuyển đổi số 

Ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch 1034 về hỗ trợ đưa các hộ sản 
xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông 
nghiệp, nông thôn, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã lập tức triển khai đồng 
bộ nhiều giải pháp phù hợp với từng địa phương để giúp người dân trên toàn quốc thay đổi thói 
quen tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận phương thức kinh doanh mới qua sàn TMĐT Postmart.vn. 

  

 

Sàn TMĐT Postmart.vn 

Để người nông dân chủ động đưa các sản phẩm của hộ gia đình vượt ra khỏi lũy tre làng hay không 
còn cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, Bưu điện Việt Nam đã mở các chiến dịch hỗ trợ nông 
dân đưa nông sản lên sàn TMĐT Postmart.vn, đặc biệt là các loại trái cây có tính mùa vụ ngắn ngày 
tại các “điểm nóng” về dịch bệnh. 

Chỉ trong hơn 2 tháng qua, hơn 80.000 hộ nông dân đã được Vietnam Post hỗ trợ lên sàn TMĐT 
Postmart.vn, qua đó tiêu thụ hơn 950 tấn trái cây, rau củ tươi các loại. 

Trong năm 2021, Vietnam Post cũng đặt mục tiêu sẽ đưa 2,5 triệu hộ nông dân lên sàn TMĐT 
Postmart.vn. Không chỉ cung cấp nền tảng số, hướng dẫn chi tiết cách lên sàn, Vietnam Post còn hỗ 
trợ các hộ gia đình đồng bộ các giải pháp về tiếp thị, truyền thông, đóng gói, vận chuyển, thanh 
toán… 

Tác giả bài viết: Thanh Phương 
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Trao thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử tận nhà cho người dân 

Ngày 30-9-2021, Công an quận Bình Thủy tổ chức trả thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp 
điện tử đến tận nhà cho người dân trên địa bàn quận, nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người. 

 

Cảnh sát khu vực trao thẻ CCCD cho người dân ở phường Trà An. 

Thực hiện công văn chỉ đạo của Công an TP Cần Thơ về việc rà soát dữ liệu hồ sơ cấp CCCD gắn 
chíp điện tử cho công dân trên địa bàn, Công an quận Bình Thủy đã nhận 30.198 thẻ CCCD có gắn 
chíp điện tử; trong đó, đã trả 20.186 thẻ (bưu điện trả); Công an các phường phân công Cảnh sát 
khu vực đến tận nhà dân trao trả 10.012 thẻ. Công an quận sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD có 
gắn chíp điện tử đến tận người dân qua nhiều kênh: bưu điện, Cảnh sát khu vực trao trực tiếp từng 
hộ gia đình… 

Tin, ảnh: X.ĐÀO 

 

 


