
 

Nguồn        : Tuổi trẻ 

Ngày đăng  : 01/11/2018 
Mục: Tin tức            

Đội tuyển bóng đá quốc gia ủng hộ 100 triệu đồng cho người nghèo 

Tham dự lễ phát động và hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" 
tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tối 1-11, thầy trò ông Park Hang Seo đã ủng hộ Quỹ 
người nghèo số tiền 100 triệu đồng. 

Tối 1-11, tại Hà Nội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền 
thông, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức 
lễ phát động và hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" với sự tham dự 
của bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Dân vận. 

 

Bà Trương Thị Mai, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo cùng nhắn tin ủng hộ người nghèo 

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang Seo và các thành viên 
đội tuyển bóng đá cũng tham gia hưởng ứng chương trình. Tại buổi lễ, không chỉ trực tiếp gửi tin 
nhắn, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cùng với ông Park Hang Seo đã trao 100 triệu đồng 
ủng hộ Quỹ người nghèo. 



 

Đội tuyển bóng đá quốc gia trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ người nghèo 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phát động chương trình nhắn tin "Cả nước chung tay vì 
người nghèo" đến 42.000 cán bộ, công nhân viên và người lao động trên cả nước. Dự kiến số 
tiền ủng hộ của toàn mạng lưới bưu điện khoảng 800 triệu đồng.  



 

Nguồn        : Infonet 

Ngày đăng  : 02/11/2018 
Mục: Đời sống           

Bưu điện Việt Nam cùng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia chung tay vì người nghèo 

Tối 1/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ TT&TT, Liên 
đoàn Bóng đá Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ 
phát động và hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”. 

Đặc biệt, Lễ phát động có sự tham gia của Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá Việt 
Nam Park Hang-seo và các thành viên của đội tuyển. 

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương 
Thị Mai cùng Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo 

cùng các thành viên đội tuyển và đại diện các Bộ, ngành đã nhắn tin ủng hộ người nghèo 
ngay tại lễ phát động. 

Chương trình nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” của Bưu điện Việt Nam được 
phát động rộng rãi đến 42.000 cán bộ, công nhân viên và người lao động trên cả nước. Dự 
kiến số tiền ủng hộ của toàn mạng lưới Bưu điện khoảng 800 triệu đồng. Đây không chỉ là 
hoạt động an sinh xã hội, mà còn là trách nhiệm xã hội và nét văn hóa doanh nghiệp của Bưu 
điện Việt Nam. 



 

Ông Phạm Anh Tuấn , Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát 
biểu. 

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam: 
“Lễ phát động được tổ chức dưới hình thức cầu truyền hình tại hơn 70 Bưu điện tỉnh, thành 
phố và các công ty thành viên của Bưu điện Việt Nam. 

Ngay sau khi chương trình được phát động, toàn thể hơn 42.000 cán bộ công nhân viên Bưu 
điện Việt Nam sẽ thực hiện nhắn tin về đầu số 1409 để đóng góp phần nhỏ bé của mình vào 
quỹ Vì người nghèo. Đây cũng là một trong số những tiêu chí để công đoàn Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam xét các hình thức thi đua đối với các công đoàn cơ cở vào dịp cuối năm 
2018”. 

Phát huy thế mạnh về mạng lưới rộng đến từng thôn, bản, Bưu điện Việt Nam cũng sẽ tổ chức 
truyền thông về ý nghĩa của chương trình, cú pháp  nhắn tin ủng hộ chương trình “Cả nước 
chung tay vì người nghèo” để  tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng xã hội. 

Cụ thể, Bưu điện Việt Nam sẽ đặt tờ rơi về chương trình tại gần 13.000 điểm phục vụ để lan 
tỏa thông điệp “Cả nước chung tay vì người nghèo”, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo 
bền vững của đất nước. 

Tại lễ phát động, cùng với cán bộ, công nhân viên toàn ngành Bưu điện, ban huấn luyện và 
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã nhắn nhiều tin nhắn ủng hộ người nghèo. 



 

Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ Vì người nghèo.

 



 

 

Nguồn        : Hà Nội mới  

Ngày đăng  : 01/11/2018 
Mục: Xã hội  

Phát động chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" 

Tối ngày 1-11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam tổ chức lễ phát động và hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay vì người 
nghèo".  
 
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân 
vận Trung ương tới dự.  

Tham dự sự kiện còn có huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Park Hang-seo và 
các cầu thủ trong đội tuyển. 

 

 

Các đại biểu thực hiện nhắn tin ủng hộ người nghèo. 

 
Chương trình nhắn tin "Cả nước chung tay vì người nghèo" của Bưu điện Việt Nam được phát 
động rộng rãi đến 42.000 cán bộ, công nhân viên và người lao động. Ước tính số tiền ủng hộ 
của toàn mạng lưới bưu điện là khoảng 800 triệu đồng.  

Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà còn là trách nhiệm xã hội và nét văn hóa doanh 
nghiệp của Bưu điện Việt Nam.  

Ngoài ra, Bưu điện Việt Nam cũng tổ chức truyền thông về ý nghĩa của chương trình, như đặt 
tờ rơi về chương trình tại gần 13.000 điểm phục vụ trên toàn quốc để lan tỏa thông điệp "Cả 
nước chung tay vì người nghèo", góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của đất 
nước. 
 
Cũng tại buổi lễ, Đội tuyển bóng đá quốc gia đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 100 triệu đồng. 

 



Nguồn        : Báo Đầu tư   

Ngày đăng  : 01/11/2018 
Mục: Tin tức  

Đà Nẵng: Sở Kế hoạch Đầu tư và Bưu điện ký kết xử lý hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 
công 

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác là cụ thể hóa công việc giữa hai bên đối với cung ứng 
dịch vụ Bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

Chiều 1/11, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Đà 
Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. 

Mục tiêu nhằm triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách đổi mới 
mạnh mẽ các thủ tục hành chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nộp hồ sơ và nhận trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trực tuyến trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng 
và hệ thống thông tin của VNPOST (riêng lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thực hiện trên Cổng 
thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia). 

Bên cạnh đó, giúp tổ chức, doanh nghiệp và công dân sử dụng dịch vụ hành chính công trong 
lĩnh vực kế hoạch & đầu tư tại thành phố Đà Nẵng được thuận lợi hơn và góp phần thực hiện 
cải cách thủ tục hành chính. 

Theo thỏa thuận hợp tác thì hai bên phối hợp cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích trong việc 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, cho các tổ chức và 
doanh nghiệp (khách hàng) theo trình tự: Thực hiê ̣n tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ khách hàng, tại 
hệ thống điểm giao dịch, thu hộ tiền phí/lệ phí liên quan đến hồ sơ (nếu có)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Khánh Nga, giám đốc Bưu điện Đà Nẵng: "Bưu điện Đà Nẵng đã 
chuẩn bị chu đáo thiêt bị và nhân lực để cùng các Sở, ngành triển khai ứng dụng CNTT 

trong xử lý các thủ tục theo dịch vụ hành chính công". 



Thay mặt khách hàng nhận kết quả giải quyết Thủ tục hành chính và phát trả đến địa chỉ 
khách hàng (tại TTP Đà Nẵng và Liên tỉnh). Thu hộ tiền phí/lệ phí liên quan đến hồ sơ (nếu 
có)… Các dịch vụ trên được áp dụng giá cước gồm: Cước chuyển phát + Cước thu hộ phí/lệ 
phí hồ sơ (nếu có) theo quy định. 

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng cho rằng việc Ký kết thỏa 
thuận và triển khai các nội dung đi kèm góp phần vào mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử 
của thành phố Đà Nẵng; giảm áp lực cho cán bộ công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả hồ sơ của Sở. 

Tuy nhiên, theo ông Trần Phước Sơn thì hiện nay việc triển khai theo dịch vụ công có một số 
tồn tại, nhất là trong công tác thông tin, tin truyền đến người dân và doanh nghiệp chưa sâu 
rộng. Do vậy, trong việc sử dụng các dịch vụ công ích có những hạn chế. 

“Qua việc ký kết phối hợp, mong muốn Bưu điện Đà Nẵng kết hợp với các Sở, ngành trong 
việc tuyên truyền, quảng bá, làm sao cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu được lợi 
ích từ việc sử dụng dịch vụ công ích”- ông Sơn mong muốn. 

Theo ông Bùi Phước Sơn, để việc phối hợp thành công, Bưu điện Đà Nẵng cần tăng cường 
trang thiết bị, xây dựng đội ngũ nhân viên giao dịch đủ chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai 
tốt các nhiệm vụ. 

Phía Sở Kế hoạch-Đầu tư sẽ chỉ đạo các phòng ban liên quan kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ 
cho các nhân viên giao dịch để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tạo sự chuyển biến tích cực 
trong cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tăng sự lựa 
chọn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết các vấn đề hành chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Khánh Nga, giám đốc Bưu điện Đà Nẵng cho rằng việc kết nối mạng CNTT 
của Bưu điện Đà Nẵng đã hoàn tất từ tháng 6/2018. Cũng từ đây, Bưu điện Đà Nẵng cùng với 
Tổng đài 1022 để triển khai QĐ45 tại Trung tâm Hành chính thành phố. 

“Bưu điện Đà Nẵng tích cực triển khai nhiệm vụ thông qua làm việc với các Sở, ban ngành ký 
kết hợp tác với từng Sở, đi sâu vào quy trình, nghiệp vụ của từng Sở để đem đến những tiện 
ích, thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận các thủ tục hành chính của từng Sở, làm sao để thủ 
tục nhận vào ít sai sót nhất. Riêng đối với dịch vụ công trực tuyến, bưu điện gần như miễn phí 
cho người dân”. 

 

Điện diện Sở Kể hoạch Đầu tư Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc 
(bên trái) và Bưu điện Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Ký kết thỏa thuận thành công 



“Trong chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có 2,5 điểm là ứng dụng CNTT, 
các đại lý dịch vụ công trực tuyến góp phần vào 2,5 điểm đó; 2,5 điểm còn lại là cải cách 
TTHC, trong đó có trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của người dân. Như vậy, nếu Bưu điện làm tốt, 
sẽ góp phần cùng chính quyền thành phố nâng cao hệ số thang điểm trong tổng điểm đánh giá 
PCI của thành phố”- Bà Nga chia sẻ. 

 



 

Nguồn        : Cổng TTĐT Vĩnh Phúc   

Ngày đăng  : 01/11/2018 
Mục: Tin tức  

Bưu điện tỉnh: Đẩy mạnh truyền thông BHXH, BHYT 

Với mục tiêu hướng tới Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân và Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho 
mọi người lao động, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan 
đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, ký hợp đồng với đại lý thu BHYT tự nguyện để khai thác, 
mở rộng các đối tượng tự nguyện tham gia BHYT. Trong đó, Bưu điện tỉnh là một trong 
những đơn vị phối hợp triển khai hiệu quả hoạt động này, góp phần thực hiện tốt các chế độ 
chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia thụ hưởng. 

 

Thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng thông qua hệ thống Bưu điện 
tỉnh từ năm 2014, Bưu điện tỉnh đã niêm yết đầy đủ các thông báo, hướng dẫn về thu BHXH 
tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng tại 144 bưu cục và điểm bưu điện văn hóa xã. Đến 
nay, Bưu điện tỉnh đã phát triển được trên 40.000 khách hàng tham gia BHYT, BHXH với 
tổng số tiền thu được hơn 27,7 tỷ đồng. 

Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, 
đặc biệt là những chế độ chính sách mới liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích người hưởng. 
Đẩy mạnh phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên 
bưu điện nhằm triển khai đạt kết quả cao hơn nữa trong nghiệp vụ chi trả. Tăng cường công 
tác phối hợp, đẩy mạnh truyền thông về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ 
sơ BHXH qua dịch vụ Bưu điện… Hiện tại, Bưu điện tỉnh đang đẩy mạnh truyền thông bằng 
hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị. Trước mắt, thực hiện thí điểm ở điểm bưu điện 
thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên. Sau đó sẽ rút nhân rộng tại các điểm bưu điện văn 
hóa xã trên toàn tỉnh. 

 

 


