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Tuyển Việt Nam hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” 

Tối 1/11, ĐTQG Việt Nam đã tham dự lễ phát động và hưởng ứng chương trình “Cả 
nước chung tay vì người nghèo". 

Tối 1/11, tại Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, 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. 

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận 
Trung ương, cùng đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành đã tới dự chương trình. Đặc biệt, tham gia 
hưởng ứng chương trình còn có HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Park Hang Seo cùng các cầu 
thủ. 

 

Các tuyển thủ Việt Nam chung tay vì người nghèo. 

Thiết thực hưởng ứng chương trình giàu ý nghĩa này, các thành viên ĐTQG Việt Nam đã tích 
cực nhắn nhiều tin nhắn ủng hộ người nghèo. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng ủng hộ quỹ vì 
người nghèo số tiền 100 triệu đồng và dành tặng quỹ Lon Coca-Cola trị giá 71 chỉ Vàng là 
phần thưởng của Nhà tài trợ Coca-Cola cho thành tích lọt vào bán kết Asiad 18 của ĐT 
Olympic Việt Nam. 

Thầy trò HLV Park Hang Seo hi vọng với truyền thống nhân ái yêu thương, đùm bọc sẻ chia 
luôn là một nét đẹp của tâm hồn và cốt cách người Việt, thông qua chương trình này, những 
tấm lòng nhân ái sẽ ngày càng lan rộng tạo điều kiện cho những người nghèo có cơ hội thoát 
nghèo được phát triển. 



 

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các thành viên ĐTQG Việt Nam nhắn tin ủng hộ 
Quỹ vì người nghèo. 

Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 đã chính thức đi vào hoạt động trong đợt vận 
động cả nước chung tay vì người nghèo để đón nhận đóng góp của các nhà hảo tâm thông qua 
hệ thống tin nhắn. Với mỗi tin nhắn theo cú pháp VNN gửi tới số 1409, các tấm lòng hảo tâm 
sẽ đóng góp 20.000 đồng cho người nghèo (không giới hạn số lượng tin nhắn). Toàn bộ số 
tiền đóng góp cho cuộc vận động sẽ sử dụng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

 

Chung tay lan tỏa những tấm lòng nhân ái. 

Trong khi đó, chương trình nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” của Bưu điện Việt 
Nam cũng đã được phát động rộng rãi đến 42.000 cán bộ, công nhân viên và người lao động 
trên cả nước. Dự kiến số tiền nhắn tin ủng hộ của toàn mạng lưới Bưu điện thông qua chương 
tình "Cả nước chung tay vì người nghèo" là khoảng 800 triệu đồng. 
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Đà Nẵng: Trả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

Ngày 01/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Đà Nẵng phối hợp với bưu điện thành 
phố tổ chức lễ ký kết thỏa thuận “Tiếp nhận hồ sơ - Chuyển trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích”. 

 

Chia sẻ trong lễ ký kết, ông Trần Phước Sơn - Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Việc ký kết 
hợp tác nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ vì sự phát triển chung của thành phố và của doanh nghiệp; góp phần tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện TTHC; góp phần 
thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử của thành phố nói riêng và cả nước nói 
chung, cũng như giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức bộ 
phận một cửa. 

“Để việc hợp tác đạt kết quả như mong muốn, lãnh đạo Sở đề nghị bưu điện thành phố cần 
phối hợp với các sở, ngành có kế hoạch quảng bá rộng rãi, mạnh mẽ các dịch vụ công ích mà 
bưu điện đang triển khai đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

Ngoài ra, bưu điện thành phố cần trang bị đầy đủ các thiết bị máy móc được kết nối internet, 
xây dựng, đội ngũ nhân viên giao dịch có đủ chuyên môn, nghiệp vụ. Về phía Sở KH&ĐT, 
lãnh đạo Sở sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan tích cực hướng dẫn nghiệp vụ cho 
các nhân viên bưu điện để việc tiếp nhận hồ sơ TTHC đúng quy định và đạt yêu cầu. 

Sở KH&ĐT cũng hy vọng việc triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác “Tiếp nhận hồ sơ - 
Chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích” sẽ góp phần tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, 
tăng sự lựa chọn của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC”, ông Trần Phước Sơn chia 
sẻ thêm. 

Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, bưu điện TP Đà Nẵng và Sở KH&ĐT phối hợp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho 
người dân, cho các tổ chức và doanh nghiệp. 

Sở KH&ĐT tiếp nhận hồ sơ do bưu điện TP Đà Nẵng chuyển đến. Giao kết quả giải quyết 
TTHC cho bưu điện TP Đà Nẵng đúng ngày hẹn trả kết quả theo quy định. 
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Bồi dưỡng kỹ năng phát triển tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho đại lý 
thu Bưu điện 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi, bồi 
dưỡng kỹ năng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) 
hộ gia đình cho 80 nhân viên đại lý thu. 

 

Các đại lý tham gia lớp tập huấn. 

Tại hội nghị, đại diện BHXH tỉnh đã thông tin, trao đổi những kỹ năng thực hiện tuyên 
truyền, vận động, thuyết phục người dân, người thân, gia đình tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình; tiếp tục thông tin về mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi khi tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đại diện BHXH tỉnh giải đáp những vướng mắc. 

Qua đó, giúp các đại lý thu tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chế độ, chính 
sách BHXH, BHYT để mọi người dân hiểu và tham gia; đồng thời tiếp tục có sự phối hợp 
chặt chẽ trong công tác triển khai, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đảm bảo hoàn 
thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

 



 

Nguồn        : Báo Dân sinh   

Ngày đăng  : 02/11/2018 
Mục: Tin tức  

Đà Nẵng: Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức lễ ký 
kết thỏa thuận “Tiếp nhận hồ sơ - chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích”. 

 

Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, việc ký kết hợp tác này nhằm tiếp tục thực hiện 
đồng bộ, có hiệu quả Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vì sự phát triển 
chung của thành phố và của doanh nghiệp; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, 
cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; góp phần thực hiện mục tiêu 
xây dựng Chính quyền điện tử của thành phố, cũng như giảm áp lực trong quá trình giải quyết 
công việc của cán bộ, công chức ở bộ phận Một cửa. 

Đặc biệt, với việc triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác “Tiếp nhận hồ sơ - chuyển trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích” sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tăng sự lựa 
chọn của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Bởi hiện nay, phần lớn 
người dân vẫn có thói quen muốn đến trực tiếp các cơ quan nhà nước để thực hiện giải quyết 
thủ tục hành chính do tâm lý còn e ngại hoặc sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ. 

Được biết, thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện TP. Đà Nẵng và Sở KH-ĐT thành phố sẽ 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. 

Cụ thể: Bưu điện TP. Đà Nẵng thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ khách hàng, tại hệ thống 
điểm giao dịch của Bưu điện TP. Đà Nẵng, thu hộ tiền phí/lệ phí liên quan đến hồ sơ (nếu có) 
và chuyển nộp cho Sở KH-ĐT; Thay mặt khách hàng nhận kết quả giải quyết Thủ tục hành 
chính từ Sở KH-ĐT và phát trả đến địa chỉ khách hàng (tại Trung tâm TP. Đà Nẵng và liên 
tỉnh). 



Sở Kế hoạch - Đầu tư tiếp nhận hồ sơ do Bưu điện TP. Đà Nẵng chuyển đến. Giao kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện TP. Đà Nẵng đúng ngày hẹn trả kết quả theo quy 
định. 
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Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng Đội tuyển quốc gia chung tay vì người nghèo 
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Bưu điện Việt Nam cùng đội tuyển Bóng đá Quốc gia đồng hành vì người nghèo 

Tối 01/11 tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 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. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành 
đã tới dự chương trình. Đặc biệt Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá quốc gia 
Park Hang Seo và đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam cũng tham gia hưởng ứng 
chương trình. 

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đại diện Ban 

huấn luyện và cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam lên sân khấu cùng thực hiện thao tác nhắn 
tin ủng hộ quỹ Vì 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 trên cả nước. Dự 
kiến số tiền nhắn tin ủng hộ của toàn mạng lưới Bưu điện thông qua chương tình "Cả nước 
chung tay vì người nghèo" 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.  

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 
“Lễ phát động tối nay không chỉ được tổ chức tại khối cơ quan Tổng công ty mà còn được 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 các tiêu chí thi đua 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 của Bưu điện Việt Nam 
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.  

Thiết thực hưởng ứng chương trình, tại buổi Lễ, cùng với cán bộ, công nhân viên toàn ngành 
Bưu điện, Ban huấn luyện và đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam đã tích cực nhắn nhiều 
tin nhắn ủng hộ người nghèo. Đặc biệt tại buổi Lễ, Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam 
cũng ủng hộ Quỹ Người nghèo 100 triệu đồng.  

 

Đại diện đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ủng hộ cho Quỹ Vì người nghèo 100 triệu 
đồng 

“Tiếp lửa” cho thày trò Huấn luyện viên Park Hang Seo, nhân dịp này hàng nghìn người Bưu 
điện đã gửi lời chúc chiến thắng đến tập thể Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam trong giải 
đấu AFF Cup sẽ diễn ra trong vài ngày tới./. 

 

 


