
 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội  

Ngày đăng: 13/03/2019 
Mục: Tin tức      

Phối hợp đảm bảo phúc lợi đoàn viên trong ngành Bưu điện 

Trong năm 2018, Tổng Công ty Bưu điện Việt nam đã hợp tác triển khai các chương 
trình an sinh xã hội; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn 
viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

Ngày 13/3, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức sơ kết 1 năm 
thực hiện hợp tác; đồng thời ký kết phối hợp triển khai chương trình "Phúc lợi đoàn viên 
Công đoàn" trong ngành Bưu điện năm 2019. 

 

Theo đó, trong năm 2018, các Bưu điện tỉnh, thành phố đã tích cực chủ động tuyên truyền, 
vận động đoàn viên Công đoàn, NLĐ hưởng ứng và tham gia tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của 
Bưu điện; hợp tác triển khai các chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua đó, đã được nhiều kết quả như: Số 
đoàn viên và NLĐ được hưởng lợi từ sử dụng sản phẩm dịch vụ lên tới trên 330 nghìn người; 
tổng giá trị giảm giá cho đoàn viên và NLĐ được hưởng lợi là trên 16,3 tỉ đồng… 

Năm 2019, đơn vị sẽ tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác; tạo thêm 
nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn. Các Bưu điện tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình ưu đãi giảm giá sản 
phẩm hàng tiêu dùng đưa đến Công đoàn cơ sở, đoàn viên và NLĐ; tập trung tổ chức các 
chương trình ưu đãi giảm giá, góp phần hỗ trợ gây quỹ và tuyên truyền nội dung thỏa thuận, 
kế hoạch để đoàn viên và NLĐ hiểu rõ ý nghĩa của chương trình, từ đó tự nguyện tham gia... 

Phát biểu tại Lễ ký, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao nỗ lực 
của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm; cũng như mở 
rộng đưa các hàng hoá khác phục vụ nhu cầu của công nhân; cung cấp tín dụng để NLĐ 
không vướng vào tín dụng đen; tổ chức thí điểm các chương trình như chợ công nhân tại một 
số tỉnh, thành... 

Trên cơ sở đó, trong năm 2019, hai bên sẽ tập trung triển khai các hoạt động trước và trong 
“Tháng Công nhân” năm 2019 (bắt đầu từ ngày 1/4 đến 31/5); triển khai thực hiện chương 
trình “Mái ấm Công đoàn” (bắt đầu từ 1/7 đến 30/9) nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) và 74 năm truyền thống ngành Bưu điện 



(15/8/1945-15/8/2019) và phát hành bộ tem kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt 
Nam. 

Thanh Hằng 



 

Nguồn: Tuổi trẻ thủ đô  

Ngày đăng: 13/03/2019 
Mục: Tin tức     

BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính 

BHXH Việt Nam vừa đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong năm 
2019. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm đem đến sự hài lòng cho người dân và 
doanh nghiệp. 

Theo Kế hoạch, năm 2019, ngành BHXH tập trung chỉ đạo, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm 
về công tác cải cách hành chính. Cụ thể, nhiệm vụ thứ nhất là thường xuyên tiến hành rà soát, 
đơn giản hoá và cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực của Ngành. Các cơ 
quan BHXH phải tăng cường đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, 
giảm số giờ giao dịch BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 
Chính phủ giao. Bên cạnh đó cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định 
về TTHC, không gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm soát TTHC, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định công bố 
công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về 
TTHC và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện 
niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân 
thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Cập nhật các TTHC mới ban hành và xoá bỏ các TTHC đã hết 
hiệu lực theo đúng quy định. 

Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tiếp tục được duy trì, thực hiện hiệu quả 
thông qua bộ phận “một cửa” của cơ quan BHXH. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính 
công ích. Các đơn vị BHXH tiếp nhận, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 
về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH, đảm bảo việc thực hiện các 
quy định hành chính được công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. 

Thứ hai, các cơ quan BHXH cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống. Song song 
với đó cần tiếp tục triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ 
chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của ngành BHXH”; 
tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp bộ 
máy ngành BHXH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Thứ ba, cơ quan BHXH các cấp cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận 
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành 
về hành chính phục vụ. Các đơn vị cũng phải thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, sử 
dụng, quản lý, bổ nhiệm công chức, viên chức; công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ hằng 
năm; thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế trong toàn Ngành đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ 
theo yêu cầu của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Ngoài ra, BHXH Việt Nam phải 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, viên chức trong Ngành nghiêm túc thực hiện 
các văn bản, quy định của Ngành về kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của 
công chức, viên chức. 

Thứ tư, BHXH Việt Nam phải thực hiện CCHC mạnh mẽ trong các công tác chi trả BHXH; 
đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố, 
tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công; đổi mới cơ chế tài chính đối với các 
đơn vị trực thuộc. Trong đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện 
các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua 
các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương 



hưu, trợ cấp BHXH… Ngoài ra, cần tiếp tục phối hợp với Bưu điện kịp thời tháo gỡ vướng 
mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; đồng thời, thí điểm phương án 
ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện. 

Thứ năm, BHXH Việt Nam tiếp tục hiện đại hoá hành chính thông qua việc tiếp tục tổ chức 
thực hiện hiệu quả công tác giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cập nhật mã số và 
đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp BHXH, dữ liệu chi trả 
BHXH, quá trình hưởng và tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH. Đồng thời, trên nền 
tảng ứng dụng CNTT những năm qua, khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người 
dân và doanh nghiệp với các dịch vụ: Dịch vụ SMS; dịch vụ thanh toán trực tuyến; hệ thống 
Chatbot hỗ trợ khách hàng; thiết lập Fanpage truyền thông trên mạng xã hội; cung cấp tất cả 
các dịch vụ công có thể lên mức độ 4, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và 
vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại. 

Thứ sáu, các cơ quan BHXH phải xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong công 
tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm 
tra thực hiện CCHC, đặc biệt là kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức 
trong Ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng kịp thời 
những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. 

Để thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc 
và BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của mình để 
thực hiện triển khai hiệu quả công tác CCHC, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giải 
quyết TTHC, tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt 
hơn. 
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Bắc Giang: Tăng mới gần 500 người tham gia BHXH tự nguyện 

Theo thông tin từ Phòng Khai thác và Thu nợ, BHXH tỉnh Bắc Giang, số người tham gia 
BHXH tự nguyện tăng mới trong hai tháng đầu năm 2019 đạt gần 500 người. 

Trong tháng 01 và tháng 02/2019, BHXH các huyện, thị xã, thành phố phơi hợp cùng Bưu 
điện tổ chức 39 Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự 
nguyện. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới thông qua tổ chức hội nghị là 
461 người. Một số địa phương có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới cao là Lục 
Ngạn, Lục Nam, Việt Yên, TP. Bắc Giang 

Tính đến hết tháng 02/2019, toàn tỉnh có 238.526 người tham gia BHXH. Cụ thể, có 234.298 
người tham gia BHXH bắt buộc, 4.128 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Chỉ tiêu phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của BHXH tỉnh Bắc Giang đề ra trong năm 2019 
là 3.680 người./ 

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký Kế hoạch liên tịch số 10/KHLT-BHXH-BĐBG phối hợp 
phát triển đối tượng giam BHXH tự nguyện qua hệ thống Bưu điện, trong đó đề ra mục tiêu: 
mỗi địa phương tổ chức tối thiểu 02 hội nghị/tháng, với số lượng đại biểu tham dự tối thiểu là 
50 người và phấn đấu sau hội nghị có 50% số đại biểu dự hội nghị đăng ký tham gia BHXH 
tự nguyện./. 

  



 

Nguồn: Báo Bình Dương   

Ngày đăng: 14/03/2019 
Mục: Tin tức      

Bưu điện Bình Dương: Hiện đại hóa hoạt động, tạo sự an tâm với khách hàng 

Kế thừa truyền thống phát triển hơn 33 năm của ngành bưu điện với cơ sở vật chất, hạ 
tầng, mạng lưới các điểm cung cấp dịch vụ rộng khắp… Bưu điện Bình Dương đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong giai đoạn mới, Bưu điện Bình Dương tiếp tục 
góp phần tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh bằng giải pháp thực hiện dịch vụ nhanh chóng, an toàn và hiện đại. 

 
Khách hàng giao dịch tại Bưu cục Uyên Hưng ngày khai trương. Ảnh: DUY CHÍ 

Phủ kín địa bàn, hiện đại hóa hoạt động 

Đến thời điểm này, Bưu điện Bình Dương đã xây dựng, phát triển và hoạt động ổn định 85 
điểm bưu điện trên địa bàn tỉnh; trong đó riêng địa bàn TX.Tân Uyên có 13 điểm bưu điện, 
gồm 7 bưu cục, 6 điểm bưu điện văn hóa xã. Đặc biệt, tại tam giác phát triển công nghiệp - 
dịch vụ - đô thị gồm các xã, phường Khánh Bình, Hội Nghĩa, Tân Hiệp (TX.Tân Uyên) với 
các khu, cụm công nghiệp như Nam Tân Uyên, cụm sản xuất Tân Hiệp, cụm công nghiệp - đô 
thị Uyên Hưng… Bưu điện tỉnh đã mở thêm Bưu cục Uyên Hưng, nâng quy mô bưu cục trên 
địa bàn lên 2 đơn vị trong phạm vi bán kín chưa đến 3km/bưu cục. 

Nói về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của hệ thống bưu điện trong hạ tầng kinh tế - xã hội, thu 
hút đầu tư của tỉnh, ông Võ Văn Tín, Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết địa phương nào kinh 
tế - xã hội phát triển mạnh thì dịch vụ bưu điện nơi đó cũng phát triển. Nét độc đáo của tỉnh 
Bình Dương là các khu công nghiệp đều bảo đảm đồng bộ các dịch vụ, tạo sự an tâm, hài lòng 
cho các nhà đầu tư. Đến nay, Bưu điện Bình Dương đã đạt tỷ lệ bình quân bán kính 3km/bưu 
cục nhằm tạo thuận lợi trong hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp; thuận tiện trong việc 
đi lại của nhân dân, người lao động trong khu vực. 

Nhận thức rõ về chiến lược con người trong cơ chế thị trường, cạnh tranh và hội nhập, Bưu 
điện Bình Dương đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt 
cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV). Thông qua các hình thức đào tạo ngắn hạn, dài hạn, 
tập trung... đã có hàng trăm lượt CBCNV ngành bưu điện tỉnh được bồi dưỡng nghiệp vụ về 
kiến thức kinh doanh, tiếp thị. Vì vậy, trình độ của CBCNV của ngành không ngừng được 
nâng cao, góp phần tích cực cho mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch phục vụ và sản xuất, kinh 
doanh của đơn vị. 



Điều dễ nhận thấy nhất hiện nay là hình ảnh bưu tá được trang bị phương tiện đi lại đồng bộ 
với nhận diện thương hiệu, đồng phục theo tiêu chuẩn Bưu điện Việt Nam. Ngoài ra, Bưu 
điện Bình Dương còn trang bị thêm phương tiện smarphone cho bưu tá nhằm tạo sự dễ dàng, 
thuận tiện tìm kiếm địa chỉ khách hàng, tiết kiệm chi phí. 

Cung cấp nhiều dịch vụ mới 

Điểm mạnh cũng là lợi thế cạnh tranh của Bưu điện Bình Dương những năm qua là cung cấp 
dịch vụ hành chính công cấp độ 3, 4. Lãnh đạo Bưu điện Bình Dương cho biết cung cấp dịch 
vụ hành chính công vừa là cơ hội vừa là thách thức của Bưu điện tỉnh, hướng đến thị trường 
cạnh tranh lành mạnh, hấp dẫn. 

Hiện tại, các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến tổ chức, cá nhân đã được chuyển trả 
nhanh chóng qua bưu điện. Hiện nay, doanh nghiệp Nhà nước được chỉ định cung cấp các 
dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ 
tướng Chính phủ. Bưu điện Bình Dương sẽ tiếp tục đồng hành cùng Công an tỉnh, cải tiến tổ 
chức sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ để người dân thật sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ 
của bưu điện; đồng thời tiếp tục chuyển trả hồ sơ hành chính qua bưu điện như cấp đổi, cấp 
lại một số giấy tờ, hộ khẩu, giấy đăng ký xe thực hiện trả visa dành cho người nước ngoài qua 
bưu điện... 

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
và đa dạng của khách hàng, Bưu điện Bình Dương tiếp tục phát triển nhiều dịch vụ mới, hiện 
đại góp phần làm thay đổi hoạt động của bưu điện truyền thống. Cụ thể, khi Chính phủ đã 
hoàn thiện bộ dữ liệu công dân, Bưu điện tỉnh sẽ là cánh tay nối dài trọn nghĩa của các cơ 
quan quản lý nhà nước với dịch vụ hành chính công cấp độ 4. 

Hiện các dịch vụ tại Bưu điện Bình Dương đã tạo sự an tâm, hài lòng của khách hàng như 
cung cấp dịch vụ vận chuyển, hỗ trợ thương mại điện tử; tham gia chuỗi dịch vụ logistics; 
chuyển tiền nhanh, bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế... Các hoạt động hiện đại này 
sẽ góp phần mang lại hình ảnh ngành bưu điện hiện đại, chính xác và an toàn. 

Ông Võ Văn Tín, Giám đốc Bưu điện Bình Dương: Sự trì trệ của tổ chức là trách nhiệm 
của người đứng đầu 

So với khi mới chia tách, hiện nay Bưu điện Bình Dương có tốc độ tăng trưởng, phát triển khá 
cao, vừa mang lại công việc, thu nhập ổn định cho người lao động vừa đáp ứng nhu cầu thị 
trường, niềm tin của khách hàng. Xác định rõ “sự trì trệ của tổ chức là trách nhiệm của 
người đứng đầu”, Bưu điện Bình Dương đã phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, quyết tâm 
vượt qua khó khăn, tích cực góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh của tỉnh. 
  



  

 

Nguồn: Báo Nhân dân  

Ngày đăng: 14/03/2019 
Mục: Chính trị  

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 

Sáng 13-3, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp T.Ư Ðoàn 
TNCS Hồ Chí Minh và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ 
nữ (UN Women) tổ chức chương trình "Ðối thoại sinh viên về bình đẳng giới và an toàn 
cho phụ nữ và trẻ em". 

Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt 
Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn, Chủ tịch T.Ư 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Buổi đối thoại tập trung vào các nhóm vấn đề: luật pháp 
quốc tế và quốc gia về bình đẳng giới; vị trí, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới; 
thực trạng và giải pháp trong phân biệt đối xử trong lao động và việc làm; những biểu hiện 
mới về bạo lực với phụ nữ hiện nay... 

★ Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị 
lấy ý kiến chuyên gia xây dựng dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Hội nghị tập trung thảo luận 
về một số nội dung: quy định về Tháng Thanh niên; các tổ chức thanh niên ở nước ta; công 
tác đối thoại với thanh niên; quyền, nghĩa vụ của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với 
thanh niên; quản lý nhà nước về công tác thanh niên... Các đại biểu bày tỏ đồng tình về việc 
bổ sung trong dự án Luật một số quyền của thanh niên như: quyền được tạo điều kiện khởi 
nghiệp, lập nghiệp, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tham gia giám sát phản biện chính sách, 
pháp luật về thanh niên... 

★ Thông tin từ T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, tính đến hết ngày 5-3, các cơ sở đoàn 
và Bưu điện Việt Nam trên cả nước phối hợp thu thập được gần 20,7 triệu địa chỉ số, đạt 
87,26% tổng số địa chỉ số cần thu thập trong giai đoạn 2 của Ðề án "Phát triển Hệ tri thức 
Việt số hóa". Ban Bí thư T.Ư Ðoàn đã trao Bằng khen tặng 18 đơn vị trực thuộc đã hoàn 
thành xuất sắc công tác thu thập địa chỉ số khi kết thúc giai đoạn 2 của Ðề án. Ðồng thời, đề 
nghị các tỉnh đoàn, thành đoàn phối hợp chặt chẽ với bưu điện các tỉnh, thành phố thực hiện 
quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành công tác thu thập địa chỉ số trước ngày 18-3-2019. 

★ Ngày 13-3, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ phát động "Ngày hội thanh niên hiến máu tình 
nguyện", với hơn 400 đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Ngay sau lễ phát động, có rất nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Kết 
quả, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tiếp nhận gần 260 đơn vị máu. Trong năm 
2018, Hậu Giang tổ chức được 59 buổi hiến máu, tiếp nhận được hơn 15.690 đơn vị máu, qua 
đó, giúp ngành y tế tỉnh chủ động trong cung cấp máu và các sản phẩm máu có chất lượng tốt 
cho nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh. 

★ Vừa qua, Tỉnh đoàn Bắc Giang và các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng 
ứng phong trào "Chống rác thải nhựa". Tại lễ ra quân ở xã Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang, tỉnh 
Bắc Giang), hơn sáu nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân địa 
phương tham gia dọn vệ sinh, bóc dỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép, thu gom 15 tấn rác, 
chất thải; phát quang hơn 15 km đường làng, hành lang an toàn giao thông; trồng hơn hai 
nghìn cây xanh và gần 3 km đường hoa thanh niên.. 

 



Nguồn: Truyền hình Hà Tĩnh  

Ngày đăng: 13/03/2019 
Mục: Thời sự    

Chuyển biến trong cải cách hành chính tại bộ phận một cửa cấp xã 

 

 


