
 

Nguồn: Báo Đồng Khởi         
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Mục: Tin tức 

Khai trương Quỹ nhân đạo trên hệ thống Bưu điện Việt Nam 

 

Các đại biểu ủng hộ Quỹ nhân đạo trên hệ thống bưu điện Bến Tre. Ảnh: H.Hiệp 

Ngày 21-5-2019, Bưu điện tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ khai trương Quỹ 
nhân đạo trên hệ thống Bưu điện nhân hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2019. Giám đốc Bưu 
điện tỉnh Trương Văn Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Võ Văn Hoanh cùng đông đảo cán 
bộ, nhân viên hai đơn vị đến dự. 

Đây là thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam về việc triển khai một số hoạt động hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2019. 
Hoạt động nhằm trợ giúp người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn 
thương, tai nạn thương tích, bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, qua đó góp phần 
thực hiện chính sách an sinh xã hội và giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện. 

Tại các điểm bưu điện huyện, thành phố trong toàn tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức kễ ký kết 
và thực hiện ủng hộ quỹ nhân đạo hưởng ứng Tháng nhân đạo. 



 

Nguồn: Báo Nhân đạo      

Ngày đăng: 21/05/2019 
Mục: Tin tức     

Trà Vinh hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2019 

Mới đây, Hội Chữ thập đỏ Trà Vinh tổ chức lễ phát động Tháng nhân đạo 2019, với chủ 
đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, và khai trương 8 thùng quỹ nhân đạo tại các điểm bưu 
điện của tỉnh. 

Dự buổi lễ có ông Lê Văn Hẳn - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 150 cán 
bộ công chức, viên chức người lao động, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên 
và tình nguyện viên Chữ thập đỏ. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nghiệp – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhấn mạnh: 
“Tháng Nhân đạo nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân với tinh thần 
“tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay vì cộng động, đóng góp hỗ trợ cho 
Hội Chữ thập đỏ trợ giúp cho hộ nghèo, bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất đọc da cam,…vượt 
qua khó khăn ổn định cuộc sống. Hiện toàn tỉnh có 23.078 hộ nghèo (8,4%/DS), có 23.808 hộ 
cận nghèo (8,4%/DS), 10.000 hộ có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp”. 

Ngay sau lễ phát động diễn ra nhiều hoạt động như: diễu hành đi bộ, thăm và tặng quà một số 
bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam phường 1, 
TP. Trà Vinh và xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành. 

Dự kiến, trong những ngày tới, tỉnh Hội tổ chức các hoạt động như: Hiến máu tình nguyện, 
khám bệnh, mổ mắt miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo các xã vùng sâu, vùng xa, triển khai 
khởi công xây dựng cầu, nhà,…trong đó có 01 căn nhà cựu chiến binh bị hỏa hoạn, 01 căn hộ 
cận nghèo mới sập do bị lốc xoáy. Tiếp tục vận động quỹ Tháng nhân đạo đến hết tháng 
5/2019 phấn đấu đạt 2 tỷ đồng, để trợ giúp từ 1.000 đến 2.000 người nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn với nhiều hình thức và mức trợ giúp thích hợp, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã 
hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh. 

Tháng Nhân đạo bắt đầu từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2019. Qua 2 tuần cao điểm từ 8/5 đến 
19/5 tỉnh Hội đã vận động và tiếp nhận được số tiền, hàng hóa tổng trị giá trên 1 tỷ đồng gồm 
hiện vật: 8 căn nhà, 01 cây cầu giao thông nông thôn, 01 chiếc xe để chuyển bệnh nhân 
nghèo, 4 giếng nước khoan, 3000 túi thuốc Chữ thập đỏ và 3500 suất thuốc khám bệnh; mổ 
mắt 300 ca, tặng 150 suất quà cho hộ nghèo và trên 100 triệu đồng tiền mặt. 



 

Ông Lê Văn Hẳn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ủng hộ Quỹ nhân đạo và khai trương 
thùng Quỹ từ thiện tại lễ phát động Tháng nhân đạo 2019 

.  

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh tặng quà và tiền cho các em học sinh tại lễ phát động 
Tháng nhân đạo 2019. 

Cũng tại buổi lễ này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh khai trương thùng quỹ 
nhân đạo và qua đó mở 8 thùng quỹ nhân đạo đặt tại các điểm Bưu điện huyện, thành phố 
trong tỉnh nhằm ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. 

Dịp này, UBND tỉnh và tỉnh Hội trao bằng khen, giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho các tổ 
chức, đơn vị tài trợ và cá nhân đã đóng góp cho quỹ nhân đạo. 



 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Quảng Trị  

Ngày đăng: 20/05/2019 
Mục: Tin tức    

Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh tăng cao so với cùng kỳ năm 2018  

Đến hết tháng 4/2019, Quảng Trị có 3.817 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự 
nguyện, tăng 2.729 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 92,3% so với kế hoạch. 

 

Một buổi tối tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện của BHXH và Bưu điện huyện 
Cam Lộ 

Trong thời gian qua, BHXH tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điện tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH tự 
nguyện. Hình thức và nội dung tuyên truyền được chú trọng đổi mới, phù hợp với từng nhóm 
đối tượng và từng địa bàn dân cư. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, BHXH huyện và 
Bưu điện huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến tổ chức tuyên truyền 
vào buổi tối, kể cả vào các ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.\ 

Bên cạnh việc thông tin về quyền lợi được hưởng, mức đóng, phương thức đóng và mức hỗ 
trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH và Bưu điện các huyện, 
thị xã, thành phố đã chú trọng đối thoại trực tiếp, lắng nghe, giải đáp nhiều vấn đề bà con 
quan tâm khi tham gia BHXH tự nguyện, tạo niềm tin để người dân tự nguyện đăng ký tham 
gia. 
 
Ông Nguyễn Đức Bảo, Giám đốc BHXH huyện Cam Lộ cho biết: "Việc tuyên truyền, vận 
động người dân trên địa bàn huyện tham gia BHXH tự nguyện luôn được BHXH huyện và 
Bưu điện huyện Cam Lộ chú trọng thực hiện. Trước thời điểm diễn ra các buổi Hội nghị 
tuyên truyền, về phía BHXH huyện và Bưu điện huyện đã về làm việc với cấp ủy, chính 
quyền địa phương; nắm bắt nhu cầu, tình hình kinh tế của người dân để có biện pháp tuyên 
truyền, vận động hiệu quả. Có những địa bàn xã do điều kiện làm ăn của bà con không tham 
gia Hội nghị tuyên truyền vào ban ngày được, chúng tôi đã đến tuyên truyền vào buổi tối để 
thuận lợi cho bà con nhân dân. Nhiều bà con sau khi tham gia Hội nghị, hiểu được quyền lợi 
của mình nên đã đăng ký tham gia và được cấp sổ BHXH trực tiếp tại Hội nghị". 

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, tiếp tục 
triển khai mô hình Hội nghị tuyên truyền của Bưu điện; bám sát phương châm "đi từng ngõ, 



gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về BHXH tự nguyện đến với mọi người dân, mở rộng phạm vi đối tượng tham gia thụ 
hưởng chính sách này. 



 

Nguồn: Báo Quảng Ngãi 

Ngày đăng: 21/05/2019 
Mục: Tin tức   

Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác 
chi trả các chế độ, thủ tục liên quan đến BHXH và xây dựng đại lý thu, vận động người 
dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Phát triển mạng lưới ở cơ sở 

Bưu điện tỉnh hiện có 23 bưu cục và hơn 174 điểm bưu điện văn hoá xã, với khoảng 350 nhân 
viên tham gia vào công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Do có 
mạng lưới bao phủ tới tận xã, phường, thị trấn, nên đội ngũ nhân viên bưu điện thuận lợi trong 
việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hiện nay, tại các xã, 
phường, thị trấn đều có đại lý thu của bưu điện. 

Kể từ tháng 8.2018, khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH các 
huyện, thành phố và ngành bưu điện, đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện tăng đáng kể. Từ đầu năm đến nay, hai ngành BHXH 
và bưu điện đã phối hợp tổ chức 52 hội nghị, với trên 1.800 lượt 
người dân tham gia. Qua đó, đã phát triển gần 800 người tham 
gia BHXH tự nguyện, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ. 

Ngành bưu điện đã nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho 40 báo 
cáo viên tham gia công tác tư vấn, tuyên truyền tại các huyện 
thông qua các hội nghị, tuyên truyền nhóm, nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện. Từ đó giúp 
chính sách an sinh xã hội đến gần với người dân. 

Bên cạnh phát triển đối tượng tham gia, ngành bưu điện và 
BHXH còn phối hợp trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng, cũng 
như các thủ tục liên quan chế độ bảo hiểm giữa các đơn vị, doanh nghiệp với cơ quan 
BHXH... 

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Lê Thị Nhung cho biết: Điểm mạnh của bưu điện là gần với dân, 
từ đó sẽ tạo sự tin tưởng, thuận lợi trong công tác tuyên truyền. Đó chính là “chìa khoá” cho 
việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. 

Đưa chính sách vào cuộc sống 

Trước đây, nhiều người dân vẫn còn băn khoăn, e ngại không muốn tham gia BHXH, BHYT, 
thậm chí còn có sự so sánh giữa việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với việc 
tham gia các loại hình bảo hiểm thương mại. Vì thế, công tác phát triển đối tượng gặp rất 
nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khi có Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, 
nhiều người đã thấy được lợi ích mà chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình mang 
lại, nên rất tích cực đăng ký tham gia. 

Để có được kết quả như trên, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh thường xuyên phối hợp thực hiện 
công tác tuyên truyền; đồng thời, kết hợp cùng các cấp chính quyền cung cấp thông tin để 
người dân hiểu biết về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong 
thời gian tới, hai ngành BHXH và Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức của người dân về việc tự bảo vệ mình bằng cách tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Việc chi trả BHXH bằng 
tiền mặt tại các xã, 
phường, thị trấn và 
chuyển khoản đã tạo 
thuận lợi cho người dân. 
Trong 4 tháng đầu năm 
2019, ngành bưu điện đã 
thực hiện chi trả cho 
hơn 102 nghìn lượt 
người, với 486 triệu 
đồng. 



“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cải cách hành chính theo hướng đơn giản, chặt chẽ; đưa 
thông tin đến với người dân nhanh nhất, chính xác nhất. Có như thế, công tác phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình mới đạt kế hoạch đề ra”, bà Lê Thị 
Nhung cho biết. 



 

 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 21/05/2019 
Mục: Tin tức    

Hạnh phúc là khi được cống hiến cho công việc 

Là trụ cột trong gia đình với những lo toan cuộc sống đè nặng lên đôi vai nhưng suốt 9 
năm công tác trong ngành Bưu điện, chị Nguyễn Thanh Hồng, nhân viên bưu tá tuyến 
cơ quan kiêm vận chuyển cấp 3 tuyến từ Trung tâm huyện Krông Pắk đến các xã Ea 
Kênh, Ea Knuếc và Hòa Đông, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk luôn lạc quan, hết lòng với công 
việc và được khách hàng tín nhiệm, tin yêu. 

 

Chị Hồng luôn được khách hàng tin tưởng và quý mến mỗi khi đến giao hàng 

Lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt sau những giờ chạy xe máy ngoài đường 
chuyển phát bưu phẩm, hàng hóa dưới cái nắng bỏng rát, chị Hồng bắt đầu câu chuyện về cái 
duyên khi đến với ngành bưu điện và những thăng trầm trong cuộc sống. 

9 năm trước, chị bước chân vào ngành Bưu điện với công việc giao thông viên. Trước đó, do 
hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị vào thành phố 
Hồ Chí Minh kiếm việc làm để có tiền phụ giúp cha mẹ. Bốn năm sau, chị cùng chồng và hai 
con nhỏ về Đắk Lắk sinh sống để thuận tiện chăm sóc cha mẹ già yếu.  

Trở về quê, chồng chị bị tai nạn từ đó sức khỏe giảm sút, thường xuyên ốm đau và chỉ đi làm 
thuê được những công việc nhẹ. Chị Hồng trở thành lao động chính trong nhà. Lúc này, được 
tin Bưu điện huyện Krông Pắk tuyển giao thông viên, chị liền nộp hồ sơ xin đi làm. Công việc 
hằng ngày của chị là nhận công văn, giấy tờ, bưu phẩm, hàng hóa từ Bưu điện huyện đi giao 
cho các Bưu điện - Văn hóa xã.  

Những tưởng cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi, tuy nhiên thêm một lần nữa, tai họa lại ập 
xuống gia đình nhỏ của chị vào năm 2015. Con trai lớn bị tai nạn giao thông nghiêm trọng để 
lại di chứng phải chữa trị dài ngày, đến nay vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe, phải thường xuyên 
thăm khám. Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị được lãnh đạo tạo điều kiện làm thêm 
công việc bưu tá kiêm nhân viên vận chuyển để có thêm thu nhập. 

7h sáng mỗi ngày, chị lên đường đi làm đến lúc nào hết việc mới nghỉ, có hôm đến tận 21-22h 
đêm. Kết hợp thời gian trong khi đi phát và ngoài giờ những lúc sáng sớm hay chiều muộn, 



chị Hồng còn tích cực giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện đến người dân. Hễ lúc 
nào khách hàng cần và gọi là chị đều nhiệt tình đến tận nơi, kể cả khi đã tối muộn trở về nhà. 
Vượt qua những khó khăn, chị luôn lạc quan, nỗ lực hết lòng với công việc. 

 

Chị Nguyễn Thanh Hồng chuẩn bị đi phát hàng 

Ngày ngày rong ruổi trên những chặng đường, kỷ niệm mà chị Hồng không thể nào quên đó 
là trong lần đi giao hàng cho một khách hàng nam. Lúc đó đã 18h30 tối, theo lời hẹn, chị đến 
nhà giao hàng cho khách. Trong lúc chị đang kiểm tiền thì khách đã khui kiện hàng rồi nói 
rằng không đúng mặt hàng của khách đặt mua và đòi chị trả lại tiền. Giải thích thế nào khách 
cũng không chịu, chị đành báo cáo sự việc về cơ quan và gọi cho người gửi để giải quyết. 
Người gửi nói chị trả lại tiền cho khách rồi hoàn kiện hàng nhưng khách vẫn không chịu đưa 
hàng cho chị chở về. Bằng thái độ cầu thị và lời lẽ chân thành, cuối cùng chị cũng thuyết phục 
được khách đồng ý trả hàng và cũng từ đó, vị khách hàng khó tính ngày ấy giờ đã trở nên thân 
thiết và tin tưởng hoàn toàn mỗi khi thấy chị đến phát hàng.  

Với những cố gắng và nỗ lực của mình, chị được lãnh đạo đánh giá luôn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, với tỷ lệ phát thành công các bưu gửi đúng quy định hàng tháng bình 
quân 98%; luôn đảm bảo đúng thời gian quy định về hành trình đường thư và đảm bảo an toàn 
bưu gửi trong quá trình vận chuyển đến các điểm Bưu điện văn hóa xã. Bên cạnh đó, chị còn 
tranh thủ thời gian thu gom bưu gửi hành chính công tại các cơ quan và nhiệt tình tham 
gia các phong trào thi đua bán hàng của đơn vị với doanh thu bình quân 30 triệu đồng/tháng.  

Năm 2018, chị Nguyễn Thanh Hồng được tặng Giấy khen của Giám đốc Bưu điện tỉnh Đắk 
Lắk về thành tích toàn diện năm 2018; cùng với đó là nhiều phần thưởng của Giám đốc Bưu 
điện huyện Krông Pắk về thành tích bán hàng và phát sản phẩm thành công với tỷ lệ cao trong 
tháng. 

Chia tay ra về, hình ảnh người phụ nữ rắn rỏi, đầy nghị lực với nụ cười hiền lành thường trực 
trên môi cứ hiển hiện trong tâm trí tôi suốt cả chặng đường. Theo chị Nguyễn Thanh Hồng, 
cuộc sống hôm nay dù có khó khăn mấy, vất vả cỡ nào, chị cũng chịu được hết, chỉ cần chồng 
con bớt ốm đau và mình có đủ sức khỏe để cống hiến cho công việc là hạnh phúc lắm rồi”. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam          

Ngày đăng: 22/05/2019 
Mục: Tin tức 

Triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua 
dịch vụ bưu chính công ích 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một 
số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam. 

 

Ảnh minh họa. 

Mục đích nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 
16/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành 
chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các cơ quan hành chính nhà nước và Bưu điện trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên 
quan, đảm bảo công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời, nhanh chóng, thuận 
tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch; đẩy mạnh 
công tác cải cách TTHC, tạo môi trường cho các nhà đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; 
tiết kiệm được thời gian, công sức cho tổ chức, cá nhân; giảm được hao phí lao động cho xã 
hội, qua đó xây dựng nền hành chính văn minh, thân thiện, hiện đại; góp phần thực hiện mục 
tiêu cải cách hành chính, tinh giản biên chế; phát huy hiệu quả của mạng bưu chính công cộng 
do Nhà nước đầu tư thông qua việc có nhiều dịch vụ công mới được cung cấp qua mạng bưu 
chính công cộng. 

Thời gian thực hiện thí điểm 01 năm, bắt đầu từ ngày 01/6/2019 đến tháng 6/2020 tại cấp tỉnh 
ở Trung tâm Hành chính công tỉnh; cấp huyện: Thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã 
Điện Bàn, huyện Phú Ninh và huyện Tây Giang; cấp xã: Xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh; xã 
Bình Triều, huyện Thăng Bình; xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn; xã Duy Vinh, huyện Duy 
Xuyên; xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc; xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn; xã Tiên Mỹ, huyện Tiên 
Phước. 

Trung tâm Hành chính công tỉnh bố trí 01 quầy làm việc để Bưu điện tỉnh cử nhân viên đến 
làm việc, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 
theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. 



Đối với Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn: Mỗi đơn vị 
có trách nhiệm bố trí 01 quầy làm việc để Bưu điện cử nhân viên đến làm việc, thực hiện 
nhiệm vụ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo yêu cầu của tổ chức, cá 
nhân. 

Đối với Bộ phận Một cửa huyện Tây Giang: UBND huyện chỉ đạo chuyển cán bộ, công chức 
đang làm việc tại Bộ phận Một cửa Văn phòng HĐND và UBND huyện đến Trụ sở của Bưu 
điện huyện Tây Giang để cùng với nhân viên Bưu điện phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Bưu điện có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ 
cơ sở vật chất, trang thiết bị để Bộ phận Một cửa huyện Tây Giang sang làm việc. 

Đối với Bộ phận Một cửa huyện Phú Ninh: Bưu điện tỉnh có trách nhiệm làm việc với UBND 
huyện Phú Ninh triển khai thực hiện đúng theo nội dung tại Khoản 3, Thông báo số 155/TB-
UBND ngày 06/5/2019 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các cơ 
quan chức năng triển khai Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh. 

Đối với Bộ phận Một cửa xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh; xã Bình Triều, huyện Thăng Bình; 
xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn; xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên; xã Đại Hồng, huyện Đại 
Lộc; xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn và xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước: UBND huyện, thị xã 
chỉ đạo UBND xã chuyển cán bộ, công chức đang làm việc tại Bộ phận Một cửa UBND xã 
đến Trụ sở Bưu điện Văn hóa xã để cùng với nhân viên Bưu điện phối hợp thực hiện tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Bưu điện có trách nhiệm chuẩn bị 
đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để Bộ phận Một cửa xã sang làm việc. 

 


