
 

Nguồn: Truyền hình Yên Bái            

Ngày đăng: 27/05/2019 
Mục: Tin tức  

Bưu điện tỉnh tích cực tuyên truyền BHXH tự nguyện 

 



 

Nguồn: Báo Nghệ An         

Ngày đăng: 27/05/2019 
Mục: Xã hội      

5 địa phương ở Nghệ An triển khai chi trả trợ cấp người có công qua hệ thống bưu điện 

5 địa phương đầu tiên của tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi 
người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện. Hoạt động này bắt đầu thực hiện 
từ tháng 7/2019. 

Sáng 27/5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội 
nghị triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện. 

Đây là phương thức Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ công cho người dân qua các tổ chức 
xã hội đang được các nước áp dụng rộng rãi. Trong đó, Quảng Nam là địa phương áp dụng từ 
tháng 8/2015 và hiện nay tiếp tục được mở rộng đến 25 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có 
Nghệ An. 

Lâu nay, Nghệ An vẫn thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng cho đối 
tượng đang được thông qua Ban chi trả cấp xã. Trong khi đó, có nhiều nơi cán bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội cấp xã vừa thực hiện chức năng xác lập và thẩm định hồ sơ, vừa thực 
hiện việc chi trả trợ cấp nên không đảm bảo tính khách quan, có thể xảy ra tiêu cực. 

 

Người dân đến lĩnh lương hưu và BHXH qua hệ thống bưu điện tại huyện Anh Sơn. Ảnh: tư 
liệu 

Mặt khác, Nghệ An là địa phương có địa bàn rộng, số lượng đối tượng hưởng chính sách 
người có công lớn, công tác quản lý, theo dõi sự biến động và cấp phát chế độ cho đối tượng 
rất phức tạp. Nhưng, đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội tại cơ sở 
chỉ bố trí 1 người dẫn đến hạn chế trong công tác quản lý, chi trả trợ cấp. 

Với những khó khăn này, việc thực hiện “Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách 
mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An” theo Quyết định số 897/QĐ-UBND 
ngày 26/3/2019 được kỳ vọng đem lại những hiệu quả tích cực và tạo thuận lợi cho người 
dân, đảm bảo an toàn về quản lý tiền chi trả trợ cấp. 

Phương thức chi trả qua Bưu điện cũng sẽ quy định trách nhiệm bồi hoàn của cơ quan Bưu 
điện khi có thất thoát, tách bạch giữa công tác quản lý, xác lập đối tượng với công tác chi trả, 
phòng ngừa khả năng trục lợi trong quá trình chi trả và giúp người được hưởng không phải đi 
lại nhiều lần. 



Theo kế hoạch, từ 1/7/2019, việc thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với 
cách mạng qua hệ thống bưu điện sẽ được thí điểm tại 5 địa phương là thành phố Vinh, 
Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Con Cuông. Để việc triển khai có hiệu quả, tại các địa 
phương cũng sẽ cung cấp số điện thoại nóng để người dân góp ý và giải đáp thắc mắc cho 
người dân. 

Việc chi trả được thực hiện theo Thông tư số 101/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng 
kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia 
kháng chiến do ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý. 

Hiện, Nghệ An có 73.218 đối tượng người có công và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng với kinh phí bình quân 127,1 tỷ đồng/tháng. 

Năm 2019, Trung ương cũng đã bố trí cho tỉnh 1.872 tỷ đồng để chi trả các chế độ trợ cấp 1 
lần, điều dưỡng - điều trị, BHYT cho người có công và thân nhân, ưu đãi học sinh, sinh viên 
con của người có công... 



 

Nguồn: Cổng TTĐT TX Phổ Yên  

Ngày đăng: 27/05/2019 
Mục: Tin tức    

Bưu điện Phổ Yên: Đặt thùng quỹ từ thiện nhân đạo 

Ngày 26/5, Bưu điện thị xã Phổ Yên phối hợp với  Hội Chữ thập đỏ thị xã tổ chức đặt 
thùng quỹ từ thiện nhân đạo nhằm hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019”. 

 

 “Tháng nhân đạo" năm 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, tiếp tục được triển khai 
trên toàn quốc từ ngày 01/5 đến ngày 31/5, “Tháng Nhân đạo” nhằm nâng cao hơn nữa nhận 
thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà 
nước đối với công tác nhân đạo; Làm sâu sắc, lan tỏa hơn nữa các giá trị và truyền thống nhân 
ái cao đẹp của dân tộc trong các tầng lớp nhân dân và lực lượng xã hội, qua đó thúc đẩy 
phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân, 
đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo có hoàn 
cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng gắn kết, tương thân, tương ái, chia ngọt, sẻ bùi, vững tin 
vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đặt thùng quỹ từ thiện là một trong những hoạt động do tổng công ty bưu điện Việt Nam phát 
động nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bà con nhân dân tại các địa phương 
 khi đến giao dịch tại Bưu điện cấp huyện, thành, thị chung tay quyên góp và ủng hộ giúp đỡ 
các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 

Tại chương trình, lãnh đạo Bưu Điện cùng Hội Chữ thập đỏ thị xã đã đặt thùng quỹ từ thiện 
nhận đạo đầu tiên tại Bưu điện thị xã Phổ Yên và phát động cán bộ nhân viên cùng các tầng 
lớp nhân dân quyên góp. Thùng từ thiện sẽ được mở định kỳ mỗi năm 2 lần. Tại đây, đại diện 
Bưu điện thị xã, Hội Chữ thập đỏ đã niêm phong thùng quỹ từ thiện và trao chìa khóa cho Hội 
Chữ thập đỏ thị xã và  quản lý. Số tiền quyên góp được sẽ được hai đơn vị lựa chọn phương 
thức hỗ trợ và tổ chức trợ giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 
thị xã./.   



 

 

 

Nguồn: Truyền hình Khánh Hòa   

Ngày đăng: 27/05/2019 
Mục: Giáo dục   

Khánh Hòa có 2 em đạt giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 

Sáng 27/5, Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã trao giải thưởng 
cho hai học sinh duy nhất của tỉnh Khánh Hòa đã đạt giải trong Cuộc thi Viết thư Quốc 
tế UPU lần thứ 48 năm 2019. 

Hai em đã đạt giải Khuyến khích là: Phạm Ngọc Khánh Vy, học sinh lớp 8/3 và em Lưu 
Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh lớp 6/3.  Đây đều là học sinh của Trường THCS Bùi Thị Xuân, 
thành phố Nha Trang. Trước đó, năm 2018, em Phạm Ngọc Khánh Vy cũng là thí sinh duy 
nhất của Khánh Hòa đạt giải Cây bút triển vọng tại cuộc thi này. 

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức. Năm nay, cuộc thi có chủ đề là: “Hãy 
viết một bức thư về người hùng của em”. Sau hơn nửa năm phát động (từ tháng 10/2018) cuộc 
thi đã thu hút được hơn 1 triệu bạn học sinh từ 2.456 trường trên toàn quốc tham dự. Được 
biết, giải nhất cuộc thi năm nay thuộc về một học sinh lớp 10, trường THPT Nam Sách (Hải 
Dương)./. 

 



 

Nguồn: Báo Yên Bái            

Ngày đăng: 28/05/2019 
Mục: Tin tức  

Khai trương thùng quỹ nhân đạo tại hệ thống bưu điện tỉnh Yên Bái 

Ngày 28/5, tại Bưu cục Yên Hoà, Bưu điện tỉnh Yên Bái, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh 
phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ký kết hợp tác và khai trương thùng quỹ nhân đạo 
“Kết nối, sẻ chia và lan toả”. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Hội CTĐ tỉnh khai trương thùng quỹ nhân đạo 
“Kết nối, sẻ chia và lan toả”. 

Tại buổi lễ, Hội CTĐ và Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên với các nội 
dung: hợp tác trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu; truyền thông; tổ chức triển khai các hoạt 
động nhân đạo; Bưu điện tỉnh cung cấp các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu 
chính, dịch phân phối truyền thông và sản phẩm cho Hội CTĐ, hội viên; hợp tác trong vận 
chuyển tiền, hàng nhân đạo... 

Sau lễ ký kết hợp tác, hai bên đã khai trương thùng quỹ nhân đạo "Kết nối, sẻ chia và lan toả” 
tại Bưu cục Yên Hoà, Bưu điện tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, sẽ có thêm 11 thùng quỹ nhân đạo 
được đặt tại các bưu cục cấp huyện trên toàn tỉnh 

Thùng quỹ nhân đạo là thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội 
CTĐ 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, góp phần thực hiện 
chính sách an sinh xã hội và giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện... 



 

Nguồn: Báo Nhân đạo  

Ngày đăng: 28/05/2019 
Mục: Xã hội      

Khai trương Thùng quỹ Nhân đạo trên hệ thống Bưu điện tỉnh Gia Lai 

Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2019, chiều ngày 27/5, Bưu điện tỉnh Gia Lai và Hội 
Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động và khai trương 
Thùng quỹ Nhân đạo trên hệ thống Bưu điện tỉnh Gia Lai. 

Dự buổi lễ có bà Hà Thị Giang Thảo - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; ông Dương Đình Diện - Chủ 
tịch Hội CTĐ tỉnh; ông Lê Bá Ngọc - Giám đốc Bưu điện tỉnh;… 

Tại buổi lễ, Hội CTĐ tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nội dung: Hợp 
tác về truyền thông; hợp tác trong tổ chức, triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo; Bưu điện 
tỉnh Gia Lai cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát cho Hội CTĐ tỉnh, dịch vụ tài chính bưu 
chính, dịch vụ phân phối truyền thông và sản phẩm, dịch vụ khác cho các cấp Hội và hội viên; 
hợp tác trong vận chuyển tiền, hàng nhân đạo; các nội dung hợp tác khác… nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động của mỗi bên và mang lại lợi ích cho xã hội, góp phần thực hiện tốt chính 
sách an sinh xã hôi, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. 

 

Khai trương thùng quỹ nhân đạo tại bưu điện tỉnh. 

Tại buổi Lễ, Bưu điện tỉnh đã hỗ trợ Quỹ Nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh 20 triệu đồng từ 
nguồn vận động quyên góp, ủng hộ của cán bộ, công nhân viên Bưu điện 17 huyện, thị xã, 
thành phố. Đồng thời, đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tình nguyện 
viên tham gia buổi lễ cũng đóng góp những phần hỗ trợ đầu tiên vào thùng quỹ. 

Nhân dịp Lễ ký kết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 6 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 6 hộ 
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Pleiku. 

Được biết, ngoài Thùng quỹ nhân đạo được đạt tại Bưu điện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phối hợp 
cùng Bưu điện tỉnh đặt 17 thùng quỹ nhân đạo tại các bưu điện huyện, thị xã, thành phố để 
tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm nhằm gây quỹ giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da 
cam, người yếu thế trong xã hội… 

Bên cạnh đó, để lan tỏa nhiều hơn nữa các hành động nhân ái, Bưu điện tỉnh triển khai 1 triệu 
phong bì thư có in Thông điệp “Tháng nhân đạo" năm 2019 phát hành trên tất cả các điểm 
giao dịch Bưu điện và cung cấp trên thị trường. 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam   

Ngày đăng: 28/05/2019 
Mục: Xã hội     

Mở 20 "Thùng quỹ nhân đạo" trong hệ thống bưu điện tỉnh 

Chiều 27.5, Bưu điện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp 
triển khai các hoạt động nhân đạo trong hệ thống bưu điện của tỉnh giai đoạn 2019 - 2023 và 
khai trương “Thùng quỹ nhân đạo”. 

 

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh ủng hộ tiền vào Thùng quỹ nhân đạo. 
Ảnh: VINH ANH 

Việc phối hợp nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức 
năng, nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội. Theo nội 
dung ký kết, hai bên phối hợp tuyên truyền, làm lan tỏa và sâu sắc hơn các giá trị nhân đạo, 
truyền thống nhân ái của dân tộc trong hệ thống và cộng đồng. Trong đó có tuyên truyền về 
phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng nhân đạo” và các hoạt 
động khác như: hiến máu, đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo… Bưu điện phát hành phong bì có 
in thông điệp “Tháng nhân đạo” để tuyên truyền, cổ động người dân hưởng ứng. Hai bên còn 
thống nhất phối hợp trong tổ chức, triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo và vận chuyển 
tiền, hàng nhân đạo đến người hưởng lợi… Đặc biệt, hưởng ứng “Tháng nhân đạo” 2019, Bưu 
điện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khai trương 20 “Thùng quỹ nhân đạo” với thông 
điệp “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” tại Bưu điện tỉnh và 19 bưu cục cấp 1, cấp 2 trong tỉnh. Bưu 
điện tỉnh vận động, kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động và các đối tác, 
khách hàng, người dân... tham gia ủng hộ tiền, hàng cho các hoạt động nhân đạo nói chung và 
đóng góp xây dựng “Thùng quỹ nhân đạo” để giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. 



 

Nguồn: Truyền hình Gia Lai     

Ngày đăng: 28/05/2019 
Mục: Tin tức    

Trao giải Cuộc thi Viết thư UPU Quốc tế lần thứ 48 năm 2019 tại huyện Mang Yang 

 Sáng ngày 27/05, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông  và Bưu điện tỉnh Gia Lai đã 
đến trao giải “Cây bút triển vọng” của Cuộc thi “Viết thư UPU Quốc tế lần thứ 48 năm 
2019 cho em Bùi Thị Trà My – học sinh Trường Tiểu học Đak Yă, xã Đak Yă, huyện 
Mang Yang. 

Em Bùi Thị Trà My – học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Đak Yă, xã Đak Yă, huyện Mang 
Yang là một trong 4 em học sinh trên địa bàn tỉnh có thành tích trong Cuộc thi Viết thư UPU 
Quốc tế lần thứ 48 năm 2019 do Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức với đề tài “Hãy viết 
một bức thư về người anh hùng của em”. Đây là cuộc thi lần thứ 31 được tổ chức ở Việt Nam. 
Tại Gia Lai, Cuộc thi được Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn 
và Bưu điện tỉnh phối hợp phát động từ tháng 10/2018 đến 3/2019 và đã nhận được hơn 
20.600 bức thư dự thi. Kết quả, tỉnh Gia Lai vinh dự có 04 học sinh đạt giải: 02 giải Khuyến 
khích và 02 giải Cây bút triển vọng. Đây là một thành tích ấn tượng, vượt bậc so với các năm 
gần đây, nâng tổng số giải thưởng từ 2008 đến nay lên 10 giải. Đây là lần thứ 3 huyện Mang 
Yang vinh dự có học sinh đoạt giải./. 

 


