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Khai trương thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện thành phố Tam Điệp 

Nhân “Tháng nhân đạo” năm 2019, Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình phối hợp với Bưu điện 
tỉnh tổ chức đặt thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện thành phố Tam Điệp và tặng quà cho 
các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố 
Tam Điệp. 

 

Cán bộ, nhân viên Bưu điện thành phố Tam Điệp và khách hàng quyên góp vào thùng quỹ 
nhân đạo. 

 

Đây là chương trình do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam tổ chức, với mong muốn mỗi người ủng hộ một số tiền nhỏ, nhưng nhiều 
người góp lại có thể giúp đỡ cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất 
độc da cam thêm điều kiện cải thiện cuộc sống. 

Cùng với khai trương thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện thành phố Tam Điệp, tại Bưu điện các 
huyện, thành phố trong tỉnh cũng đồng loạt đặt các thùng quỹ nhân đạo nhằm hướng người 
dân đến các hoạt động từ thiện, nhân đạo và thiết thực tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm của 
các tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn ủng hộ cho thùng quỹ. 

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh rất tích cực trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp và đặt được gần 30 thùng quỹ nhân đạo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. 
Hàng năm, mỗi thùng quỹ duy trì được từ 10- 20 triệu đồng, góp phần giúp đỡ những đối 
tượng khó khăn, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trong tỉnhvươn lên trong cuộc sống. 

Tại buổi khai trương thùng quỹ nhân đạo, cán bộ, nhân viên Bưu điện thành phố Tam Điệp và 
khách hàng đã trực tiếp quyên góp, ủng hộ thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện. Đồng thời, Bưu 
điện tỉnh tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho những người có hoàn cảnh khó 
khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. 
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Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp và khai trương thùng 
quỹ từ thiện 

Ngày 28-5, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương 
trình phối hợp và khai trương thùng quỹ từ thiện. Đây là một trong những hoạt động 
thiết thực hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2019. 

 
Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên và khai 

trương thùng quỹ từ thiện 

 
Cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh tham gia đóng góp vào thùng quỹ từ thiện sau lễ khai trương 

Tại buổi lễ, đại diện Bưu điện tỉnh đã triển khai một số hoạt động hưởng ứng Tháng nhân đạo 
trong hệ thống bưu điện. Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và Bưu điện tỉnh tiến hành ký kết chương 
trình phối hợp giữa hai bên nhằm tiếp tục triển khai nhiều nội dung liên quan đến công tác từ 
thiện nhân đạo trong thời gian tới và khai trương thùng quỹ từ thiện. 

Thùng quỹ sau khi khai trương sẽ được đặt tại Bưu điện tỉnh để cán bộ, nhân viên bưu điện 
cũng như khách hàng đến giao dịch đều có thể tham gia ủng hộ quỹ từ thiện.. Thời gian tới, 



thùng quỹ từ thiện sẽ tiếp tục được triển khai tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn 
tỉnh. Kinh phí vận động được từ thùng quỹ này được hai bên thống nhất dùng vào các hoạt 
động hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh không may trong xã hội. 

Sau lễ ký kết, lãnh đạo 2 bên cà các đại biểu tham dự lễ khai trương thùng quỹ đã tham gia 
đóng góp những phần hỗ trợ đầu tiên vào thùng quỹ. 

HỒNG THUẬN 
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Hàng loạt sếp lớn công nghệ tham gia Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử 

Trong Tổ công tác giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử có tới 6 
thành viên là sếp lớn công nghệ như VNPT, Viettel, FPT.... 

Quyết định 384 phê duyệt Danh sách các nhóm, thành viên, chuyên gia của Tổ công tác giúp 
việc cho Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (gọi tắt là Tổ công tác) đã được Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký ban hành mới đây. 

 

Ảnh minh họa 

Theo quyết định này, tổ công tác giúp việc sẽ có 2 nhóm thành viên là nhóm thể chế, cải cách 
hành chính và nhóm giải pháp công nghệ và an ninh, an toàn mạng. 

Nhóm thể chế và cải cách hành chính do ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ 
tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, làm trưởng nhóm. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng 
Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế - Bộ Tư pháp và ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin 
học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, làm phó trưởng nhóm. 

Với nhóm giải pháp công nghệ và an ninh, an toàn mạng, trưởng nhóm là Thứ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng; phó trưởng nhóm thường trực là Cục trưởng 
Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan. Ông Nguyễn 
Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Nguyễn Thế 
Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT cùng làm phó 
trưởng nhóm. 

Ngoài Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT, nhóm giải pháp công 
nghệ và an ninh, an toàn mạng còn có sự tham gia của 5 thành viên là lãnh đạo các doanh 
nghiệp lĩnh vực ngành ICT, gồm các ông Nguyễn Thanh Nam, Phó tổng giám đốc Viettel; 
Huỳnh Quang Liêm, Phó tổng giám đốc VNPT; Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC; Nguyễn Quốc Vinh, thành viên 
HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost); Phan Thanh Sơn, Giám đốc công 
nghệ Công ty hệ thống thông tin FPT (FPT IS). 

Trước đó, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử được thành lập hồi tháng 8/2018 cũng đã có 
sự góp mặt của những người đứng đầu 4 doanh nghiệp lớn là quyền Chủ tịch Viettel Lê Đăng 



Dũng; Chủ tịch HĐTV VNPT Trần Mạnh Hùng; Chủ tịch HĐTV VietnamPost Phạm Anh 
Tuấn và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FPT Trương Gia Bình. 

Ngoài ra, thời gian qua, một số Bộ, địa phương khi thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng Chính 
phủ điện tử/ Chính quyền điện tử của Bộ, ngành, địa phương mình đã mời lãnh đạo doanh 
nghiệp tham gia. 

Đơn cử như, Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT có sự góp mặt của 3 chuyên 
gia đến từ các doanh nghiệp CNTT lớn của Việt Nam, đó là các ông: Trương Gia Bình, Chủ 
tịch HĐQT FPT; Phùng Văn Cường, Tổng giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp 
Viettel (Viettel Business Solutions) thuộc Tập đoàn Viettel; Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ 
tịch HĐQT Công ty cổ phần MISA. 

Tổ công tác về Chính phủ điện tử, CNTT có sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp 
CNTT là điều phù hợp với xu hướng và đặc biệt phù hợp với tính chất của ngành CNTT, một 
ngành thay đổi liên tục mà các công ty có điều kiện cập nhật hơn so với công chức. 
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Học sinh duy nhất của Lâm Đồng đạt giải trong cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 
48 

Ngày 28/5, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bưu điện tỉnh Lâm Đồng 
đã tiến hành trao Giải Cây bút Triển vọng trong cuộc thi Viết thư Quốc tế lần thứ 48 
(năm 2019) cho cá nhân em Võ Thị Anh Tú - lớp 9A1 và tập thể Trường THCS Hiệp 
Thạnh (huyện Đức Trọng). 

 

Lãnh đạo Sở TT&TT và Bưu điện tỉnh trao giải cho các nhân em Võ Thị Anh Tú và tập thể 
Trường THCS Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng). 

  

Cuộc thi Viết thư Quốc tế là một hoạt động được tổ chức thường niên, nhận được sự tham gia 
đông đảo của học sinh trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Bộ TT&TT được Chính phủ giao 
nhiệm vụ đứng ra tổ chức cuộc thi trong nước, sau đó có trách nhiệm dịch sang tiếng Pháp 
hoặc tiếng Anh và gửi các bài đoạt giải của Việt Nam cho Liên minh Bưu chính Thế giới 
(UPU) để tham gia cuộc thi Quốc tế.  

Theo Ban Giám hiệu Trường THCS Hiệp Thạnh, Võ Thị Anh Tú là học sinh giỏi của trường 
trong nhiều năm liền và đặc biệt em rất xuất sắc cũng như dành nhiều sự yêu thích cho môn 
Văn.  

THCS Hiệp Thạnh cũng là ngôi trường trong 3 năm vừa qua có hai em học sinh đoạt giải 
trong cuộc thi viết thư danh giá mang tầm quốc tế nói trên. 

 


