
 

Nguồn: Báo Khánh Hòa              

Ngày đăng: 29/05/2019 
Mục: Xã hội   

Đặt thùng tiền nhân đạo tại Bưu điện tỉnh 

Chiều 29-5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ đặt thùng 
tiền nhân đạo trên hệ thống bưu điện tỉnh Khánh Hoà. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng 
nhân đạo năm 2019 của 2 đơn vị. 

 

Cán bộ, công nhân viên bưu điện và hội chữ thập đỏ ủng hộ thùng tiền nhân đạo

 Tại buổi lễ, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của bưu điện cùng nhau ủng hộ, quyên góp cho thùng 
tiền nhân đạo với tổng số tiền thu được gần 10 triệu đồng. Sau buổi lễ, 8 thùng tiền nhân đạo 
sẽ được đặt tại các điểm giao dịch trung tâm của 8 bưu điện ở các huyện, thị, thành phố. Các 
thùng tiền này, định kỳ 3 đến 6 tháng sẽ được mở ra kiểm đếm và giao cho Quỹ Trợ giúp 
nhân đạo tỉnh để thực hiện các hoạt động nhân đạo nhằm giúp đỡ, sẻ chia cho những gia đình 
cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.  

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hoà tặng 200 áo phao và Công ty Bảo hiểm Bưu điện 
Nam Trung  bộ tặng 30 dây phao cho người dân huyện Khánh Vĩnh. 

  



 

Nguồn: Báo Hòa Bình          

Ngày đăng: 30/05/2019 
Mục: Tin tức      

Huyện Tân Lạc khai trương “Thùng quỹ nhân đạo” 

Ngày 28/5, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) và Bưu điện huyện Tân Lạc phối hợp tổ chức khai 
trương "Thùng quỹ nhân đạo” đặt tại Bưu điện và vận động cán bộ, công chức, viên 
chức, cộng đồng chung tay đóng góp, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, dễ bị tổn thương. 

 

Các cá nhân hảo tâm trên địa bàn huyện ủng hộ "Thùng quỹ nhân đạo". 

 

Đây là chương trình hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2019 với thông điệp "Kết nối, sẻ chia và 
lan toả”. "Thùng quỹ nhân đạo" sẽ tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm, đặc biệt là khách hàng 
của hệ thống Bưu điện Việt Nam. Chìa khoá "Thùng quỹ nhân đạo" và toàn bộ số tiền ủng hộ 
do Hội CTĐ huyện quản lý, có trách nhiệm đảm bảo an toàn. Định kỳ 3 - 6 tháng hoặc tuỳ 
trường hợp cụ thể, Hội CTĐ huyện phối hợp với Bưu điện tổ chức mở thùng, bàn giao và tổ 
chức trợ giúp cho các trường hợp khó khăn, thống nhất phương án triển khai nguồn quỹ thiết 
thực, hiệu quả.  

Cũng trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng nhân đạo 2019, Hội CTĐ huyện Tân Lạc đã có 
nhiều chương trình cụ thể chia sẻ, trợ giúp, chăm lo những người dễ bị tổn thương như tặng 
quà học sinh nghèo vượt khó, tặng quà hộ nghèo, trao suất cơm nghĩa tình đến bệnh nhân 
nghèo... 

  

 



Nguồn: Báo Phú Yên    

Ngày đăng: 29/05/2019 
Mục: Tin tức    

Sơn Hòa: Phối hợp triển khai Tháng nhân đạo 

 

Trao 2 triệu đồng cho gia đình có con nhỏ bị mất do tai nạn giao thông tại thôn Hòa Sơn - 
Ảnh: NGỌC TÂN 

Sáng 28/5, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện huyện Sơn Hòa tổ chức chương trình phối hợp 
triển khai Tháng nhân đạo năm 2019 và đặt thùng quỹ nhân đạo. 

  

Với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, trong Tháng nhân đạo này, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chia sẻ của các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp và nhân dân đối với những người có hoàn cảnh khó khăn; đưa các hoạt động 
nhân ái ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào cộng đồng, qua đó tăng cường sự gắn kết xã hội và 
củng cố sức mạnh toàn dân tộc. 

  

Tại chương trình, các tổ chức, nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 4 triệu đồng để giúp đỡ những đối 
tượng có hoàn cảnh khó khăn. Hai đơn vị đã trích 2 triệu đồng trao tặng cho một gia đình có 
con nhỏ bị mất do tai nạn giao thông tại thôn Hòa Sơn, xã Sơn Hà. 

  



 

Nguồn: Báo Hòa Bình  

Ngày đăng: 29/05/2019 
Mục: Tin tức     

Huyện Kỳ Sơn nỗ lực tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân 

Ông Phan Văn Thái, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Kỳ Sơn cho biết: BHXH 
tự nguyện là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp 
phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tham gia BHXH tự nguyện, những người không 
có hợp đồng lao động, lao động tự do sẽ được hưởng lương hưu, bảo đảm cuộc sống khi về 
già. Tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn hạn chế so với 
tiềm năng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Hiện nay, toàn huyện mới có 157 người 
tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Cán bộ BHXH và Bưu điện huyện Kỳ Sơn tư vấn trực tiếp tại hộ dân xóm Tân Thịnh, xã 
Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) về BHXH tự nguyện. 

Để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và cũng để nhân dân, người lao động tự do 
hiểu rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện, BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ 
chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho 
nhân dân, người lao động tự do trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền còn gặp 
nhiều khó khăn. 

Gần 16 h, tại nhà văn hóa xóm Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn), cán bộ, nhân viên BHXH 
và Bưu điện huyện chờ người dân hơn 2 tiếng đồng hồ để tổ chức hội nghị tuyên truyền chính 
sách BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn. Giấy mời đã được chuyển trực tiếp đến 
các hộ dân. Trưởng thôn liên tục lên loa kêu gọi các hộ dân tham gia hội nghị nhưng cuối buổi 
chỉ có 3 người đến. 

Cán bộ BHXH, Bưu điện huyện phải chuyển phương án trực tiếp đến hộ dân để tuyên truyền. 
Tuy nhiên, nhiều người không mặn mà, khi nghe đến tư vấn bảo hiểm là đã xua tay: "nghe 
nhiều lắm rồi”, "mua nhiều rồi”… 

Xác định ngay từ đầu đây là một trong những khó khăn trong công tác tuyên truyền chính 
sách BHXH tự nguyện đến với người dân, nên những cán bộ ngành BHXH và Bưu điện vẫn 
kiên trì, nhẫn nại, niềm nở tư vấn để người dân hiểu về loại hình BHXH ý nghĩa, thiết thực 
này. 

Chị Nguyễn Thị Hải, xóm Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh sau khi được cán bộ trực tiếp đến nhà tư 
vấn đã hỏi kỹ thêm các thông tin về BHXH tự nguyện, nghiên cứu mức đóng phù hợp để 
tham gia loại hình bảo hiểm này cho bản thân và người thân trong gia đình. Chị Hải cho biết: 



"Các tư vấn viên giải thích, tư vấn các nội dung chi tiết, thuyết phục. Tôi đã hiểu hơn những 
nội dung cơ bản, thiết thực về chính sách BHXH tự nguyện như: quyền lợi khi tham gia, đối 
tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, hồ sơ… Bên cạnh đó, tất cả băn khoăn, thắc 
mắc của tôi về chính sách BHXH tự nguyện đều được giải đáp một cách thỏa đáng”. 

Đồng chí Phạm Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Bưu điện huyện Kỳ Sơn chia sẻ: Với chỉ tiêu đặt 
ra trong năm 2019 vận động được 330 người trong độ tuổi lao động (18 - 45 tuổi) đăng ký 
tham gia BHXH tự nguyện (trong đó ngành Bưu điện huyện thực hiện 170 người), đến thời 
điểm này đã có 156 người tham gia. Ngành BHXH và Bưu điện huyện tiếp tục thực hiện các 
nội dung phối hợp để hoàn thành chỉ tiêu, đặc biệt là tuyên truyền đến đông đảo người dân 
hiểu hơn về chính sách BHXH tự nguyện, chính sách ưu đãi của Nhà nước về BHXH tự 
nguyện. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phát triển đối 
tượng và giải quyết chế độ BHXH, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn 
giản, gọn nhẹ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia… 



 

Nguồn: Báo Thanh Hóa      

Ngày đăng: 29/05/2019 
Mục: Kinh tế 

Đưa các sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch thương mại điện tử 

Thực hiện Công văn số 5128/UBND-NN của UBND tỉnh về việc giao tham mưu giải 
quyết đề nghị xin chủ trương đưa các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) lên sàn giao dịch thương mại điện tử https://postmart.vn của Bưu điện 
Việt Nam. Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 244/BĐTH của Bưu điện tỉnh 
Thanh Hóa và trên cơ sở ý kiến tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công 
văn số 694/STTTT-QLBC, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã có Văn bản số 
202/VPĐT-TT về việc tham mưu chủ trương đưa các sản phẩm OCOP lên sàn giao 
dịch thương mại điện tử https://postmart.vn của Bưu điện Việt Nam. 

 

Theo đó, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đề nghị UBND tỉnh như sau: Sàn giao dịch điện tử 
Potsmart do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng, đây là đơn vị có uy tín, được Thủ 
tướng Chính phủ giao cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại các địa phựơng theo Quyết 
định số 41/20U/QĐ-TTg ngày 3-8-2011. Việc đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch điện 
tử https://postmart.vn là một kênh hỗ trợ người dân, giới thiệu, cung cấp các sản phẩm, đặc 
sản địa phương trên mọi miền tổ quốc và quốc tế,... Do đó, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 
đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương đưa các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm OCOP lên sàn giao dịch điện tử https://postmart.vn của Bưu điện Việt Nam. 



 

Nguồn: Công luận               

Ngày đăng: 30/05/2019 
Mục: Tin tức   

Sẽ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ điện tử 

BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện sẽ thí điểm cấp phát thẻ điện tử để chi trả lương 
hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng. Khách hàng được cấp phát thẻ có thể sử 
dụng để rút tiền tại các điểm chi trả ở mọi thời điểm mà không mất phí. 

 

Dự kiến việc cấp phát thẻ và chi trả qua thẻ sẽ bắt đầu triển khai thí điểm trong thời gian tới 
đây tại huyện Thanh Trì (Hà Nội). (Ảnh TL) 

Theo kế hoạch đến đến đến năm 2021, BHXH Việt Nam phấn đấu đạt 50% số người nhận 
lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. 

Dự kiến việc cấp phát thẻ và chi trả qua thẻ sẽ bắt đầu triển khai thí điểm trong thời gian tới 
đây tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) và huyện Bình Giang (Hải Dương) trước khi mở rộng triển 
khai trên phạm vi toàn quốc. 

Theo BHXH Việt Nam, ước đến cuối tháng 3/2019, toàn quốc số người tham gia BHXH bắt 
buộc là 14,5 triệu người, 295 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. 3 tháng đầu năm 2019, 
toàn ngành giải quyết 30.352 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. 

Hiện nay, Bưu điện Việt Nam đang phối hợp với BHXH các cấp tổ chức chi trả lương hưu và 
trợ cấp BHXH bằng tiền mặt hàng tháng, với sự tham gia của hơn 17.000 người tại gần 
13.000 bưu cục/điểm chi trả. Sau 6 năm triển khai công tác chi trả và quản lý người hưởng, 
vẫn có những khó khăn tồn tại. 

Tiến tới áp dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả lương hưu cho số 
người nói trên tại khu vực đô thị được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
hàng triệu người dân trong việc lĩnh lương hưu; tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại của 
người dân. 

Song song với việc thí điểm phương thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ, phương 
thức chi trả hàng tháng vẫn tiếp tục được duy trì để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc nhận 
tiền lương của người hưởng. Bưu điện vẫn tổ chức các điểm chi trả tập trung, hàng tháng 
người hưởng có thể lựa chọn phương án lĩnh phù hợp và thuận tiện với bản thân. 

 


