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Mục: Tin tức   

Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện tỉnh Đắk Lắk khai trương 'Thùng quỹ nhân đạo' 

Chiều ngày 30/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ký kết 
chương trình phối hợp và tiến hành khai trương Thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện TP. 
Buôn Ma Thuột. 

Tham dự buổi Lễ ký kết có bà Nguyễn Thị Phi Thảo – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ông 
Nguyễn Sơn Hà – Giám đốc Bưu điện tỉnh, cùng cán bộ nhân viên Bưu điện tỉnh, cán bộ, hội 
viên hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố Buôn Ma Thuột. 

 

Bà Nguyễn Thị Phi Thảo - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và ông Nguyễn Sơn Hà - Giám đốc Bưu 
điện thực hiện Lễ ký kết chương trình phối hợp và Khai trương Thùng quỹ nhân đạo. 

Theo chương trình phối hợp ký kết, hai bên đã thống nhất trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của 
từng đơn vị nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các nhiệm vụ 
được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời tạo điều kiện mở rộng phạm 
vi, quy mô kinh doanh đối với các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh và tạo điều kiện cho cán 
bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tăng thêm thu nhập thông qua các chương trình 
nội dung phối hợp, góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội. 



 

Cán bộ, công nhân viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ 
ký kết. 

Theo nội dung phối hợp, hai bên sẽ vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 2 
đơn vị ủng hộ nguồn lực và tham gia các hoạt động nhân đạo do hai Bên phát động tổ chức; 
Triển khai đặt thùng quỹ nhân đạo tại các bưu cục huyện, thị, thành phố để gây quỹ giúp đỡ 
người nghèo, người khuyết tật nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân bị thiên tại, 
thảm họa và cán bộ, nhân viên thuộc các bưu cục không may gặp rủi ro đột xuất, góp phần 
thực hiện tốt Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; Triển 
khai các công trình nhân đạo, xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho các địa chỉ nhân đạo; Tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà đối tượng trong "Tháng nhân đạo", "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất 
độc da cam; Vận động hiến máu tình nguyện và xây dựng các câu lạc bộ hiến máu tình 
nguyện trong mạng lưới Bưu điện; Vận động người lao động tham gia đăng ký hiến tặng mô, 
tạng nhân đạo. 

Tại Buổi lễ, hai bên cũng đã thực hiện nghi thức khai trương “Thùng quỹ nhân đạo" trên hệ 
thống bưu điện tỉnh; niêm phong Thùng quỹ nhân đạo và tiến hành vận động lãnh đạo, cán bộ, 
nhân viên ủng hộ thùng quỹ. 

Sau lễ ký kết, Hội chữ thập đỏ các huyện, thị, thành phố và Bưu cục cùng cấp sẽ tiến hành đặt 
và ra mắt thùng quỹ nhân đạo tại các bưu cục cấp 2. 
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 “Thay đổi - Phát triển - Thành công” 

Đó là phương châm, khẩu hiệu hành động của Bưu điện huyện Mường La nhằm tạo 
bước đột phá trong triển khai các dịch vụ hành chính công; khai thác tối đa tiềm năng, 
thế mạnh mạng lưới, tổ chức cung cấp dịch vụ khu vực thị trường nông thôn, triển khai 
các kênh bán hàng theo địa chỉ, khai thác mạng lưới các điểm Bưu điện - văn hóa xã... 
tạo niềm tin và phục vụ tốt khách hàng. 

 

Khách hàng giao dịch tại Bưu điện huyện Mường La. 

 

Chị Trịnh Thị Tú Uyên, Giám đốc Bưu điện huyện Mường La, chia sẻ với chúng tôi: Thực 
hiện phương châm “Thay đổi - Phát triển - Thành công”, đơn vị đã tiến hành đồng bộ các giải 
pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao doanh thu của ba trụ cột, gồm: Nhóm dịch vụ 
bưu chính chuyển phát, nhóm dịch vụ tài chính bưu chính và nhóm dịch vụ phân phối hàng 
hóa (tổng doanh thu năm 2018 của đơn vị đạt 9,6 tỷ đồng). Trao đổi thêm được biết: Để phục 
vụ khách hàng ngày một tốt hơn, đơn vị chú trọng phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng 
nghiệp vụ; khai thác tốt hoạt động 3 Bưu cục (Trung tâm và Bưu cục xã Mường Bú, Bưu cục 
thủy điện) và 10 điểm Bưu điện - Văn hóa xã; cung cấp các nhóm dịch vụ bưu chính công ích 
và dịch vụ gia tăng, như: Dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính Bưu chính, phân phối 
truyền thông và kinh doanh khác. Các điểm bưu điện - văn hóa xã đều được cung cấp đa dạng, 
phong phú các đầu sách báo để phục vụ miễn phí nhân dân đến đọc, nắm bắt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kiến thức khoa học..., góp phần 
nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Về đường thư, huyện hiện có 
10 tuyến đường thư cấp 3 duy trì và hoạt động ổn định, an toàn, bám sát hành trình, xây dựng 
phương án phòng chống lũ bão và kết hợp các điểm bưu điện - văn hóa xã để vận chuyển kịp 
thời chuyến thư. Tuyến phát huyện Mường La gồm 17 tuyến (2 tuyến phát nội thị phát trong 
ngày; 13 tuyến phát xã 4 chuyến/tuần; 2 tuyến phát xã 5 chuyến/tuâ ̀n). Theo thống kê, 6 tháng 
đầu năm 2019, đơn vị đã chuyển phát an toàn hơn 8.000 bưu kiện, thư thường, bưu kiện đảm 
bảo, phát hành hơn 7.400 ấn phẩm báo chí, 3.590 EMS..., doanh thu phát sinh trên 3 tỷ đồng. 
Cùng các hoạt động trên, đơn vị tập trung thực hiện dịch vụ hành chính công, như: Dịch vụ 
cấp đổi giấy phép lái xe, dịch vụ chuyển phát hồ sơ lý lịch tư pháp, chuyển phát hồ sơ bảo 



hiểm xã hội, dịch vụ thu phạt phí giao thông trên địa bàn; phối hợp với Công ty Điện lực Sơn 
La và Điện lực Mường La xây dựng phương án thu tiền điện qua hệ thống Bưu điện; thực 
hiện chương trình bán bảo hiểm PTI, bảo hiểm con người, giáo viên học sinh, bảo hiểm xe 
máy, ô tô... tổng thu hơn 335 triệu đồng. 

Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và chỉ đạo của Bưu điện tỉnh, 
Bưu điện huyện Mường La triển khai phục hồi và nâng cao hiệu quả hoạt động của 10 điểm 
bưu điện - văn hóa xã; ngoài xây dựng nhà và các công trình phụ trợ, còn đầu tư các trang 
thiết bị cần thiết, như: Bàn quầy giao dịch, ca-bin đàm thoại, tủ đựng sách báo, bàn ghế và các 
đầu sách, báo, nhiều điểm kết nối internet... đáp ứng nhu cầu của nhân dân về các dịch vụ bưu 
chính viễn thông, cung cấp thông tin về pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội...  

Nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019, đơn vị đã giao kế hoạch, phân kỳ kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh đến từng bộ phận, tổ sản xuất, người lao động; tăng cường các dịch vụ hành 
chính công, tài chính bưu chính, bưu chính chuyển phát; rà soát, tìm kiếm thị trường, tiếp thị 
bán hàng, tập trung vào các dịch vụ cốt lõi, dịch vụ mới như: Bưu chính chuyển phát; bán bảo 
hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm con người; gửi tiền tiết kiệm; chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội, thu bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế; phát triển dịch vụ phân phối qua hệ thống bưu 
điện - văn hóa xã, cộng tác viên, đại lý... phấn đấu doanh thu phát sinh năm 2019 đạt hơn 11 
tỷ đồng. 
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Huyện Krông Năng triển khai thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kết 
hợp Bưu điện văn hóa xã 

Bưu điện tỉnh đang phối hợp với huyện Krông Năng triển khai thí điểm mô hình Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) kết hợp Bưu điện văn hóa xã tại hai xã 
Ea Tân và Dliê Ya.   

Theo đó, từ ngày 1-6-2019, UBND hai xã Ea Tân và Dliê Ya sẽ chính thức chuyển Bộ phận 
một cửa của UBND xã sang làm việc tại trụ sở của Bưu điện văn hóa xã.   

Bưu điện văn hóa xã sẽ tham gia, hỗ trợ tích cực vào việc thực hiện các TTHC liên thông giữa 
các cơ quan hành chính nhà nước; các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 
được giao tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp huyện, cấp tỉnh được giao tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp xã. 

 

Lãnh đạo UBND huyện Krông Năng và Bưu điện tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất triển khai mô 
hình thí điểm tại Bưu điện Văn hóa xã Ea Tân. 

Nhân viên Bưu điện văn hóa xã chủ động hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận 
kết quả giải quyết TTHC thông qua 3 cách thức: trực tiếp tại Bộ phận một cửa; thông qua dịch 
vụ Bưu chính công ích; trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.  

Mô hình cũng sẽ tập trung hỗ trợ người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tại cấp xã 
nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ được thực hiện trực tuyến và thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công 
ích để giảm chi phí, công sức và tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện 
các TTHC theo hướng văn minh, hiện đại.  

Các lĩnh vực được chuyển giao cho Bưu điện thực hiện gồm: Tư pháp; Lao động – Thương 
binh và Xã hội; Tài nguyên - Môi trường. Trong quá trình thực hiện, công chức tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã sẽ chuyển giao dần công việc cho nhân Bưu điện thực 
hiện và thay thế. Sau khi hoàn thành chuyển giao, thay thế công việc, công chức được chuyển 
về UBND cấp xã để thực hiện nhiệm vụ do UBND cấp xã phân công. 
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Sở TT&TT tỉnh Hải Dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 

Sáng 25/5/2019, tại Trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách, Sở TT&TT Hải 
Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019. 

 

Ông Nguyễn Cao Thắng – Giám đốc Sở TT&TT Hải Dương trao giấy khen cho em Nguyễn 
Thị Mai, học sinh giành giải Nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48. 

Tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 cấp quốc gia, Hải Dương có em Nguyễn Thị 
Mai, học sinh lớp 10K, Trường THPT Nam Sách đã xuất sắc giành giải Nhất; em Lê Vân 
Anh, học sinh lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng) đoạt giải Khuyến khích. Các 
em Bùi Thúy An (lớp 8D, Trường THCS Bình Hàn, TP Hải Dương), Nguyễn Đình Khôi (lớp 
6C, Trường THCS Nguyễn Huệ, Cẩm Giàng) đoạt giải Cây bút triển vọng.  

Các em Đặng Duy Tuấn Anh, lớp 7C; Nguyễn Thị Hòa Hậu, lớp 7D và Nguyễn Ngọc Mai, 
lớp 6A (cùng học Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Hải Dương) là học sinh khuyết tật nhận 
được giải Đặc biệt từ Ban Giám khảo. Trường THPT Nam Sách đoạt giải Tập thể. Đây là năm 
thứ hai liên tiếp Hải Dương có thí sinh giành giải Nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp 
quốc gia. 

Bài dự thi của em Nguyễn Thị Mai, đại diện của Việt Nam được gửi nguyên bản và kèm theo 
bản dịch tiếng Anh, tiếng Pháp tới Ban Giám khảo Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48, 
tranh tài cùng các học sinh đại diện cho gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.  

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 có chủ đề: "Hãy viết một bức thư về 
người hùng của em". Bức thư của em Nguyễn Thị Mai đã gây bất ngờ cho người đọc khi viết 
về người hùng của mình là tầng Ozon. Ozon khổng lồ, mạnh mẽ, sẵn sàng dang rộng vòng tay 
để bao bọc, bảo vệ  con người. Trong khi đó, con người không ngừng làm tổn thương người 
hùng sự sống của mình. Người hùng ấy đang bị ốm, đang cần được con người chăm sóc, bảo 
vệ và giữ gìn 

 



 


