
 

Nguồn: Cổng TTĐT Huyện Nậm Pồ    

Ngày đăng: 08/06/2019 
Mục: Tin tức    

Khai trương Thùng quỹ nhân đạo và ký kết thỏa thuận hợp tác 

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc phối hợp triển khai 
hoạt động với hệ thống Bưu điện các cấp, Hội Chữ thập đỏ huyện và Bưu điện huyện Nậm Pồ 
đã tổ chức chương trình khai trương Thùng quỹ nhân đạo và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 
hai bên. 

 

Khai trương thùng quỹ nhân đạo 

          Theo quy định, chìa khóa thùng quỹ do Hội Chữ thập đỏ địa phương quản lý. Bưu điện 
các địa phương chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo an toàn cho Thùng quỹ nhân đạo. Định 
kỳ từ 03 đến 06 tháng một lần hoặc tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội Chữ thập đỏ tại địa 
phương sẽ phối hợp với Bưu điện nơi đặt thùng quỹ tổ chức mở thùng. Khi mở thùng quỹ, hai 
bên thực hiện kiểm kê số tiền thu được, lập biên bản về việc mở thùng và bàn giao toàn bộ số 
tiền thu được cho Hội Chữ thập đỏ địa phương. Khi tổ chức trợ giúp cho các trường hợp khó 
khăn, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện tại địa phương sẽ thảo luận và thống nhất phương án triển 
khai nguồn quỹ nhằm đảm bảo hiệu quả và thiết thực, phù hợp với từng trường hợp cụ 
thể. Tại chương trình khai trương Thùng quỹ nhân đạo, cán bộ Bưu điện huyện Nậm Pồ cùng 
với các cán bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã cùng nhau đóng góp, ủng hộ quỹ nhân đạo 
với mong muốn “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” đến cộng đồng. Được biết, đây là Thùng quỹ đầu 
tiên được đặt tại Bưu điện huyện Nậm Pồ 

           Chương trình khai trương Thùng quỹ nhân đạo có ý nghĩa quan trọng trong việckêu gọi 
cán bộ, hội viên, khách hàng, các cá nhân có tấm lòng vàng tích cực ủng hộ người nghèo trên 
địa bàn huyện. Tại đây, Hội Chữ thập đỏ huyện và Bưu điện huyện đã ký cam kết sẽ tiếp 
nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định, đúng đối tượng và hiệu quả./.  



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh               

Ngày đăng: 09/06/2019 
Mục: Xã hội       

Triển lãm tem và vật phẩm bưu chính "Tuổi nhỏ chí lớn" 

Quỹ học bổng Vừ A Dính và Nhà văn hóa Phụ nữ TP HCM khai mạc triển lãm tem và 
vật phẩm bưu chính với chủ đề “Tuổi nhỏ chí lớn”. 

Ngày 8/6, tại TP HCM, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Nhà văn hóa Phụ nữ TP HCM khai mạc 
triển lãm tem và vật phẩm bưu chính với chủ đề “Tuổi nhỏ chí lớn”. Bà Trương Mỹ Hoa, 
nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính tham dự triển lãm. 
  

 

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính tham dự 
triển lãm. 

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 18 khung tem và các vật phẩm lưu niệm phát hành qua 
đường bưu điện trong các giai đoạn lịch sử của Việt Nam và thế giới. Qua các con tem và 
hình ảnh trưng bày, công chúng có thể chiêm ngưỡng và so sánh sự biến đổi của không gian, 
cảnh vật xung quanh các công trình văn hóa lớn, sự phát triển của đời sống xã hội qua các 
thời kỳ. 

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính và Tháng hành động Vì 
trẻ em, triển lãm dành 3 khung tem và hàng trăm vật phẩm bưu chính cho chủ đề trẻ em, trong 
đó có nhiều con tem qúy mang hình ảnh Anh hùng lực lượng vũ trang Vừ A Dính. 

Tham gia triển lãm có những em ở độ tuổi thiếu nhi nhưng đã có sở thích và ý thức sưu tập 
tem theo chủ đề, từ đó có hệ thống kiến thức về lịch sử, văn hóa tốt. 

“Tem là một vật phẩm văn hóa thể hiện rất nhiều nội dung, vấn đề trên con tem đó. Trong 
triển lãm này mong muốn qua con tem, chia sẻ hình thức giáo dục không chỉ cho trẻ em mà 
còn cho người lớn. Trong đó có 3 khung tem gồm 48 trang tem và hàng trăm vật phẩm thể 
hiện quyền, nghĩa vụ của trẻ em và trách nhiệm của xã hội chăm lo cho trẻ em”- bà Nguyễn 
Thị Thanh Hương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sưu tập tem, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM cho biết. 



 

Nguồn: Báo Công Thương    

Ngày đăng: 09/06/2019 
Mục: Tin tức     

Đẩy nhanh tiến độ người tham gia bảo hiểm xã hội 

Theo chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, trong tháng 6/2019, BHXH các 
tỉnh, thành phố cần tăng tốc, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ 
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và BH thất nghiệp; đẩy nhanh tiến độ phát triển đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc. 

Thống kê của Ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, tính đến ngày 31/5/2019, tổng số thu 
BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cả nước là 137.586 tỷ đồng, đạt 38,3% kế hoạch giao. 
Trong đó, hiện số người tham gia BHYT là 84,485 triệu người, đạt 99,2% kế hoạch giao, đạt 
tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89 %, vượt 0,9% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg. 5 tháng đầu năm 
2019, số người tham gia BHYT tăng 413 nghìn người, số còn phải phát triển 7 tháng cuối 
năm là 1 triệu người. 

Riêng số người tham gia BHXH tự nguyện của cả nước là 363 nghìn người, đạt 74% kế hoạch 
giao, tăng 26 nghìn so với tháng 4/2019. Một số tỉnh, thành phố phát triển được nhiều đối 
tượng tham gia trong 5 tháng đầu năm 2019 như: Điện Biên, Sơn La, Sóc Trăng, Hưng Yên, 
Tuyên Quang. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,446 triệu người, đạt 94,4% kế hoạch 
giao, tăng 79,727 nghìn người so với tháng 4/2019. 5 tỉnh, thành phố phát triển được nhiều 
người tham gia BHXH bắt buộc trong tháng 5/2019 là: Phú Thọ, Ninh Bình, Quảng Ngãi, 
Tuyên Quang, Thanh Hoá. Số người tham gia BHXH bắt buộc còn phải phát triển 7 tháng 
cuối năm 2019 của cả nước là 856 nghìn người. 

Trước kết quả này, tại Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 6/2019, Thứ 
trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Nguyễn Thị Minh đánh giá, đây là kết quả đầy 
tích cực, lạc quan thể hiện sự nỗ lực của toàn ngành BHXH trong việc tập trung mở rộng đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, 
tăng cường hiệu quả thanh tra BHXH, BHYT. 

Trong thành quả đó, lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam cho rằng, thời gian qua có sự vào cuộc 
tích cực của ngành bưu điện nhất là trong công tác khai thác phát triển đối tượng. Theo đó, 
năm 2018, hai ngành đã tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, 
hiệu quả trong đó việc đẩy mạnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp đã tạo ra những 
kết quả đột phá trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện so với trước đây. 
Trong đó biểu dương BHXH và bưu điện 2 tỉnh Sóc Trăng, Quảng Trị đã rất nỗ lực trong 
công tác này. 

Trong tháng 6/2019, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố cần tăng tốc, triển 
khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp; đẩy nhanh 
tiến độ phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trong đó tập trung thanh tra, tranh tra 
đột xuất các đơn vị nợ BHXH, BHYT theo quy định. Các đợt thanh tra phải có quyết định xử 
lý và gửi kết quả xử lý đến cơ quan chức năng cùng cấp làm căn cứ xử lý hình sự sau này. 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Nguyễn Thị Minh chỉ đạo, BHXH các tỉnh, 
thành phố cần bám sát nhiệm vụ, kế hoạch triển khai, phát triển đối tượng giai đoạn 2019-
2021. Trước hết, đối với việc mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc cần tập 
trung rà soát, khai thác dữ liệu từ cơ quan thuế; phối hợp chặt chẽ với ngành bưu điện, đồng 
thời quyết liệt chỉ đạo thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ 
BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên. 

Phía BHXH Việt Nam sẽ bổ sung phân cấp lãnh đạo BHXH cấp huyện, thị xã tham gia làm 
trưởng Đoàn thanh tra nhưng yêu cầu khi phân cấp, quyền phải gắn liền với trách nhiệm để 



hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, giám đốc BHXH các tỉnh phân công cán bộ bám 
sát các đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đóng đủ, kịp thời số 
tiền phát sinh phải thu, tránh tình trạng nợ, đọng BHXH. 

Đồng thời, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh phối hợp với cơ 
quan bưu điện tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện; rà soát cơ sở dữ liệu, xác minh các trường hợp thông tin nghi vấn để 
chỉnh sửa dữ liệu chuẩn xác, kịp thời và hoàn thành việc đối chiếu, rà soát, xác minh chuẩn 
hoá thông tin dữ liệu trước tháng 8/2019. 

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Ban Thu phối hợp với các đơn vị liên quan 
khẩn trương xây dựng, trình Tổng Giám đốc ban hành các quy định, quy trình về khai thác dữ 
liệu thuế đăng ký kinh doanh để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, có đánh giá 
kết quả hàng tháng. Trung tâm Công nghệ thông tin trao đổi dữ liệu thường xuyên, liên tục 
với cơ quan thuế, từ đó xử lý, đảm bảo chiết xuất dữ liệu các doanh nghiệp chưa tham gia 
BHXH, tham gia chưa đủ cho lao động để cung cấp cho Ban Thu và BHXH các địa phương 
khai thác, sử dụng kịp thời. 

BHXH Việt Nam hiện có dữ liệu của hơn 90 triệu người dân, trong đó có trên 80 triệu dữ liệu 
chuẩn, đồng bộ theo hướng mỗi người chỉ có 1 mã duy nhất. Số còn lại, cơ quan BHXH đang 
nỗ lực sàng lọc. Để đạt mục tiêu hết tháng 8/2019 có bộ dữ liệu chuẩn đến mức cao nhất, 
ngành BHXH sẽ mở đợt thi đua nước rút, trong đó thực hiện đánh giá, phân loại, khen thưởng 
các đơn vị đạt kết quả tốt, đồng thời phê bình các đơn vị triển khai còn kém hiệu quả. 

 



 

Nguồn: Báo Công Thương    

Ngày đăng: 09/06/2019 
Mục: Tin tức     

Xây dựng chính quyền điện tử hiện đại phục vụ nhân dân 

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa đưa vào vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
Vĩnh Long. Đây là một trong những nội dung chính trong thực hiện cải cách hành chính 
gắn với dân vận chính quyền trong năm 2019, đồng thời thực hiện tốt phương châm của 
Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, từng 
bước phục vụ nhân dân ngày càng nhanh gọn, tốt nhất. 

 

Nhiều người dân phấn khởi khi làm thủ tục nhanh gọn tại Trung tâm phục vụ hành chính công 
tỉnh Vĩnh Long. 

Lịch sự, đúng hẹn 

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công 
tỉnh Vĩnh Long tại số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, TP Vĩnh Long. Vừa đưa vào 
sử dụng đã có nhiều người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ và tỏ vẻ hài lòng với thái độ hòa 
nhã, tận tình của cán bộ nơi đây. Sau gần một tháng hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận hơn 
1.300 hồ sơ, hầu hết đều trả kết quả đúng hẹn. Vừa làm xong thủ tục xuất khẩu lao động sang 
Nhật Bản cho con, ông Nguyễn Phước Đông (ngụ thị xã Bình Minh), vui vẻ nói: “Nào giờ 
chưa đi làm giấy tờ này nên cũng lo. Đến đây, cán bộ nhiệt tình, giải quyết thủ tục rất dễ 
dàng, nhanh chóng làm tôi rất vui. Vị trí trung tâm cũng thuận tiện, dễ tìm để người dân đến 
nộp hồ sơ và nhất là hồ sơ trả lại rất đúng hẹn”. 

Cùng chia sẻ về một dịch vụ mới, chị Nguyễn Đặng Thùy Trang (ngụ TP Vĩnh Long) bộc 
bạch: “Lần đầu đến làm thủ tục tại trung tâm, tôi thấy cơ sở vật chất khang trang, có trang 
thiết bị hiện đại, nhất là thái độ phục vụ của các anh chị ở đây rất nhiệt tình”. Chị Thùy Trang 
cảm thấy vui mừng vì nơi mình sinh sống có một trung tâm phục vụ hiện đại, mang lại nhiều 
tiện ích, hiệu quả cho người dân. 

Theo đồng chí Lê Thanh Tâm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long kiêm Giám đốc 
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh 
Long được bố trí 25 bàn để tiếp nhận và trả kết quả trong khuôn viên có diện tích gần 350 m2. 
Bước đầu, trung tâm sẽ tiếp nhận và xử lý 1.230 trong tổng số 1.476 thủ tục hành chính 
(TTHC) cấp tỉnh, giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành đưa các TTHC 
còn lại (gần 250 TTHC) vào trung tâm tiếp nhận và trả kết quả theo quy định… Tổng số công 



chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại trung tâm là 30 người, trong đó 20 công 
chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh được cử đến làm việc tại trung tâm. Ngoài ra, còn 
23 công chức dự phòng. 

Các TTHC đưa vào trung tâm đều được quy trình hóa trên hệ thống phần mềm một cửa điện 
tử của tỉnh, tất cả hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả 
kết quả, đồng thời phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong việc 
giao, nhận trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức; phối hợp Ngân hàng TMCP Công thương 
Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long trong việc thu hộ phí, lệ phí, nhằm kịp thời trả kết quả đến 
tay cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh để trang bị trụ sở và các trang thiết bị với tổng 
mức đầu tư gần 3,5 tỷ đồng; triển khai các yêu cầu của TTHC trên hệ thống một cửa điện tử 
và Cổng dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long vận 
hành nhằm cung cấp cho người dân, doanh nghiệp mọi thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính 
công; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua một địa chỉ duy nhất, khắc phục 
tình trạng phiền hà, đi lại nhiều lần, nhiều nơi. Cùng lúc, cá nhân, tổ chức, nhất là các doanh 
nghiệp đầu tư hạ tầng, có thể thực hiện được nhiều TTHC thuộc các lĩnh vực khác nhau, biết 
được tình trạng giải quyết hồ sơ của các cơ quan nhà nước thông qua tin nhắn SMS do phần 
mềm tự động gửi theo từng trình tự được mặc định. 

Cải cách hành chính gắn với dân vận chính quyền 

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phi Hùng, năm 2018, công tác cải 
cách hành chính trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. TTHC từng bước được 
chuẩn hóa, cập nhật và công khai kịp thời. Trong năm, tỉnh đã ban hành 77 quyết định để 
công bố mới 598 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 272 thủ tục và bãi bỏ 760 thủ tục. Hiện 
Vĩnh Long áp dụng 1.852 TTHC, trong đó cấp tỉnh là 1.415 thủ tục, cấp huyện 285 thủ tục và 
cấp xã 152 thủ tục. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại 
cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước đã 
nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính, đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian của 
cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC. Đến nay, tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 với 497 thủ tục và dịch vụ công mức độ 4 là 29 thủ tục. 

Tổ chức bộ máy các cấp của tỉnh Vĩnh Long được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, 
giảm đầu mối bên trong theo lộ trình, có định lượng và thời gian thực hiện. Cụ thể, các sở, 
ban, ngành của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chuyên 
môn bên trong. Đối với đơn vị sự nghiệp, tỉnh đã sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt 
động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế, trên cơ sở sáp nhập bốn trung tâm (Y tế dự phòng, Truyền 
thông - Giáo dục sức khỏe, Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phòng, chống HIV/AIDS); thành 
lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND cấp huyện trên cơ sở hợp 
nhất các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và đài truyền thanh cấp huyện… 

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long Lâm Thành Hảo cho biết: “Nhằm tạo sự 
hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ làm việc được rút ngắn thời gian. Chúng 
tôi rút ngắn thời gian giải quyết đối với 52 TTHC; trình bãi bỏ (để thay thế) 30 TTHC (còn 
121 thủ tục). Theo đó, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ như: Cấp đổi giấy phép lái 
xe từ năm ngày xuống còn một ngày hoặc một buổi làm việc; rút ngắn từ hai ngày xuống chỉ 
còn một ngày đối với việc cấp phù hiệu, cấp giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa… 
Đáng chú ý, hiện nay Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp bưu điện cấp mới 
giấy phép lái xe sau hai giờ kể từ khi thí sinh trúng tuyển sát hạch… Từ đầu năm đến nay, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Long công bố 
mới tám TTHC, sửa đổi bổ sung 32 TTHC và bãi bỏ 32 TTHC. Hiện, có 119 TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở. Thời gian qua, Sở cũng đã cắt giảm thủ tục kinh doanh, đơn 
giản hóa các TTHC, giảm bớt các thành phần kinh doanh. 



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung cho biết: Xây dựng Trung 
tâm phục vụ hành chính công, tỉnh Vĩnh Long đề ra phương châm hành động nhất quán và 
xuyên suốt đó là: Xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, phục vụ nhân dân, 
điều hành năng động, quản lý hiệu quả. Do đó, tập thể công chức, viên chức và người lao 
động của trung tâm sẽ thực hiện đúng phương châm hoạt động đặt ra là “Công khai - minh 
bạch - trách nhiệm - đúng luật” và “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước 
đo trong đánh giá kết quả giải quyết TTHC”, các tổ chức, công dân đến giao dịch tại trung 
tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. 

 

 


