
 

Nguồn: Báo Gia Lai        

Ngày đăng: 14/06/2019 
Mục: Tin tức    

Ký kết cung ứng dịch vụ công qua hệ thống Bưu điện 

Chiều 12-6, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội 
nghị đánh giá công tác phối hợp dịch vụ công qua hệ thống Bưu điện.  

 

Lãnh đạo BHXH Gia Lai và Bưu điện tỉnh ký kết bổ sung các hợp đồng cung ứng dịch 
vụ công qua hệ thống Bưu điện. ảnh: N.N 

 
Theo BHXH Gia Lai, trong 5 tháng đầu năm 2019, hai ngành đã phối hợp chi trả chi trả các 
chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp kịp thời, đầy đủ, đúng thời gian quy định cho 31.154 người 
hưởng. Bên cạnh đó, đã tiếp nhận 5.476 hồ sơ và trả 101.919 hồ sơ tham gia và thụ hưởng 
chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); tổ chức 112 cuộc 
hội nghị, với 4.412 người tham dự; phát triển được 817 người tham gia mới BHXH tự nguyện 
và 6.687 người tham gia BHYT hộ gia đình… 

Thời gian tới, BHXH Gia Lai và Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp. Tại Hội nghị 
lãnh đạo hai Ngành đã ký kết bổ sung các hợp đồng cung ứng dịch vụ công qua hệ thống Bưu 
điện theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và các quy 
định mới của ngành. 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng                

Ngày đăng: 13/06/2019 
Mục: Xã hội        

Bảo Lộc: Khai trương thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện Bảo Lộc 

Sáng 13/6, tại Bưu điện Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc phối hợp với Bưu 
điện Bảo Lộc đã ký kết thỏa thuận hợp tác và khai trương thùng quỹ nhân đạo. 

 

Thùng quỹ nhân đạo được đặt tại Bưu điện Bảo Lộc 

  

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc, cho biết: Đây là 
hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo - năm 2019 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
phát động; đồng thời, thực hiện thỏa thuận giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Trung 
ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người 
nghèo.  

Thông điệp được đưa ra trong Tháng Nhân đạo - năm 2019 là “kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, 
hướng đến mục tiêu giúp đỡ 10.000 người khó khăn trên cả nước; trong đó, có những người 
khó khăn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Ngay sau lễ khai trương, những khách hàng đến 
giao dịch tại Bưu điện Bảo Lộc đã tự nguyện bỏ tiền vào thùng quỹ nhân đạo, nhằm sẻ chia 
một phần khó khăn với người nghèo. 



 

Nguồn: Báo Nhân đạo        

Ngày đăng: 13/06/2019 
Mục: Tin tức     

Ra mắt thùng quỹ nhân đạo tại Thạch Hà - Hà Tĩnh 

Sáng 13/6, tại Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ kí kết chương trình thỏa thuận hợp tác và ra mắt 
thùng quỹ nhân đạo giữa Hội Chữ thập đỏ huyện với Bưu điện huyện Thạch Hà. 

Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện huyện Thạch Hà đã ký kết các nội dung hợp tác về truyền 
thông, làm lan tỏa hơn hoạt động của mỗi bên, tổ chức triển khai các chương trình nhân đạo, 
cung cấp các dịch vụ bưu chính cho hội viên Hội Chữ thập đỏ, vận chuyển tiền, hàng nhân 
đạo… 

 

Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện và ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Giám 
đốc Bưu điện huyện ký kết bản ghi nhớ. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà 
khẳng định: “Thỏa thuận hợp tác nhằm tiếp tục triển khai nhiều nội dung, tạo nhiều hoạt động 
an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Thạch Hà và góp phần mang 
lại các giá trị, lợi ích chung cho toàn xã hội. Đồng thời hỗ trợ, khai thác tối đa các thế mạnh 
của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chương trình 
phối hợp cũng tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia các hoạt động mà 
2 bên tổ chức”. 



..      

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm. 

“Với mong muốn tạo nguồn huy động tại chỗ và thường xuyên của các đơn vị, tổ chức cá 
nhân đến giao dịch tại Bưu điện huyện, với tấm lòng hảo tâm, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, 
cùng chung tay ủng hộ những mảnh đời bất hạnh, số tiền quyên góp được sẽ định kỳ trao cho 
những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Góp phần đẩy mạnh phong trào nhân đạo, phát 
huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc”, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Bưu 
điện huyện chia sẻ. 



 

Nguồn: Truyền hình Kon Tum     

Ngày đăng: 13/06/2019 
Mục: Tin tức     

Kon Tum: 44 thủ tục hành chính vận tải đưa vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

Hiện nay, sở GTVT tỉnh Kon Tum đang thực hiện 101 thủ tục hành chính, riêng tại bộ phận 
một cửa của sở tiếp nhận 95 thủ tục hành chính. Nhằm tăng cường công tác cải cách hành 
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch, sở GTVT tỉnh 
thường xuyên rà soát, loại bỏ các thủ tục, hồ sơ không cần thiết và tăng cường giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến cũng như qua đường bưu chính. Đến nay, đã có 
44 thủ tục hành chính trong lĩnh vực vận tải đã được đưa vào giải quyết qua phần mềm dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 và 04 thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3. Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái 
xe tại trung tâm các huyện. 

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã góp phần giảm áp lực tại bộ phận 
một cửa của sở; đồng thời minh bạch các thủ tục hành chính, ứng dụng có hiệu quả công nghệ 
thông tin trong việc quản lý hồ sơ và giảm chi phí đi lại, in ấn, phô tô giấy tờ cho người thực 
hiện thủ tục hành chính. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, sở GTVT đã tiếp nhận gần 2.400 hồ 
sơ; các hồ sơ đều được giải quyết kịp thời, không có trễ hạn. 

 


