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Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang khai trương “Thùng quỹ nhân đạo” tại Bưu điện trung 
tâm thành phố 

Sáng 13/6/2019,  Hội Chữ thập đỏ thành phố Nha trang phối hợp với Bưu điện trung tâm tổ 
chức Lễ khai trương “Thùng quỹ Nhân đạo” trên hệ thống Bưu điện thành phố. 

 
Thùng quỹ nhân đạo đặt tại Bưu điện trung tâm tỉnh Khánh Hòa 

“Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” - thông điệp của “Tháng nhân đạo” 2019, Thùng quỹ nhân đạo 
tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm từ người dân cả nước và đặc biệt là những cán bộ nhân 
viên,  khách hàng của Bưu điện thành phố nhằm ủng hộ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn 
vươn lên trong cuộc sống. Định kỳ 06 tháng một lần hoặc tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội 
Chữ thập đỏ thành phố 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. Khi tổ chức trợ giúp cho các trường hợp 
khó khăn, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện thành phố 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 
đảm bảo việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định, đúng đối tượng và hiệu quả. 

Đây là hoạt động xã hội nhân đao thiết thực giúp kết nối hàng triệu trái tim nhân ái để cùng 
chung tay sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế và dễ bị 
tổn thương trong xã hội.  
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Gia Lai: Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Ngày 14-6, có 60 học viên là cán bộ, công chức, đoàn viên của các xã, phường và các 
doanh nghiệp trên địa bàn TP. Pleiku tham gia lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3,4 và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích. Lớp tập huấn do UBND TP. Pleiku tổ chức. 

 

Tại lớp tập huấn, các học viên  được giới thiệu lợi ích, thuận tiện của dịch vụ công trực tuyến; 
hướng dẫn chi tiết quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ cách đăng ký tài khoản trực 
tuyến, gửi hồ sơ trực tuyến, nhận thông báo và xác nhận lịch hẹn làm việc đến việc tiếp nhận 
và hoàn thiện công việc. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh cũng phổ biến quy 
trình và tiện ích của việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công được triển 
khai tại nhiều địa phương trong thời gian tới. 

Được biết, trong tháng 6, UBND TP. Pleiku sẽ tổ chức 4 lớp tập huấn (60 học viên/lớp) nhằm 
phổ biến, đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ công trực tuyến đến với đông đảo các tổ chức và nhân 
dân, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính cho thành phố cũng như tỉnh nhà. 
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