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Khai trương Thùng quỹ nhân đạo trên hệ thô ́ng Bưu điện tỉnh Quảng Trị 

Sáng 18/6, tại Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp và 
tiến hành khai trương “Thùng quỹ nhân đạo” giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị với 
Bưu điện tỉnh. 

Tham dự buổi Lễ ký kết có ông Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, bà Lê 
Thị Hà Nhung – Giám đốc Bưu điện tỉnh cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nhân viên Bưu 
điện tỉnh. 

 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh khai trương "Thùng quy ̃ nhân đạo". 

Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nội dung: 
Hợp tác trong xây dựng cơ sở dữ liệu; Hợp tác về truyền thông; Hợp tác trong tổ chức, triển 
khai các hoạt động xã hội nhân đạo; Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát 
cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính, dịch vụ phân 
phối truyền thông và sản phẩm, dịch vụ khác cho các cấp Hội và hội viên; Hợp tác trong vận 
chuyển tiền, hàng nhân đạo và các nội dung hợp tác khác. 

Thùng quỹ nhân đạo thể hiện dòng chữ “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” - thông điệp của “Tháng 
nhân đạo” 2019, được niêm phong dấu đỏ của Bưu điện và Hội Chữ thập đỏ, chìa khóa thùng 
quỹ do Hội Chữ thập đỏ địa phương quản lý. Các Bưu cục chịu trách nhiệm quản lý và đảm 
bảo an toàn cho “Thùng quỹ nhân đạo”. 

Định kỳ từ 3 - 6 tháng một lần hoặc tùy từng trường hợp cụ thể, Hội Chữ thập đỏ đi ̣a phương 
sẽ phối hợp với Bưu cục nơi đặt “Thùng quy ̃ nhân đạo” cùng tiến hành mở thùng kiểm quỹ. 
Số tiền thu được từ thùng quỹ sẽ tổ chức hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn theo hình thức 
Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. 

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

Sau lễ ký kết, 9 thùng quy ̃ nhân đạo sẽ được đặt và khai trương tại trụ sở bưu điê ̣n 9 huyện, 
thị, thành phố trong tỉnh và 8.000 phong bì được in thông điệp “Tháng nhân đạo” giao cho các 
điểm giao dịch bưu điện để tuyên truyền đến đông đảo người dân. 
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Lễ khai trương Quỹ nhân đạo hệ thống bưu điện huyện M’Đrắk. 

Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ huyện M’Đrắk đã phối hợp với Bưu điện huyện M’Đrắk tổ 
chức khai trương Quỹ nhân đạo hệ thống bưu điện huyện M’Đrắk. 

 

Khai trương Quỹ nhân đạo hệ thống bưu điện huyện M’Đrắk 

          Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện huyện M’Đrắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác 
với các nội dung như: Phối hợp tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu; tổ chức triển khai các 
hoạt động xã hội nhân đạo; Hỗ trợ chuyển tiền, hàng nhân đạo và các hợp tác khác; cung cấp 
dịch vụ cho Hội chữ thập đỏ bao gồm dịch vụ chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát 
nhanh trong nước và quốc tế, các dịch vụ tiết kiệm bưu điện… 

Nhân dịp này, đại diện tập thể CBCNV Bưu điện, hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn, đơn vị 
trường học..đã tích cực đóng góp ủng hộ vào thùng quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn huyện 
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Sun Life Việt Nam triển khai thêm hai kênh thu phí bảo hiểm mới 

Sun Life Việt Nam tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các kênh thu phí nhằm giúp Khách 
hàng có sự trải nghiệm tốt nhất khi tham gia các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm. 

Theo đó, Sun Life triển khai hai kênh thu phí bảo hiểm mới là: Thanh toán qua dịch vụ thu hộ 
của Bưu điện Việt Nam (VNPOST) và  hệ thống thanh toán PAYOO. 

Với kênh thanh toán qua dịch vụ thu hộ của VNPOST, Khách hàng chỉ cần cung cấp số hợp 
đồng bảo hiểm, nhân viên bưu điện sẽ thực hiện các bước còn lại để hoàn tất giao dịch. Việc 
phối hợp với hệ thống văn phòng bưu điện trên toàn quốc sẽ giúp Khách hàng, đặc biệt là 
những Khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn dễ dàng và rút ngắn khoảng cách 
nộp các khoản phí bảo hiểm đến kỳ hạn. 

Với kênh thanh toán qua hệ thống thanh toán PAYOO, Khách hàng dễ dàng thanh toán các 
khoản phí bảo hiểm với Sun Life thông qua 3.000 cửa hàng có liên kết với PAYOO, hoặc 
thanh toán qua ví điện tử PAYOO bằng thiết bị di động hoặc thanh toán qua website 
https://bill.payoo.vn. Việc nộp phí bảo hiểm qua hệ thống thanh toán PAYOO trở nên dễ dàng 
hơn, đặc biệt đối với những Khách hàng bận rộn tại các thành phố lớn. 

Skip 

 

Không chỉ mang lại những tiện lợi thông qua các kênh thu phí mới, Sun Life còn triển khai 
chương trình tặng quà cho Khách hàng nộp phí thông qua VNPOST và PAYOO. Theo đó, từ 
ngày 17/6/2019 đến hết 31/07/2019, Sun Life Việt Nam sẽ tặng ngay cho 1500 Khách hàng 
nộp phí bảo hiểm đầu tiên qua VNPOST và PAYOO. Quà tặng trị giá 50.000 đồng bằng hình 
thức nạp vào số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với Sun Life Việt Nam. 

Ngoài hai kênh thu phí mới giới thiệu lần này, Sun Life Việt Nam tiếp tục thực hiện các kênh 
thanh toán phí bảo hiểm hiện tại như: 

Với việc đa dạng hóa các kênh thu phí bảo hiểm, Sun Life Việt Nam mong muốn mang đến 
cho Khách hàng sự tiện lợi trong các giao dịch, đồng thời giúp họ có thêm nhiều lựa chọn tốt 
nhất và an toàn nhất. 

Sun Life Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ tiên phong và dẫn đầu thị 
trường trong lĩnh vực bảo hiểm hưu trí, phục vụ hách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt 



Nam. Đến hết năm 2018, tổng tài sản Quỹ Hưu trí do Sun Life Việt Nam quản lý cho khách 
hàng doanh nghiệp đã lên tới hơn 1.411 tỷ đồng. Sun Life hiện có vốn điều lệ 2.570 tỷ đồng 
với mạng lưới 55 văn phòng kinh doanh & trung tâm dịch vụ khách hàng trên toàn quốc. 
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Núi Thành phát triển bảo hiểm tự nguyện 

Bám cơ sở, gần dân để tuyên truyền là cách mà huyện Núi Thành đang thực hiện mạnh 
nhằm phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. 

 

Bà Lương Thị Thêm (bìa trái) đến tham gia chính sách BHXH tự nguyện tại Bưu 
điện văn hóa xã Tam Giang. Ảnh: D.L 

Kênh tuyên truyền hiệu quả 

Tham gia một buổi hội thảo về phát triển BHXH tự nguyện của Bưu điện huyện Núi Thành tổ 
chức tại xã Tam Giang, bà Lương Thị Thêm tỏ ra quan tâm đến chính sách này. Chồng 
thường xuyên đi biển, bà Thêm ở nhà làm công việc nội trợ và bán buôn. Xét về điều kiện 
kinh tế, bà thêm hoàn toàn có thể tham gia vào chính sách BHXH tự nguyện. “Nhưng do từ 
trước đến nay chưa hiểu về chính sách BHXH tự nguyện này, nên chúng tôi không tham gia. 
Nay được nhân viên bưu điện tư vấn cụ thể, qua tính toán tôi thấy mình đủ điều kiện tham gia 
và chọn mức đóng hơn 424.000 đồng/tháng” - bà Thêm nói. 

Làm công việc đại lý bưu điện tại xã Tam Giang, bà Trần Thị Lan thường xuyên ở cơ sở, gần 
với người dân nên những đại lý như bà trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả nhất. Công việc 
của một đại lý bưu điện khá bận rộn, nhưng bà Lan vẫn không quên lồng ghép tuyên truyền 
chính sách BHXH tự nguyện đến người dân bằng nhiều cách. Bà Lan cho biết: “Khi người 
dân đến nhận bưu phẩm, đóng tiền điện hàng tháng..., tôi đều giới thiệu về chính sách BHXH 
tự nguyện để họ biết. Lúc đầu, có thể họ chưa quan tâm lắm, vì cứ nghĩ chính sách này cũng 
như các kiểu bảo hiểm nhân thọ khác. Nhưng khi nghe đây là chính sách an sinh có sự hỗ trợ 
của nhà nước, tham gia để về già hưởng lương hưu như những người đi làm có đóng BHXH, 
họ lại rất quan tâm. Sau đó tôi tư vấn cặn kẽ cách thức tham gia như thế nào, mức đóng ra sao, 
lúc nào có thể hưởng lương hưu...”. 

Đưa chính sách về cơ sở 

Từ đầu năm đến nay, Bưu điện huyện Núi Thành đã tổ chức 15 buổi hội thảo ở 4 xã gồm Tam 
Hòa, Tam Giang, Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông. Qua 15 buổi hội thảo được đưa về tận các 
thôn, đã có 229 người tham gia vào chính sách BHXH tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Phương 
Lan - Giám đốc Bưu điện huyện Núi Thành cho biết: “Chúng tôi tổ chức hội thảo ở cơ sở đều 



nhận được sự quan tâm tích cực của người dân. Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện đều có 
công văn chỉ đạo trực tiếp đến Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn quan tâm đến chính sách 
BHXH tự nguyện, nên việc tổ chức hội thảo ở cơ sở khá thuận tiện, các địa phương hỗ trợ 
hiệu quả hơn. Ban đầu, chúng tôi tổ chức tuyên truyền chính sách đến trưởng thôn trước để họ 
hiểu. Từ đó, trưởng thôn giúp chúng tôi trong việc huy động người dân đến nghe về chính 
sách ở các buổi hội thảo”. Đối tượng tuyên truyền mà chính sách BHXH tự nguyện hướng tới 
chính là hội viên các hội đoàn thể, chủ yếu là hội viên hội phụ nữ. Bởi phụ nữ thường quán 
xuyến gia đình, đóng vai trò then chốt trong vận động thành viên gia đình tham gia chính sách 
BHXH tự nguyện. Những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả hơn, hoặc làm nghề bán buôn, 
có nguồn thu nhập ổn định là nhóm ưu tiên được chú trọng vận động tham gia chính sách. 

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Giám đốc BHXH huyện Núi Thành cho biết, từ năm 2019, 
Bưu điện huyện là kênh tuyên truyền chủ lực trong phát triển BHXH tự nguyện. Hai đơn vị 
thường xuyên phối hợp với nhau trong tuyên truyền chính sách. Ban đầu BHXH huyện hỗ trợ 
Bưu điện huyện trong việc tập huấn về chính sách BHXH tự nguyện cho nhân viên, đại lý. 
Mỗi nhân viên, đại lý của hệ thống bưu điện trở thành tuyên truyền viên hiệu quả trong phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Ông Dũng nói: “Mỗi cuộc tuyên truyền của Bưu 
điện huyện, chúng tôi đều cử người đi cùng để hỗ trợ nội dung. Thực tế chứng minh việc 
tuyên truyền qua kênh bưu điện rất hiệu quả, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng so với 
trước. Ngoài kênh Bưu điện huyện, BHXH huyện phối hợp với Đài truyền thanh huyện tuyên 
truyền chính sách về các xã, phối hợp với hội, đoàn thể huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, 
nhằm đẩy mạnh việc tham gia BHXH tự nguyện của người dân”. 



 


