
 

Nguồn: Truyền hình Gia Lai    

Ngày đăng: 14/09/2019 
Mục: Tin tức  

Đak Pơ khai trương thùng quỹ nhân đạo tại hệ thống Bưu điện huyện 

Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ vừa phối hợp với Bưu điện huyện Đak Pơ tổ chức Lễ 
khai trương thùng quỹ nhân đạo trên hệ thống bưu điện huyện Đak Pơ. 

Tại buổi lễ, hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác trong xây dựng cơ sở dữ liệu, truyền thông và tổ 
chức các hoạt động xã hội nhân đạo. Tại đây, các đại biểu cũng đã đóng góp số tiền 3.840.000 
đồng vào thùng quỹ. Được biết, định kỳ 3-6 tháng một lần hoặc tùy từng trường hợp cụ thể, 
Hội Chữ thập đỏ huyện và Bưu điện tiến hành mở thùng kiểm quỹ. Số tiền thu được sẽ tổ 
chức hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn tại địa phương. 

Nhân dịp này, Câu lạc bộ tấm lòng vàng An khê đã trao tặng 05 suất quà, mỗi suất gồm 
500.000 đồng tiền mặt và quần áo, đồ dùng học tập cho 5 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; Hội 
Khuyến học huyện cũng đã trao tặng 5 suất quà cho 5 em học sinh Trường Tiểu học Đinh 
Tiên Hoàng, thị trấn Đak Pơ./. 



 

Nguồn: Báo Bình Định  

Ngày đăng: 13/09/2019 
Mục: Tin tức      

Đổi mới để phục vụ khách hàng tốt hơn 

“Làm hết việc chứ không hết giờ” - Ðó là phương châm kinh doanh mà Trung tâm khai 
thác vận chuyển (Bưu điện tỉnh Bình Ðịnh) đã ráo riết, nỗ lực thực hiện trong thời gian 
gần đây. 

Nhân viên Trung tâm khai thác vận chuyển đang xử lý bưu gởi. 

Trung tâm khai thác vận chuyển có 3 bưu cục: 1 Bưu cục khai thác và 2 Bưu cục chuyển phát, 
nằm ở TP Quy Nhơn, đóng vai trò là đầu mối các hoạt động tổ chức khai thác, giao nhận vận 
chuyển bưu phẩm, bưu kiện, báo chí cả trong và ngoài tỉnh. 

Chị Hồ Thị Huệ, một nhân viên làm việc lâu năm tại Bưu cục khai thác chia sẻ: “Chúng tôi 
vào ca khai thác thư, báo, bưu phẩm từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau để kịp khớp 
nối hành trình của các chuyến xe bưu chính tỏa đi các huyện trong tỉnh và một số tỉnh lân cận 
như: Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên. Chỉ cần chậm một chút thôi là hàng hóa sẽ bị 
tồn đọng qua ngày, khiến khách hàng phải chờ đợi. Những tin tức nóng hổi trên báo không 
đến được bạn đọc vào đầu giờ sáng. Công văn, giấy tờ, bưu gởi cũng bị phát chậm trễ. Cả 
người gởi lẫn người nhận đều muốn sớm có kết quả chính xác, mình không thể để khách hàng 
thất vọng. 

Bưu cục khai thác có 25 nhân viên, chia làm 2 ca thay phiên nhau làm việc liên tục, kể cả 
ngày nghỉ, lễ, và Tết. Với những chị em có con nhỏ phải làm việc qua đêm rất cực, nhưng chị 
em vẫn luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, đảm bảo hoàn thành công việc nhanh nhất. 

Trước đây, tình trạng bưu phẩm, bưu kiện tồn đọng trong ngày vẫn hay xảy ra, một phần 
nguyên nhân do thời gian khai thác, vận chuyển kéo dài. Tuy nhiên, nhờ mạnh dạn đầu tư và 
đổi mới, Trung tâm đã đảm bảo chuyển phát hàng hóa đạt gần 100%. Bà Nguyễn Thị Mỹ 
Thương, Giám đốc Trung tâm khai thác vận chuyển, cho biết: Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều 
để đảm bảo 51 tuyến phát duy trì hoạt động ổn định mỗi ngày. Để đổi mới khâu phát bưu gởi, 
mới đây, 11 tuyến phát nằm ở khu vực phường Trần Quang Diệu và Phú Tài đã được nhập 
vào Trung tâm, nhằm cắt giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian vận chuyển. 



Bên cạnh đó, Trung tâm còn tăng cường đầu tư hệ thống xe lồng lưới, xe đẩy, xe nâng hạ 
hàng hóa và xe tải vừa giúp bảo quản bưu gởi an toàn vừa nâng cao năng suất, chất lượng dịch 
vụ. Trung tâm cũng chủ động nghiên cứu, phối hợp bưu cục các tỉnh lân cận nhằm tối ưu hóa 
hoạt động chuyển phát các đơn hàng lớn, rút ngắn thời gian từ khi chấp nhận bưu phẩm tới 
khi khách nhận hàng. Nhờ những nỗ lực đó, sản lượng khai thác dịch vụ bưu kiện và sản 
lượng khai thác thư thường của Trung tâm đã tăng nhanh và năm sau luôn cao hơn năm trước. 

Chị Huỳnh Ý Nhi, đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, cho biết: “Tôi bán hàng qua mạng 
nên thường xuyên gởi hàng qua bưu điện. So với trước đây, thời gian bưu gởi đến tay khách 
đã được rút ngắn rất nhiều, nhiều đơn hàng trước đây phải mất 1 tuần nay đã giảm xuống chỉ 
còn 2 - 3 ngày; tình trạng thất thoát hay hư hỏng hàng hóa gần như không còn. Hơn nữa, cả 
người gởi và người nhận đều có thể theo dõi hành trình của bưu phẩm qua internet”. 

Để đảm bảo an toàn cho bưu gởi của khách hàng, theo bà Nguyễn Thị Mỹ Thương, Trung tâm 
đã áp dụng nhiều biện pháp và sáng kiến, theo đó, Trung tâm cấm nhân viên không được 
quăng, ném bưu gởi. Khi vận chuyển trong nội thành, bưu gởi phải được xếp trong các rổ 
nhựa lớn, thay vì dồn vào bao như trước, nhằm bảo quản bưu gởi tốt hơn, chuyển - phát nhanh 
hơn. Những bưu gởi dễ vỡ sẽ được xếp riêng, tách khỏi các loại hàng hóa khác. Những bưu 
gởi bị hư hại, móp méo sẽ được gia cố lại trước khi chuyển đi. Riêng hàng hóa bị hư hỏng sẽ 
giữ lại, thương lượng với khách hàng trước khi chuyển. Trung tâm luôn ưu tiên giải quyết 
ngay những trường hợp khách hàng khiếu nại và sẵn sàng đền bù, bồi thường theo yêu cầu 
khách hàng. 

Nói về hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Gia 
Bình cho biết, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hợp lý hóa hành trình; đồng thời, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác, vận chuyển để đáp ứng tối đa yêu cầu 
của khách hàng. 

HỒNG HÀ  



 

Nguồn: Báo Quảng Nam  

Ngày đăng: 13/09/2019 
Mục: Tin tức      

Bưu điện văn hóa xã Quế Lộc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

Sáng 13.9, Bưu điện tỉnh phối hợp với UBND xã Quế Lộc (Nông Sơn) tổ chức lễ khai trương 
thí điểm chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND xã 
sang Bưu điện văn hóa xã. 

 

Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Quế 
Lộc tại Bưu điện văn hóa xã. Ảnh: MINH THÔNG 

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã có chỉ đạo thí điểm 
chuyển bộ phận một cửa của 2 UBND huyện và 7 UBND xã sang bưu điện, nhằm đáp ứng 
công tác phục vụ tốt hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời đáp 
ứng yêu cầu theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 61; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường triển khai các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4; 
dịch vụ công trực tuyến kết hợp chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 



Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: MINH THÔNG 

Theo đề án thí điểm này, Bưu điện văn hóa xã sẽ cung cấp đầy các dịch vụ chuyển phát hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tất cả lĩnh vực cho người dân như: chi trả lương 
hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ bảo trợ xã hội, người có công… Đặc biệt, trong 
lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bao gồm cả lĩnh vực về đất 
đai...), Bưu điện văn hóa xã sẽ thu/nộp hộ người dân các khoản tiền thuế, phí, lệ phí (bao gồm 
các khoản thuế về đất đai). 



 

Nguồn: Báo Nhân đạo    

Ngày đăng: 11/09/2019 
Mục: Tin tức      

Hơn 57 nghìn địa chỉ nhân đạo được tiếp nhận trên hệ thống INHANDAO 

Từ tháng 3/2019 đến nay, Hệ thống INHANDAO đã tiếp nhận trên 57 nghìn địa chỉ nhân đạo 
của 63 tỉnh thành và nhận được sự vào cuộc rất tích cực, rất trách nhiệm của các bên liên 
quan. 

Chiều 13/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai hệ thống 
nhân đạo điện tử INHANDAO. Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Trung 
ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì Hội nghị. 

Tham dự hội nghị có ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin - Khoa học và 
Công nghệ Quốc gia, bà Vũ Thanh Xuân - Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ VNPost, ông 
Nguyễn Viết Châu - Giám đốc Trung tâm Sáng tạo số MB Bank, cùng lãnh đạo của 6 tỉnh, 
thành Hội Chữ thập đỏ tham dự. 

 

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
phát biểu khai mạc Hội nghị 

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích thông tin đến các ban đơn vị của Trung ương 
Hội, các tỉnh thành hội và các cơ quan liên quan để làm rõ ý nghĩa của hệ thống nhân đạo điện 
tử INHANDAO, những việc đã làm được trong những tháng qua và nhiệm vụ, trách nhiệm 
của các đơn vị thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các tỉnh, thành Hội trong quá 
trình xây dựng dự án để thống nhất cách hiểu để triển khai một cách thống nhất trên toàn 
quốc. 

"Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai chương trình "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 
một địa chỉ nhân đạo" từ năm 2008. Đến tháng 3/2019, khi tổng kết 10 năm chương trình, các 
cấp Hội đã khảo sát, lập hồ sơ trên 2,5 triệu địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó trợ giúp 
được 2,3 triệu địa chỉ, bằng cách phát hiện, thông qua Hội Chữ thập đỏ để giới thiệu đến các 
tổ chức. Mặc dù cách làm này đem lại hiệu quả, nhưng xuất hiện nhiều bất cập về tính nhanh, 
nhạy, kịp thời, tính minh bạch giữa việc nhà tài trợ giúp đỡ đến tay người nhận, và cả tính kết 
nối, tính lan toả trong cộng đồng còn nhiều hạn chế", Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Trung ương 
Hội cho biết. 



Chính vì vậy, theo ông Nguyễn Hải Anh, Trung ương Hội sẽ sớm xây dựng Ngân hàng nhân 
đạo điện tử, áp dụng công nghệ thông tin. Với cách làm mới dựa trên cơ sở từ bước thứ nhất: 
đội ngũ CTĐ các cấp phát hiện khảo sát, điều tra theo tiêu chí, tiêu chuẩn. Sau khi phát hiện 
sẽ xử lý thông tin về hoàn cảnh của địa chỉ đó và xác nhận. Bước tiếp theo sẽ chuyển thông 
tin đã được xác nhận lên hệ thống trực tuyến, từ đó các nhà tài trợ, các tổ chức cá nhân sử 
dụng công nghệ, tương tác, kết nối trên hệ thống và sẽ nhận hỗ trợ cho từng địa chỉ. Các tập 
thể, cá nhân sau khi đăng kí trên hệ thống sẽ tiến hành triển khai việc tiếp nhận hỗ trợ và xác 
nhận điều này. 

Ông Đặng Minh Tiến - Trưởng Ban Công tác xã hội Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Thường 
trực đề án INHANDAO cho biết: "Kết quả từ tháng 3/2019 đến nay, Hệ thống đã tiếp nhận 
trên 57 nghìn địa chỉ nhân đạo của 63 tỉnh thành và nhận được sự vào cuộc rất tích cực, rất 
trách nhiệm của các bên liên quan như Bưu điện Việt Nam, FPT... cùng các thành viên trong 
đề án này. Đến thời điểm này, hệ thống đã xử lý trên 16 nghìn địa chỉ nhân đạo có thể tương 
tác trên hệ thống và sẽ được cập nhật thường xuyên". 

Ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin - Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
phát biểu: "Chương trình ITRITHUC là một đề án lớn nhằm mục đích xây dựng nền tảng hệ 
thống dữ liệu trong nhiều lĩnh vực (y tế, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá, giáo dục...), tạo ra nền 
tảng dữ liệu phục vụ cho đời sống của người dân. Hệ thống INHANDAO là hệ thống triển 
khai nhanh nhất, tốc độ nhất. Mục đích của hệ thống INHANDAO hoàn toàn phù hợp với đề 
án ITRITHUC nói chung, chia sẻ thông tin dữ liệu, kết nối nguồn lực vào công nhân đạo". 

"Hệ thống đi vào hoạt động sẽ phục vụ và hỗ trợ nhiều cho đội ngũ làm công tác nhân đạo 
hiện nay, giúp cho đội ngũ yên tâm và tập trung vào công tác chuyên môn của mình. Hệ thống 
này sẽ giúp kết nối và huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực trong xã hội hiện nay, nhất là 
các nguồn lực ngoài xã hội để tạo ra cộng đồng lớn mạnh trong cả nước"- ông Đào Mạnh 
Thắng chia sẻ thêm. 

Đại diện Bưu điện Việt Nam, MB Bank cho biết rất vinh dự được tham gia đề án, và sẽ tiếp 
tục phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tại các địa phương để thực hiện những 
chương trình cụ thể và dành nguồn lực tốt nhất cho chương trình. 

 

Bà Vũ Thanh Xuân - Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ VNPost chia sẻ 

Đại diện của Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành cho biết, quá trình triển khai hệ thống 
INHANDAO tại địa phương khá thuận lợi, các địa chỉ nhân đạo đã được khảo sát và đưa lên 
hệ thống này sẽ giúp nhiều người biết đến, tiện lợi cho việc kiểm tra giám sát, truy cập, có thể 
tiếp cận nhiều đối tượng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số khó khăn thực tế như các nhà hảo 



tâm, các đơn vị chưa giúp đỡ một cách thường xuyên đối với những địa chỉ nhân đạo; vấn đề 
về con người khi các cấp xã, phường tinh giảm người chuyên trách về công tác Chữ thập đỏ; 
hay khó khăn về trang thiết bị công nghệ phục vụ cho công việc. 

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Hải Anh mong muốn các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác 
truyền thông, tạo sự lan tảo mạnh mẽ về hệ thống INHANDAO dưới nhiều hình thức khác 
nhau. 

Ông Nguyễn Hải Anh cũng đề nghị các tỉnh/thành Hội, các cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ tăng 
tính trách nhiệm tự giác, đăng kí người sử dụng để kết nối hệ thống này với các trang 
MXH giúp nhân rộng hệ thống; Tiếp tục rà soát và cập nhật nguồn thông tin cho hệ thống, 
phát hiện, giới thiệu địa chỉ nhân đạo mới, phát triển nhà tài trợ mới và hoạt động mới, phát 
hiện ra vấn đề cần thiết để kiến nghị với Trung ương Hội giúp phát triển tính năng mới, để ưu 
việt các tính năng trên hệ thống số. 

Đối với các ban, đơn vị của Trung ương Hội, có khoảng 50 nghìn địa chỉ nhân đạo chưa được 
xác minh và sẽ tiếp tục hoàn thành đến tháng 10, với mục tiêu 100 nghìn địa chỉ nhân đạo sẽ 
được tiếp nhận cho đến cuối năm. 

"Ban chỉ đạo đề án tiếp tục quan tâm, thực hiện, các bộ ngành có liên quan quan tâm, các tổ 
chức chính trị xã hội cùng biết để cùng tham gia vào hệ thống. Bưu điện Việt Nam VN Post 
vận chuyển hàng cứu trợ đến địa chỉ nhân đạo một cách tối ưu nhất, cạnh tranh nhất để đến 
với đúng địa chỉ, đúng với tinh thần nhân đạo, MB Bank tiếp tục cam kết đồng hành, để đưa 
INHANDAO là hệ thống đi đầu trên cả nước", ông Nguyễn Hải Anh mong muốn. 

Đức Long 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh  

Ngày đăng: 13/09/2019 
Mục: Chính trị       

Bộ tem bưu chính "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)" được phát hành đặc biệt vào ngày 
31/3/2020 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định bổ sung bộ tem bưu chính "Chiến thắng 
Bạch Đằng (1288)" vào Chương trình phát hành tem bưu chính năm 2020. 

Theo quyết định số 1480/QĐ-BTTTT ký ngày 12/09/2019, Bộ TT&TT sẽ bổ sung bộ tem bưu 
chính "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)", gồm 01 mẫu tem vào Chương trình phát hành tem 
bưu chính năm 2020 (Tem kỷ niệm). Bộ tem bưu chính này được phát hành đặc biệt vào ngày 
31/3/2020 tại Quảng Ninh. 

Đây là bộ tem bưu chính được Bộ TT&TT quyết định bổ sung vào Chương trình phát hành 
tem bưu chính năm 2020 trên cơ sở xem xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng 
Ninh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc đề xuất phát hành bộ tem bưu chính về Hưng 
Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn với Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 tại TX Quảng Yên. 

 

 


