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 “Thùng quỹ nhân đạo” - Việc làm ý nghĩa 

Nhằm tạo nguồn quỹ để chia sẻ, giúp đỡ thêm nhiều đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, tháng 6 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh khai 
trương mô hình “Thùng quỹ nhân đạo” tại 12 trụ sở Bưu cục trên địa bàn 12 huyện, 
thành phố để tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm, nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp vì 
người nghèo, người yếu thế. 

 
 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu điện huyện Mai Sơn khai trương “Thùng quỹ nhân 
đạo”. 

Ông Phùng Thế Hùng, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh chia sẻ: Để nhân dân và các nhà hảo tâm 
hiểu đúng, hiểu đủ về ý nghĩa của “Thùng quỹ nhân đạo”, Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo bưu điện 
12 huyện, thành phố tổ chức lễ ra quân, tuyên truyền bằng xe lưu động qua các tuyến đường 
tại địa phương. Với lượng người đến giao dịch khá đông, việc triển khai “Thùng quỹ nhân 
đạo” tại địa điểm bưu điện rất thuận lợi trong việc thu hút các nhà hảo tâm hưởng ứng tham 
gia ủng hộ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, chung tay vì cộng đồng. 

Bà Lê Thị Huệ, tổ 7, phường Tô Hiệu (Thành phố) đến giao dịch tại Bưu cục Trung tâm, vui 
vẻ nói: Hằng tháng, tôi đều đến Bưu cục Trung tâm đôi ba lần để gửi tiền, hay lĩnh lương. 
Hưởng cuộc sống an nhàn tuổi già, nhưng tôi biết trong xã hội vẫn còn nhiều người khó khăn, 
nhiều học sinh vì gia đình nghèo mà không thể đến trường hoặc không thể chữa bệnh... Được 
biết ý nghĩa về “Thùng quỹ nhân đạo” đặt tại đây, tôi rất đồng tình ủng hộ. Hôm nay, tôi đã rủ 
thêm vài người trong tổ hưu trí đến để tham gia đóng góp một phần lương hưu nhằm xây 
dựng quỹ. Tuy số tiền ít ỏi nhưng thể hiện tấm lòng của chúng tôi dành cho người nghèo, tôi 
sẽ tích cực vận động nhiều người tham gia đóng góp, chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ 
nhiều mảnh đời, nhiều học sinh nghèo. 

“Thùng quỹ nhân đạo” là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa được Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh triển khai trong Tháng nhân đạo năm 2019, được đông đảo cán bộ, công nhân 
viên, người lao động ngành Bưu điện và những người đến giao dịch hưởng ứng tích cực, bước 
đầu tạo ra phong trào tương thân, tương ái chăm lo cho người nghèo. Đồng chí Cầm Thị 



Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Ngoài việc triển khai “Thùng quỹ nhân đạo”, 
Tháng nhân đạo năm 2019 còn được các ban, ngành, các nhà hảo tâm nhiệt tình hưởng ứng 
chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội. Kết quả, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tổ 
chức tư vấn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tại huyện Sốp Cộp, Sông Mã cho 1.619 đối 
tượng với số tiền là 220 triệu đồng. Các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 1 tỷ 863 
triệu đồng cho 72 gia đình khó khăn tại huyện Mai Sơn,Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên, Mường 
La làm "Nhà Chữ thập đỏ” và sửa chữa 7 ngôi nhà tại huyện Bắc Yên; xây dựng 13 phòng 
học, 2 nhà công vụ, 3 nhà vệ sinh tại huyện Sông Mã, Mai Sơn, tổng trị giá 1 tỷ 890 triệu 
đồng. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức "Hội chợ 
nhân đạo" cho nhân dân xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tặng 225 suất quà cho các hộ gia 
đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 80 triệu đồng; thăm và tặng quà 
2.482 đối tượng, trong đó tặng 140 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, 20 suất quà 
cho bệnh nhân nhi, 20 suất quà cho người cao tuổi... trị giá 1 tỷ 394 triệu đồng. 

Gây dựng quỹ để triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện là một trong những hoạt động 
trọng tâm được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai trong thời gian qua. Thời gian tới, Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh tiếp tục tuyên truyền nhằm thu hút sự hưởng ứng tích cực của  nhân dân, các đơn 
vị và doanh nghiệp. Đặc biệt, công tác vận động xây dựng quỹ được triển khai dưới nhiều 
hình thức phù hợp với điều kiện kinh tế của từng đối tượng trong xã hội, phối hợp với các địa 
phương, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn... mở các “Thùng quỹ nhân đạo”, tăng sức 
lan tỏa về ý nghĩa và việc làm thiết thực dành cho người nghèo từ những việc làm nhỏ của 
cộng đồng. 
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Hà Nội: Thêm 39.365 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình  
qua Bưu điện 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đại lý Bưu điện trên địa bàn Hà Nội đã khai thác thêm 
35.170 người tham gia BHYT hộ gia đình và 4.195 người tham gia BHXH tự nguyện. 
Đây là con số được đưa ra trong Hội nghị đánh giá công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, do BHXH và Bưu điện Hà Nội phối hợp 
tổ chức. 

Theo ông Nguyễn Đức Hòa- Giám đốc BHXH Hà Nội, ngay từ đầu năm, BHXH Hà Nội đã 
căn cứ vào chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện do BHXH Việt Nam giao, để tham 
mưu cho UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo. Theo đó, BHXH Hà Nội phối hợp Bưu 
điện tổ chức 403 hội nghị tuyên truyền trực tiếp, thu hút trên 14.000 người tham dự. Thông 
qua hội nghị, đã truyền tải những nội dung thiết thực về chế độ, chính sách BHXH, BHYT 
cũng như giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi và trách 
nhiệm khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

 

Song song với đó, BHXH Hà Nội cũng liên tục đào tạo và tái đào tạo, sát hạch và cấp thẻ đại 
lý thu cho nhân viên Bưu điện; cập nhật thông tin chế độ chính sách, nâng cao kỹ năng giao 
tiếp và nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các đại lý thu. Trong khi đó, 
phía Bưu điện đã tăng thêm số người cho đại lý thu; giao kế hoạch cho từng nhân viên và phát 
động chương trình thi đua phát triển người tham gia theo từng quý. Nhờ vậy, trong 6 tháng 
đầu năm 2019, hệ thống đại lý thu của Bưu điện đã phát triển được 35.170 người tham gia 
mới BHYT hộ gia đình và 4.195 người tham gia mới BHXH tự nguyện- con số cao nhất từ 
trước đến nay. 

Ông Nguyễn Hùng Sơn- Giám đốc Bưu điện Hà Nội cũng phấn khởi cho biết về sự đổi mới, 
hiện đại hóa trong công tác chi trả và quản lý người hưởng. Đó là, từ tháng 12/2018, phía Bưu 
điện đã trang bị đầy đủ máy tính, camera chụp hình, đầu đọc thẻ mạng internet, cấp thẻ chi 
trả, nên toàn bộ thông tin, hình ảnh của người hưởng, người được ủy quyền lĩnh tiền đã được 
cập nhật vào hệ thống dữ liệu Bưu điện. Sự đổi mới này đã góp phần nâng cao chất lượng 
công tác chi trả, giảm bớt thời gian, TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận 
lương hưu và các chế độ BHXH, BH thất nghiệp. 



Trong 6 tháng qua, Bưu điện Hà Nội đã thực hiện đúng quy trình, quy định chi trả của BHXH 
Việt Nam, đảm bảo chi trả kịp thời, chính xác, đúng đối tượng. Tổng số chi trả lương hưu và 
các chế độ BHXH hàng tháng với số tiền 15.093 tỉ đồng/558.220 người hưởng; chi trả chế độ 
BHXH một lần qua hệ thống Bưu điện với số tiền 521,77 tỉ đồng/15.322 người hưởng; chi trả 
trợ cấp thất nghiệp với số tiền 389,7 tỉ đồng/97.926 lượt người hưởng… 

“Tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn một số điểm chi trả tại các điểm Bưu cục, điểm Bưu điện- Văn 
hóa xã còn chật hẹp; thời gian chi trả tại một số điểm ngắn, chưa thuận lợi cho người hưởng; 
công tác rà soát thông tin người hưởng tại địa bàn chưa đầy đủ, đặc biệt là người hưởng lương 
hưu qua tài khoản ATM; tại một số xã, phường, thị trấn chưa bố trí đủ điểm thu, nhất là tại 
các quận trung tâm thành phố; kỹ năng tư vấn, tuyên truyền vận động của một số nhân viên 
đại lý chưa chuyên nghiệp, chưa thuyết phục, khiến người dân chưa thực sự tin tưởng, nhiệt 
tình tham gia BHXH, BHYT”- ông Nguyễn Hùng Sơn chia sẻ. 

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, BHXH và Bưu điện Hà Nội đã thống nhất phải bám sát 
và thực hiện đúng quy trình, quy định chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đảm 
bảo chi trả an toàn, kịp thời, thuận tiện nhất cho người hưởng. Bên cạnh đó, phối hợp tăng 
cường tiếp cận tuyên truyền bằng nhiều phương pháp, như: Tư vấn thông qua đầu mối Tổ 
trưởng Tổ dân phố, Chủ tịch các Hiệp hội, tại các tòa nhà chung cư, trung tâm dịch vụ việc 
làm, làng nghề, hợp tác xã hoặc các hội nghị đối thoại trực tiếp… nhằm tăng tỉ lệ người tham 
gia BHXH, BHYT. Đồng thời, khuyến khích người hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp 
nhận lương qua tài khoản ngân hàng, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2021 có 50% số người 
nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Bên cạnh đó, Bưu điện sẽ tiếp tục bổ sung nhân lực, cơ sở vật 
chất tại các điểm chi trả, tăng cường quản lý người hưởng; phối hợp chặt chẽ trong công tác 
chuyển phát hồ sơ, TTHC, trả sổ BHXH đến tận tay NLĐ, chuyển phát Mẫu C12-TS, C13-TS 
đến đơn vị SDLĐ và phối hợp thực hiện tốt trong công tác nhập dữ liệu hộ gia đình... 

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đức Hòa- Giám đốc BHXH Hà Nội đã trao Cờ Thi đua của 
BHXH Việt Nam và Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho những đơn vị hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. 

Thảo Linh 
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Gia Lai đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Tính đến thời điểm này, Gia Lai có 1.429 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến, trong đó có 329 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 127 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 được tích hợp tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  

Hiện đã có 13 sở, ngành của tỉnh ban hành danh mục các thủ tục hành chính ( chỉ tiếp nhận 
qua mạng để giải quyết) nhằm từng bước đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh…Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đang tăng cường hướng 
dẫn, tuyên truyền, phối hợp với mạng lưới bưu chính, viễn thông, ngân hàng để hỗ trợ người 
dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính  qua dịch vụ bưu chính công ích đến tận tay người dân. 



 

Nguồn: Báo Long An  
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Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An: Tỷ lệ hài lòng của người dân trên 
98% 

Sáng 05/7, Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị 
cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2019. 

 

Đại biểu dự hội nghị 

6 tháng đầu năm, TTPVHCC có tổng hồ sơ tiếp nhận của 19 sở, ngành là 44.855 hồ sơ, trong 
đó tồn kỳ trước 2.381 hồ sơ và mới tiếp nhận 42.474 hồ sơ. Số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả 
kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 8.195 hồ sơ, chiếm 18,27% trong tổng số hồ sơ tiếp 
nhận; số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến là 779 hồ sơ, chiếm 1,74% 
trong tổng số hồ sơ tiếp nhận; số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trên phần mềm của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư là 1.111 hồ sơ; số lượng hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm của Bộ Giao thông - 
Vận tải là 5.629 hồ sơ.   

Số lượng hồ sơ đã giải quyết 41.111 hồ sơ, trong đó trước hạn 16.110 hồ sơ, chiếm 39,19%; 
đúng hạn 24.885 hồ sơ, chiếm 60,53%; quá hạn 116 hồ sơ, chiếm 0,28%. Tổng phí, lệ phí đã 
thu của 19 sở, ngành là trên 8,48 tỉ đồng 

TTPVHCC nhận được 1.645 lượt đánh giá đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả. Trong đó, 
hài lòng là 1.614 lượt, chiếm 98,12%; bình thường 16 lượt, chiến 0,97%; không hài lòng 15 
lượt, chiếm 0,91%. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Cổng thông tin điện tử thực hiện, biên 
tập và đăng tải 1.876 tin bài; biên dịch 102 tin bài tiếng Anh về các hoạt động của tỉnh.  

6 tháng cuối năm, TTPVHCC tiếp tục kiện toàn, hoạt động sau khi hợp nhất; phối hợp các sở, 
ngành có thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại TTPVHCC; tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết 
trước hạn và đúng hạn, hạn chế tối đa tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn; tổ chức lớp bồi dưỡng 
nâng cao kỹ năng giao tiếp với khách hàng cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận và trả 
kết quả tại TTPVHCC cấp  tỉnh và TTHCC cấp huyện,... 

Tại hội nghị, TTPVHCC cũng thông qua Dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế Chi tiêu nội 
bộ của TTPVHCC tỉnh Long An./.  



 

Nguồn: Báo Chính phủ   

Ngày đăng: 05/07/2019 
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Quảng Ninh chính thức tiếp nhận và trả thủ tục hành chính tại nhà 

Từ ngày 8/7, thay vì phải đến trung tâm hành chính công thị xã, hoặc đến bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường, người dân phường Mạo Khê có thể sử dụng 
dịch vụ bưu chính công ích để đề nghị nhân viên bưu điện đến tận nhà tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả thủ tục hành chính. 

 

Nhân viên Bưu điện TX Đông Triều hướng dẫn người dân đăng ký nhận hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Mạo Khê. Ảnh: Báo 

Quảng Ninh 

Phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều) là địa phương đầu tiên trong tỉnh Quảng Ninh thực hiện 
việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà riêng của công dân. 

Giai đoạn đầu, Bưu điện thị xã Đông Triều sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của 37 thủ tục 
hành chính công (cấp huyện và phường) tới tận nhà riêng cho người dân trên địa bàn phường 
Mạo Khê. 

Sau thí điểm tại phường Mạo Khê, Bưu điện thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai tại xã Hồng 
Thái Đông. 

Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà riêng của công dân là một trong những 
giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công của thị xã Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh nói chung. 

Theo kết quả công bố tháng 5/2019 vừa qua của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính 
phủ về chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (PAR INDEX), tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu 
các tỉnh, thành phố cả nước với tổng số điểm 89,06. Đây là năm thứ hai liên tiếp Quảng Ninh 
dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính, khẳng định nỗ lực, sáng tạo của tỉnh trong 



thực hiện cải cách hành chính, xây dựng bộ máy minh bạch, phục vụ người dân, doanh 
nghiệp. 

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 
2018 và cũng là năm thứ hai liên tiếp Quảng Ninh đứng đầu về bảng xếp hạng cạnh tranh cấp 
quốc gia này./. 

 


