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Đã có bản đồ dịch cúm Corona 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa cung cấp nền tảng bản đồ để giúp người dân tìm kiếm 
các điểm tiếp nhận thông tin, các điểm hỗ trợ về dịch bệnh viêm phổi do virus Corona chủng 
mới trên toàn quốc. 

 

Bưu điện ra mắt trang cung cấp thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona 

Cổng thông tin chính thức về dịch virus Corona-nCoV có địa chỉ https://ncov.moh.gov.vn. 
Cổng thông tin cập nhật thường xuyên các thông tin về số ca nhiễm bệnh, số người tử vong, 
số người nghi nhiễm và bình phục tại các tỉnh thành ở Việt Nam; tại tâm dịch là Trung Quốc 
và các nước trên thế giới - với nguồn dữ liệu chính thức từ Bộ Y tế Việt Nam. Đây là nơi 
người cập nhật nhanh các chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch 
bệnh. 

Cổng thông tin cũng cung cấp các mục thông tin hỗ trợ, khuyến cáo người dân. Mục tìm kiếm 
hỗ trợ sử dụng tiện ích bản đồ VMAP.vn để cập nhật các thông tin về các bệnh viện, các địa 
điểm, cơ sở y tế tại Việt Nam tham gia hỗ trợ người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. 

Trước đó (vào đầu tháng 2), Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) 
ký ban hành chỉ thị về việc tạm dừng chấp nhận, vận chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế 
dùng cho việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra. Điều 
này nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trong nước, các nguồn cung cấp trang thiết bị vật 
tư y tế, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho người dân phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe trước dịch 
bệnh. Bưu điện Việt Nam tạm dừng việc thu gom, chấp nhận, vận chuyển, gửi chuyển phát ra 
nước ngoài các mặt hàng là trang thiết bị y tế như khẩu trang, nước sát trùng, găng tay y tế 
dùng cho việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng Virus Corona. 

Gần đây, Tổng công ty Bưu điện đã liên tục có những công văn chỉ đạo phòng chống dịch 
cúm Corona đến khách hàng và cán bộ công nhân viên. Cụ thể, Bưu điện Việt Nam ban hành 
phương án trang bị bảo hộ sức khỏe cho người lao động. Tổng công ty yêu cầu các đơn vị 
mua tập trung khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thuê phun thuốc khử trùng tại đơn vị (nếu 
cần)… hoặc chi tiền mặt cho người lao động chủ động mua thiết bị để phòng chống dịch. Mức 
chi là 100.000 đồng/người. 

 



 

Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 10/02/2020 
Mục: Xã hội 

Lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện đến người dân 

Trong năm qua, BHXH tỉnh đã phối hợp với hệ thống Đại lý Bưu điện cùng với các cấp, 
các ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động để phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện. 

Từ đó, góp phần lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. Tính đến ngày 31-12-
2019, số người tham gia BHXH tự nguyện trong toàn tỉnh là 6.688 người, tăng 3.448 người, 
tăng 206% so với năm 2018, đạt 106,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.  

 

BHXH tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ xã Hòa An (Chiêm Hóa) tổ chức tuyên truyền BHXH 
cho hội viên và nhân dân xã. 

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu với Ban Cán 
sự Đảng UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo phát triển đối tượng 
tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện; ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, 
đơn vị, UBND các huyện trong việc tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp vận động người 
dân tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mới năm 2019 cho BHXH các huyện; lựa chọn, xây 
dựng kế hoạch tổ chức truyền thông từng tháng, tại từng địa phương cụ thể. Bên cạnh đó, vận 
động tới từng hộ gia đình với mục đích đến từng nhà, ngõ, xóm, thôn, bản, tổ dân phố tuyên 
truyền cho người dân về BHXH tự nguyện. Ngành cũng phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Tỉnh đoàn trong việc tuyên truyền chính sách 
BHXH, BHYT đến tất cả các đoàn viên, hội viên. 

Ông Chẩu Văn Dương, Phó Giám đốc BHXH huyện Lâm Bình cho biết, đời sống của người 
dân trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn. Vì vậy, để triển khai chính sách BHXH tự 
nguyện, ngay đầu năm BHXH huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện và UBND các xã tổ 
chức hội nghị tuyên truyền tại các địa bàn dân cư ở địa phương. Trong năm 2019, BHXH 
huyện đã phối hợp tổ chức được 8 hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện ở 7 xã. Kết quả, 



năm 2019 toàn huyện có 289 người tham gia BHXH tự nguyện với tổng số tiền trên 509 triệu 
đồng.  

Anh Phùng Đình Hưng, tổ 2, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) nói, hàng tháng anh có 
thu nhập gần 6 triệu đồng từ việc sửa chữa tivi, loa đài, nhưng vẫn quyết định trích ra 700 
nghìn đồng/tháng để tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2016 đến nay. Số tiền còn lại, anh 
tính toán chi tiêu, tằn tiện cùng vợ lo cho 2 con. Như vậy, nếu không may bị bệnh cũng giảm 
bớt gánh nặng cho gia đình, vợ con.  

Trong năm 2019, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 187 hội nghị phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. Kết quả: Có 2.804 
người tham gia/8.921 người tham dự hội nghị, đạt tỷ lệ 31,34%. Qua đó, người dân được giải 
đáp những thắc mắc về chính sách BHXH tự nguyện, hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia, 
cấp sổ BHXH... 

Chị Nguyễn Thị Phương, thôn Phú Sơn, xã Phú Lương (Sơn Dương) cho biết, sau khi được 
tham dự buổi tuyên truyền về BHXH tự nguyện do BHXH huyện phối hợp với Bưu điện 
huyện tổ chức tại xã, chị đã hiểu và biết được quyền lợi của mình khi tham gia BHXH tự 
nguyện như thế nào. Vì vậy, chị đã bàn với chồng cùng tham gia BHXH tự nguyện, với mức 
đóng gần 640 nghìn đồng/tháng, trong đó được Nhà nước hỗ trợ 10%. Mỗi ngày vợ chồng chị 
tiết kiệm khoảng 20 nghìn đồng để đóng BHXH tự nguyện khi đến tuổi hưu trí sẽ được hưởng 
lương hưu không phải phiền hà con, cháu.  

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn phối hợp với Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh thực 
hiện 872 buổi tuyên truyền chế độ,  chính sách BHXH, BHYT tại các thôn, bản trên địa bàn 
toàn tỉnh với 214.610 lượt người tham gia. Đồng thời, tổng hợp, cung cấp tin bài cho Đài Phát 
thanh và Truyền hình, Báo Tuyên Quang tỉnh để đưa tin tuyên truyền chế độ, chính sách 
BHXH, BHYT và BHTN; duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh; Trang 
Fanpage BHXH tỉnh. Trong năm qua, đã đưa 365 tin phản ánh các hoạt động của BHXH tỉnh 
và BHXH các huyện; trả lời 75 câu hỏi trên chuyên mục hỏi đáp chế độ, hỏi đáp nghiệp vụ; 
đảm bảo kịp thời, đúng quy định… 

Nhờ việc tuyên truyền, vận động và sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt sự phối 
hợp của cơ quan BHXH và Bưu điện, chính sách BHXH tự nguyện đã thực sự lan tỏa đến 
đông đảo người dân. Từ đó, ngày càng tăng tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyên trên địa 
bàn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.  

Bài, ảnh: Minh Thủy 

 



 

Nguồn: CCHC. Sóc Trăng 

Ngày đăng: 10/02/2020 
Mục: Tin tức 

Không khí ngày làm việc đầu năm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 
chính thị xã Vĩnh Châu 

Khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 30/1/2020 (nhằm ngày mùng 6 
tháng Giêng) các cơ quan, đơn vị ở thị xã Vĩnh Châu đã bắt đầu làm việc trở lại với 
không khí khẩn trương, nghiêm túc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cho năm mới nhiều 
thắng lợi 

Đặc biệt là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thị xã, ngay trong buổi 
sáng ngày làm việc đầu tiên, tất cả cán bộ, công chức, viên chức bộ phận một cửa đã có mặt 
sớm và đầy đủ để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính với khí thế háo hức, phấn 
khởi, mọi tổ chức, cá nhân đến giao dịch đều được tiếp đón chu đáo. 

 

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 
hành chính liên hệ giao dịch khá đông 

Ngày đầu tiên của năm mới, người dân đến liên hệ giao dịch khá đông, với các thủ tục như: 
đăng ký bảo hiểm y tế, cấp mới chứng minh nhân dân, đăng ký kết hôn, điều chỉnh các thông 
tin sai lệch...Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, ngày làm việc đầu tiên của năm mới, 
đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã đã đến trực tiếp chỉ 
đạo và theo dõi sát công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; Thượng tá Nguyễn 
Văn Điền - Phó Trưởng Công an thị xã, trực tiếp hướng dẫn người dân các thủ tục về cấp mới, 
cấp đổi giấy chứng minh nhân dân. Các thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ và công 
khai tại bảng niêm yết trước sảnh chờ để người dân tiện theo dõi và tra cứu. Tại bàn hướng 
dẫn, có các nhân viên của Bưu điện thị xã hỗ trợ người dân viết hộ các hồ sơ thủ tục và hướng 
dẫn người dân đăng ký trả kết quả tại nhà qua đường bưu điện. 

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, trong tuần đầu tiên của năm mới, Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thị xã sẽ làm việc xuyên suốt không nghỉ trưa và khi 
cần thiết sẽ làm việc cả Thứ 7 và Chủ Nhật. Tại mỗi khu vực hồ sơ đều có cán bộ tiếp nhận và 
ân cần hướng dẫn người dân các thủ tục, trình tự hồ sơ và viết hộ tờ khai thông tin khi người 



dân cần hỗ trợ. Các thủ tục được thực hiện khoa học, công khai, minh bạch và nhanh chóng, 
tạo được sự hài lòng cho nhân dân. 

Bà Lâm Nguyệt Nga - Ngụ Khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, Thị xã Vĩnh Châu, phấn 
khởi cho biết: Mình đến Tổ 1 cửa để làm giấy chứng minh cho 2 đứa cháu, thấy đến đây các 
cán bộ, nhân viên ở đây tiếp dân rất đàng hoàng, lịch sự và hướng dẫn rất kĩ càng, thấy nhanh 
gọn hơn so với lúc trước. Trước đây mình đi làm giấy chứng minh thì hai, ba ngày mới lấy 
được, còn bây giờ thì rất là nhanh, gọn, tiện cho người dân, thấy rất là hài lòng. 

 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên - Phó chủ tịch thường trực UBND thị xã đến trực tiếp chỉ đạo và 
theo dõi sát công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho nhân dân 

Ngày làm việc đầu xuân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của thị xã 
Vĩnh Châu với không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, qua đó đã có tổng số 
246 thủ tục hành chính các loại được tiếp nhận, và giải quyết khẩn được 11 hồ sơ liên quan về 
bảo hiểm y tế và hộ tịch cho người dân cần để đi làm ăn xa, còn lại 235 hồ sơ đang trong hạn 
giải quyết. Ngoài ra, còn trả 32 hồ sơ đến hẹn cho người dân và Bưu điện thị xã cũng tiếp 
nhận gửi 93 hồ sơ về tận nhà cho người dân. Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao của 
Ủy ban nhân dân thị xã, cùng tinh thần làm việc tích cực, của đội ngũ cán bộ, công chức tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thị xã, với mong muốn trong năm mới 
2020 thị xã Vĩnh Châu tiếp tục đổi mới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, góp phần vào 
công tác cải cách hành chính chung ở địa phương./. 

 



 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 10/02/2020 
Mục: Tin tức 

Chấp nhận vận chuyển ra nước ngoài trang thiết bị y tế phòng, chống dịch nCoV  
vì mục đích nhân đạo 

Nhằm hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân các quốc gia trong việc phòng, chống dịch viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, ngày 06/2/2020, Bộ TT&TT 
đã ra thông báo về việc chấp nhận vận chuyển ra nước ngoài các trang thiết bị y tế dùng 
cho việc phòng, chồng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vius Corona gây ra vì 
mục đích nhân đạo. 

Theo đó, các doanh nghiệp bưu chính được chấp nhận, vận chuyển ra nước ngoài các trang 
thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vius Corona gây ra 
(khẩu trang y tế, nước sát trùng, gang tay y tế) vì mục đích nhân đạo thông qua Trung ương 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi ra nước ngoài các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vius Corona gây ra (khẩu trang y tế, nước sát trùng, 
gang tay y tế) vì mục đích nhân đạo qua đường bưu chính đều thông qua Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Để đảm bảo việc chấp nhận, vận chuyển các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng vius Corona gây ra (khẩu trang y tế, nước sát trùng, gang 
tay y tế) ra nước ngoài đúng mục đích nhân đạo, các doanh nghiệp bưu chính phải có văn bản 
của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trong đó ghi rõ thông tin về loại hàng gửi, số lượng, tên, địa chỉ tổ chức 
nhận và các thông tin liên quan khác liên quan đến việc gửi hàng vì mục đích nhân đạo. 

Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, các tổ chức, cá 
nhân quán triệt và triển khai thực hiện./. 

 



 

Nguồn: VTV9  

Ngày đăng: 09/02/2020 
Mục: BHXH 

Khám phá bưu điện trăm năm tuổi 

Không chỉ là nét kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phong cách châu Âu và nét trang trí châu 
Á, Bưu điện TP.HCM còn mang trong mình nhiều giá trị văn hóa, lịch sử quý giá. 

 

Có lẽ không gian có phần yên tĩnh tại Bưu điện TP.HCM sẽ khiến nhiều người cảm thấy bỡ 
ngỡ, thế nhưng với những giao dịch viên tại đây thì không khí này lại quá đỗi quen thuộc. 
Sáng nào, trước giờ mở cửa từ 15 - 20 phút thì các anh, chị giao dịch viên cũng phải có mặt 
để chuẩn bị cho ngày làm việc mới của mình. 

Nếu như công việc giao dịch viên tại Bưu điện TP.HCM đa số là nữ, thì công việc bưu tá lại 
100% là nam. Mỗi ngày, sẽ có 40 anh bưu tá làm việc. Ngay từ sáng sớm, các anh bưu tá đã 
bắt tay vào công việc một cách khẩn trương và hối hả để làm sao có thể nhanh chóng vận 
chuyển bưu phẩm an toàn đến tay khách hàng. 

Một hình ảnh khác cũng dễ bắt gặp tại Bưu điện TP.HCM là vào mỗi buổi sáng có rất đông 
người dân đã đến nơi đây để chụp hình với công trình này. 

Ngoài cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông, Bưu điện TP.HCM còn là một điểm tham 
qua du lịch nổi tiếng tại thành phố, đón tiếp rất nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước. 
Không chỉ là một công trình di tích mà nơi đây còn là một biểu tượng đầy tự hào của người 
dân TP.HCM. 

 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 09/02/2020 
Mục: Xã hội 

Nhiều mô hình mới trong hoạt động nhân đạo 

Cùng với việc duy trì các mô hình từ thiện nhân đạo đang phát huy hiệu quả, Hội Chữ 
thập đỏ các cấp trong tỉnh còn thực hiện nhiều mô hình, cách làm mới. 

 

Bưu điện tỉnh tổ chức đóng góp ủng hộ vào thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện tỉnh.  
Ảnh: Thanh Tiên 

Những mô hình nhân đạo này đã, đang và sẽ góp phần giúp đỡ ngày càng thiết thực hơn đối 
với người dân khó khăn. 

* Thêm mô hình mới 

Một trong những mô hình mới đang được Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai thực hiện là bán 
hàng theo thời vụ để gây quỹ và bán hàng giúp đỡ nông dân gặp khó khăn về đầu ra nông sản. 
Theo bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tùy theo điều kiện thực tế ở 
từng nơi mà mô hình này được triển khai với những mức độ khác nhau. Các cấp Hội sẽ tìm 
hiểu nhu cầu thị trường để bán các mặt hàng theo thời vụ, bán nông sản giúp nông dân giảm 
thiểu rủi ro do mất giá… Số tiền lời có được sẽ nộp vào quỹ Hội của từng đơn vị để từ đó sử 
dụng vào các hoạt động do Hội tổ chức. Năm 2019, bằng việc bán các mặt hàng theo thời vụ, 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thu được số tiền trên 22 triệu đồng. 

Cùng với bán hàng gây quỹ, bán hàng giúp nông dân, một mô hình từ thiện nhân đạo mới vừa 
được triển khai tại Đồng Nai là đặt thùng quỹ nhân đạo tại bưu điện các huyện, thành phố. Bà 
Dương Thị Việt Hương, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai cho biết, mô hình này được 
Bưu điện tỉnh phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện từ tháng 5-2019. Đến nay đã có 
11 thùng quỹ nhân đạo tại bưu điện các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa nhằm gây 
quỹ giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật gặp hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, nhân viên hệ 
thống bưu điện gặp khó khăn đột xuất... 

Theo kế hoạch thì từ 3-6 tháng, 2 đơn vị sẽ mở thùng quỹ, sau đó kiểm đếm rồi bàn giao cho 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh sử dụng hỗ trợ cho người khó khăn. Trong năm 2020, mô hình này sẽ 
tiếp tục được Bưu điện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện. Đặc biệt, ngoài đóng góp của 
khách hàng, người dân, Bưu điện tỉnh sẽ vận động cán bộ, nhân viên hệ thống bưu điện các 
cấp tham gia đóng góp cho thùng quỹ để ủng hộ chương trình hoạt động nhân đạo. 



Từ năm 2019, Hội Chữ thập đỏ TP.Long Khánh cũng triển khai mô hình thùng từ thiện. 
Những thùng từ thiện được đặt ở các quán ăn có lượng khách đông, trụ sở UBND các xã, 
phường. Tại các phường Xuân Thanh, Xuân Bình, Suối Tre, Xuân Hòa… mô hình này đang 
được người dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Ngoài ra, thành phố cũng đang thực hiện mô hình 
mượn ruộng đất người dân bỏ không canh tác để cho hộ nghèo có nhu cầu sử dụng trồng trọt, 
chăn nuôi. Bước đầu đã có nhiều chủ đất đồng ý để cho người nghèo, người khó khăn mượn 
đất để canh tác. 

* Cải tiến cách làm cũ 

Bà Lê Hồng Thúy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Long Khánh cho biết, các cấp Hội trên địa 
bàn thành phố đang nâng chất lượng mô hình từ thiện cây - con nhân đạo. Với mô hình này, 
những gia đình có vườn cây lớn và chăn nuôi nhiều sẽ để dành riêng số tiền thu hoạch được từ 
việc bán nông sản để hỗ trợ cho hộ nghèo. 

Riêng tại huyện Long Thành, theo bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 
huyện, sau nhiều năm gián đoạn bởi những lý do khác nhau, đầu năm 2020, Hội đã thực hiện 
lại mô hình đội bệnh khám cấp thuốc miễn phí. Với mô hình này, Hội Chữ thập đỏ huyện 
Long Thành vận động các y, bác sĩ đã nghỉ hưu làm lực lượng nòng cốt, kết hợp với các y, 
bác sĩ trẻ tình nguyện tổ chức khám bệnh, tư vấn điều trị cho người dân. Ngoài ra, Hội Chữ 
thập đỏ huyện Long Thành cũng tiến hành vận động mạnh thường quân ủng hộ kinh phí cho 
hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân. 

Một mô hình từ thiện nhân đạo khác cũng đang được cải tiến để phù hợp với thực tế cuộc 
sống là mô hình ngân hàng bò. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cho biết, 
sau thời gian dài thực hiện, mô hình ngân hàng bò đã bộc lộ nhiều yếu tố không còn phù hợp 
như: người được nhận bò không có điều kiện để chăm sóc, tìm kiếm nguồn thức ăn cho vật 
nuôi mà phải thuê mướn người chăn nuôi… Từ thực tế đó, hiện nay Hội Chữ thập đỏ huyện, 
xã, phường đang chuyển nguồn kinh phí của mô hình ngân hàng bò sang hỗ trợ cho người dân 
cây, con giống khác phù hợp với điều kiện của họ. Hiện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đang tìm hiểu, 
lắng nghe ý kiến từ các huyện, thành phố để sớm có sự đánh giá, điều chỉnh đối với mô hình 
này trong thời gian tới. 

Năm 2020, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đặt mục tiêu vận động được 180 tỷ đồng cho 
hoạt động trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trao học bổng cho học sinh nghèo… 

Võ Tuyên 



 

Nguồn: Tin mới 24 

Ngày đăng: 09/02/2020 
Mục: Sức khỏe 

Cổng thông tin của Bộ Y tế về dịch nCoV đạt lượt truy cập lớn ngay khi ra mắt 

Trang tin https://ncov.moh.gov.vn/ đã có 35.000 user với 75.000 pageview, theo số liệu tính 
tới hết 8/2 - cũng là ngày ra mắt chính thức. 

Mọi thông tin về virus corona click tại đây 

Sau một ngày đưa vào vận hành, trang tin điện tử về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của virus corona gây ra (nCoV) trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế có tên 
miền https://ncov.moh.gov.vn/ đã có 35.000 người dùng (user) với 75.000 lượt xem 
(pageview). 

Ở thời điểm cao nhất, trang https://ncov.moh.gov.vn/ thu hút 1.500 concurrent user (CCU- số 
người truy cập, hoạt động trên web cùng thời điểm). 

Thời điểm đầu giờ sáng 9/2, CCU của trang cũng gấp đôi CCU cùng thời điểm ngày hôm qua. 

Những người quản lý trang tin https://ncov.moh.gov.vn/ kỳ vọng sau một ngày hoạt động, 
tổng page view có được cuả trang thông tin này sẽ tăng gấp đôi, trở thành nguồn tin cậy số 1 
đối với nhân dân trong cuộc chiến với dịch bệnh do nCoV gây ra. 

 

Trang tin được thiết kế giao diện hướng đến người truy cập với 07 mục chính: Trang chủ hiển 
thị bảng biểu cập nhật tình hình, Thông tin chỉ đạo, Điều cần biết, Khuyến cáo, Hỗ trợ trong 

ngành, Hỗ trợ người dân và Tin tức. 

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trang tin điện tử https://ncov.moh.gov.vn/ và app 
(ứng dụng) thông tin về dịch bệnh nCoV có tên là SỨC KHỎE VIỆT NAM vừa được Bộ Y tế 
ra mắt hôm qua, 8/2. 

Hai kênh thông tin mới này nhằm giúp người dân nắm bắt tình hình dịch bệnh và trang bị kiến 
thức phòng chống dịch bệnh thông qua các hướng dẫn, khuyến cáo từ cơ quan y tế có chuyên 
môn để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 

Việc ra mắt trang tin điện tử và app thông tin chính thức về dịch bệnh nCoV là thể hiện sự 
quyết tâm của Bộ Y tế và các đơn vị phối hợp thực hiện để tăng cường công tác truyền thông 
phòng chống dịch bệnh nCoV theo sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ. 



Các kênh thông tin này được kỳ vọng góp phần đem lại nguồn thông tin chính xác, tổng hợp, 
đa dạng và trợ giúp cho người dân cũng như đội ngũ cán bộ y bác sỹ và nhân viên y tế trong 
ngành Y tế có thể chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh nCoV, đẩy lùi các trang 
thông tin giả mạo, những tin đồn, tin giả không có cơ sở gây hoang mang, lo lắng trong dư 
luận. 

Trang tin về dịch bệnh nCoV trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế có địa chỉ 
https://ncov.moh.gov.vn/ là sự phối hợp giữa Bộ Y tế và Hệ tri thức Việt số hóa Itrithuc, công 
ty Cổ phần Công nghệ DTT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam – VNPost. 

Trang tin https://ncov.moh.gov.vn/ sẽ là kênh cung cấp các thông tin chính thống về các văn 
bản chỉ đạo, các hoạt động của ngành y tế, các thông tin trợ giúp, hướng dẫn người dân và 
cộng đồng. 

V.Thu 

 

 


