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Mục: giáo dục     

Người “du học ngược” 

Mùa hè năm nay, trong khi bạn bè cùng lứa đi du lịch đó đây thì Trần Nhựt An, tân sinh viên 
ĐH Fulbright chọn tham gia cuộc thi Hackathon dành cho các bạn trẻ đam mê công nghệ. 

Khởi nguồn từ Thung lũng Silicon, Angel Hack Hackathon là chuỗi cuộc thi phát kiến toàn 
cầu thúc đẩy những đột phá sáng tạo về công nghệ. Với dự án tận dụng không gian trống trên 
xe buýt công cộng để dùng cho dịch vụ bưu chính, nhóm của An đã chiến thắng thử thách 
trong cuộc thi và có cơ hội phát triển ý tưởng này với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

“Giải pháp của chúng tôi nhằm giải quyết ba vấn đề. Một là chi phí hiện tại của dịch vụ vận 
chuyển bưu chính quá cao. Vấn đề thứ hai là để hoàn tất một dịch vụ bưu chính, nhân viên 
chuyển phát và người nhận phải gặp nhau trực tiếp để ký nhận hàng hóa – gây lãng phí thời 
gian không cần thiết. Ba là, quy trình chuyển phát hiện tại có thể trở nên chồng chéo. Giải 
pháp của chúng tôi bao gồm ba yếu tố chính: các tuyến xe buýt đô thị, tủ khóa thông minh và 
một ứng dụng smartphone”, An cho biết. 

Nhóm của An đề xuất triển khai các tủ khóa thông minh bên cạnh các bến đỗ xe buýt. Các tủ 
này chỉ có thể được mở bởi một chìa khóa số. Nhờ vậy, quy trình chuyển phát có thể thực 
hiện theo cách thức đơn giản hơn rất nhiều. Người gửi đồ sẽ sử dụng một ứng dụng để đặt 
hàng vận chuyển và sau đó bỏ gói đồ vào tủ khóa gần nhất. Người phụ lái xe buýt sau đó sẽ 
chuyển gói đồ đến tủ khóa gần nơi đến nhất. Người nhận đồ sẽ được thông báo và cung cấp 
một chìa khóa số để có thể đến lấy gói đồ khi thuận tiện. 

Mặc dù là thành viên trẻ nhất trong nhóm, An được tin tưởng chọn làm người thuyết trình 
trước Ban giám khảo về dự án Buslivery. An đã hoàn toàn chinh phục được Ban giám khảo 
khó tính với một bài trình bày mạch lạc về ý tưởng của Buslivery, từ các chức năng chính, 
thiết kế hình ảnh cho đến mẫu chạy thử. 

Hành trình ngược chiều 

Nhưng cuộc thi Angel Hackathon chỉ là khởi đầu của An trên hành trình trở về Việt Nam. 
Tháng Chín này, An sẽ trở thành tân sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam niên khóa 2020-



2024. Hành trình đến với Fulbright của An gây ngạc nhiên cho nhiều bạn bè đồng trang lứa 
bởi trong khi nhiều bạn trẻ Việt Nam mơ ước sang Mỹ du học thì An lại đi con đường ngược 
lại: trở về Việt Nam học sau khi đã hoàn thành một năm học tại một trường đại học công lập ở 
Hoa Kỳ, nơi cậu bạn được cấp học bổng để theo học ngành khoa học máy tính. 

Là cựu học sinh trường Đinh Thiện Lý (TP.HCM), từ nhỏ An đã được nhà trường lẫn gia đình 
chuẩn bị nhiều kỹ năng cho việc học tập và sinh sống ở nước ngoài. Chính vì vậy, bố mẹ An 
đã rất lo lắng khi nghe bạn chia sẻ ý định về Việt Nam để bắt đầu lại việc học đại học ở 
Fulbright.  

“Tôi vốn ham thích khám phá gần như là mọi thứ: khoa học tự nhiên và xã hội, tài chính, lịch 
sử, nghệ thuật, âm nhạc…Khi tôi tốt nghiệp trung học năm 2018, Fulbright, với triết lý giáo 
dục khai phóng, dường như là một lựa chọn phù hợp. Nhưng không may là tôi biết về 
Fulbright quá muộn, chỉ một ngày trước khi vòng tuyển sinh năm Đồng kiến tạo khép lại. Bởi 
vậy, việc đi Mỹ du học trở thành lựa chọn duy nhất”, An chia sẻ. 

Mang theo những kỳ vọng về một môi trường học thuật mới mẻ và đầy thách thức, An cảm 
thấy thất vọng khi nhận ra cuộc sống sinh viên ở Mỹ không như những gì bạn hình dung. Hơn 
ai hết, An hiểu cảm giác của những du học sinh là như thế nào – cảm giác của những người 
ngoài cuộc. Cộng đồng mà bạn đang sinh sống khá thân thiện, nhưng vẫn không tránh khỏi 
những lúc bị định kiến dù vô tình. 

Những cảm giác này mặc dù không làm giảm đi sự hào hứng được đi du học, nhưng vẫn làm 
cho An có những góc nhìn sâu sắc về việc rời xa quê hương như thế nào. 

Với những lý do đó, An bắt đầu xem xét lại những sự lựa chọn của mình. An có thể lựa chọn 
chuyển tiếp sang một trường đại học khác ở Mỹ sau khi hoàn thành năm đầu tiên hoặc lựa 
chọn nộp đơn vào trường Đại học Fulbright – nơi mà An có những người bạn đang theo học. 

Không xa lạ gì với năng lực học tập của bạn bè, đồng thời chứng kiến những trải nghiệm tích 
cực của họ tại Fulbright, An nhận ra đây là nơi bạn có thể vừa có thể được thử thách bởi 
những kiến thức học thuật, vừa được xoay quanh bởi những người bạn Việt Nam tài năng 
đồng trang lứa.  



“Tôi muốn khám phá các lĩnh vực khác nhau trước khi quyết định theo đuổi một thứ. Nếu như 
tôi không thể chọn được lĩnh vực mà mình sẽ gắn bó thì kế hoạch an toàn của tôi là tập trung 
vào ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo”, An chia sẻ về kế hoạch học tập ở Fulbright. 

Cá tính và kiên định đi theo điều mình tin tưởng, cuối cùng thì An cũng đã thuyết phục được 
bố mẹ tin vào lựa chọn của mình, cũng giống như cách mà An đã thuyết phục Hội đồng tuyển 
sinh của Đại học Fulbright. Trong video chia sẻ về bản thân của An có đoạn: 

“Ở Việt Nam, những người không đi theo số đông thường bị coi là cực kì điên rồ. Tuy nhiên, 
tôi không muốn chỉ dừng ở đó. Tôi biết rằng hành động luôn có ý nghĩa hơn cả. Tôi muốn 
mọi người nhìn ra và dám phá bỏ những khuôn mẫu để nghĩ mới và làm khác. Tôi biết tôi còn 
trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi còn nhiều đất để phát 
triển. Vậy nên nếu các bạn đang tìm kiếm một ai đó để duy trì hiện trạng, xin lỗi, tôi không 
thể làm được. Nhưng nếu bạn muốn tôi tôn thờ những gì phi chuẩn, thì không giống như 
Hercules khi thực hiện kỳ công thứ 5 của anh ta, tôi sẽ nói là tôi rất vui mừng được làm thế!” 

Thạch Thảo 



 

Nguồn: BHXH Tuyên Quang  

Ngày đăng: 06/09/2019 
Mục: Tin tức          

Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản ngân hàng cá nhân 

Hiện nay, ngành BHXH đang đẩy mạnh việc chi trả các dịch vụ an sinh xã hội qua 
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, 
BH thất nghiệp ngày càng tốt hơn 

       Cụ thể, căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, BHXH 
Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1764/KH-BHXH về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch 
vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

       Theo đó, BHXH Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng lộ trình đến năm 2020, phấn đấu 20% số 
tiền chi trả An sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương được thực hiện qua ngân hàng; đến năm 2021, phấn đấu đạt 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. 

       Để đạt mục tiêu này, BHXH Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp như: Phối 
hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện cơ sở pháp lý; tuyên truyền chủ trương của Chính 
phủ về chi trả An sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng về hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng 
dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện, các sản phẩm, dịch vụ 
của ngân hàng; xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lộ trình chuẩn hóa dữ liệu thông 
tin về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu người nhận chế 
độ với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 
toán... 

        Về BHXH các tỉnh, thành phố: Báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh về việc thực hiện 
mục tiêu này; xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu được BHXH Việt 
Nam giao chi tiết từng quận, huyện, thị xã trực thuộc; phối hợp với cơ quan bưu điện, ngân 
hàng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển 
người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng 
tiền mặt, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng; ứng dụng công nghệ thông 
tin, thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa 
cơ quan BHXH với ngân hàng, cơ quan bưu điện… 

       BHXH tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1764/KH-BXH ngày 
23/5/2019 của BHXH Việt Nam về về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua 
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phấn đấu 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. Ban hành Công văn số 701/BHXH-CĐBHXH ngày 30/7/2019 gửi 
các đơn vị sử dụng lao động về việc đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản 
cá nhân. Đồng thời để việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người thụ hưởng 
đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh có trên 50% số 
người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. BHXH tỉnh đã ban hành Công 
văn số 693/BHXH-KHTC ngày 26/7/2019 gửi Bưu điện tỉnh về việc dẩy mạnh chi trả các chế 
độ BHXH, BHYT, BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng kế 
hoạch kiểm tra công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, đồng thời phối hợp 
với Bưu điện tỉnh lập kế hoạch triển khai công tác thu thập thông tin người hưởng, tăng cường 
tuyên truyền, vận động người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng hiểu rõ hơn về 
lợi ích, an toàn trong việc chi trả tiền lương qua tài khoản ATM./. 
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PTI ký hợp tác chiến lược với eBaohiem 

Ngày 6/9, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã diễn ra lễ ký kết hợp tác bảo 
hiểm giữa PTI Tràng An và Công ty cổ phần tư vấn Bảo hiểm trực tuyến (eBaohiem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo đó, sản phẩm hợp tác giữa PTI Tràng An và eBaohiem sẽ bao gồm 3 giai đoạn. 

Đầu tiên, eBaohiem sẽ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm hiện có của PTI tới khách hàng thông 
qua mạng lưới đại lý cũng như cộng tác viên của mình. 

Sau đó, hai bên cũng sẽ thiết kế các chương trình bảo hiểm riêng để tận dụng sẵn thế mạnh 
của cả hai. 

Những chương trình này đều được cam kết doanh thu và các hoạt động chăm sóc khách hàng 
từ phía eBaohiem. Cuối cùng, hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các sản phẩm mới, chưa có 
trên thị trường hoặc mới có trên thị trường như: bảo lãnh viện phí, bảo hiểm trễ chuyến bay… 

Việc hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp eBaohiem trở thành kênh phân phối sản phẩm hiệu 
quả của PTI. 

Được biết, eBaohiem là công ty tư vấn bảo hiểm, ứng dụng công nghệ, kết nối với các công ty 
bảo hiểm để mang sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất cho các cá nhân và doanh nghiệp. 

Khởi nguồn từ website cung cấp tiện ích báo phí bảo hiểm trực tuyến từ 10/10/2010, 
eBaohiem đã nhanh chóng thu hút được người sử dụng miễn phí với hàng chục ngàn lượt truy 
cập mỗi tháng. 

Từ cuối năm 2013, eBaohiem tiến hành tư vấn và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm 
cho khách hàng và nhanh chóng trở thành một trong những kênh phân phối bảo hiểm lớn nhất 
tại Việt Nam. 

Trong khi đó, hiện tại, PTI hiện đứng vị trí thứ 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, thứ 2 
về bảo hiểm xe cơ giới và số 1 về bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam. 

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở chính của PTI 



PTI đang có 49 đơn vị thành viên, 100 văn phòng giao dịch, 400 giám định viên, bảo lãnh 
thanh toán trên 600 gara liên kết, gần 2.000 cán bộ, nhân viên, 10.800 điểm bưu cục, bưu điện 
và gần 13.000 đại lý phân phối viên trên khắp cả nước. 



 

Nguồn: VnExpress  
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LienVietPostBank hợp tác VNI bán bảo hiểm xe máy 

Khách hàng mua bảo hiểm xe máy toàn diện trên ứng dụng Ví Việt và tại quầy giao 
dịch, thủ tục bồi thường đơn giản, thuận tiện. 

Lễ ký hợp tác cung cấp dịch vụ bảo hiểm giữa Tổng công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI) 
và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) diễn ra vào ngày 5/9.  

Hợp tác này sẽ tập trung đem lại trải nghiệm mới cho khách hàng thông qua dòng sản phẩm 
bảo hiểm hữu ích với thủ tục bồi thường đơn giản và thuận tiện. Dòng sản phẩm được VNI và 
LienVietPostBank triển khai trong đợt hợp tác này là bảo hiểm xe môtô - xe gắn máy toàn 
diện. 

Ông Dương Trọng Chữ - Giám đốc Khối Ngân hàng số của 
LienVietPostBank và bà Tào Thị Thanh Hoa - Phó tổng giám đốc Nghiệp vụ 

của VNI đại diện hai doanh nghiệp ký hợp tác (thứ tư, năm từ trái sang). 

Theo đó bảo hiểm của VNI chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính 
mạng, tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra và bồi thường những thiệt hại do cháy, 
nổ, mất cắp, mất trộm toàn bộ xe hoặc đâm va, lật đổ, tai nạn bất khả kháng trong khi tham 
gia giao thông. Khách hàng có thể bảo vệ toàn diện cho phương tiện cùng người thân với số 
tiền bảo hiểm lên tới 50 triệu đồng đối với thiệt hại tài sản và 100 triệu đồng với thiệt hại về 
người.  

Ngoài việc mua trực tiếp tại quầy giao dịch của LienVietPostBank, khách hàng có thể thao tác 
trực tuyến trên ứng dụng Ví Việt qua điện thoại thông minh có kết nối Internet. Với trải 
nghiệm công nghệ số, chỉ trong vài phút, toàn bộ thao tác mua bảo hiểm xe máy sẽ được hoàn 
thiện, giấy chứng nhận bảo hiểm được giao đến cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất sau 
đó. 



Trong dịp ra mắt dịch vụ này, khách hàng mua bảo hiểm xe máy VNI qua Ví Việt và tại quầy 
giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc từ ngày 5/9 đến hết ngày 5/11/2019 sẽ có cơ 
hội trúng hàng trăm quà tặng lên tới 200.000 đồng. 

VNI hiện là thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ uy tín trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Các 
sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm do VNI cung cấp góp phần hỗ trợ khách hàng ổn định hoạt động 
kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, dài hạn. 

LienVietPostBank là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam về mạng 
lưới, quy mô tài sản, ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ ngân hàng số. 

"Việc hợp tác cung cấp bảo hiểm trên phương thức truyền thống và nền tảng công nghệ cao sẽ 
mang lại hiệu quả kinh doanh tốt cho hai bên, đồng thời nâng chất lượng phục vụ khách hàng, 
đơn giản hóa thủ tục để khách hàng dễ dàng mua bảo hiểm phù hợp nhu cầu", ông Dương 
Trọng Chữ - Giám đốc Khối Ngân hàng số của LienVietPostBank chia sẻ. 

 


