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Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phát hành bộ tem về loài chim bói cá 

Nhằm góp phần bảo tồn loài chim bói cá và giới thiệu sự đa dạng sinh học ở Việt Nam, Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phát hành bộ tem bưu chính “Chim bói cá”. 

 

Bói cá là một nhóm các loài chim có kích thước nhỏ và màu sắc rực rỡ thuộc bộ sả, gồm ba 
họ là Alcedinidae (họ bồng chanh), Halcyonidae (họ sả) và Cerylidae (họ bói cá). Loài chim 
này phân bố rộng khắp các lục địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhóm này có khoảng 
90 loài chim mang đặc điểm chung là đầu to, màu sắc đa dạng, mỏ nhọn và dài, chân ngắn, 
lùn. Phần lớn các loại chim này sống trong môi trường nhiệt đới, một số ít được tìm thấy 
trong các khu rừng. Thức ăn chính của chúng là cá và các loài động vật không xương sống 
nhỏ. 

Với thị giác nhạy bén cùng chiếc mỏ nhọn, các loài chim bói cá săn mồi chuẩn xác bằng cách 
lao đầu từ trên không trung xuống mặt nước với tốc độ rất nhanh, dùng mỏ cặp cá nhấc lên 
khỏi mặt nước. Chim bói cá thường làm tổ trong hốc đất. Hiện nay, một số chủng loại chim 
bói cá đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng nên việc bảo tồn là vấn đề được nhiều quốc 
gia quan tâm. 

Bộ tem chuyên đề do họa sỹ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế và gồm 3 
mẫu (khuôn khổ vuông 37x37 mm) và 1 blốc (khuôn khổ 150x100 mm). Trong đó giới thiệu 
các loài: Bồng chanh đỏ, bồng chanh rừng, sả mỏ rộng và sả đầu đen với giá mặt lần lượt là 
4.000 đồng, 4.000 đồng, 4.500 đồng và 15.000 đồng. 

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem mã số 727 “Chim bói cá” vào ngày 
11/3/1996 gồm 5 mẫu giới thiệu các loài bói cá: sả đầu nâu, bói cá lớn, bồng chanh, sả hung, 
bói cá nhỏ. 

Phương Linh 
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Định danh điện tử dần đi vào cuộc sống 

Định danh điện tử (eKYC) được xem là yếu tố quan trọng phục vụ cho quá trình xây dựng 
chính phủ số, kinh tế số và là điều kiện cần thiết để triển khai thành công dịch vụ công trực 
tuyến (DVCTT) cũng như các giao dịch điện tử. 
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Trước nhu cầu lớn của xã hội, nhiều doanh nghiệp (DN) công nghệ đã nhanh chóng cung cấp 
giải pháp này, giúp cung - cầu gặp nhau và đưa eKYC dần đi vào cuộc sống. 

"Cầu" lớn từ các công ty tài chính 

Định danh điện tử (e-Identification) là quá trình xác định danh tính điện tử của cá nhân, tổ 
chức khi tham gia các giao dịch điện tử. Tại Việt Nam, việc định danh cá nhân vẫn chủ yếu 
dựa vào phương thức truyền thống. Điển hình của việc này là những giấy tờ đã quen thuộc với 
tất cả mọi người dân như thẻ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu. 

Một vài năm gần đây, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử 
(CPĐT), phát triển thương mại điện tử (TMĐT) thì định danh điện tử được nhắc đến và trở 
thành nhu cầu tất yếu của các công dân điện tử, đặc biệt khi giao dịch liên quan tới tài chính - 
ngân hàng. Chính vì vậy, các ngân hàng đã sớm triển khai dịch vụ này để đáp ứng nhu cầu 
người dùng. 

Từ đầu tháng 7/2020, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã thí điểm áp dụng eKYC trong 
hoạt động, một bước đi được xem là giai đoạn chuẩn bị trước khi cơ quan quản lý ra thông tư 
hướng dẫn thực hiện eKYC với toàn bộ hệ thống ngân hàng. Hầu hết, các ngân hàng này đều 
đạt kết quả khả quan khi triển khai dịch vụ. 

 

TPBank là một trong các ngân hàng tiên phong áp dụng eKYC (Nguồn: Internet) 

Tại TPBank, tháng đầu triển khai eKYC đã thu hút hơn 30.000 khách hàng đăng ký mở tài 
khoản mới thông qua phương thức này, tương đương 85% lượng khách hàng đăng ký mở tại 
quầy giao dịch hoặc tại LiveBank theo cách truyền thống. 



Ông Nguyễn Hưng, CEO TPBank chia sẻ, khoảng 60% số đăng ký trong tháng đầu tại ngân 
hàng làm eKYC là nhu cầu mở tài khoản thực, còn 40% là những người muốn "thử thách" 
công nghệ. Nói "thử thách" là bởi, với hình thức định danh mới, các bước xác nhận đã được 
đơn giản hóa. Nhiều khách hàng vì thế muốn thử xem liệu hình thức này có thực sự an toàn 
hay không. 

Trong khi đó, tại ngân hàng HDBank, quy mô khách hàng đăng ký mới trên ứng dụng cũng 
đạt 35.000 lượt, với 15.000 tài khoản đã thực hiện xác thực thông tin trực tuyến. VPBank 
cũng ghi nhận xấp xỉ 15.000 tài khoản đăng ký mới thông qua eKYC, bằng 50% so với dự 
tính của cả năm 2020. 

DN công nghệ vào cuộc và sự ra đời của eKYC mang thương hiệu Việt 

Xuất phát từ thực tế các cá nhân, DN hiện đang sở hữu rất nhiều mã số định danh và các tài 
khoản điện tử như: mã số bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, tài khoản đăng nhập 
trên các cổng dịch vụ công... Trong khi đó, đa phần việc việc xác định tính chính danh của 
chủ tài khoản lại chỉ thông qua thông tin khai báo và mật khẩu nên chưa đủ đảm bảo tính xác 
thực. 

Trong quá trình xây dựng Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia, Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam (VNPost) được yêu cầu tham gia xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử 
PostiD kết nối với Cổng. Với tài khoản PostiD do VNPost cung cấp, người dùng không chỉ 
đăng nhập trên Cổng DVC quốc gia mà còn được dùng để truy cập vào cổng DVC trực tuyến 
các bộ, ngành, địa phương để thực hiện các dịch vụ hành chính công. 

Ngoài ra, người dùng cũng truy cập được vào nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode, Cổng 
dữ liệu quốc gia cùng một số hệ thống của BĐVN và đơn vị liên kết với BĐVN trong lĩnh vực 
thương mại điện tử, ngân hàng, công ty tài chính... Sau gần 9 tháng triển khai, hệ thống định 
danh và xác thực điện tử (PostiD) của VNPost đã thu hút hơn 131.000 người đăng ký. 

Ra mắt muộn hơn vào cuối tháng 10 vừa qua, nhưng nền tảng VNPT eKYC của Tập đoàn 
VNPT có nhiều ưu điểm nổi trội nhờ được phát triển và hoàn thiện dựa trên các công nghệ 4.0 
mũi nhọn như: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và nhận 
dạng sinh trắc học (Biometric Recognition). 

VNPT eKYC được Bộ TT&TT lựa chọn là sản phẩm "Make in Viet Nam" do sản phẩm đã áp 
dụng triển khai có kết quả trong thực tiễn và được đánh giá về mặt kỹ thuật để đảm bảo hiệu 
năng - hiệu suất, an toàn an ninh mạng, lưu trữ, bảo mật, bảo vệ dữ liệu. Cục Tin học hóa của 
Bộ TT&TT sẽ cấp chứng nhận đánh giá, ghi nhận thể hiện lòng tin của khách hàng cho sản 
phẩm. 

Ngoài ra, VNPT eKYC tự hào là sản phẩm công nghệ hoàn toàn do Việt Nam làm chủ, phục 
vụ và tối ưu cho các bài toán của Việt Nam. Sản phẩm do VNPT làm chủ hoàn toàn về công 
nghệ nên người sử dụng hoàn toàn yên tâm về bảo mật thông tin cá nhân. 

Theo ông Ngô Diên Hy, Tổng Giám đốc công ty VNPT IT – đơn vị trực thuộc Tập đoàn 
VNPT và là đơn vị trực tiếp xây dựng sản phẩm, VNPT đầu tư phát triển nền tảng định danh 
giúp cho công cuộc chuyển đổi số cho các ngành, lĩnh vực phát triển từ tài chính, ngân hàng, 
bảo hiểm, thương mại điện tử, y tế, giáo dục… Hiện nay, lưu lượng qua nền tảng VNPT 
eKYC mỗi ngày từ khoảng 500.000 – 1.000.000 giao dịch trong hơn 1 năm qua. 

Trong giai đoạn tiếp theo, VNPT tiếp tục nghiên cứu phát triển, hoàn thiện các sản phẩm, giải 
pháp nền tảng 4.0, hỗ trợ chính phủ, DN và người dân trong công cuộc chuyển đổi số, giúp 
Việt Nam bứt phá trong cuộc đua CMCN 4.0 cũng như đưa công nghệ Việt Nam ra nước 
ngoài. 

TH 

 



Nguồn: Báo Hà Nội mới 
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Mục: Xã hội 

Tăng sức hấp dẫn của bảo hiểm xã hội 

Thời gian để thực hiện mục tiêu mở rộng số người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2020 
không còn nhiều. Trong giai đoạn nước rút này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng sức hấp dẫn của các chính sách, tăng số 
người tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 

 

Cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến 
nhóm lao động tự do trên địa bàn huyện Thanh Trì. 

Càng khó khăn, càng thấy rõ tính ưu việt 

Là đối tượng được hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thay vì nhận tiền trợ cấp một lần, 
chị Nguyễn Lê Vân, ở tổ dân phố số 9, thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh) đăng ký khóa 
học nghề nấu ăn ngắn hạn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Tốt nghiệp vào tháng 8-
2020, chị Vân mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ tại nhà. Việc kinh doanh diễn ra 
thuận lợi, giúp cuộc sống của chị và gia đình dần ổn định. Từ thực tế của bản thân, chị Vân 
khẳng định: “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp là điểm tựa an sinh của người lao động, nhất là 
khi họ gặp khó khăn”. 

Khác với chị Vân, anh Đào Duy Thành, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) là người được hưởng 
lợi từ chính sách bảo hiểm y tế. Anh Thành không may bị mắc bệnh nặng, liên tục phải nhập 
viện điều trị, chi phí rất tốn kém. “Tôi đã được bảo hiểm xã hội chi trả phí khám, chữa bệnh 
với số tiền hơn 580 triệu đồng. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, không biết cuộc sống của tôi 
sẽ như thế nào”, anh Thành chia sẻ. 

Ngoài những dẫn chứng nêu trên, thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, từ đầu 
năm 2020 đến nay, cả nước có gần 140 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với 
tổng chi phí khám, chữa bệnh do các cơ sở y tế đề nghị quyết toán là hơn 80.000 tỷ đồng. 
Cũng trong khoảng thời gian này, cả nước đã giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội hằng 
tháng cho gần 110.000 lượt người, chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho hơn 760.000 lượt 
người, chế độ ốm đau cho gần 6 triệu lượt người, chế độ thai sản cho hơn 1,5 triệu lượt người. 
“Tổng số tiền chi bảo hiểm xã hội là hơn 190.000 tỷ đồng, chi bảo hiểm thất nghiệp là gần 
13.000 tỷ đồng”, ông Đỗ Ngọc Thọ, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam) cho biết. 



Nỗ lực đưa chính sách vào đời sống 

Tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội đã được khẳng định, song việc phát triển đối 
tượng tham gia chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19, một số đơn vị, doanh nghiệp buộc phải cắt, giảm lao động hoặc không đủ 
khả năng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Bên cạnh đó, một số người 
chưa chú trọng đến việc trang bị "phao cứu sinh" thông qua việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm xã hội tự nguyện... 

Tính đến hết ngày 31-10-2020, cả nước có hơn 14,78 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội 
bắt buộc, khoảng 13,03 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hơn 890.000 người tham 
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 86,2 triệu người, đạt 
tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, từ nay đến cuối năm 2020, ngành 
Bảo hiểm xã hội cần phát triển thêm ít nhất 1,56 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc, hơn 1,25 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 1,8 triệu người tham gia bảo hiểm 
y tế… 

Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp. Trên tinh thần đó, cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương tăng cường tuyên truyền, 
giúp người dân hiểu rõ hơn về tính ưu việt của chính sách và tự nguyện tham gia bảo hiểm xã 
hội. Ông Cấn Quốc Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất cho 
hay, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền về chính sách bảo 
hiểm xã hội tự nguyện đến các hộ kinh doanh cá thể; đồng thời tuyên truyền về chính sách 
bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Kết quả, toàn huyện vận động được hơn 2.000 người tham 
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng hơn 400 người so với cuối năm 2019. Bảo hiểm y tế học 
sinh, sinh viên đạt tỷ lệ bao phủ 99,4% (trung bình của thành phố Hà Nội là 96,7%). 

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội 
Nguyễn Đức Hòa cho biết, từ nay đến cuối năm 2020, các cơ quan chức năng thành phố sẽ 
tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách bảo hiểm xã 
hội, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. 

Còn theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam vừa đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường phối hợp để phát triển số 
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phấn đấu đến cuối năm 2020, cả nước phát triển 
thêm ít nhất 400.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo đảm tốc độ tăng tối thiểu 
30% so với năm 2019. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở các đơn vị nợ đóng bảo hiểm kéo dài, với số tiền lớn. 

 
 

  



Nguồn: Thương hiệu Công luận 

Ngày đăng: 19/11/2020 
Mục: Kinh doanh 

Khởi động Ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam - Online Friday 2020 

Trải qua 6 năm tổ chức với sự đón nhận của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
thương mại điện tử cũng như đông đảo người tiêu dùng, Ngày hội mua sắm trực tuyến 
Việt Nam (Online Friday) 2020 với chủ đề “Siêu sao siêu sale” vừa được chính thức khởi 
động. 

Lễ kích hoạt Online Friday 2020 có sự tham dự của ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục 
thương mại điện tử và Kinh tế số, Trưởng Ban tổ chức chương trình, Lãnh đạo các Sở Công 
Thương, Doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực thương mại điện tử là thành viên Ban tổ chức, 
đối tác chương trình. 

Ngày hội mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday là chương trình mua sắm trực tuyến 
lớn nhất Việt Nam do Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, Cục Thương mại điện tử và 
Kinh tế số (TMĐT & KTS) tổ chức nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người tiêu 
dùng và cộng đồng doanh nghiệp từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến các đơn vị cung ứng 
dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử. 

Năm 2020, với sự thay đổi lớn về cách thức doanh nghiệp tham gia thông qua một Voucher 
chung thống nhất trên toàn quốc #OnlineFriday2020 #MuasamVietNam, chương trình kỳ 
vọng sự góp mặt của trên 10.000 website, doanh nghiệp, thương nhân, thuộc đa dạng ngành 
hàng và lĩnh vực, sự kiện hứa hẹn mang tới hàng triệu chủng loại sản phẩm khác nhau, Online 
Friday 2020 được kỳ vọng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm của người dân cả nước. 

Đặc biệt, người tiêu dùng có thể tham gia săn voucher giảm giá, miễn phí vận chuyển hoặc 
quà tặng độc quyền thông qua các hoạt động tương tác liên tục được tổ chức tại nhiều địa 
điểm khác nhau như các trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng, cũng như tại fanpage, website 
chính thức của chương trình, sẵn sàng cho sự kiện bùng nổ “60 giờ mua sắm trực tuyến Việt 
Nam” diễn ra từ 0h00 ngày 4/12 tới 12h00 ngày 6/12/2020. 

Trong Lễ kích hoạt Online Friday 2020, lễ cam kết hợp tác giữa đại diện Cục TMĐT & KTS 
với các doanh nghiệp đối tác chiến lược bao gồm Napas, Vietnam Post, Viettel Post, VNPay, 
Viettel Pay và TikTok cũng đã được diễn ra. 

 

Ngày hội mua sắm trực tuyến Online Friday 2020 sắp chính thức diễn ra 

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh 
tế số phát biểu: "Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam 



trong năm 2020 vẫn đánh dấu mức tăng trưởng an toàn và ấn tượng. Điều này phần nào phản 
ánh quy luật cung và cầu ổn định xuyên suốt trên thị trường. Người dân vẫn duy trì nhu cầu 
mua sắm phục vụ đời sống, trong khi đó, các doanh nghiệp không ngừng thích ứng với hoàn 
cảnh kinh doanh mới. Với vai trò là đơn vị thực hiện theo định hướng của Bộ Công thương, 
chúng tôi kỳ vọng Ngày hội mua sắm trực tuyến Online Friday 2020 sẽ là sự kiện không chỉ 
giúp người tiêu dùng sở hữu những món hàng chất lượng cao với giá cả phải chăng, giúp 
doanh nghiệp tham gia hợp tác mở rộng cơ hội kinh doanh, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát 
triển chung của kinh tế cả nước." 

Cũng trong khuôn khổ Lễ kích hoạt Online Friday 2020, hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy doanh 
số bán hàng trong vòng 60h bằng trải nghiệm khách hàng tại các điểm chạm” cũng thu hút 
được sự tham dự của 350 đại diện đến từ doanh nghiệp, đơn vị trong nhiều lĩnh vực rộng 
khắp, bao gồm nhà sản xuất, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp bán hàng B2C, đơn vị vận 
chuyển, đơn vị thanh toán. 

Với phần thảo luận của diễn giả đến từ các doanh nghiệp nổi bật trong ngành như ông Phan 
Trọng Lê - Trưởng Ban Nghiên cứu & Phát triển Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, ông 
Nguyễn Lâm Thanh – Giám đốc chính sách Tiktok Việt Nam, ông Ôn Như Bình – Giám đốc 
kinh doanh chiến lược VNPay, ông Đặng Hoàng Hải – Cục trường Cục TMĐT & Kinh tế số, 
ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch điều hành Tập đoàn Truyền thông Lê, Ông Trần Hải Linh – 
Giám đốc điều hành Sendo, ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc Viettel Post, ông 
Huỳnh Lâm Hồ - Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Haravan, ông Lê Đức Anh, Giám đốc 
Trung tâm Tin học và Công nghệ số, bà Nguyễn Quỳnh Trang – Giám đốc tư vấn Strategy 
Academy VMCG. Hội thảo đã mang tới cho các doanh nghiệp những giải pháp hiệu quả thúc 
đẩy doanh thu và kết nối với khách hàng trên các nền tảng công nghệ số. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Online Friday 2020 đã nhận được sự đồng hành của VNPost, 
Viettel Post, Napas, VnPay, Viettel Pay với tổng trị giá hỗ trợ doanh nghiệp lên tới 30 tỷ 
đồng. Các doanh nghiệp hạ tầng, đối tác của Online Friday sẽ hỗ trợ trực tiếp các doanh 
nghiệp TMĐT, người bán hàng đăng ký tham gia chương trình thông qua các hình thức hỗ trợ 
phí chuyển phát, hoàn tiền khi thanh toán mua hàng, truyền thông. Đặc biệt, nhiều giải thưởng 
và món quà giá trị sẽ được gửi tới quý khách hàng trong suốt thời gian diễn ra chương trình từ 
ngày 19/11 đến 06/12/2020 thông qua các chương trình tương tác trên app/ứng dụng Online 
Friday chính thức của BTC. 

Được tổ chức năm thứ 7 liên tiếp, Online Friday đã và đang khẳng định vai trò là sự kiện tầm 
cỡ và nổi bật về mua sắm trực tuyến trên toàn quốc. 

Minh Anh 

 

  



Nguồn: Báo Kom Tum 

Ngày đăng: 19/11/2020 
Mục: Xã hội 

Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông BHXH, BHYT 

Từ ngày 19-20/11, BHXH tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn kỹ năng, phương pháp 
truyền thông Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện. 

 

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: TH 
 

Tham gia lớp tập huấn có 273 học viên là cán bộ quản lý, viên chức làm công tác truyền 
thông của BHXH các huyện, thành phố và phòng, ban trực thuộc BHXH tỉnh, các nhân viên 
đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của hệ thống Bưu điện tỉnh và xã, phường, thị trấn trên 
địa bàn tỉnh. 

Trong 2 ngày tham dự lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Trung tâm Truyền 
thông BHXH Việt Nam hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản, hình thức truyền thông trực tiếp về 
BHXH, BHYT như: Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng nói, 
diễn đạt, kỹ năng xây dựng lòng tin, kỹ năng phản hồi; chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những 
vướng mắc trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình. 

Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông về chính sách bảo hiểm 
trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền đạt để thu hút người nghe, nhằm góp 
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm của Nhà 
nước, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, tính nhân văn trong chính sách bảo hiểm của Nhà 
nước. Qua đó, người dân tự nguyện, tự giác tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu mở rộng 
diện bao phủ BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh. 

Thùy Hương 

 

  



Nguồn: ANTV 

Ngày đăng: 19/11/2020 
Mục: xã hội 

Sơn La cơ bản hoàn thành thu thập dữ liệu dân cư 

Sau giai đoạn thu thập, phúc tra phiếu thu thập thông tin dân cư DC01, cho đến thời 
điểm hiện tại, công an các địa phương đang đẩy mạnh hoàn thiện thu thập phiếu thông 
tin dân cư đối với những hộ gia đình đi vắng, các trường hợp công dân từ tỉnh ngoài 
chuyển đến đăng ký hộ khẩu thường trú và các trường hợp mới sinh.  

 

Một số địa phương đã và đang làm tốt công tác này, bắt đầu chuyển vào giai đoạn hai – giai 
đoạn hoàn thiện phiếu trên hệ thống dữ liệu máy tính. 

Huyện Yên Châu – tỉnh Sơn La. Đến thời điểm hiện tại, 100% các phiếu thu thập thông tin 
dân cư đã được lực lượng công an huyện thu thập, kiểm tra, phúc tra hoàn thành đúng tiến độ. 

Đến thời điểm hiện tại chún tôi đã tới giai đoạn quét phiếu DC01 trong quá trình đó phối hợp 
với cả bưu điện huyện để kiểm tra phiếu DC01 và bây giờ đang kiểm tra phiếu DC02. Các đội 
cũng chia thành các tổ và làm ngày làm đêm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Tại đây, sau khi thu thập dữ liệu thông tin về dân cư được rà soát, đối chiếu đã được scan và 
thông tin được nhập vào hệ thống máy tính như thế này… 

Tuy nhiên, công việc này một lần nữ đòi hỏi độ chính xác cao nên cần có đông người tham 
gia; cán bộ thực hiện cũng phải kiên trì và tỉ mỉ. 

Hiện nay lực lượng CSHC Công an cấp huyện và tôi nghĩ trên toàn tỉnh hiện nay cũng đang 
thiếu về biên chế, cái thứ nhất và cái thứ hai sau khi kiểm tra, phúc tra thì dữ liệu dân cư số 
liệu phiếu DC02 cập nhật  giữa thông tin dân cư trên địa bàn rất là nhiều, tuy nhiên để cập 
nhật chỉnh sửa trên phần mềm dữ liệu dân cư thì hiện nay Bộ Công an chưa có phần mềm do 
đó khó khăn trong công tác hiện nay 

Cùng với việc gấp rút thu thập, kiểm tra thông tin, Công an Sơn La đã phối hợp với VNPT 
của tỉnh, khảo sát xong vị trí lắp đặt đường truyền tại trụ sở làm việc của Công an từ cấp 
huyện tới cấp xã để chuẩn bị các điều kiện vận hành dự án. 

Để đạt mục tiêu 100% người dân thường trú trên địa bàn tỉnh được kê khai thông tin dữ liệu 
dân cư, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đang tập trung lực lượng, khắc phục mọi khó khăn để 
hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, để công việc này đạt hiệu quả, mỗi người dân phải có ý 
thức trách nhiệm để phối hợp với lực lượng công an trong việc cung cấp, bổ sung thông tin. 

BT 

Nguồn: Báo Hải Dương Mục: Xã hội 



Ngày đăng: 19/11/2020 

2.680 phiếu điều tra sự hài lòng của người dân về thực hiện thủ tục hành chính 

Sau ngày 20.11, UBND tỉnh sẽ triển khai kế hoạch khảo sát để đo lường sự hài lòng của 
người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

2.680 phiếu điều tra xã hội học sẽ được phát hành để khảo sát ý kiến của người dân, người đại 
diện tổ chức đã đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại 18 sở, ban, ngành thuộc UBND 
tỉnh và 12 UBND cấp huyện.  

Sau ngày 20.11, UBND tỉnh sẽ triển khai kế hoạch khảo sát để đo lường sự hài lòng của 
người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đối với sở, ban, ngành, 
1.120 phiếu được phát để khảo sát, tập trung vào 2 TTHC có tính chất thủ tục đặc trưng của 
ngành. Với cấp huyện, 1.560 phiếu khảo sát tập trung vào một số lĩnh vực có tỷ lệ giải quyết 
TTHC cao. Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố cũng sẽ chọn 3 đơn vị cấp xã để khảo sát 2 lĩnh 
vực chứng thực và hộ tịch. 

Đối tượng lấy ý kiến là người dân, người đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đến làm 
việc hoặc có thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị 
từ tháng 1 đến hết tháng 10 năm nay. Việc phát hành, thu nhập phiếu khảo sát do Bưu điện 
tỉnh đảm nhiệm. 

LINH AN 

 

  



Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Ngày đăng: 19/11/2020 
Mục: Y tế - Sức khỏe 

Phát huy vai trò của đại lý thu BHXH, BHYT 

Nhằm phát triển và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế 
(BHYT), BHXH tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm củng cố, xây dựng và mở rộng hệ thống 
đại lý thu BHXH, BHYT tại các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, phát huy vai trò 
của các đại lý thu trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. 

Chiều 16-11, Sở Y tế Thanh Hoá tổ chức buổi gặp mặt 22 bác sĩ nội trú Khóa 42 Trường Đại 
học Y Hà Nội về công tác tại Phân.. 

 

Hội nghị đánh giá hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn TP Thanh Hóa. 

Hơn 3 năm tham gia đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của điểm bưu điện văn hóa 
xã Phú Thanh (Quan Hóa), chị Hà Thị Mai thường xuyên bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ 
từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT. 
Bằng cách giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, chị đã khéo léo đưa những chính sách về BHYT, 
BHXH tự nguyện đến gần hơn với các hộ dân trên địa bàn. 

Chị Hà Thị Mai cho biết: Muốn làm tốt vai trò của nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT, trước 
hết phải hiểu rõ các chính sách BHXH, BHYT, liên tục cập nhật những chính sách, quy định 
mới trong Luật BHXH, Luật BHYT. Bên cạnh đó, còn phải tận tâm, tận lực, không ngại khó 
khăn, vất vả để tạo sự tin tưởng với người dân. Chính vì thế, chúng tôi thường xuyên phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là chi hội trưởng chi hội phụ nữ trực tiếp đến từng hộ 
dân tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Ngoài ra, chúng tôi còn lồng ghép công tác 
tuyên truyền thông qua các hội nghị, trong đó chú trọng tuyên truyền cho nhóm người trong 
độ tuổi lao động ở địa phương để họ hiểu rõ những quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. 

Anh Hà Văn Khôn, bản Đỏ, xã Phú Thanh, làm nghề kinh doanh tự do chia sẻ, được tham gia 
hội nghị tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, nhân viên đại lý thu bưu điện 
trực tiếp đến tận nhà tư vấn, tôi hiểu được chính sách BHXH tự nguyện của Ðảng và Nhà 
nước là chính sách ưu việt, mang lại lợi ích lớn cho những người lao động tự do như chúng 
tôi. Tôi cũng nhận thấy loại hình BHXH tự nguyện phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện gia 
đình, nên đã tham gia để có lương hưu khi về già không phụ thuộc vào con cái. 

Tại TP Thanh Hóa, hiện có 59 đại lý thu BHXH, BHYT với 78 nhân viên đại lý. Trong đó, 
đại lý thu UBND phường, xã là 34 đại lý với 49 nhân viên; đại lý thu là hội LHPN phường, xã 
là 20 đại lý với 20 nhân viên; đại lý thu là hội nông dân phường, xã là 3 đại lý với 3 nhân 
viên; đại lý thu là tổ chức kinh tế là 2 đại lý với 6 nhân viên. Từ đầu năm đến nay, mặc dù ảnh 
hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng các nhân viên đại lý đã tích cực, linh hoạt thực hiện 



các hình thức tuyên truyền, do vậy số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 
đều có sự tăng trưởng. Cụ thể, số người tham gia BHXH tự nguyện là 837 người (đạt 48,33% 
kế hoạch giao). Có nhiều đại lý đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vận động người dân tham gia 
BHXH, BHYT vượt kế hoạch được giao như: Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Long 
Giang, Hội LHPN xã Thiệu Khánh, UBND phường Tào Xuyên, UBND phường Nam Ngạn; 
với số người tham gia BHYT là 40.868 người (đạt 102,72% kế hoạch giao). 

Hiện nay, toàn tỉnh có 986 đại lý thu BHXH, BHYT với 1.635 điểm thu và 2.018 nhân viên. 
Trong đó đại lý thu của bưu điện 702 người; đại lý thu của UBND xã, phường, thị trấn 681 
người, đại lý thu của hội phụ nữ 541 người và đại lý thu của tổ chức khác 26 người. Theo báo 
cáo của BHXH tỉnh Thanh Hóa, những năm qua công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đều 
hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; số đơn vị, số người lao động tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. 

Ông Nguyễn Thế Sợi, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: hệ thống đại lý thu có vai trò quan 
trọng trong phát triển đối tượng tham gia BHYT và BHXH tự nguyện. Đây chính là “cánh tay 
nối dài” của ngành BHXH. Nhân viên đại lý thu luôn bám sát địa bàn, trực tiếp đến từng hộ 
dân để vận động, tuyên truyền những chính sách về BHXH, BHYT đến gần hơn với người 
dân. Thường xuyên theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ chính sách cho người tham gia khi có phát sinh 
hoặc yêu cầu. Công tác thu tiền đóng, lập danh sách các đối tượng tham gia BHXH, BHYT 
luôn tuân thủ đúng quy định, không để xảy ra thất thoát. 

Tuy nhiên, hiện nay công tác đào tạo, bồi dưỡng quy trình khai thác phát triển đối tượng cho 
nhân viên đại lý thu BHYT, BHXH còn chưa được chú trọng. Nhân viên đại lý thu chưa 
chuyên nghiệp, kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa có quy trình tư vấn, tuyên truyền đến người 
dân, mà chủ yếu làm theo khả năng, kinh nghiệm của bản thân... 

Để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các đại lý thu BHXH, BHYT, thời gian tới 
BHXH tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp cho 
nhân viên đại lý thu, giao chỉ tiêu thu BHXH, BHYT cho từng đại lý thu. Đồng thời, phối hợp 
với các sở, ban, ngành tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT; phấn đấu từ nay đến 31-12-2020, mỗi đại lý thu BHXH, BHYT tổ chức ít 
nhất 1 hội nghị tư vấn, tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 
gia đình. Giao cho phòng truyền thông và phát triển đối tượng phối hợp với phòng thanh tra - 
kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT để kịp thời 
chấn chỉnh những đại lý không thực hiện đúng quy định tại Quyết định 1599/QĐ-BHXH và 
các quy định có liên quan đến quản lý hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT. Kịp thời khen 
thưởng, khuyến khích, động viên nhân viên đại lý thu để họ thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt 
hơn. 
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Máy bay chở hàng sẽ tăng để đáp ứng mở rộng thương mại điện tử 

Hãng chế tạo máy bay Boeing vừa công bố Dự báo Vận tải Hàng hóa bằng đường Hàng 
không của Thế giới (WACF) thường ra mắt mỗi hai năm một lần, cho thấy những ảnh 
hưởng và cơ hội đến từ đại dịch COVID-19, cũng như nhu cầu đáng kể trong dài hạn về 
máy bay chở hàng trong hai thập niên tới.  

 

Nhờ sự phục hồi trong thương mại toàn cầu và sự tăng trưởng dài hạn, WACF đưa ra dự báo 
về nhu cầu đối với 2.430 máy bay chở hàng trong 20 năm tới, bao gồm 930 chiếc mới sản 
xuất và 1.500 chiếc được chuyển đổi từ máy bay chở khách.  

Theo dự báo mới, lưu lượng chở hàng bằng máy bay của thế giới sẽ tăng 4% mỗi năm trong 
hai thập niên tới. Mức tăng trưởng này được tác động bởi các hoạt động thương mại và nhu 
cầu gia tăng về giao hàng nhanh nhằm hỗ trợ sự mở rộng của vận hành thương mại điện tử. 
Với những sự phát triển này và nhu cầu đã được chứng minh về công suất máy bay chở hàng 
chuyên dụng nhằm hỗ trợ hệ thống vận tải của thế giới, đội bay chở hàng toàn cầu được dự 
báo sẽ tăng trưởng hơn 60% đến năm 2039. 

Ông Darren Hulst, Phó chủ tịch phụ trách Tiếp thị Thương mại tại Boeing, cho biết: “Các nhà 
khai thác máy bay chở hàng đang ở một vị thế đặc biệt trong năm 2020 để đáp ứng các nhu 
cầu của thị trường về tốc độ, sự tin cậy và an toàn, vận chuyển thiết bị y tế và các loại hàng 
hóa khác cho nhiều cá nhân và cộng đồng trên khắp thế giới.”  

“Trong tương lai, các máy bay chở hàng chuyên dụng sẽ càng đóng vai trò quan trọng hơn để 
cạnh tranh trong thị trường vận tải hàng hóa bằng đường hàng không; các máy bay đó vận 
chuyển hơn một nửa lưu lượng chở hàng bằng hàng không, và các hãng hàng không đang khai 
thác các máy bay này thu được gần 90% doanh thu của lĩnh vực chở hàng bằng máy bay,” ông 
Hulst nói thêm. 

Ngoài dự báo nhu cầu dài hạn về máy bay chở hàng, WACF còn cung cấp những thông tin về 
hiệu suất vận tải hàng hóa bằng đường hàng không trong đại dịch. Cụ thể, thương mại điện tử, 
lĩnh vực đang tăng trưởng ở mức hai chữ số trước khi có dịch bệnh, đã gia tăng sự ảnh hưởng 
lên thị trường chở hàng bằng máy bay khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển sang nền 
tảng bán hàng trực tuyến. Trong 9 tháng đầu năm 2020, các hãng chở hàng đã tăng 14% về 
lưu lượng vận tải. 

Trong khi đó, khai thác vận chuyển hành khách kết hợp hàng hóa (belly cargo) chiếm khoảng 
một nửa công suất chở hàng trên toàn cầu trong năm 2019, nhưng đã sụt giảm đáng kể khi các 



hãng hàng không dừng bay hàng nghìn máy bay. Các nhà khai thác máy bay chở hàng đã 
xoay sở bằng cách vận hành nhiều hơn mức bình thường, và lưu lượng vận tải của các hãng 
chuyên về chở hàng đã tăng 6%. 

Cho đến hiện tại trong năm 2020, gần 200 hãng hàng không đã khai thác hơn 2.000 máy bay 
chở khách thân rộng để dành riêng cho hoạt động chở hàng, nhằm tăng dòng tiền mặt và hỗ 
trợ chuỗi cung ứng toàn cầu. Các máy bay này đã giúp bù đắp một số thâm hụt về công suất, 
và trong vài trường hợp đã tạo ra các nguồn lợi nhuận theo quý cho các hãng hàng không 
trong bối cảnh hoạt động chở khách trở nên ít ỏi. 

Lâm Bích 


