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Nguồn: TH Bắc Kạn     

Ngày đăng: 22/10/2019 
Mục: Thời sự  

Nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích 

Tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ký thỏa 
thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

 

Dịch vụ này góp phần giảm áp lực cho các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên đến nay, đại đa số 
người dân chưa quen với việc đến các điểm bưu điện để nộp cũng như nhận kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

Trung Đoàn – Văn Quyết 

 



 

Nguồn: Báo ĐT Đảng Cộng sản  

Ngày đăng: 22/10/2019 
Mục: BHXH   

Đà Nẵng: Tập huấn, triển khai công tác quản lý thu Bảo hiểm 

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh những quy định mới, sự thay đổi về quy trình chuyển tiền, hồ 
sơ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của các Đại lý thu khác qua hệ thống Bưu 
điện… 

 

BHXH TP Đà Nẵng  tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai công tác quản lý thu BHXH, 
BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 

Ngày 12/10/2019, BHXH thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai công 
tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo Công văn 3045/BHXH-BT, 
Công văn 3046/BHXH-BT ngày 21/8/2019 của BHXH Việt Nam và hướng dẫn, xử lý một số 
nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố, Chủ trì Hội nghị; 
đồng chí Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện thành phố;  đại diện lãnh đạo các 
phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện thuộc BHXH thành phố và đại diện lãnh đạo các phòng 
nghiệp vụ, Bưu điện Đà Nẵng 1, 2, 3, 4 thuộc Bưu điện thành phố. 

Đại diện các phòng nghiệp vụ của BHXH thành phố đã trình bày, triển khai các nội dung về 
Quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. 
Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh những quy định mới, sự thay đổi về quy trình chuyển tiền, hồ 
sơ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của các Đại lý thu khác qua hệ thống Bưu 
điện… Hội nghị cũng được nghe hướng dẫn quy trình cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 06 tuổi qua 
dữ liệu của Bộ Tư pháp; chia sẻ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý 
thu. 

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện thành phố đã chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc cần nhanh chóng triển khai hiệu quả, đảm bảo hoàn thành đúng mục 
tiêu, tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam. 



Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố, 
nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà cả hai ngành Bưu điện và BHXH thành phố phải 
hoàn thành trong thời gian tới. cần nhanh chóng triển khai để đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, 
yêu cầu đề ra. Trước mắt, Bưu điện thành phố cần chú trọng bảo đảm đầy đủ nguồn nhân lực 
và các đìều kiện cần thiết để triển khai, trong đó, quan tâm đào tạo đội ngũ nhân viên phải 
nắm rõ quy định, quy trình xử lý công việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin; tích cực phối hợp với cơ quan BHXH các cấp... Về phía BHXH 
thành phố, các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện cần chủ động hỗ trợ Bưu điện thành phố 
trong quá trình thực hiện; tích cực tham mưu, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai hiệu 
quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Phạm Hiền 

 



 

Nguồn: TC Tài chính       

Ngày đăng: 22/10/2019 
Mục: Bảo hiểm 

Rà soát, công khai các điểm chi trả bảo hiểm xã hội 

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đang đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố, Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam rà soát, công khai các điểm chi trả BHXH nhằm kịp thời tháo gỡ những 
vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến đánh giá của người thụ hưởng chính sách. 

Nội dung đề nghị được BHXH Việt Nam ban hành tại Công văn số 3799/BHXH-TCKT gửi 
BHXH các tỉnh, thành phố và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc thực hiện chi trả chế 
độ BHXH, BH thất nghiệp qua hệ thống đại lý bưu điện. 

 

BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương kiểm tra, giám sát việc chi trả của cơ quan bưu điện 
tại các điểm chi trả 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH và căn cứu các ý kiến của các địa phương, 
BHXH Việt Nam đề nghị, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, hoàn thiện phần mềm nghiệp 
vụ, liên thông với cơ quan BHXH để thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ 
cấp thất nghiệp (TCTN); chỉ đạo Bưu điện các tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện 
quy trình chi trả theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Công văn số 
1314/BHXH-TCKT ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi trả, thanh 
quyết toán các chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện. Báo cáo 
kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam trước ngày 31/10/2019. 

Ngoài ra, BHXH Việt Nam yêu cầu, trước ngày 25/10/2019, cần chuyển danh mục điểm chi 
trả chi tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cho BHXH Việt Nam theo 
đúng quy định tại Hợp đồng dịch vụ số 86/2019/BHXHVN-TCTBĐVN ngày 01/6/2019 giữa 
BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về quản lý người hưởng và chi trả các 
chế độ BHXH, TCTN qua hệ thống bưu điện. Đồng thời, đăng tải công khai danh mục điểm 
chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Phía Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cần tăng cường chỉ đạo bưu điện các tỉnh thực hiện: 
Đăng tải công khai danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của bưu 
điện tỉnh; thường xuyên phối hợp với BHXH các cấp, thông báo kịp thời thay đổi về lịch chi 
trả, địa điểm chi trả cho cơ quan BHXH, người hưởng, các đơn vị liên quan, đồng thời cập 
nhật trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và bưu điện tỉnh. 



Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phải rà soát tất cả các điểm chi trả trên địa 
bàn tỉnh, đặc biệt những điểm chi trả cần cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch năm 2019; thực hiện 
di chuyển các điểm chi trả tại tầng cao, gây khó khăn cho người hưởng. Mặt khác, BHXH 
Việt Nam yêu cầu, các điểm chi trả phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
theo Hợp đồng đã ký giữa cơ quan bưu điện và cơ quan BHXH. Nâng cao công tác an toàn 
tiền mặt trong quá trình vận chuyển, chi trả tại điểm chi trả theo quy định. 

Đối với BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Việt Nam đề nghị tăng cường đôn đốc cơ quan 
bưu điện tổng hợp danh mục điểm chi trả thời điểm hiện tại để đăng tải công khai trên Cổng 
Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh; báo cáo danh mục điểm chi trả về Trung 
tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) trước ngày 30/10/2019 để đăng tải trên Cổng Thông tin 
điện tử của BHXH Việt Nam. 

Ngoài ra, định kỳ BHXH các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả của 
cơ quan bưu điện tại các điểm chi trả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý 
kiến đánh giá của người hưởng. 

 

 
 

 

  



 

Nguồn: VietNamNet 

Ngày đăng: 22/10/2019 
Mục: Kinh doanh 

‘Mỗi xã một sản phẩm': Hàng ngàn sản phẩm lên sàn thương mại điện tử 

Sàn thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN cung cấp hàng triệu sản phẩm thuộc các 
nhóm: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải - may mặc, lưu niệm - nội thất - trang trí, dịch vụ 
du lịch nông thôn. 

Tại Triển lãm Thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới do Ban Chỉ đạo Trung ương các 
Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức từ ngày 18 - 19/10 tại Nam Định, Bưu điện Việt Nam 
chính thức giới thiệu sàn thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN tới đông đảo người tiêu 
dùng. Đây là sàn giao dịch thương mại điện tử có quy mô quốc gia giành riêng cho những sản 
phẩm nằm trong chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). 

 
 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn 
Thưởng thăm gian trưng bày của Bưu điện Việt Nam tại Triển lãm thành tựu 10 năm xây 

dựng nông thôn mới. 

Sàn thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN là giải pháp tối ưu, phù hợp với xu hướng 
phát triển của công nghệ 4.0 trong việc cung cấp giải pháp khép kín từ việc cập nhật sản 
phẩm, bán hàng, giao hàng đến thanh toán. 

Với mạng lưới rộng trên 13.000 điểm, trải rộng đến tận cấp xã, hệ thống phương tiện vận tải 
chuyên dùng, cùng lực lượng phát hàng chuyên nghiệp, đặc biệt là kinh nghiệm chuyển phát, 
thanh toán, thu tiền, Bưu điện Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng và vận hành sàn 
thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN. Đây chính là chiếc cầu nối giữa các nhà cung 
cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ sản xuất quy mô nhỏ lẻ với người tiêu 
dùng trên cả nước. 

 



 

Sàn thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN hiện đang cung cấp hàng triệu sản phẩm 
thuộc các nhóm: thực phẩm, thảo dược, vải - may mặc, lưu niệm - nội thất - trang trí, dịch vụ 
du lịch nông thôn. Tất cả các sản phẩm đều mang đậm giá trị truyền thống, là niềm tự hào của 
mỗi địa phương. Các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các quy chuẩn 
quốc gia về truy xuất nguồn gốc. 

Nhà cung cấp tham gia giao dịch trên sàn Postmart.vn sẽ được hỗ trợ thực hiện các công đoạn 
từ đăng ký tham gia, phân hạng sản phẩm, truyền thông rộng rãi trong nước và quốc tế... Khi 
trở thành nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN, chắc chắn các 
doanh nghiệp, hộ sản xuất có thêm một kênh phân phối hàng hóa hiện đại, chuyên nghiệp và 
hiệu quả bởi lượng khách hàng phủ rộng trên toàn quốc. Qua đó góp phần gia tăng giá trị sản 
phẩm, nâng cao thu nhập, từng bước hướng người dân vùng nông thôn tự tin tham gia vào thị 
trường với sự chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. 

Đối với khách hàng, chỉ bằng 1 click chuột, khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn được tất cả 
những sản phẩm đặc sản trên mọi miền đất nước. 

 

Doanh nghiệp nhỏ, hộ sản xuất gia đình ngày càng quan tâm tới kênh phân phối hàng hóa 
mới thông qua sàn OCOP.POSTMART.VN 

Sàn thương mại điện tử OCOP.POSTMART.VN giờ đây không chỉ là cầu nối giữa người bán 
và người mua mà đã dần trở thành thói quen, niềm tin của người tiêu dùng Việt. 

Không chỉ cung cấp các sản phẩm OCOP trên phạm vi toàn quốc, nhằm đưa các đặc sản Việt 
ra thị trường quốc tế, mới đây Bưu điện Việt Nam đã chủ động làm việc với một số hãng bưu 
chính trên thế giới để kết nối sàn thương mại điện tử OCOP với các nước. 

Với mối quan hệ sâu rộng của Bưu điện Việt Nam với Liên minh bưu chính thế giới tại 200 
quốc gia và vùng lãnh thổ, trong tương lai những sản phẩm của Chương trình OCOP sẽ có 
thêm những bước đột phá mới, đóng góp quan trọng vào chương trình phát triển kinh tế nông 
thôn của Chính phủ. 

Xuân Thạch 



 

Nguồn: Tạp chí BHXH      

Ngày đăng: 22/10/2019 
Mục: Tin tức  

Phát triển BHXH tự nguyện: Từ một trang fanpage… 

Chỉ trong vòng 03 tháng hoạt động, trang fanpage “BHXH tự nguyện – Bưu điện Huế” 
được tạo và quản lý bởi Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động và phát triển được 
hơn 400 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là một cách làm rất sáng tạo và bước 
đầu đạt hiệu quả cao, góp phần không nhỏ giúp hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương này. 

 

Tận tình giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho người dân 

- Chào bạn! Bưu điện Huế chúng tôi giúp được gì cho bạn? 

Đây là dòng hội thoại đầu tiên xuất hiện khi chúng tôi vừa truy cập trang fanpage “Bảo hiểm 
xã hội tự nguyện – Bưu điện Huế”, vào mục tin nhắn để được giải đáp thắc mắc về BHXH tự 
nguyện. Vừa đặt câu hỏi tư vấn giúp về mức đóng và thời gian đóng khi tham gia BHXH tự 
nguyện, nhân viên tư vấn đã ngay lập tức phản hồi và có những giải thích cặn kẽ, chi tiết cùng 
bảng minh họa mức đóng, mức hưởng và những quyền lợi kèm theo. Khi hỏi về trường hợp 
một người đã 50 tuổi thì có thể tham gia BHXH tự nguyện như thế nào? Bạn nhân viên tư vấn 
có tên Kim Anh giải thích chi tiết: Trường hợp này khi người đã 50 tuổi thì cần đóng 10 năm 
đến 60 tuổi (có thể đóng theo các phương thức đóng: hàng tháng, 3 tháng/1 lần, 6 tháng/1 lần, 
12 tháng /1 lần hoặc đóng 5 năm /1 lần). Tại thời điểm 60 tuổi thì có thể đóng 1 lần cho 10 
năm còn thiếu - và tháng sau thì có thể nhận lương hưu. Không chỉ vậy, nhân viên tư vấn còn 
nói rõ những quyền lợi được hưởng trong quá trình tham gia BHXH tự nguyện chẳng may bị 
tử vong thì mức hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí như thế nào? Và nếu tham gia BHXH tự 
nguyện trong quá trình 20 năm sẽ được hưởng lương hưu có kèm theo một thẻ BHYT hưởng 
với mức hỗ trợ 95% chi phí y tế khi vào viện... Đây là chính sách của Nhà nước nhằm đảm 
bảo an sinh xã hội cũng là một thông tin nhân viên tư vấn nhấn mạnh để tạo độ tin cậy nơi 
người hỏi. Đây chính là cách thức mà người dân Thừa Thiên Huế được tư vấn, giải đáp để 
tham gia BHXH tự nguyện thông qua trang fanpage này. Chị Kim Anh cho biết, vì người hỏi 
tham gia BHXH tự nguyện thường là lao động tự do, cũng không có nhiều thời gian và điều 
kiện đi lại nên Bưu điện Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ tối đa về thủ tục tham gia. Theo đó, khi đã 
xác định được mức đóng và thời gian đóng, người tham gia chỉ cần chụp ảnh chứng minh thư 
và thẻ BHYT, cung cấp địa chỉ là sẽ có nhân viên đại lý thu hỗ trợ hoàn tất thủ tục. Đây quả 
thực là một cách làm nhanh chóng và khá hiệu quả, người dân được tương tác trực tiếp và 
được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến BHXH tự nguyện thông qua một fanpage. Chia sẻ 



về cách làm sáng tạo này, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Văn Nghị cho biết, 
trang fanpage được Bưu điện Thừa Thiên Huế thành lập và đi vào hoạt động kể từ tháng 
06/2019. Chỉ trong vòng 03 tháng hoạt động, Bưu điện Thừa Thiên Huế đã vận động được 
402 người tham gia BHXH tự nguyện thông qua trang fanpage “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – 
Bưu điện Huế”. Giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, việc lập ra một fanpage 
khuyến khích người dân tham gia chính sách An sinh xã hội của Nhà nước sẽ giúp cho những 
giờ lướt web của mọi người hữu ích hơn.  

Tính đến nay đã có 398.000 lượt người ghé qua fanpage, 1.254 lượt thích trang, có 83 người 
đọc bài đăng/phút và hiện đã có khoảng 9.251 lượt người quan tâm, tương tác bài viết. Để 
cách thức phát triển BHXH tự nguyện này đạt được hiệu quả cao nhất, chúng tôi cần phải kết 
hợp giữa “online” và “offline”, tức là sẽ có một đội ngũ tương tác trực tiếp với người hỏi trên 
trang fanpage và khi đã chốt được người muốn tham gia, có một đội ngũ hoàn tất các thủ tục 
làm sổ cho người dân, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ. Từ trước tới nay, tổ 
chức hội nghị tuyên truyền là cách thức truyền thống để vận động người dân tham gia BHXH 
tự nguyện, và theo đó, chỉ một bộ phận nhỏ người dân ở từng địa bàn xã, huyện… được biết 
về BHXH tự nguyện. Hiện tại, fanpage trên Facebook sẽ mang đến một sự lan tỏa rộng lớn 
hơn khi người dân ở các địa phương khác, không chỉ là ở Huế cũng có thể tương tác và tìm 
hiểu chính sách, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lê Văn Nghị nhấn mạnh thêm.  

Lật giở lại nhật ký các bài đăng trên fanpage “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Bưu điện Huế”, 
đó là những bài chia sẻ của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về chính sách 
BHXH tự nguyện, những hoạt động vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện thực tế 
tại các địa phương đã có người tham gia, những dòng “feedback” của người đã tham gia 
BHXH tự nguyện cho chính bản thân và cho người thân… Tất cả nhằm hướng đến sự tin 
tưởng của người dân đối với chính sách BHXH tự nguyện, thể hiện qua những con số về mức 
độ quan tâm của người dân mà Giám đốc Bưu điện tỉnh Lê Văn Nghị đã chia sẻ ở trên. Năm 
2019, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế được giao chỉ tiêu phát triển gần 2.300 người tham gia 
BHXH tự nguyện thì đến hết tháng 9/2019 đã phát triển được 2.287 người. Với hoạt động 
hiệu quả của trang fanpage “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Bưu điện Huế”, con số còn lại cần 
phát triển sẽ nhanh chóng được hoàn thành. 

Vì mục tiêu nhanh chóng “về đích” 

Phát triển BHXH tự nguyện thông qua trang fanpage “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Bưu điện 
Huế” chỉ là một trong nhiều biện pháp đang được Thừa Thiên Huế thực hiện. Trưởng phòng 
Khai thác và Thu nợ, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế Trương Công Khả cho biết, BHXH tỉnh rất 
ủng hộ cách làm mới của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, nhờ tận dụng mạng xã hội đã giúp 
cho người dân được tiếp cận với chính sách một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả tích cực 
trong việc hoàn thành chỉ tiêu về BHXH tự nguyện của tỉnh. Tổ chức hội nghị tuyên truyền 
trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện tới người dân hay cán bộ làm công tác BHXH, 
BHYT đến tận nhà người dân vận động cũng đang là những biện pháp được song song thực 
hiện.  

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức được nhiều cuộc hội nghị 
truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị. Riêng Bưu điện 
Thừa Thiên Huế đã tổ chức được 110 hội nghị. Mỗi hội nghị có khoảng 50 người tham dự, 
trong đó có 25 – 32% số người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị. Trưởng 
phòng Khai thác và Thu nợ Trương Công Khả cho biết, công tác phát triển đối tượng BHXH 
tự nguyện đang ngày càng được quan tâm chú trọng thực hiện. Chỉ tính riêng 03 tháng 8,9,10 
năm 2019, con số phát triển BHXH tự nguyện đã bằng số phát triển của cả 10 năm trước đó, 
tương đương với khoảng 1.500 người. Người dân trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu có những hiểu 
biết rõ ràng hơn về chính sách BHXH tự nguyện và dần tích cực tham gia. Chia sẻ về khía 
cạnh này, ông Trương Công Khả nhớ lại, gần đây chúng tôi tổ chức một buổi hội nghị tuyên 
truyền về BHXH tự nguyện tại thị trấn Thuận An, ban đầu khi hội nghị diễn ra chưa có ai 



tham gia ngay nhưng chỉ sau khoảng 2 tuần thì có tới gần 30 người đến đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện cùng một lúc. Tính đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động và phát triển 
được 5.514 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 90,44% kế hoạch. Hưởng ứng phong trào 
thi đua cuối năm về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam, với 
tinh thần khẩn trương và quyết liệt, chúng tôi tin rằng Thừa Thiên Huế sẽ sớm “về đích” hoàn 
thành chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện./. 

Lan Anh 



 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh 

Ngày đăng: 23/10/2019 
Mục: Nhịp cầu yêu thương  

Nghi Xuân khai trương thùng quỹ “Những đồng tiền nhỏ vì tình nghĩa lớn” 

Sáng nay (23/10), Bưu điện huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện 
tổ chức khai trương thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện huyện. 

Đây là chương trình do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam tổ chức, với mong muốn mỗi người ủng hộ một số tiền nhỏ, nhưng nhiều 
người góp lại có thể giúp đỡ cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da 
cam, nạn nhân bị tai nạn giao thông, thiên tai thảm họa… cải thiện cuộc sống. 

 

Với chủ đề: "Những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn”, thùng Quỹ nhân đạo này sẽ tiếp nhận 
đóng góp từ những tấm lòng hảo tâm và định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc tùy từng trường 
hợp cụ thể, Hội CTĐ huyện sẽ phối hợp với bưu điện nơi đặt thùng quỹ tổ chức mở thùng. 

Toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng cho hoạt động thăm, tặng quà các đối tượng dễ bị tổn 
thương, các địa chỉ nhân đạo trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

Ngay sau khi đặt thùng quỹ nhân đạo, CBCNV Bưu điện và Hội Chữ thập đỏ huyện cùng các 
đại biểu tham dự đã thực hiện đóng góp vào thùng quỹ. 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Bình      

Ngày đăng: 23/10/2019 
Mục: Pháp Luật  

Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo khi mua hàng qua mạng 

Thời gian gần đây, nhiều khách hàng thường mua hàng qua mạng đã nhận được điện 
thoại với nội dung là các cửa hàng đang tổ chức tri ân khách hàng. Các món quà tri ân 
thường là mỹ phẩm, trang sức… với trị giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Vì tham 
của hời, không ít người đã "sập bẫy". 

Điều kiện để được nhận quà tri ân rất đơn giản, đó là người nhận hàng chỉ trả phí vận chuyển 
với mức khoảng 40 -100 nghìn đồng tuỳ theo các mặt hàng. Cũng với mục đích lừa đảo, nhiều 
khách hàng còn nhận được tin nhắn với nội dung là người may mắn, sẽ được nhận các món 
quà với giá trị từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Và điều kiện duy nhất chỉ là trả phí 
vận chuyển từ 40-60 nghìn đồng cùng số điện thoại và địa chỉ giao hàng. 

Với điều kiện đơn giản như thế, không ít khách hàng đã mắc bẫy “chiêu trò” này và thanh 
toán phí vận chuyển với mức nêu trên cho dù mức giá vận chuyển thông thường chỉ khoảng 
15-30 nghìn đồng. Và sau khi kiểm tra, khách hàng đều phát hiện ra các “món quà” chỉ là 
hàng giả, hàng nhái, hầu như không có giá trị sử dụng. 

 

Những tin nhắn lừa đảo được gửi cho các “khách hàng may mắn”. 

Cụ thể như, “vòng tay phong thuỷ mạ vàng” với giá hàng triệu đồng chỉ là chiếc vòng nhựa, 
dây chuyền vàng non chỉ là kim loại màu vàng; các loại son phấn, sữa tắm, dầu gội đầu… với 
các thương hiệu, nhãn mác lạ hoắc nên người được tặng càng không dám sử dụng vì không có 
gì bảo đảm về mặt chất lượng. 



Như vậy, sau khi trừ phí vận chuyển và giá trị các món hàng rởm chỉ với từ 5 -10 ngàn đồng, 
những kẻ lừa đảo vẫn có lãi lớn khi mỗi ngày đóng hàng trăm đơn hàng như thế. Về phái các 
khách hàng bị lừa, vì số tiền thiệt hại không nhiều nên hầu hết đều tự mình rút kinh nghiệm và 
bỏ qua, thay vì làm rõ hành vi lừa đảo này. 

Qua chia sẻ với những khách hàng có thói quen mua hàng qua mạng, được biết, đây là một 
thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo. Nguyên nhân có thể là do trong quá trình mua hàng, 
khách hàng đã vô tình để lộ thông tin và bị các đối tượng này lợi dụng. Với số tiền chiếm đoạt 
từ mỗi khách hàng không lớn (dao động từ 20-70 nghìn đồng dưới danh nghĩa tiền vận 
chuyển), không bị khách hàng tố cáo nên các đối tượng này dễ dàng thu lợi bất chính mà 
không bị trả giá. 

Một thủ đoạn mới nữa đó là, các đối tượng lừa đảo mang hàng đến tận các gia đình để “giao 
hàng”. Nếu gặp người chồng ở nhà, “nhân viên giao hàng” sẽ trình bày là hàng này do vợ đặt 
mua và đề nghị chồng thanh toán tiền để nhận hàng. Tương tự, người nhận hàng và thanh toán 
tiền có thể là bố mẹ, anh chị, vợ con... Hàng giao trong các trường hợp này thường là bia, 
nước ngọt, áo quần, mỹ phẩm… cũng với các thương hiệu chưa gặp bao giờ. 

Một “kịch bản” lừa đảo khác nữa là khách hàng nhận được điện thoại tự xưng là nhân viên 
bưu điện với thông tin họ trúng thưởng một món quà có giá trị lớn như đồng hồ hàng hiệu, 
dây chuyền, xe máy… Để nhận các món quà này, khách hàng cần mang chứng minh nhân dân 
và chuyển một số phí tương đương 10% giá trị món quà. Trong những trường hợp này, do 
mức phí đóng khá lớn nên có nhiều người cũng nâng cao cảnh giác và ít “sập bẫy” kẻ lừa đảo 
hơn. 

Qua trao đổi với một số trường hợp “mắc bẫy” quà tặng, được biết họ đều là những người có 
thói quen mua hàng qua mạng. Tuy nhiên những thông tin cá nhân như tên tuổi, số điện thoại, 
địa chỉ giao hàng, thường chỉ diễn ra trong phạm vi giữa người mua và người bán. Vì vậy, khi 
nhận được điện thoại hoặc tin nhắn về những “món quà tri ân khách hàng” với thông tin đầy 
đủ của mình, nhiều người đều tin tưởng đây là quà của các cửa hàng họ đã từng giao dịch tặng 
nên dễ dàng mắc bẫy. 

Việc thông tin khách hàng bị lộ đang làm nảy sinh nghi vấn là các cửa hàng hoặc các trang 
ứng dụng kinh doanh trực tuyến đã làm lộ, thậm chí là bán thông tin của khách hàng nên dẫn 
đến việc một số kẻ lợi dụng để lừa đảo người tiêu dùng. 

Để không mắc bẫy trong những trường hợp này, người mua hàng cần kiểm tra kỹ lưỡng các 
món hàng mình đã đặt và đừng tham lam trước những “món quà tri ân” từ trên trời rơi xuống. 

Đặc biệt, quá trình sử dụng mạng xã hội nói chung, mua hàng qua mạng nói riêng, phải giữ bí 
mật những thông tin cá nhân, tránh để kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo gây thiệt hại về kinh tế. 
Trong một số trường hợp, quà tặng là những món mỹ phẩm giả, còn có thể gây hại cho người 
sử dụng, dẫn đến “tiền mất tật mang”. 

Diệu Cầm 



 

Nguồn: Zing      

Ngày đăng: 23/10/2019 
Mục: Công nghệ  

Giao hàng bằng máy bay không người lái sắp thay thế shipper 

Trong tương lai, các nhà thuốc tại Mỹ sẽ trực tiếp chuyển hàng đến người dùng bằng 
máy bay không người lái (drone). 

Hôm 21/10, UPS - ông lớn trong ngành vận chuyển Mỹ - tuyên bố hợp tác với CVS - chuỗi 
cửa hàng dược phẩm lớn nhất nước Mỹ - để khởi động chương trình vận chuyển bằng drone 
cho các nhà thuốc. 

Những chiếc drone dự kiến vận chuyển cả thuốc và các sản phẩm tiện ích khác trực tiếp đến 
khách hàng. UPS cũng cho biết thêm hãng đang làm việc với phía Cục Hàng không Liên bang 
Mỹ (FAA) về những địa điểm dự kiến trong chương trình vận chuyển mới này. 

Hồi tháng 3, UPS từng tuyên bố hợp tác với Công ty Matternet để sử dụng drone vận chuyển 
thiết bị y tế tại bệnh viện WakeMed ở Raleigh, North Carolina. 

Trước UPS, một chuỗi cửa hàng dược phẩm khác là Walgreens cũng cho biết sẽ bắt đầu cung 
cấp dịch vụ giao hàng bằng drone ở Christiansburg, Virginia. Hai đối tác với Walgreens cũng 
được tiết lộ là FedEx và dịch vụ vận chuyển drone của Alphabet (công ty mẹ Google), Project 
Wing. 

“Chúng tôi đang thử nghiệm các giải pháp mới”, Giám đốc đổi mới của Walgreens Vish 
Sankaran cho biết. 

Đối với các hiệu thuốc có số lượng hàng hóa nhỏ, việc giao hàng bằng drone là một giải pháp 
mới để cạnh tranh với các công ty thương mại điện tử. Sankaran cũng cho biết Walgreen đặc 
biệt nhắm đến các đối tượng thường xuyên ở nhà như phụ huynh hoặc người già. 

Hồi tháng 4, Wing - dự án startup do Alphabet (công ty mẹ của Google) khởi xướng - đã trở 
thành công ty giao hàng bằng máy bay không người lái đầu tiên được Cục Hàng không Liên 
bang Mỹ chấp thuận cho phép giao hàng thương mại ở Mỹ. 

Theo Reuters, chứng nhận này chỉ có giá trị trong vòng 2 năm và sau đó cần được gia hạn 
thêm. Trong khi đó, hồi đầu tháng 10, dịch vụ vận chuyển bằng drone của UPS có tên Flight 
Forward cũng nhận được sự phản hồi từ FAA và đã được cấp phép hoạt động trên không. 

Tương lai của loại hình vận chuyển bằng drone đã thu hút được nhiều sự chú ý từ những ngày 
đầu tiên được lên ý tưởng. Năm 2011, những startup như Matternet và Zipline bắt đầu nhảy 
vào lĩnh vực giao hàng mới này. 

Đến năm 2013, Amazon công bố dịch vụ giao hàng Prime Air với sự kỳ vọng có thể mang 
trực tiếp các gói hàng đến tận nhà khách hằng bằng một chiếc drone. 

Tuy nhiên, phía FAA lại tỏ ra khá chậm chạp trong việc cấp chứng nhận cho loại hình vận 
chuyển này. Điều này đã khiến một số công ty, bao gồm Amazon và Wing, phải thử nghiệm 
công nghệ của họ ở nước ngoài. 

Có nhiều lý do để FAA phải tỏ ra thận trọng với dịch vụ giao hàng bằng drone. Trong đó đáng 
chú ý nhất là việc những chiếc drone hoàn toàn có thể bị hack để trở thành một loại thuốc nổ 
di động. 



 

Drone vận chuyển máu của Zipline ở Rwanda. Ảnh: Zipline 

Hồi cuối năm 2018, một chiếc drone đã khiến các chuyến bay tại sân bay quốc tế Gatwick ở 
London phải tạm dừng trong một ngày rưỡi. 

Những chiếc drone hứa hẹn sẽ trở thành một ngành kinh doanh lớn. Hiện các công ty đang 
nghiên cứu áp dụng drone để vận chuyển hàng hóa đến những quốc gia có tình trạng cơ sở hạ 
tầng khó khăn. 

Zipline đã sử dụng drone để vận chuyển máu đến các bệnh viện hoặc trung tâm y tế trong 
khoảng thời gian trung bình từ 20-30 phút ở Rwanda. Đến năm 2019, Zipline tiếp tục ra mắt 
mạng lưới phân phối thuốc bằng drone tới hơn 2.000 trạm y tế tại các khu vực vùng sâu vùng 
xa của Ghana. 

 

 


