
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Hưng Yên      

Ngày đăng: 16/09/2019 
Mục: Tin tức  

Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên 

Sáng 16.9, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên.  

Dự khai trương Trung tâm có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 
HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một 
số cục, vụ thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể 
tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố… 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên có trụ sở làm việc tại tòa nhà Bưu điện 
tỉnh Hưng Yên, số 2 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên. 

Báo Hưng Yên điện tử gửi đến bạn đọc một số hình ảnh tại buổi khai trương Trung tâm. 
  

 

Các đại biểu dự khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

 

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 



Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn 
phòng UBND  tỉnh Hưng Yên, thực hiện chức năng công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ 
tục hành chính, các nội dung thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm... 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định 
thành lập Trung tâm cho đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Trung 
tâm  

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên có trụ sở làm việc tại tòa nhà Bưu điện 
tỉnh Hưng Yên, số 2 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên. 



 

Nguồn: Kinh tế đô thị   

Ngày đăng: 16/09/2019 
Mục: Tin tức      

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bưu điện Việt Nam chung tay chống rác thải nhựa 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa biểu dương Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
về việc chung tay cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện phong trào “Toàn xã hội 
chung tay hành động chống rác thải nhựa”. 

 

Văn bản số 8304/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chủ động, 
đồng hành, chung tay cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện phong trào ''Toàn xã 
hội chung tay hành động chống rác thải nhựa''. 



Thủ tướng đánh giá, Bưu điện Việt Nam đã chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ thực hiện phong trào “Toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải 
nhựa”. Hành động tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần 
trong toàn mạng lưới của Tổng công ty. 

Đồng thời, phát huy thế mạnh của mạng lưới bưu chính để kêu gọi mọi người hưởng ứng 
phong trào, thiết thực hành động, góp phần làm thay đổi nhận thức, thói quen và nâng cao ý 
thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với môi trường. 

Thủ tướng Chính phủ mong Tổng công ty tiếp tục có thêm nhiều sáng kiến hay, hoạt động cụ 
thể để giảm thiểu tối đa ô nhiễm rác thải nhựa, góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường, thực 
hiện tốt mục tiêu phát triển bền vững. 

 

Các chai nước nhựa dùng một lần được thay thế bằng bình nước thủy tinh hoặc bình inox tại 
phòng họp của khối Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị. 

Trước đó, xác định việc chống rác thải nhựa là vấn đề “nóng” của toàn xã hội, là trách nhiệm 
của mỗi doanh nghiệp, Bưu điện Việt Nam đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị về chống rác 
thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần trong toàn Tổng công ty. Bưu điện Việt Nam yêu cầu toàn 
mạng lưới thực hiện đồng bộ các giải pháp chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần. 

Đặc biệt từ 1/8/2019, toàn mạng lưới sẽ không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, túi nilon trong 
mọi hoạt động của đơn vị. Tại các hội nghị, hội thảo, tuyệt đối không sử dụng chai nước nhựa 
sử dụng một lần; không sử dụng đồ nhựa, văn phòng phẩm, vật tư, ấn phẩm nhựa dùng một 
lần, không sử dụng túi nilông tại tất cả đơn vị. 

Bên cạnh đó, tại các bưu cục, giao dịch viên sẽ khuyến khích, vận động khách hàng thay đổi 
thói quen gói bọc hàng hóa bằng túi nilon sang sử dụng hộp bìa các tông có đủ tiêu chuẩn, 
đảm bảo an toàn cho hàng hóa do Bưu điện Việt Nam cung cấp. 



 

Đoàn thanh niên Tổng công ty ra quân dọn rác thải tại bãi biển Diễn Thành - Nghệ An.

Ngoài ra, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng tổ chức nhiều chương trình dọn dẹp, thu thu 
gom rác thải, phát túi vải tái chế tại chợ dân sinh, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh.... Qua đó, 
góp phần tổ chức tuyên truyền tới đông đảo người dân hạn chế sử dụng túi ni lông, chuyển 
sang các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. 

Để đảm bảo việc triển khai diễn ra thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao, Bưu điện Việt 
Nam sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện; tổ chức các 
phong trào thi đua chống rác thải nhựa linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù hoạt động của 
đơn vị; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực, đi đầu. 

Đoàn thanh niên Tổng công ty phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong tổ chức các buổi làm 
việc, ngày chủ nhật “Xanh”, các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc và môi trường xunh 
quanh. 



 

Nguồn: Pháp luật Việt Nam 

Ngày đăng: 16/09/2019 
Mục: Thời sự   

Thủ tướng biểu dương Bưu điện Việt Nam chung tay chống rác thải nhựa 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa biểu dương Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam về việc chung tay cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện phong trào 
“Toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa”. 

Thủ tướng đánh giá Bưu điện Việt Nam đã chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ thực hiện phong trào “Toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải 
nhựa”. Hành động tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần 
trong toàn mạng lưới của Tổng công ty; Đồng thời phát huy thế mạnh của mạng lưới bưu 
chính để kêu gọi mọi người hưởng ứng phong trào, thiết thực hành động, góp phần làm thay 
đổi nhận thức, thói quen và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với môi 
trường. 

Thủ tướng Chính phủ mong Tổng công ty tiếp tục có thêm nhiều sáng kiến hay, hoạt động cụ 
thể để giảm thiểu tối đa ô nhiễm rác thải nhựa, góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường, thực 
hiện tốt mục tiêu phát triển bền vững.   

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã yêu cầu toàn mạng lưới thực hiện đồng bộ các giải pháp 
chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần. 

Đặc biệt từ 01/8/2019, toàn mạng lưới sẽ không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, túi nilon 
trong mọi hoạt động của đơn vị. Tại các hội nghị, hội thảo, tuyệt đối không sử dụng chai nước 
nhựa sử dụng một lần; không sử dụng đồ nhựa, văn phòng phẩm, vật tư, ấn phẩm nhựa dùng 
một lần, không sử dụng túi nilông tại tất cả đơn vị. 

Bên cạnh đó, tại các bưu cục, giao dịch viên sẽ khuyến khích, vận động khách hàng thay đổi 
thói quen gói bọc hàng hóa bằng túi nilon sang sử dụng hộp bìa các tông có đủ tiêu chuẩn, 
đảm bảo an toàn cho hàng hóa do Bưu điện Việt Nam cung cấp.   

 

Các chai nước nhựa dùng một lần được thay thế bằng bình nước thủy tinh hoặc bình inox tại 
phòng họp của khối Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị. 



Ngoài ra, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng tổ chức nhiều chương trình dọn dẹp, thu thu 
gom rác thải, phát túi vải tái chế tại chợ dân sinh, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh.... Qua đó 
góp phần tổ chức tuyên truyền tới đông đảo người dân hạn chế sử dụng túi ni lông, chuyển 
sang các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. 

Để đảm bảo việc triển khai diễn ra thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao, Bưu điện Việt 
Nam sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện; tổ chức các 
phong trào thi đua chống rác thải nhựa linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù hoạt động của 
đơn vị; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực, đi đầu. 
Đoàn thanh niên Tổng công ty phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong tổ chức các buổi làm 
việc, ngày chủ nhật “Xanh”, các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc và môi trường xunh 
quanh.  



 

Nguồn: Báo Quảng Bình online 

Ngày đăng: 16/09/2019 
Mục: Xã hội 

Hơn 100 cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện 

Ngày 15-9, Bưu điện tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện 
hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019. 

Hơn 100 cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện. 

Với thông điệp “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, đã có hơn 100 cán bộ, nhân viên 
Bưu điện tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện và có trên 60 đơn vị máu được hiến. Đây là 
nguồn sống quý giá đối với những bệnh nhân cấp cứu cần máu trong cơn nguy kịch, góp phần 
đem lại sức khỏe, niềm vui, niềm hạnh phúc cho các bệnh nhân, gia đình và xã hội. 

Hiến máu tình nguyện là hoạt động ý nghĩa thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bưu điện Việt Nam, chương trình hiến máu tình nguyện "Bưu 
điện Việt Nam – những giọt máu hồng" năm 2019. 

D.H 



 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội 

Ngày đăng: 16/09/2019 
Mục: Thông tin ngành BHXH 

Tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu 

Trong 2 ngày 16-17/9, tại TP.HCM, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình 
Liệu đã chủ trì Hội nghị triển khai, tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu BHXH, 
BHYT, BH thất nghiệp. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo BHXH, Cục Thuế và 
Bưu điện của 33 tỉnh, thành phố phía Nam. 

Phải thực hiện tốt công tác thu 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đã quán triệt về công tác thu, khai 
thác và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cũng như việc xử lý, thu nợ; đồng thời 
chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp với ngành Bưu điện liên quan đến 
thực hiện nhiệm vụ này. Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, thời gian qua, bên cạnh 
một số tỉnh, thành thực hiện rất tốt quy trình thu thì vẫn còn một số tỉnh, thành tỏ ra lúng túng 
trước những khó khăn, vướng mắc. 

 

“BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị này nhằm giúp BHXH các tỉnh, thành và ngành Bưu điện 
tháo gỡ những vướng mắc. Có thực hiện tốt công tác thu BHXH, BHYT mới đảm bảo độ bao 
phủ của chính sách an sinh xã hội, từ đó kéo giảm tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, 
BHYT và đảm bảo quyền lợi cho NLĐ khi còn làm việc cũng như lúc về già”- Phó Tổng 
Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh. 

Theo ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam), hiện nay vẫn còn nhiều đơn 
vị, DN chưa tham gia BHXH, BHYT cho NLĐ. Do vậy, để đảm bảo thực hiện đầy đủ chức 
năng, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 28-
NQ/TW và Quyết định số 1167/QĐ-TTg, đòi hỏi phải tăng cường các giải pháp phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT. Đặc biệt, việc ủy thác cho các đơn vị dịch vụ công thực hiện 
trực tiếp đến đơn vị SDLĐ trong việc tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn đăng ký tham gia 
BHXH, BHYT là rất cần thiết, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, tạo điều kiện 
để người dân, DN thuận lợi trong việc tiếp cận với chính sách BHXH cũng như đảm bảo công 
tác thu được chặt chẽ, đúng quy định. 



Cũng theo ông Hào, muốn làm tốt công tác thu và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT, BHXH các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan. Về 
phối hợp với cơ quan Thuế và Bưu điện, BHXH các tỉnh, thành phố cần phải thực hiện đúng 
các quy trình sau: Bước 1- rà soát dữ liệu- cần căn cứ vào dữ liệu do Trung tâm CNTT phân 
quyền trên phần mềm TST; sau đó Phòng Quản lý Thu chủ trì, phối hợp với Phòng Khai thác 
và Thu nợ, Bưu điện tỉnh rà soát. Bước 2- gửi thông báo đến đơn vị SDLĐ. Bước 3- chuẩn bị 
hồ sơ, tài liệu trước khi đến đơn vị làm việc với chủ SDLĐ. Bước cuối cùng là làm việc tại 
đơn vị SDLĐ. “Nếu thực hiện tốt quy trình trên, chắc chắn công tác thu BHXH, BHYT và mở 
rộng đối tượng tham gia sẽ cho kết quả khả quan”- ông Hào khẳng định. 

Chú trọng tháo gỡ khó khăn  

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho biết, việc cấp thẻ BHYT và đồng bộ mã số BHXH còn gặp 
nhiều khó khăn, do dữ liệu thông tin của các đối tượng thống kê trước đây bị trùng lắp. Trao 
đổi về vấn đề này, ông Lê Nguyên Bồng- Giám đốc Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) cho 
biết, giải quyết tình trạng trùng lắp dữ liệu đang đặt ra nhiều lo ngại và là khối lượng công 
việc rất lớn cho cơ quan BHXH. 

Theo ông Bồng, trên thực tế rà soát tại nhiều địa phương, Trung tâm CNTT đã phát hiện rất 
nhiều số CMND của đối tượng cung cấp cho cơ quan BHXH và Cục Thuế không khớp nhau. 
Đặc biệt, tại các địa phương như Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang… không hiểu lý do gì mà 
CMND của đối tượng tham gia BHXH, BHYT chỉ có năm sinh vẫn được chấp nhận, dẫn đến 
việc cấp trùng sổ BHXH, thẻ BHYT là không tránh khỏi. “Đây là tình trạng rất đáng lo ngại, 
song Trung tâm CNTT cũng chỉ có gợi ý, cảnh báo chứ chưa thể có quyết định dừng. Bởi rất 
nhiều số CMND của đối tượng được Cục Thuế các tỉnh, thành phố cung cấp vẫn có sai sót. Vì 
vậy, BHXH các tỉnh, thành phố cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, giúp cho việc đồng bộ mã 
số BHXH được thuận lợi hơn”- ông Bồng cho biết. 

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thơ- Q.Vụ trưởng Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam) cũng đã 
hướng dẫn quy trình, hồ sơ kiến nghị khởi tố và tham gia tố tụng theo quy định tại Nghị quyết 
số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán (TAND Tối cao). Theo bà Thơ, dù BHXH 
Việt Nam đã có nhiều giải pháp như tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, chuyển hồ sơ sang cơ 
quan chức năng đề nghị xử lý hình sự... nhưng tình trạng nợ, trục lợi BHXH vẫn còn phổ 
biến; tình trạng trục lợi quỹ BHYT còn diễn ra ở nhiều địa phương và ngày càng phức tạp. 
“Tính đến hết tháng 7/2019, số nợ BHXH, BHYT còn trên 6.000 tỉ đồng, tại hơn 55.000 đơn 
vị, với hàng trăm nghìn NLĐ bị ảnh hưởng”- bà Thơ dẫn chứng. 

Bà Thơ cũng nhấn mạnh, dù Bộ luật Hình sự đã quy định các tội danh trên nhưng do lần đầu 
áp dụng nên còn chưa thống nhất trong thực hiện. Do đó, với Nghị quyết 05/2019 của Hội 
đồng Thẩm phán, các vướng mắc về trình tự, thủ tục chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đã 
được hướng dẫn rõ ràng. Do vậy, BHXH các tỉnh, thành phố cần lưu ý lập hồ sơ đúng quy 
trình, tránh tình trạng cơ quan chức năng phải trả lại hồ sơ. “Có 4 loại hồ sơ liên quan gồm: 
Hồ sơ kiến nghị khởi tố theo Điều 214 Bộ luật Hình sự về tội gian lận BHXH; hồ sơ kiến nghị 
khởi tố theo Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội gian lận BHYT; hồ sơ kiến nghị khởi tố theo 
Điều 216 Bộ luật Hình sự về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; hồ sơ kiến nghị 
khởi tố đối với một số trường hợp cụ thể theo Điều 214, 215 Bộ luật Hình sự”- bà Thơ chỉ rõ. 

Chia sẻ về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi và phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT, bà Chu Thị Lan Hương- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho 
biết: “Trong thời gian qua, sự phối hợp giữa ngành BHXH và Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam đang có những chuyển biến tích cực. Với sự nỗ lực của mình, toàn thể CBNV của Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam đã và đang ra sức cùng ngành BHXH thực hiện tốt công tác thu, 
chi và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT”. Tuy nhiên, bà Hương cũng thẳng thắn 
chỉ rõ hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ như kiến thức về BHXH, BHYT của đội ngũ CBNV 
ngành Bưu điện chưa sâu; đồng thời đề nghị BHXH Việt Nam quan tâm tổ chức các hội nghị, 
lớp tập huấn để nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ CBNV Bưu điện. 



Sau khi nghe các ý kiến tham luận của đại biểu, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu lưu ý 
BHXH các tỉnh, thành phố khi triển khai ký hợp đồng với các đơn vị liên quan phải luôn chủ 
động đóng vai trò trụ cột chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Riêng với Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, việc ký hợp 
đồng với Bưu điện ở bất kỳ tỉnh, thành nào cũng phải đảm bảo có người chuyên trách; tuyệt 
đối không để người dân bức xúc phản ánh làm ảnh hưởng đến ngành BHXH. 

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị, sau hội nghị này, lãnh đạo BHXH 
các tỉnh, thành phố phải là người trực tiếp chủ trì triển khai nhiệm vụ tới toàn thể CCVC trong 
đơn vị mình về những thông tin mà hội nghị đã cung cấp; từ đó quyết liệt triển khai một cách 
cụ thể, rõ ràng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

Lê Văn 



 

Nguồn: Môi trường & Đô thị 

Ngày đăng: 16/09/2019 
Mục: Xã hội 

Hà Nội chi trả BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân 

UBND TP Hà Nội yêu cầu từ ngày 1/10, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị 
xã phải chỉ đạo thực hiện thanh toán BHXH qua tài khoản cá nhân. 

Thông tin từ Báo An ninh Thủ Đô cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý 
vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo về chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) qua phương 
tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Theo đó, nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp 
phần xây dựng Chính phủ điện tử…, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND 
các quận, huyện, thị xã của thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng nhận 
các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân. 

Đặc biệt, từ ngày 1/10/2019 tới đây, UBND TP Hà Nội giao các Sở, ban, ngành, UBND các 
quận, huyện, thị xã của thành phố phải chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương 
hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, 
dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) của công chức, viên chức, người lao 
động 100% qua tài khoản cá nhân. 

Ảnh minh họa. 

Đồng thời, UBND TP cũng đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia 
BHXH trên địa bàn thành phố thực hiện thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động qua 
tài khoản cá nhân. 

Để triển khai chính sách này thuận lợi, UBND TP Hà Nội giao BHXH TP, Bưu điện Thành 
phố, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ 
cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các Ngân hàng Thương mại hướng dẫn 
người đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả. 



Trước đó, trang điện tử baohiem24h cũng đưa tin chiều 18/11, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám 
đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đã chủ trì buổi làm việc về quy trình chi trả các 
chế độ Bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản ATM toàn quốc giữa một số ban nghiệp vụ của 
BHXH Việt Nam với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bưu điện Việt Nam). 



 

Nguồn: Khoa học & Phát triển 

Ngày đăng: 16/09/2019 
Mục: Công nghệ 

Flirtey kỳ vọng tạo nên cuộc cách mạng giao hàng bằng drone 

Mặc dù khá nhiều tên tuổi đã nhảy vào xu hướng giao hàng bằng drone, nhưng Flirtey 
là một trong số những tay chơi hiếm hoi thực sự có khả năng phát triển loại hình dịch vụ 
trên quy mô lớn. Mới đây hãng vừa ra mắt chiếc drone bốn cánh mang tên Eagle, được 
kỳ vọng sẽ làm nên một cuộc cách mạng. 

Theo tuyên bố của Flirtey, Eagle có khả năng bay trong tới 95 % điều kiện thời tiết (kể cả gió 
lớn), có khoang chứa đủ lớn (phù hợp với 75% các gói hàng thông dụng được giao tới khách). 
Flirtey có tham vọng hoàn thiện khả năng giao hàng của Eagle tại mọi địa điểm trong thành 
phố, và chỉ chưa đầy 10 phút. 

 

Eagle sẽ tự bay đến địa chỉ nhờ được dẫn đường bằng GPS và giao hàng cho khách.  
Ảnh: Flirtey. 

Khi không được sử dụng, Eagle sẽ nằm gọn tại một trạm (Portal) phục vụ việc cất và hạ cánh. 
Đó thực ra là một chiếc xe kéo nhỏ, không chiếm dụng nhiều không gian tại cơ sở kinh doanh 
của khách hàng. Khi ai đó chất lên Eagle lên một gói hàng, chiếc máy bay sẽ rời khỏi trạm và 
đưa hàng đi trên không trung. 

 



Nhờ được dẫn đường bằng hệ thống GPS, Eagle sẽ tự tìm đến với địa chỉ của khách hàng, 
mặc dù về bản chất nó không hoàn toàn tự bay mà được giám sát từ xa bởi con người, tại một 
trung tâm điều khiển cùng với 9 chiếc Eagle khác. 

Khi tới đích, Eagle sẽ không hạ cánh, mà thay vào đó hạ thấp độ cao của gói hàng nhờ một 
dây buộc. Người nhận (đã được thông báo từ trước) sẽ gỡ gói hàng, sau đó Eagle rút dây buộc 
và bay trở lại trạm để sạc đầy pin khi chờ đợi chuyến giao hàng kế tiếp. 

Flirtey cho biết, Cục Quản lý Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) đã chấp thuận để công ty 
thực hiện một số hoạt động giao hàng bằng đội máy bay không người lái (khoảng 10 chiếc 
Eagle cùng lúc) cho những nhiệm vụ nằm ngoài tầm nhìn trực quan hay vào ban đêm. 

Video dưới đây mô tả chân thực cảnh Eagle đang bay. Và nếu bạn quan tâm thì danh mục 
giao hàng được Flirtey đề xuất đã bao gồm cả sách giáo khoa, pizza, đồ ăn nhẹ, và cả máy 
khử rung tim, … 

 

 

 

 

 


