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Nguồn: Cuộc sống An toàn 
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Mục: Công đoàn 

Bưu điện Hà Nội: Tổ chức phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động kinh doanh 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, 
Bưu điện Hà Nội đã tuyên truyền, vận động CBCNV, người lao động thực hiện tốt các 
khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về phòng chống virus corona tại 
nơi làm việc cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.     

 

Giao dịch viên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng để đảm bảo phòng, chống dịch 
virus corona tại Bưu cục Giao dịch Ba Đình 1, D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 

Sử dụng các phương tiện truyền thông của tổ chức Công đoàn tại đơn vị để thường xuyên 
tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 
phòng chống bệnh, nhất là các biện pháp phòng ngừa… có các giải pháp bảo vệ, tăng cường 
sức khỏe cho bản thân và gia đình; lựa chọn và sử dụng khẩu trang y tế đúng cách; hạn chế 
đến các khu vực đông người, khu vực đang có dịch khi không cần thiết, đồng thời đảm bảo 
yêu cầu phát triển kinh doanh từ những ngày đầu năm, tháng đầu năm, tránh để dịch bệnh ảnh 
hưởng đến SXKD chung của đơn vị. 

Đồng chí Trịnh Quang Chiến, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Hà Nội cho biết: "Trước tình 
hình dịch bệnh lây lan, chúng tôi trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn tại nơi làm việc cho 
người lao động, nhất là CBCNV phải thường xuyên tiếp xúc với các khách hàng". 

Tăng cường công tác 5S theo quy định, kết hợp có hoạt động vệ sinh dịch tễ nhà xưởng, điểm 
giao dịch, làm sạch bằng chất tẩy rửa có chứa chất khử trùng các bề mặt ( như quầy, mặt bàn, 
bàn phím máy tính, tay nắm cửa, đồ đạc,..)  thường xuyên có tiếp xúc với khách hàng. 

Những người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao như nhân viên 
giao dịch, bưu tá, khai thác, bộ phận thường xuyên tiếp xúc, tác nghiệp với khách hàng, hàng 
hóa bưu chính đi đến từ các vùng dịch (có nguy cơ tiếp xúc với virus gây bệnh) phải được 
trang bị và sử dụng đúng cách khẩu trang y tế đạt chuẩn (hoặc các loại khẩu trang có tiêu 
chuẩn tương đương trở lên); kết hợp với rửa tay thường xuyên (đúng cách) bằng xà phòng, 
chất sát khuẩn, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. 



Chị Lê Thị Hoàng Lan,Trưởng Bưu cục Giao dịch Ba Đình 1, D2 Giảng Võ chia sẻ: "Hiện 
đơn vị tôi có 9 cán bộ CNVC chia làm 3 địa điểm. Hiện tại, D2 Giảng Võ có 7 nhân viên; Đốc 
Ngữ: 1 nhân viên; Tân Ấp: 1 nhân viên". 

Trước tình hình dịch cúm đang diễn biến phức tạp, không riêng ngành của bưu chính, mà tất 
cả các ngành khác trong nước đều phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO).  

Là Bưu cục giao dịch khách hàng đông, chúng tôi cũng tuyên truyền, phổ biến tới CBCNV 
bưu cục về cách phòng chống virus corona. Khi chưa được cấp khẩu trang, mà trên thị trường 
khẩu trang khan hiếm, khó mua chúng tôi hướng dẫn cán bộ trong Bưu cục dùng khăn giấy ăn 
vuông sử dụng. 

Sau đó, được chuyên môn cấp kinh phí mua khẩu trang phát cho giao dịch viên, cấp kinh phí 
cho NLĐ tự mua nước rửa tay kháng khuẩn, xịt khô. Chúng tôi đã quán triệt 100% nhân viên 
ở Bưu cục đeo khẩu trang suốt trong quá trình làm việc tại quầy. Rửa tay bằng nước rửa tay 
kháng khuẩn, xịt khô… 

Đối với khách hàng, chúng tôi tiếp xúc thường xuyên hàng ngày, đây là Bưu cục giao dịch 
chính, do đó rất đông khách hàng đến, chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng nên đeo khẩu 
trang khi giao dịch đề phòng dịch bệnh lây lan. 

Hàng ngày, thông qua trang Viber, fanpage của ngành gửi thông tin về Bưu cục phổ biến, cập 
nhật tình hình dịch đến CBCNV trong bưu cục được biết và khuyến cáo cán bộ CNVC đến 
ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ như: sốt, ho, khó thở… chia sẻ các thông tin tiếp 
xúc với nguồn bệnh, nhằm ngăn ngừa, phòng tránh nguy cơ lây lan trong gia đình, cộng đồng. 

 

 



 

Nguồn: Đầu tư Chứng khoán 

Ngày đăng: 07/02/2020 
Mục: Bảo hiểm 

Nghị định 100 - “món quà” bất ngờ với khối phi nhân thọ 

Nghị định 100/2019/NĐ-CP trong đó có quy định tăng mức phạt đối với vi phạm không 
có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, cùng các quy định 
xử phạt khác giúp kéo giảm tỷ lệ các vụ tổn thất xe cơ giới - mảng kinh doanh xương 
sống của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. 

Theo thống kê sơ bộ của một số doanh nghiệp, tỷ lệ tổn thất về tai nạn xe cơ giới đã giảm rõ 
rệt kể từ khi Nghị định 100 có hiệu lực (xử phạt rất nặng với hành vi uống rượu bia khi lái xe, 
quy định về xử phạt rất rộng với hàng loạt hành vi vi phạm trong giao thông, từ vượt đèn đỏ, 
đi vào đường cấm, xe chở rơi vật liệu ra đường, không đeo dây an toàn…), đặc biệt là trong 
dịp Tết Canh Tý vừa qua. 

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông đã giảm 18,2% so với Tết 
Kỷ Hợi 2019, riêng ngày mùng 4 Tết giảm 23,5%. 

Số liệu cập nhật nhanh của Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho thấy, các vụ tổn thất liên quan đến 
bảo hiểm xe cơ giới tại hãng bảo hiểm này giảm hơn 30% so với đợt nghỉ Tết năm ngoái. 

Theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm, đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, 
dù người điều khiển phương tiện có vi phạm nồng độ cồn thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải 
thực hiện trách nhiệm bồi thường với những tổn thất về người và tài sản cho bên thứ 3 nhằm 
đảm bảo quyền lợi cho người dân. 

Bởi vậy, việc số lượng tổn thất giảm mạnh được xem là “món quà” bất ngờ cho doanh nghiệp 
bảo hiểm vì giúp giảm tỷ lệ bồi thường. 

Đại diện một doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, hàng năm, dịp nghỉ Tết luôn là thời điểm căng 
thẳng của công ty do số vụ tổn thất tăng cao hơn so với thông thường. Giám định viên phải 
căng mình làm liên tục để đảm bảo tốc độ giải quyết bồi thường. 

Tuy nhiên, năm nay tình hình nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi mỗi giám định viên chỉ phải giải 
quyết 1 vụ/ngày, thay vì trung bình 2-3 vụ/ngày như trước đây. 

Nghị định 100 cũng góp phần không nhỏ trong việc giảm tỷ lệ bồi thường đối với các sản 
phẩm bảo hiểm vật chất xe. 

Theo quy định của luật trước đây, nếu người điều khiển phương tiện xe cơ giới có vi phạm 
nồng độ cồn thì doanh nghiệp bảo hiểm có thể từ chối bồi thường. 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho hay, việc chứng mình lái xe có nồng độ cồn là không dễ 
dàng bởi phụ thuộc vào kết luận của các cơ quan chức năng liên quan. 

“Thực tế, doanh nghiệp chỉ từ chối được khoảng 10% số vụ bồi thường liên quan đến bia 
rượu. Nghị định 100 ra đời với hình thức xử phạt rất nghiêm đối với vi phạm về nồng độ cồn 
khiến các lái xe nghiêm túc thực hiện, chứ không mang hình thức chống đối như trước đây", 
đại diện một doanh nghiệp bảo hiểm cho hay. 

Cùng với bảo hiểm con người, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới luôn là mảng lại doanh thu cao 
cho các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, nhưng đây cũng là nghiệp vụ có tỷ lệ tổn thất rất lớn, 
nên việc tăng doanh thu và kiểrm soát tỷ lệ tổn thất từ nghiệp vụ này luôn là bài toán khó. 

Hiện tại, hầu hết công ty bảo hiểm có doanh thu cao từ bảo hiểm cơ giới đều đang có tỷ lệ bồi 
thường không nhỏ từ nghiệp vụ này. 



Chính vì thế, các quy định nghiêm ngặt về xử phạt hành chính tại Nghị định 100 không chỉ 
mang lại cơ hội về doanh thu, mà còn giúp các doanh nghiệp bảo hiểm có thể kéo giảm tỷ lệ 
bồi thường từ mảng kinh doanh xương sống này. 

Theo vị đại diện trên, việc kiểm soát tốt tỷ lệ bồi thường mảng cơ giới sẽ giúp kéo giảm tỷ lệ 
bồi thường chung của toàn khối phi nhân thọ. 

Được biết, tỷ lệ bồi thường xe cơ giới hiện chiếm khoảng 40%/tỷ lệ bồi thường chung của 
khối phi nhân thọ (số liệu tính đến quý III/2019). 

 

 

 



 

Nguồn: Sao Star 

Ngày đăng: 07/02/2020 
Mục: Công nghệ 

Trung Quốc thực hiện giao hàng bằng robot ở tâm dịch virus corona 

Ở một số khu vực khác, JD.com có thể sẽ thực hiện giao hàng bằng máy bay không người 
lái. 

Công ty logistics của ông lớn TMĐT Trung Quốc JD.com sẽ triển khai dịch vụ robot giao 
hàng tại Vũ Hán trong bối cảnh bệnh dịch virus corona đang hoành hành tại đây, theo một 
thông cáo báo chí từ công ty này. Khi tiếp xúc trực tiếp với con người được khuyến cáo hạn 
chế, JD.com cho biết đã hoàn thành thử nghiệm robot và hoàn thành định tuyến giao hàng ở 
Vũ Hán. 

 

Một robot giao hàng của JD.com. (Ảnh: Nikkei) 

Mặc dù JD.com không chia sẻ các chi tiết về robot, hãng nói rằng robot giao hàng này có thể 
hoạt động hoàn toàn tự động với sản lượng tối đa 30 kiện hàng cùng khả năng vận hành trong 
bán kính 5 km. Robot này tận dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để giao hàng. JD.com 
cũng khẳng định sẽ chuyển robot từ cách thành phố khác về Vũ Hán để đảm bảo phục vụ 
thành phố đang bị phong toả này. 

Ở các khu vực xa xôi hơn ở Hồ Bắc, ví dụ như ở Giang Tô và Thiểm Tây, cũng đang bị ảnh 
hưởng bởi virus corona, JD.com sẽ sử dụng máy bay không người lái để thực hiện giao hàng. 

Năm 2015, JD.com triển khai một phòng thí nghiệm các công nghệ logistics và nghiên cứu để 
phát triển các giải pháp logistics thông minh, trong đó bao gồm máy bay không người lái giao 
hàng, robot giao hàng tự động và kho vận tự động. Ông lớn TMĐT thử nghiệm robot không 
người lái lần đầu tiên trong các khuôn viên đại học, khu cư dân và các toà nhà văn phòng. 

Công ty logistics của JD.com giới thiệu giải pháp giao hàng thông minh ở nhiều thành phố tại 
Trung Quốc từ năm 2018. Khi vận hành tối đa công suất, số lượng kiện hàng giao được tối đa 
2.000 kiện hàng mỗi ngày. 

Tính đến thời điểm ngày 6/2, số lượng người nhiễm virus nCoV trên toàn thế giới có thể đã 
lên tới 28.262 người, trong đó có 565 trường hợp thiệt mạng và 1.208 trường hợp đã phục hồi. 



 

 

Nguồn: Báo Khánh Hòa 

Ngày đăng: 06/02/2020 
Mục: Xã hội 

Khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để góp phần phòng, chống nCoV 

 

Ngày 6-2, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa 
có công văn gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân 
Phong, một số cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn, UBND cấp huyện, Bưu điện tỉnh, 
Vietinbank Khánh Hòa, ViettelPay Khánh Hoà, Công ty Cổ phần dịch vụ di động 
(M_Service), Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà đề nghị tích cực phối hợp phòng, chống 
dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV. 

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, căn cứ vào điều kiện thực tế, phối hợp tuyên truyền, 
cung cấp tài liệu hướng dẫn cách phòng ngừa lây nhiễm nCoV cho người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Đồng thời, tích cực 
vệ sinh phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại bộ phận một cửa; cung 
cấp miễn phí khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho người có nhu cầu theo hướng dẫn của cơ 
quan y tế. 

Đặc biệt, để giảm thiểu lượng khách hàng giao dịch trực tiếp tại bộ phận một cửa, hạn chế 
điều kiện lây lan của virus, các cơ quan, địa phương tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, vận 
động người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực 
tuyến tỉnh; tích cực sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ tài 
chính; sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả qua bưu chính công ích. UBND cấp huyện 
triển khai các nội dung trên đến cấp xã. Khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tạm thời tại bộ phận 
một cửa và trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương là “Hãy nộp hồ sơ trực tuyến để góp phần 
phòng, chống virus Corona”. 

N.V 

 


