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Sẽ tạm dừng đóng BHXH với đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp 
bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 
Covid-19. 

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet) 

Theo đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đặt ra như sau: 

- BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm 
dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 
hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của 
pháp luật. 

- Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam theo thẩm quyền xem xét, hướng dẫn thời điểm 
đóng kinh phí công đoàn phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung nghiên cứu, sớm có các giải pháp thúc đẩy doanh 
nghiệp công nghệ số phát triển các sản phẩm trong thương mại điện tử - kinh tế số, giao vận, 
chuyển phát, fintech, thanh toán điện tử... trên môi trường số; đồng thời yêu cầu các cấp, các 
ngành và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân triển khai ứng dụng mạnh mẽ vào đời 
sống kinh tế, xã hội. 

- Bộ Tài chính: Trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho 
đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 
tháng 3 năm 2020;... 

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020. 

Châu Thanh 
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Thái Lan khử trùng tất cả bưu kiện từ nước ngoài 

 

Nhân viên bưu điện Thái Lan đang khử trùng các bưu kiện gửi từ nước ngoài hôm 5.3.  
Ảnh: Reuters 

Dịch vụ bưu chính Thái Lan bắt đầu khử trùng tất cả các bưu kiện nhận được từ nước 
ngoài kể từ ngày 5.3 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 

Tờ Straits Times dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc nhận bưu kiện từ các 
nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus là an toàn, kể cả từ Trung Quốc. 

Không có báo cáo nào về trường hợp nhiễm virus từ các bưu kiện gửi từ nước ngoài, nhưng 
kế hoạch khử trùng bưu kiện là một trong những biện pháp mới nhất được các cơ quan chức 
năng Thái Lan thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. 

"Các Bưu điện của Thái Lan sẽ khử trùng mọi bưu kiện gửi đến từ nước ngoài, tại các trụ sở 
bao gồm tại sân bay Suvarnabhumi, Bưu điện Lak Si, dịch vụ chuyển phát nhanh và xe tải 
giao hàng", Tờ Straits Times dẫn lời Giám đốc điều hành Bưu điện Thái Lan, Korkij 
Danchaivichit cho biết. 

Trong lời khuyên dành cho công chúng đăng trên trang thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới 
có đoạn: "Những người nhận bưu kiện từ Trung Quốc không có nguy cơ mắc COVID-19. Từ 
các phân tích trước đây, chúng tôi biết COVID-19 không tồn tại lâu trên các vật thể, như thư 
tín hoặc bưu kiện". 

Quốc gia Đông Nam Á này đã báo cáo thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19 mới hôm 5.3, 
nâng tổng số ca trên cả nước lên 47, một trường hợp đã tử vong. 

Các trường hợp nhiễm mới ở Thái Lan bao gồm một người đàn ông Italia, một sinh viên 
Trung Quốc và hai người quốc tịch Thái Lan trở về từ Trung Quốc và Iran, theo thông tin 
công bố từ Suwanchai Wattanayingcharoen, người đứng đầu Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái 
Lan trong một cuộc họp báo hôm 5.3. 
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