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Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội   
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http://www.baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-nhan-vien-buu-dien-duoc-mua-bao-hiem-de-
phong-chong-dich-covid19-e47a3852.aspx 

Nhân viên Bưu điện được mua bảo hiểm để phòng chống dịch Covid-19 

Trong tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, hàng loạt công ty thông 
báo cắt giảm nhân sự, tiền lương của NLĐ do sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, thì Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam vừa quyết định mua bảo hiểm cho toàn bộ NLĐ trong các 
đơn vị trực thuộc với tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng. 

Theo đó, gần 52.000 NLĐ trên toàn mạng lưới dù ký hợp đồng không xác định thời hạn hay 
hợp đồng thuê khoán hiện đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc sẽ được Bưu điện Việt Nam 
trang bị gói bảo hiểm ANTI-COVID. Đây là sản phẩm do Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI 
xây dựng và triển khai, nhằm đồng hành, hỗ trợ cho người tham gia nếu không may nhiễm 
Covid-19. 

 

Với gói bảo hiểm 60.000 đồng trong 6 tháng, người tham gia được hưởng quyền lợi 5 triệu 
đồng trợ cấp nằm viện nếu nhiễm bệnh và 50 triệu đồng nếu không may tử vong. 

Xác định NLĐ là tài sản quý giá nhất của Tổng Công ty, bên cạnh việc đảm bảo việc làm, thu 
nhập cho toàn lực lượng, nhất là trong bối cảnh đặc biệt khó khăn như hiện nay, Bưu điện 
Việt Nam sẽ luôn sát cánh, đồng hành, bảo vệ CBNV và NLĐ trong mọi hoàn cảnh. 

Để bảo vệ sức khỏe cho NLĐ và khách hàng, ngay từ đầu mùa dịch, Bưu điện Việt Nam cũng 
đã trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho NLĐ, phun thuốc khử trùng khu làm việc; đồng 
thời chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền đến từng NLĐ về thực hiện các biện pháp nhằm phòng 
ngừa, kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19, góp phần cùng cộng đồng thực hiện phòng chống 
dịch bệnh. 

Đặc biệt, chung tay cùng cả nước trong phòng chống dịch Covid-19, Bưu điện Việt Nam đã 
phát động toàn thể CBNV và NLĐ cùng tham gia hưởng ứng chương trình vận động “Toàn 
dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19” thông qua hình thức nhắn tin qua Cổng Thông 
tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400- đầu số 1407. Mỗi tin nhắn CV n gửi 1407 không chỉ thể 
hiện tấm lòng, tình cảm, mà còn là sự đóng góp thiết thực của CBNV và NLĐ Bưu điện Việt 
Nam đối với đất nước trong công tác phòng chống dịch bệnh toàn cầu. 
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Tiếp tục lùi thời điểm nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 
2020) 

 Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có quyết định lùi lần 2 thời hạn nhận bài 
tham dự Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020). 

Theo đó, thời điểm nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 là ngày 
25/3/2020 thay vì ngày 10/3/2020. Để đảm bảo thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp 
trên trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cũng như đảm bảo quyền lợi 
cho các em học sinh trong độ tuổi quy định trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi tham gia Cuộc thi 
này, Sở TT&TT đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Gia Lai, Bưu điện tỉnh; Các cơ 
quan báo chí địa phương và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 
thành phố phối hợp triển khai tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới các em học sinh trong độ 
tuổi quy định về cuộc thi và thời hạn nộp bài dự thi. Với những bài dự thi đã hoàn thành, các 
em hãy nhanh chóng gửi về địa chỉ nhận bài thi (Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, 
Hà Nội – 11611) để Ban tổ chức Cuộc thi tiến hành chấm thi sớm, tránh tình trạng dồn bài thi 
sau ngày 25/3/2020./. 
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LĐLĐ Đà Nẵng chia sẻ với người lao động mất việc do dịch Covid-19 

Gần 80 suất trợ cấp khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên, người lao 
động bị mất việc làm tại các trường mầm non tư thục và đơn vị du lịch, lữ hành trên địa 
bàn TP Đà Nẵng. 

 

Ngày 20/3, ông Nguyễn Duy Minh, UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, 
Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và trao quà cho đoàn viên, 
người lao động (NLĐ) bị mất việc làm trên địa bàn quận Hải Châu và Ngũ Hành Sơn do ảnh 
hưởng dịch Covid-19. 

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã chia sẻ, động viên với các đoàn viên, 
NLĐ bị mất việc làm tại các trường mầm non tư thục và đơn vị du lịch, lữ hành trên địa bàn 
Đà Nẵng và trao gần 80 suất trợ cấp khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. 

Đây là những suất trợ cấp khó khăn nằm trong 500 suất với tổng số tiền 500 triệu đồng từ 
nguồn Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn mà LĐLĐ TP hỗ trợ cho các trường hợp là đoàn 
viên, NLĐ bị mất việc làm tại các trường mầm non tư thục và công ty du lịch, lữ hành. 



 

LĐLĐ thành phố phối hợp Bưu điện thành phố trao 250 chai gel rửa tay sát khuẩn cho NLĐ. 

Cùng ngày, LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng đã phối hợp Bưu điện thành phố trao 250 chai gel rửa 
tay sát khuẩn cho CNLĐ tại Công ty Quảng An để phòng, chống dịch bệnh. 

Trước đó, LĐLĐ thành phố cũng đã chủ động phối hợp Hội Khách sạn Đà Nẵng và Sở Du 
lịch tổ chức 2 khóa “Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn VTOS: Nghiệp vụ buồng và 
sale OTA” nhằm nâng cao kiến thức và nghiệp vụ cho NLĐ ở các khách sạn trên địa bàn 
trong bối cảnh dịch Covid-19 gây thiệt hại nặng nề cho ngành Du lịch. 

“Hy vọng, khóa đào tạo này sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các cơ sở 
lưu trú du lịch; đây cũng chính là vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với cộng 
đồng doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn của dịch 
bệnh, nhất là với các doanh nghiệp đã tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm” - Chủ 
tịch LĐLĐ Đà Nẵng cho biết. 

 


