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Tất cả chúng ta cần phải ghi nhận những hy sinh đáng kinh ngạc của các nhà khai thác 
bưu chính và nhân viên của họ trong đại dịch COVID-19 toàn cầu. 
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 "Hơn cả bưu gửi" 

Tất cả chúng ta cần phải ghi nhận những hy sinh đáng kinh ngạc của các nhà khai thác bưu 
chính và nhân viên của họ trong đại dịch COVID-19 toàn cầu. 

Khi đại dịch hoành hành dữ dội trên toàn thế giới, nhân viên bưu chính - những người tiên 
phong trên tuyến đầu chống dịch đã làm việc chăm chỉ để chuyển phát bưu gửi tới mọi người 
dân. 

Một số đã phải hy sinh mạng sống của mình, nhiều người cũng phải đối mặt với những thiệt 
hại do thay đổi cuộc sống và sức khoẻ bị ảnh hưởng. Và nhiều người khác nữa cũng phải chịu 
những ảnh hưởng nhất định. 

Tôi xin bày tỏ sự cảm kích trước lòng dũng cảm và sự cống hiến quên mình của hàng triệu 
nhân viên bưu chính đã và đang tiếp tục chuyển phát bưu gửi trong khi toàn thế giới chịu sự 
tác động và gián đoạn của đại dịch này. 

Chính các bạn đã làm lên ngành bưu chính và khiến cả thế giới tự hào - Tôi ngưỡng mộ 
những thành tựu mà các bạn mang lại cho ngành bưu chinh toàn cầu. 

  



Mặc dù, các hãng hàng không không ngừng hoạt động, biên giới bị đóng cửa, sự bùng nổ các 
dịch vụ chuyển phát tạm thời, nhưng bưu gửi vẫn được tiếp tục chuyển phát tới mọi người 
dân. 

Trước những trở ngại đó, nhiều tuyến đường thư mới được hình thành. Các phương thức vận 
chuyển mới như tàu hoả và tàu thuyền thay thế máy bay chở khách; các nhà khai thác bưu 
chính đã thiết kế những phương thức làm việc mới, những cách thức chuyển phát mới, phù 
hợp với hoàn cảnh mới. 

Các chuỗi hậu cần khổng lồ xuyên biên giới quốc gia và xuyên lục địa với phạm vi phục vụ 
rất rộng lớn đã được điều chỉnh thay đổi chỉ trong vài ngày và vài tuần. 

Đổi mới và sáng tạo là những điểm nổi bật của giai đoạn mới này và là động lực để đưa ra các 
phương thức cung cấp các dịch vụ xã hội và tài chính mới cho khách hàng. 

Nhờ bưu chính, người già, cô đơn và bệnh tật đã được giúp đỡ, cấp phát thuốc chữa bệnh, 
được cung cấp các thiết bị bảo hộ và được cung cấp các dịch vụ tài chính thiết yếu được duy 
trì cuộc sống. 

Liên minh Bưu chính Thế giới cũng tích cực hỗ trợ các nước thành viên thông qua nhiều hình 
thức như đưa ra các phân tích nghiên cứu, tạo lập các mối quan hệ với các đối tác và đưa ra 
các bước đổi mới rất cần thiết cho các nước thành viên. 

Mặc dù có nhiều thách thức, chúng ta đã cùng nhau duy trì và thực hiện các nghĩa vụ cung 
cấp dịch vụ phổ cập nhằm chuyển phát bưu gửi tới mọi người dân trên hành tinh này, bất kể 
họ ở đâu. 

Ngày Bưu chính Thế giới là một ngày thích hợp để tri ân các nước thành viên, các nhà khai 
thác bưu chính, nhân viên bưu chính và tất cả những người khác tham gia vào toàn bộ quy 
trình chuyển phát bưu gửi trên một mạng lưới bưu chính duy nhất toàn cầu. 

Kể từ những ngày đầu thành lập, chúng ta đã vượt qua rất nhiều thách thức như chiến tranh, 
thiên tai và dịch bệnh. Chúng ta vẫn luôn luôn hoàn thành trọng trách của mình. 

Tuy nhiên, năm 2020 là năm mà ngành bưu chính đã chứng tỏ cho thế giới thấy được khả 
năng phục hồi, quyết tâm của mình và vai trò vô giá của bưu chính đối với mọi lĩnh vực trên 
toàn xã hội. 

Chúng ta đã chứng tỏ cho xã hội thấy chúng ta làm được nhiều thứ không chỉ là bưu gửi. 

VHTQT 

 

  



Nguồn: Cổng tin tức Đắk Lắk 

Ngày đăng: 8/10/2020 
Mục: Tin tức 

Triển lãm Sách trực tuyến Quốc gia 

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) có thông cáo truyền 
thông về Triển lãm sách Quốc gia diễn ra tại sàn Book365.vn. 

Triển lãm sách trực tuyến Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban 
Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát 
hành, cùng các cơ quan đơn vị: Vụ Báo chí - Xuất bản, Thư viện Quốc gia Việt Nam; Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty V&V 
theo hình thức trực tuyến và sắp tới Chào mừng Ngày truyền thống Xuất bản, In và Phát hành 
sách Việt Nam 10/10 tại địa chỉ Book365.vn. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức sàn Book365 sẽ mang tới cho quý vị hàng chục ngàn đầu sách 
phong phú và đặc biệt là Hoàn toàn miễn phí vận chuyển. Trong đó có nhiều đầu sách được 
các Nhà xuất bản, đơn vị phát hành trực tiếp giảm từ 20 - 60% giá bìa và tất cả đều là sách 
chính thống, không phải sách lậu. 

Hội sách trực tuyến sẽ diễn ra tới hết ngày 15/10/2020. 

Rất mong quý độc giả đến tham quan, mua sách và ủng hộ các Nhà xuất bản cũng như ủng hộ 
nền xuất bản nước nhà. 

Mọi chi tiết xin truy cập đường link: https://book365.vn 

Hotline: 0247 300 1369 

Hoặc email liên hệ: book365@vivicorp.com 

Thay mặt cho các cơ quan, đơn vị tổ chức, Cục Xuất bản, In và Phát hành trân trọng cảm ơn 
sự hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua, rất mong các cơ quan báo đài 
tiếp tục ủng hộ, tích cực tuyên truyền về Hội sách trực tuyến Book365 đến đông đảo bạn đọc 
trong cả nước một cách nhanh chóng, hiệu quả. 

 

 

  



Nguồn: Báo Quảng Ninh 

Ngày đăng: 8/10/2020 
Mục: Xã hội 

Thí sinh không xác nhận nhập học coi như trượt đại học 

Bắt đầu từ ngày 6/10, thí sinh trúng tuyển đợt một vào các trường Đại học sẽ phải làm 
thủ tục xác nhận nhập học vào các trường đã trúng tuyển. 

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Nguoiduatin) 

Thí sinh sẽ xác nhận nhập học bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bản chính 
của "Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020". 

Thời hạn là đến trước 17h ngày 10/10 (theo dấu bưu điện). Sau thời gian này, nếu thí sinh 
không xác nhận nhập học, các trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển. Các trường còn chỉ tiêu có 
thể tiếp tục xét tuyển bổ sung từ ngày 15/10. 

 

 

  



Nguồn: Báo Vĩnh Long 

Ngày đăng: 8/10/2020 
Mục: Xã hội 

Đi vào chợ tuyên truyền BHXH tự nguyện 

BHXH tỉnh Vĩnh Long và Bưu điện TP Vĩnh Long đang phối hợp đi vào các chợ trên 
địa bàn tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Cách tiếp cận và tương tác trực tiếp 
đó góp phần giúp các tiểu thương, bạn hàng nắm bắt, hiểu rõ và đồng thuận tham gia 
chính sách. 

 

Nhân viên Bưu điện TP Vĩnh Long ghi tờ khai và ra 
biên lai thu BHXH tự nguyện với người tham gia. 

“Vào chợ” tuyên truyền chính sách 

Đối tượng tiếp cận là tiểu thương buôn bán mặt hàng từ trái cây, rau củ, cá thịt; đồ ăn thức 
uống; vải vóc, đồ điện; tiệm tóc, tiệm làm móng,... ở các khu chợ trên địa bàn. Có 4 chợ quy 
mô lớn gồm Khu bách hóa tổng hợp Vĩnh Long, Phước Thọ (Phường 8), Trường An (phường 
Trường An), Long Châu (Phường 2) và các tổ sẽ trực tiếp đi đến tuyên truyền. 

Sáng 5/10/2020, 3 tổ gồm bộ phận truyền thông BHXH tỉnh, nhân viên bưu điện và ban quản 
lý chợ cùng vào chợ Trường An. Ở một quầy ăn uống, nhân viên bưu điện tiếp cận cô đứng 
tuổi bán cơm tấm, thông tin về BHXH tự nguyện, xong cô nhận tờ rơi tuyên truyền “về 
nghiên cứu thêm rồi có gì gọi lại” (qua số điện thoại của nhân viên bưu điện có trên tờ rơi). 

Bán bún ăn sáng gần đó, chị Lê Thị Bích Liễu (37 tuổi) tiếp cận câu chuyện của tổ tuyên 
truyền và sẵn sàng “tôi sẽ tham gia”. Chị trước đi làm công ty, sau nghỉ về bán hàng ăn, tỏ ra 
am hiểu vì đã từng có tham gia BHXH bắt buộc và BHYT. 



Vài câu trao đổi nhanh giữa chị và nhân viên bưu điện đã “chốt” lại bằng tờ khai tham gia 
BHXH tự nguyện và biên lai thu được ghi. 

Chọn mức thu nhập hàng tháng 700.000đ, chị Liễu đóng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn, là 
154.000đ. Mức đóng hàng tháng sau khi tính hỗ trợ của Nhà nước theo tỷ lệ 10%, còn 
138.600đ. 

Theo quy định, Nhà nước hỗ trợ phần trăm trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn 
nghèo của khu vực nông thôn: 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% với người tham 
gia thuộc hộ cận nghèo, bằng 10% đối với các đối tượng khác. 

Tổ tuyên truyền ghé tiệm tóc của chị Huỳnh Châu Ngọc Thùy (39 tuổi). Sau câu chuyện 
tương tự về chính sách, chị Thùy đồng ý tham gia BHXH tự nguyện với mức thu nhập lựa 
chọn và mức đóng tương tự như chị Liễu. 

Trong 2 giờ tại chợ Trường An, tổ tuyên truyền BHXH đi gần như giáp ki-ốt, sạp, quầy bán 
hàng từ thực phẩm sống (rau củ, thịt cá), gia vị, đồ ăn thức uống, đồ dùng gia dụng... Có 8 hộ 
tiểu thương tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó chị Lê Thị Thúy Quyên quyết định tham gia 
ngay BHXH tự nguyện cho chị và ông xã với mức đóng mỗi người hàng tháng là 138.600đ. 

Tại chợ Vĩnh Long, các tổ ra quân tương tự. Trên dưới chục hộ tiểu thương đã tham gia 
BHXH tự nguyện. Chú Phúc Sô (49 tuổi) chọn mức thu nhập 1.000.000đ để tham gia BHXH 
tự nguyện với số tiền đóng hàng tháng 204.600đ. Chị Cẩm Loan (41 tuổi) chọn mức thu nhập 
1.500.000đ và hàng tháng nhân viên bưu điện sẽ đến thu 314.600đ. 

Cải cách chính sách và tiến tới BHXH toàn dân 

Có điều kiện kinh tế, đồng ra đồng vào, đa phần tiểu thương các chợ khi trao đổi đều có tham 
gia một số loại bảo hiểm thương mại. Nhưng qua tuyên truyền BHXH tự nguyện- một trong 
các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, họ am hiểu và đồng thuận tham gia. 

Tuần rồi tại chợ Phước Thọ, kết quả các tổ tuyên truyền trong 2 buổi vào chợ đã vận động 
được 38 hộ tiểu thương tham gia BHXH tự nguyện. 

Luật BHXH năm 2014 và các văn bản về chính sách pháp luật BHXH quy định rất cụ thể về 
đối tượng, địa điểm, thủ tục, mức đóng và phương thức đóng, quyền lợi và mức hưởng khi 
tham gia BHXH tự nguyện. Các nội dung này sẽ được phổ biến cụ thể tới hộ tiểu thương 
trong các buổi vào chợ tuyên truyền. 

 

Tổ tuyên truyền BHXH tự nguyện đi vào chợ Trường An tuyên truyền, 
phát triển đối tượng tham gia. 



Anh Nguyễn Thế Nguyên- cán bộ Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng thuộc BHXH 
tỉnh Vĩnh Long- nói khi vào chợ tuyên truyền BHXH tự nguyện cần phải kiên trì. 

Tuyên truyền sao để người tham gia thấy được khi tham gia BHXH tự nguyện, khi hết tuổi 
lao động có cuộc sống ổn định hơn “thông qua lương hưu và được chăm sóc sức khỏe suốt đời 
từ tấm thẻ BHYT”. 

Giám đốc Bưu điện TP Vĩnh Long Tạ Thị Ngọc Tuyền cùng đi tuyên truyền BHXH tự 
nguyện cho rằng, đi tới trực tiếp hộ tiểu thương như vậy rất tiện lợi để họ nắm thông tin. 

Có thể họ không tham gia ngay mà vào đợt sau quay lại hoặc họ sẽ gọi lại cho đại lý thu để 
tham gia. Đây là điều có thể kỳ vọng chỉ tiêu mỗi khu chợ 50 người tham gia BHXH tự 
nguyện sẽ đạt yêu cầu. 

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long Ngô Tuấn Anh chia sẻ, nhiều người dân cứ nghĩ chỉ 
cán bộ, viên chức mới được hưởng lương hưu, còn người làm ăn buôn bán không có. 

Nhưng qua tiếp xúc trực tiếp, tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, họ 
nắm bắt và có một tỷ lệ nhất định tham gia ngay, “để dành” cho hưu trí, tử tuất theo quy định 
của chính sách hiện hành. 

Bằng nhiều phương thức tuyên truyền, việc đi sâu đi sát vào địa bàn, trực tiếp tới đối tượng 
như vậy cho thấy cách tương tác trực tiếp nhất tới đối tượng cần vận động, phát triển BHXH 
tự nguyện. 

Công tác này tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh thực hiện 
Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH, góp phần tiến 
tới BHXH toàn dân. 

Bài, ảnh: MINH THÁI 

 

  



Nguồn: Giao thông 

Ngày đăng: 8/10/2020 
Mục: Giáo dục 

 “Kết nối triệu con tim”, lan tỏa tri thức và giá trị nhân văn cao đẹp 

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị tham gia Đề án đã tổ chức Chương 
trình “Kết nối triệu con tim”... 

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình “Kết nối triệu con tim” do Đề án Hệ Tri thức 
Việt số hóa phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam (VNPost), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (CTĐVN)… tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vũ Đức Đam chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể trung ương, một 
số tập đoàn và cộng đồng thiện nguyện tham dự sự kiện. 

Đưa ra thông điệp “Kết nối triệu con tim”, nền tảng nhân đạo số iNhandao có sứ mệnh kết 
nối, kêu gọi tất cả các cá nhân, tổ chức, bằng tấm lòng của mình, cùng tham gia đóng góp 
dưới mọi hình thức vật chất, trí tuệ và công sức để triền khai các hoạt động vì cộng đồng, 
phục vụ lợi ích chung của xã hội. Một loạt nền tảng số mới của Đề án cũng được ra mắt để 
hiện thực hóa ý tưởng này. 

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội CTĐVN khẳng định tầm quan 
trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối giữa người cho và người nhận, kêu 
gọi cộng đồng cùng tham gia vào nền tảng iNhandao để kết nối toàn xã hội cho hoạt động 
thiện nguyện, góp phần tích cực cho sự nghiệp an sinh xã hội, đồng thời nhấn mạnh trách 
nhiệm, vai trò của Hội là cầu nối đáng tin cậy trong ứng dụng này. 

Trong khuôn khổ chương trình “Kết nối triệu con tim”, hưởng ứng chiến dịch quyên góp điện 
thoại thông minh, máy tính bảng vẫn còn sử dụng được tới các trẻ em nghèo vùng cao cho dự 
án igiaoduc của Đề án, đại diện Đoàn thanh niên MB đã trao tặng 67 thiết bị di động (gồm cả 
thiết bị mới và thiết bị đã qua sử dụng). 

Đây là những món quà hữu ích giúp các em học sinh nghèo có cơ hội nâng cao tri thức, đáp 
ứng nhu cầu học tập trong thời đại 4.0 - đúng như mục tiêu của Đề án đưa ra. MB mong muốn 
thông qua địa chỉ inhandao.vn và app inhandao, nhiều em nhỏ vùng sâu, vùng xa có hoàn 
cảnh khó khăn sẽ nhận được nhiều hơn nữa từ những tấm lòng thiện nguyện trong toàn xã hội, 
chắp thêm khát vọng cho các em trong học tập. 

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc MB bày tỏ 
niềm tự hào to lớn khi MB vinh dự được lựa chọn là đơn vị hợp tác và chủ trì xây dựng, phát 
triển nền tảng iNhandao trong Đề án rất ý nghĩa này. Ông đánh giá, nền tảng iNhandao được 
xây dựng dựa trên một cách nhìn và tư duy mới với những tính năng và ý tưởng ứng dụng số 
hóa. Tổng giám đốc MB hi vọng sự kết nối - lan tỏa này có thể giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh 
khó khăn, thậm chí trong tương lai, bản thân họ lại có thể trợ giúp tiếp cho những người khác, 
cho cộng đồng. 

Chương trình đã chứng kiến những giây phút xúc động khi kết nối trực tiếp những hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn tại 2 điểm cầu tỉnh Yên Bái và Phú Thọ. Bên cạnh đó, một số nhà hảo tâm 
cũng có mặt trong chương trình và chia sẻ những trải nghiệm khi đồng hành cùng iNhandao 
thời gian qua. 

Cũng tại chương trình, các đơn vị tham gia phát triển nền tảng số đã kí kết hợp tác phát triển 
Kho học liệu số dùng chung, Bản đồ chung sống an toàn Covid, Nền tảng giáo dục số và đề 
án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. 

“Kết nối triệu con tim” đánh dấu thời khắc quan trọng khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng 
lãnh đạo các đơn vị gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, 



Hội CTĐVN, Ngân hàng TMCP Quân đội, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, VNPost, 
FPT,… thực hiện nghi lễ phát động giai đoạn 2 của iNhandao. 

Kết lại chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, chưa có đề án nào khiến ông cảm 
động vì được tham gia như đề án Phát triển hệ tri thức Việt số hóa. Đây là đề án của cộng 
đồng, của mọi người dân chứ không của riêng ai. Đề án đã được gieo mầm từ những tấm lòng 
nhiệt huyết, rồi lớn lên thành cây cho quả là hàng triệu con tim, hàng triệu khối óc, hàng triệu 
bàn tay như nền tảng số iNhandao hôm nay. 

Phó Thủ tướng mong muốn các nền tảng số khác như giáo dục, sức khỏe, bách khoa toàn 
thư…trong thời gian tới cũng sẽ được cả nước chung tay đồng lòng tham gia như iNhandao vì 
mục tiêu nâng tầm trí tuệ Việt Nam. Ông cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
tham gia vào nền tảng nhân đạo số (iNhandao.vn) để cùng chung tay, góp sức sẻ chia và giúp 
đỡ những mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn; đóng góp nguồn lực dưới mọi hình thức, 
giúp đất nước vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, góp phần lan tỏa những 
giá trị nhân đạo tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tất cả đã đang và sẽ kết nối các trái tim, khối 
óc nhiệt vì cộng đồng và dân tộc Việt Nam. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Chương trình 

Trong khuôn khổ Đề án Chính phủ “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá” và chương trình "Kết 
nối triệu con tim", các đơn vị tham gia đã ký kết và ra mắt 3 nền tảng mới: 

Bản đồ chung sống an toàn Covid (antoancovid.vn): Từ kinh nghiệm chống dịch COVID-19, 
ngoài những nỗ lực của các cơ quan chức năng thì việc chung tay chống dịch của mỗi đơn vị, 
mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Để cụ thể hóa việc này và ứng dụng các công 
nghệ số hóa, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19, Bộ Y tế cùng đề án Tri thức 
Việt số hóa ra mắt Bản đồ chung sống an toàn Covid: AntoanCovid.vn. Hệ thống bao gồm các 
tiện ích trên nền tảng Bản đồ số Việt Nam (vmap.vn) để thể hiện thời gian thực về tình hình 
an toàn phòng chống dịch của các cơ sở đông người, trước mắt là trường học và cơ sở y tế. 

Nền tảng giáo dục số - iGiaoduc.vn: là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban 
điều hành Đề án Hệ tri thức Việt số hóa và các đối tác tài trợ, hỗ trợ với mục tiêu ban đầu là 
tạo ra một nền tảng Kho học liệu số trực tuyến nhằm thu thập, lựa chọn, chia sẻ học liệu số 
dùng chung phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trong các 
nhà trường; cung cấp nguồn học liệu số phong phú, tin cậy góp phần triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đặc biệt phục vụ 
dạy học trực tuyến… 

Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam - bktt.vn: Bách khoa toàn thư Việt Nam là bộ 
sách tổng hợp tri thức của Việt Nam và của thế giới, được biên soạn theo một hệ thống, nhằm 
cung cấp tri thức cho thế hệ hôm nay và truyền lại cho các thế hệ mai sau, giúp họ tiến nhanh 
hơn khi có sự kế thừa những gì cha ông để lại. 



Hiện nay trúc vĩ mô của Bách khoa toàn thư Việt Nam đã được xác định với trên 60.000 mục 
từ. Cấu trúc vi mô của từng loại mục từ cũng đã được quy định rất chặt chẽ, theo các quy định 
của Đề án về nội dung và hình thức. Khoảng 3.000 nhà khoa học thuộc gần 70 ngành khoa 
học đang tham gia biên soạn. Bktt.vn là một dự án hợp tác giữa Đề án Hệ tri thức Việt số hóa 
và Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt 
Nam và Viện nghiên cứu công nghệ FPT phối hợp triển khai trên nền tảng mã nguồn mở. 

Mục tiêu của bktt.vn là tạo ra môi trường mà tại đó các các nhà khoa học của các tổ chức 
nghiên cứu khoa học và đào tạo, tham gia biên soạn các mục từ theo lĩnh vực chuyên môn sâu 
của mình trong Bảng mục từ đã được Ban Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư 
Việt Nam xác lập. 
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Xây dựng niềm tin của nhân dân đối với chính sách BHXH 

 

Cán bộ BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: Anh Minh 

Để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, thời gian qua, 
BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tích cực tham gia đề 
xuất hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tìm kiếm các giải pháp, 
đổi mới phương thức quản lý; thực hiện cải cách thủ tục hành chính… đem lại thuận lợi 
cho người dân. 

Tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện 

Với quyết tâm đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH cùng với định 
hướng thực hiện “BHXH toàn dân”, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực, triển khai 
nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2018, toàn quốc đã có trên 277.000 
người tham gia BHXH tự nguyện, tăng hơn 52.900 người, tương ứng tăng 23,6% so với năm 
2017. Năm 2019, con số này đã tăng lên gần 574.000 người, tăng 296.700 người, tương ứng 
tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động (LĐ) trong độ tuổi LĐ. 
Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 đã bằng tổng số 
người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại. 

Theo ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, để đạt được những con số 
ấn tượng trên là do hiện nay, không giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện, chỉ cần là 
công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên. Các phương thức đóng đa dạng và linh hoạt, nới 
rộng thời điểm đóng. Quy định mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện cũng phù 
hợp hơn. Từ ngày 1.1.2018, người tham gia BHXH tự nguyện còn được Nhà nước hỗ trợ tiền 
đóng theo tỉ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của 
khu vực nông thôn. 

Về tổ chức thực hiện, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tăng cường phối hợp với các cơ 
quan liên quan; nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tích cực tham gia đề xuất hoàn 
thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tìm kiếm các giải pháp, đổi mới phương 
thức quản lý; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận 
lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách… 

Đổi mới, tăng cường công tác truyền thông, nhất là trên môi trường Internet, khuyến khích 
mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) trong toàn ngành BHXH 
là một tuyên truyền viên để giới thiệu, vận động người dân tham gia. 



Với việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng ngay từ đầu năm đã giúp BHXH cấp tỉnh, cấp 
huyện chủ động trong việc xây dựng kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện cho từng đại lý. 

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 1676/QÐ-TTg ngày 21.11.2019 của Thủ tướng Chính phủ, 
tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Ngày 23.5 và 11.7.2020, 
BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân trực 
tuyến toàn quốc hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận 
động người dân tham gia BHXH tự nguyện”. Qua đó, trực tiếp vận động được 133.822 người, 
trong đó, có 62.522 người tham gia BHXH tự nguyện, 71.300 người tham gia bảo hiểm y tế 
(BHYT) hộ gia đình. Con số này phần nào khẳng định niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với 
chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. 

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đối tượng thuộc hộ nghèo 

Tuy nhiên, thống kê cho thấy, vẫn còn gần 99% lực lượng LĐ khu vực phi chính thức chưa 
tham gia BHXH tự nguyện. Do đó, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tập trung xây 
dựng niềm tin của nhân dân đối với chính sách BHXH qua việc tập trung đổi mới toàn diện 
nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền. Qua đó, người dân, NLĐ hiểu rõ quyền, lợi 
ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan 
điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó, tạo sự đồng thuận, chủ 
động tham gia. 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
BHXH để tăng tính hấp dẫn, thuận lợi hơn nữa cho người tham gia. Trong đó, BHXH Việt 
Nam sẽ đề xuất, kiến nghị sửa đổi quy định về điều kiện, về thời gian đóng BHXH tự nguyện 
để được hưởng lương hưu, kết hợp với điều chỉnh cách tính hưởng lương hưu; quy định điều 
chỉnh tăng và linh hoạt hơn về sự hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện 
nhất là đối tượng người nông dân, NLĐ phi chính thức không thuộc người thuộc hộ nghèo, 
cận nghèo để tăng mức độ hấp dẫn, khuyến khích tăng số người tham gia BHXH tự nguyện; 
quy định điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu giữa nam và nữ cho phù hợp để khuyến 
khích người nông dân, NLĐ khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện. 

Ngành BHXH cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ nghiệp 
vụ, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý và 
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức, bộ máy làm công tác thu, đại 
lý thu chấn chỉnh kịp thời. Nâng cao chất lượng phục vụ để người dân không chỉ có niềm tin 
vào chính sách mà còn có niềm tin tưởng tuyệt đối với CBCCVC, NLĐ ngành BHXH. 

Anh Minh 

 


