
 

ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Người lao động 

Ngày đăng: 30/10/2020 
Mục: Công đoàn 

Người dân vùng bão lũ sẽ nhận lương hưu, gia hạn thẻ BHYT như thế nào? 

BHXH Việt Nam yêu cầu 11 tỉnh, thành chủ động phối hợp với cơ quan Bưu điện xây dựng 
phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN phù hợp với diễn biến bão lũ tại địa 
phương. 

BHXH Việt Nam vừa có văn bản số 3404/BHXH-VP gửi BHXH các tỉnh, thành phố: Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về việc ứng phó, phòng chống thiên tai bão lũ. 

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Giám đốc BHXH 
tỉnh chỉ đạo các phòng trực thuộc, BHXH cấp huyện xây dựng phương án ứng phó, phòng 
chống bão lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, hồ sơ, tài sản của cơ quan BHXH các 
cấp; phân công cán bộ thường trực tại trụ sở cơ quan BHXH để kịp thời tiếp nhận hồ sơ và 
giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho đơn vị, doanh nghiệp, người dân. 

BHXH các tỉnh, TP chủ động, áp dụng các biện pháp linh hoạt để thực hiện việc thu tiền đóng 
BHXH, BHTN, BHYT, như: trực tiếp thu tiền của người dân trong trường hợp người dân đến 
nộp tiền để gia hạn thẻ BHYT do Đại lý thu không thu tiền vì lý do bất khả kháng. 

 

Mưa lũ ở miền Trung ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân- Ảnh: Hoàng 
Phúc 

Trường hợp đại lý thu đã thu tiền đóng BHYT các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ 
BHYT nhưng chưa nộp tiền ngay cho cơ quan BHXH thì hướng dẫn đại lý thu thực hiện gửi 
tin nhắn cam kết với cơ quan BHXH để kịp thời cấp mới, gia hạn thẻ cho người tham gia; đẩy 
mạnh giao dịch điện tử, thanh toán điện tử song phương thu BHXH, BHYT 24/7; giải quyết 
thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và cổng Dịch vụ công ngành BHXH Việt 
Nam… 

Bên cạnh đó, kịp thời tạm ứng đủ kinh phí cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) 
BHYT để phục vụ hoạt động KCB BHYT; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở KCB 
BHYT trên địa bàn đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân trong KCB và thanh toán chi phí 
KCB; cấp thuốc điều trị đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày phù hợp 
với điều kiện đi lại của người bệnh; hỗ trợ về thủ tục hành chính trong chuyển tuyến KCB… 



BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành nêu trên chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ 
quan Bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN phù 
hợp với diễn biến bão lũ tại địa phương. 

Chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người tham gia, đồng thời đảm 
bảo an toàn trong quá trình chi trả; áp dụng linh hoạt các biện pháp chi trả, kể cả phương án 
chi trả lương hưu, trợ cấp trực tiếp tại nhà cho người hưởng. Đồng thời, thông tin trước 2 ngày 
cho người hưởng biết về phương thức chi trả, thời gian chi trả lương hưu… 

D.Thu 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 30/10/2020 
Mục: Chính trị 

Huyện Thống Nhất: Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính 

Theo UBND H.Thống Nhất, trong 9 tháng của năm 2020, huyện đã đẩy mạnh thực hiện công 
tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành 
chính (TTHC) bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Theo đó, huyện đã tuyên truyền bằng tin, bài liên quan đến cải cách TTHC, nâng cao năng lực 
cạnh tranh và mức độ hài lòng của người dân thông qua chương trình, chuyên mục trên báo, 
đài; đăng tin tuyên truyền qua trang thông tin điện tử huyện, điểm tiếp âm của xã, thị trấn; 
treo băng-rôn; tuyên truyền bằng xe tuyên truyền lưu động. 

Huyện còn quan tâm tuyên truyền miệng thông qua hoạt động của công chức, viên chức tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức. Bên cạnh đó, nhân viên bưu điện đồng hành, phối hợp cùng thực hiện việc 
tuyên truyền miệng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ cải tiến và các dịch vụ công mới và công 
tác tự thông tin tuyên truyền trong từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn...               

Uy Vũ 

 

 

   



Nguồn: Cafebiz 

Ngày đăng: 30/10/2020 
Mục: Công nghệ 

Thương mại điện tử – đòn bẩy tăng trưởng cho ngành logistics 

Theo JLL Việt Nam, nhu cầu đặt hàng online tại các đô thị sẽ tiếp tục nóng trước mùa lễ 
hội 

Thương mại điện tử đang được gia tăng áp dụng lên mọi mặt cuộc sống trong đô thị, đặc biệt 
đối với thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và dược phẩm. Không chỉ ở Việt Nam, điều này 
đang đang diễn ra khắp ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Mỹ và cả Châu Âu. Việt 
Nam còn sở hữu tầng lớp dân số trẻ và nhạy bén với công nghệ, hứa hẹn sẽ là yếu tố lớn thúc 
đẩy tăng trưởng thương mại điện tử. 

Trong thời kỳ dịch bệnh, gần như mọi ngành hàng đều bị chịu ảnh hưởng nặng nề khi cả nước 
bước vào giãn cách xã hội. Do lệnh hạn chế di chuyển mà ngành thương mại điện tử có thêm 
nhiều người khách hàng hơn, từ đó ít chịu tác động như các ngành khác như du lịch hay 
thương mại truyền thống. Thậm chí thời gian qua đã có nhiều mô hình mới sáng tạo ra đời 
như đi chợ, đặt hàng sơ chế sẵn hoặc siêu thị điện tử. 

Làn sóng nhu cầu bất ngờ buộc các nhà sản xuất hàng thiết yếu phải chật vật tìm diện tích kho 
đáp ứng và xem xét lại mọi mặt của chuỗi cung ứng. Và sự phát triển của thương mại điện tử 
dự kiến sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển của ngành bất động sản hậu cần trong tương lai. 

Bà Trang Bùi, Giám đốc cấp cao Thị trường Việt Nam của JLL, cho biết, sự thay đổi trong 
hành vi tiêu dùng đã làm tăng cả nhu cầu ngắn hạn và dài hạn đối với bất động sản công 
nghiệp, cho phép các công ty giao đơn hàng nhanh hơn bằng cách đặt trụ sở gần hơn với 
khách hàng. Sự phát triển theo cấp số nhân của thương mại điện tử đã thúc đẩy nhu cầu về bất 
động sản công nghiệp trong 10 năm qua và sự gia tăng đột biến trong thời kỳ đại dịch lại càng 
làm rõ hơn tiềm năng và sự linh hoạt của ngành thương mại điện tử. 

Lượng đơn hàng tăng cao đột ngộc đã buộc các công ty thương mại điện tử phải giữ nhiều 
hàng hơn ở những địa điểm gần khách hàng, thúc đẩy nhu cầu kho bãi linh hoạt. JLL ghi nhận 
nhiều yêu cầu từ phía khách hàng thương mại điện tử lớn, với nhu cầu thuê nhà kho gần trung 
tâm có diện tích 10 đến 15 hecta. Xu hướng này sẽ phát huy điểm mạnh trong những sự kiện 
mang tính biến động cao như đại dịch hay mùa cao điểm, bà Trang chia sẻ. 

Đầu tư vào các trung tâm phân phối gần hơn với cấc bến xe và cảng là những cách giúp đảm 
bảo giảm thiểu gián đoạn xảy ra nếu có thêm những biến động toàn cầu lớn xảy ra trong 
tương. Việc gia tăng các lựa chọn giao thông, ví dụ như đường sắt và phương tiện tự động, để 
giảm bớt sự phụ thuộc vào xe tải, cũng có thể giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng. 

Để giảm thiểu rủi ro gián đoạn, nhiều chủ doanh nghiệp sẽ tìm cách giảm sự phụ thuộc vào 
một quốc gia hoặc công ty nào làm nguồn cung cấp, đồng thời khu vực hóa chuỗi cung ứng 
của họ để rút ngắn khoảng cách với khách hàng chặng cuối. 

Theo đại diện JLL, nhu cầu đặc biệt cấp thiết trong giai đoạn lễ hội sắp diễn ra như dịp Lễ 
Độc Thân 11/11, Black Friday 27/11, dịp lễ Giáng Sinh và Năm mới, khi các nền tảng thương 
mại sẽ liên tục tung các chiến lược khuyến mãi và quảng cáo để thúc đẩy nhu cầu giao dịch 
điện tử. Các bên tham gia cần xử lý đơn hàng nhanh hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết để có 
thể đáp ứng được lượng đặt hàng nhộn nhịp trong những dịp này. Đơn vị nào có thể giao hàng 
nhanh trong 24 tiếng hứa hẹn sẽ chiếm được tình cảm và thị phần tốt nhất. 

Báo cáo của JLL trước đã từng nhắc đến một mô hình nhà kho linh hoạt vô cùng tiềm năng, 
có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa kho bãi theo mùa. Mô hình "AirBnB cho logistics" là mô 
hình kinh tế chia sẻ, cho phép các doanh nghiệp có thể tối ưu không gian kho bãi tạm thời 
không có nhu cầu sử dụng bằng việc cho thuê. Mô hình được đánh giá sẽ giúp các nhà kho chỉ 
cần sử dụng nhiều không gian trong một mùa cao điểm nhất định, để rồi những mùa thấp 



điểm họ có thể kiếm lợi nhuận bằng việc cho thuê. Ví dụ, công ty bán cây thông Giáng sinh 
chỉ nhập hàng vào mùa đông, nên nhà kho sẽ trống nhiều vào những tháng nóng. Trong khi 
đó, đơn vị sản xuất phụ kiện hồ bơi sẽ cần dùng khoảng diện tích trống đó cho nhu cầu mua 
hàng trong mùa hè. 

Theo JLL, thương mại điện tử ở Việt Nam còn một đoạn đường dài để phát triển trong tương 
lai, và điều đó sẽ tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp hậu cần và kho bãi trở thành mảng đầu 
tư có giá trị trong thị trường bất động sản. 

Phương Nga 


