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Ngành Bảo hiểm Xã hội: Tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 

Theo Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, thời gian từ nay đến 
cuối năm không còn nhiều, trong khi đó khối lượng công việc còn rất nhiều, nên toàn ngành 
bảo hiểm xã hội cần tăng tốc, thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. 

 

Cán bộ bảo hiểm xã hội tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến người dân tại các chợ dân 
sinh. Ảnh: BHXH VIỆT NAM 

Độ bao phủ BHYT đạt 89,6% dân số 

Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tại hội nghị giao ban tháng 11 vừa diễn ra 
cho thấy, tính đến hết tháng 10/2020, cả nước có trên 15,67 triệu người tham gia BHXH (đạt 
31,8% lực lượng lao động trong độ tuổi). Trong đó, trên 14,78 triệu người tham gia BHXH 
bắt buộc; 891.494 người tham gia BHXH tự nguyện; trên 13,03 triệu người tham gia BH thất 
nghiệp (đạt 26,5% lực lượng lao động trong độ tuổi); trên 86,2 triệu người tham gia bảo hiểm 
y tế (BHYT) (đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số). 

Theo kết quả trên, so với cuối năm 2019, mặc dù số người tham gia BHXH tự nguyện và 
BHYT có tăng, nhưng số người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp lại giảm mạnh. Về 
số thu, tính đến hết tháng 10/2020, toàn ngành thu đạt 77,3% kế hoạch năm; số tiền nợ 
BHXH, BHYT khoảng 21.269 tỷ đồng (tăng 41% so với cùng kỳ năm 2019). Ngoài ra, thực 
hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, tính đến tháng 
10/2020, cả nước còn 632 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang được 
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, tương ứng với 74.884 lao động và số tiền khoảng 328 
tỷ đồng. 

Cũng trong 10 tháng năm 2020, ngành BHXH đã giải quyết chế độ hàng tháng cho 107.815 
người; chế độ BHXH một lần cho 760.307 người (trong đó có 665.643 người nghỉ việc hưởng 
BHXH một lần theo Điều 60, Luật BHXH sửa đổi); chế độ ốm đau cho 5.946.227 lượt người; 
chế độ thai sản cho 1.507.848 lượt người; chế độ BH thất nghiệp cho 881.895 người... Tổng 
số tiền chi BHXH là 191.432 tỷ đồng và chi BH thất nghiệp là 12.980 tỷ đồng. So với cùng kỳ 
năm 2019, tuy số người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản giảm, nhưng số người 
được giải quyết hưởng chế độ BHXH hàng tháng, BHXH một lần và BH thất nghiệp đều tăng. 
Tương ứng là số chi BHXH, BH thất nghiệp cũng tăng so với cùng kỳ năm 2019, đặt biệt là 
số chi BH thất nghiệp tăng mạnh (126%). Cả nước đã có 136,025 triệu lượt người khám chữa 



bệnh (KCB) BHYT; số chi KCB BHYT do các cơ sở đề nghị quyết toán trên Hệ thống thông 
tin giám định BHYT là 83.265 tỷ đồng, tương ứng 80,8% tổng dự toán chi KCB BHYT năm 
2020. 

Quyết tâm đạt tỷ lệ người tham gia bằng năm 2019 

Công tác phát triển đối tượng tham gia luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu 
của ngành BHXH. Tuy nhiên trong năm 2020, tác động của dịch Covid-19 đã gây ra không ít 
khó khăn cho việc triển khai thực hiện, đặc biệt trong phát triển đối tượng tham gia BHXH. 
Như vậy, việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01 là một 
thách thức lớn đối với toàn ngành. Theo tính toán từ nay đến cuối năm, để đạt được các chỉ 
tiêu đề ra trong năm 2020, toàn ngành BHXH Việt Nam cần phải phát triển thêm trên 1,56 
triệu người tham gia BHXH; trên 1,25 triệu người tham gia BH thất nghiệp. Riêng với BHYT, 
để đạt tỷ lệ bao phủ 90,7% dân số theo kế hoạch, cần phải vận động thêm trên 1,8 triệu người 
tham gia. 

Theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, mặc dù xác định BHXH bắt buộc 
khó đạt mục tiêu do nguyên nhân khách quan, nhưng toàn ngành bằng mọi biện pháp phải đạt 
được mức tăng so với năm 2019. Với quyết tâm đó, toàn ngành BHXH cần tăng tốc chạy đua 
với thời gian, thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, ông 
Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các cơ quan BHXH cần rà soát dữ liệu, nắm tình hình tại địa 
phương để xác định, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các đối tượng tiềm năng, bám sát cơ sở để 
tuyên truyền, vận động tham gia BHXH bằng nhiều hình thức phù hợp. Đặc biệt, phải rà soát, 
đối chiếu dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để xác định số người thuộc diện tham gia BHXH 
bắt buộc; tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường, đổi mới công tác truyền thông theo hướng linh hoạt, đúng đối 
tượng; chú trọng truyền thông ở cấp cơ sở; mở rộng, tăng cường phối hợp với hệ thống đại lý 
thu. Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng yêu cầu cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo 
quyền lợi cho người tham gia BHYT; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc trục lợi 
quỹ BHXH, BHYT. Cùng với đó, đôn đốc công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các 
đơn vị trốn đóng BHXH. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo qua 
truyền hình; theo dõi sát đợt thi đua nước rút và chú ý công tác khen thưởng ngoài ngành để 
phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến... 

Chuẩn bị đưa ứng dụng bảo hiểm xã hội số vào sử dụng 

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, cơ quan này chuẩn bị đưa vào sử dụng ứng 
dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số. Ứng dụng BHXH số sẽ cung cấp các thông tin thiết yếu, 
liên quan đến quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thực hiện giám sát 
nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động của người sử dụng lao 
động; góp phần công khai, minh bạch thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng các chế 
độ, chính sách BHXH, BHYT. 

Mai Lâm 
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Cảnh giác để không mất tiền vì bị lừa đảo qua điện thoại 

Cuối năm là thời điểm "nóng" của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và 
mạng xã hội. Vì vậy mỗi người cần cảnh giác, thận trọng trước các cuộc gọi, tin nhắn 
bất thường để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nghe một cú điện thoại mất luôn tiền tỷ 

Cuối tháng 4-2020, bà H. (ở quận Thanh Xuân) nhận được nhiều cuộc gọi từ số thuê bao lạ. 
Những người này tự giới thiệu là nhân viên bưu chính tại TP HCM, thông báo việc bà H. đang 
sử dụng một tài khoản tại một ngân hàng, đang nợ 36 triệu đồng và yêu cầu bà sau 2 tiếng 
đồng hồ phải có mặt để giải quyết. 

Khi bà H. khẳng định không có tài khoản ngân hàng và khoản nợ trên thì cuộc gọi được 
chuyển đến hai người đàn ông, tự xưng là cán bộ điều tra tội phạm của Công an TP HCM, 
được giao nhiệm vụ điều tra tội phạm ma túy và rửa tiền tại các ngân hàng. Người này thông 
báo tài khoản ngân hàng của bà H. có liên quan đến đường dây tội phạm, đã nhận nhiều tiền 
hối lộ từ các đối tượng phạm tội, đe dọa và yêu cầu bà H. cung cấp thông tin cá nhân, số tiền 
hiện có để phục vụ điều tra. 

Do hoảng sợ và tin là thật, bà H. đã cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin về các 
khoản tiền tiết kiệm hiện có. Bà H. đã đến phòng giao dịch ngân hàng để mở một tài khoản và 
làm thủ tục rút toàn bộ số tiền tiết kiệm, chuyển sang tài khoản vừa mở. Sau đó gửi cho các 
đối tượng toàn bộ thông tin về tài khoản vừa mở (bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu…). 

Khi chuyển tiền xong, bà H. được thông báo toàn bộ số tiền đó để phục vụ điều tra, xong việc 
sẽ trả lại. Bà H. cung cấp toàn bộ thông tin về tài khoản vừa mở cho đối tượng. Chưa dừng lại 
ở đó, đến cuối tháng 8-2020, bà H. tiếp tục bị các đối tượng đe dọa, yêu cầu gửi thêm tiền vào 
tài khoản mới để hoàn tất việc điều tra. 

Sau khi nộp tiền, bà H. kể cho người thân toàn bộ sự việc, người nhà bà H. khuyên đến ngân 
hàng để kiểm tra tiền trong tài khoản thì phát hiện toàn bộ số tiền 7 tỷ đồng đã bị rút sạch. Lúc 
này bà H. mới biết mình bị lừa và vội đến trình báo với cơ quan Công an. 

Mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội đã đến cơ quan trình báo bị lừa 13 tỷ đồng sau khi nhận 
cuộc điện thoại từ người tự xưng là nhân viên cơ quan tư pháp. 

Cảnh giác khi nghe điện thoại lạ 

Nhưng đó chỉ là hai trong số hàng trăm nạn nhân bị mất tiền vì tin những cuộc điện thoại dọa 
dẫm của đối tượng lừa đảo. Thời gian qua, chỉ tính riêng các vụ lừa đảo được người dân trình 
báo, tố giác, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiếp 
nhận 776 vụ, với số tiền bị lừa đảo lên đến hàng nghìn tỷ đồng. 

Thủ đoạn lừa đảo giả danh, mạo danh Công an, Viện Kiểm sát, Thanh tra, Tòa án, Bưu điện... 
để chiếm đoạt tài sản gia tăng mạnh, chiếm tỷ lệ trên 65% số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
trên không gian mạng. 

Bộ Công an đã nhiều lần khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, 
số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, 
mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân 
thân, lai lịch. 

Mới đây, Tập đoàn VNPT tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hệ thống bảo 
mật và tuyên truyền, khuyến cáo đến khách hàng. 



VNPT khuyến cáo khách hàng cần thận trọng trước những cuộc gọi, tin nhắn bất thường. 
Khách hàng cần bình tĩnh, cảnh giác khi nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ cơ 
quan nhà nước, cơ quan tư pháp thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc nhân 
viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có 
giá trị lớn và đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định. 

Khách hàng cần tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào từ những cuộc gọi trên: không 
chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, đặc biệt là thông tin 
số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên 
điện thoại cá nhân. Khách hàng cần tắt máy và trình báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý 
hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự 0692348560 của Cục Cảnh sát hình sự 
(C02) nhằm được hướng dẫn kịp thời. 

Trong trường hợp nhận được tin nhắn từ người thân, bạn bè trên trang mạng xã hội hỏi vay 
tiền, nhờ mua thẻ điện thoại… khách hàng cần cẩn trọng, nhanh chóng gọi điện thoại nói 
chuyện trực tiếp với người đó để xác nhận thông tin. 

Theo VNPT, một kịch bản lừa đảo phổ biến khác, đó là khách hàng nhận được cuộc gọi từ các 
đầu số nước ngoài như: Modova (+373), Tunisia (+216), Equatorial Guinea (+240), Burkina 
Faso (+226). 

Thực chất đây là các cuộc gọi nháy máy từ thuê bao nước ngoài, bao gồm cả cuộc gọi nháy 
máy từ các ứng dụng OTT nhằm mục đích lôi kéo lừa đảo khách hàng gọi lại để phát sinh 
cước viễn thông ngoài ý muốn. Khách hàng chỉ nên gọi đi quốc tế khi biết chắc chắn đó là số 
điện thoại của người thân ở nước ngoài. 

Ngoài ra, đối với những cuộc gọi này, VNPT đã chủ động phân loại và chặn các cuộc gọi đến 
từ các đầu số quốc tế có dấu hiệu lừa đảo. 

Khi phát hiện những cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng vui lòng phản ánh về 
tổng đài 18001091 của VNPT để được kịp thời tư vấn, hướng dẫn. 

 

  



 

Nguồn: VnExpress 

Ngày đăng: 11/11/2020 
Mục: Công nghệ 

Ngày siêu giảm giá kỳ lạ ở Trung Quốc 

0h55 ngày 11/11, Wang Xiaobei ở Thành Đô bất ngờ nhận được hai hộp sữa bột nhập khẩu, 
chỉ sau 25 phút chốt đơn. 

Khác với những mùa siêu mua sắm trước đây, "ngày siêu giảm giá" năm nay của Trung Quốc 
do công nghệ vận hành. Người mua hàng chứng kiến nhiều thay đổi trên các sàn thương mại 
điện tử. 

Giao hàng thần tốc 

Tốc độ vận chuyển đáng kinh ngạc cho Wang Xiaobei được gọi là "giao hàng tốc độ trước khi 
bán". Dựa trên phân tích nguồn dữ liệu lớn, các nhà bán hàng đã có thể dự đoán được vùng 
khách hàng tiềm năng và vận chuyển hàng đến sẵn các điểm trung chuyển gần đó. Khách chốt 
đơn, hàng hoá sẽ được giao đi từ các trạm phân phối, thay vì từ kho như trước đây. 

 

Ngày độc thân 11/11 là sự kiện mua sắm sôi nổi bậc nhất trên các sàn thương mại điện tử 
Trung Quốc. Ảnh: CNN. 

"Phương pháp vận chuyển này chiếm khoảng 10% lượng hàng hoá được gửi đi trong năm 
nay", Shouzhe, Giám đốc kho bãi của công ty Cainiao khu vực Tứ Xuyên nói. Chuỗi ngành 
thương mại điện tử đang có một thử nghiệm trên quy mô lớn trong ngày siêu giảm giá năm 
nay. 

Xu Zhen, Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Thành Đô, nói: "Nếu coi cách tiếp cận 
của Cainiao là giải pháp mới cho khâu vận chuyển, đây có thể xem là khâu quyết định trong 
nỗ lực cạnh tranh khách hàng của các sàn thương mại điện tử". 

Ứng dụng Robot và Blockchain vào bán hàng 

Trong "ngày độc thân" năm nay, tập đoàn JD thông báo sẽ dùng blockchain để phát hiện hàng 
giả, từ thiết bị di động hiện đại đến những thực phẩm tươi sống như rau củ và mỹ phẩm làm 
đẹp. Blockchain còn áp dụng cho các mặt hàng cũ, hàng thanh lý. Trong khâu hậu cần, JD 
đang thí điểm một robot hậu cầu ở Thành Đô để tự động phân phối hàng hoá mà không cần sự 
can thiệp của con người. 

Trong khuôn viên của Đại học Chiết Giang thuộc tỉnh Hàng Châu, 22 robot hậu cần đã đảm 
nhận dịch vụ giao hàng tận nơi cho hơn 30.000 bưu kiện từ ga Cainiao. 



"Bản chất của thương mại điện tử vốn gắn liền với từ 'điện tử' và nâng cấp công nghệ đã giúp 
các nền tảng phát triển đáng kể trong thời gian qua. Trong tương lai, công nghệ sẽ đóng vai 
trò chủ chốt trong những ngày siêu mua sắm như 11/11", Xu Zhen nói. 

Jingdong "Asia One" Chengdu Intelligent Logistics Park ở Thành Đô, là một trong những 
trung tâm hậu cần thông minh lớn nhất và tiên tiến nhất do JD Logistics xây dựng. Đây không 
chỉ là khu vực phục vụ riêng cho nhu cầu vận chuyển của JD mà còn phục vụ nhiều doanh 
nghiệp khác trong chuỗi cung ứng. Hơn 90% đơn hàng ở đây được vận chuyển tự động 24/24. 

"Nhiều người lo lắng về việc các đơn hàng trong ngày siêu mua sắm sẽ bị tắc nghẽn trong 
khâu vận chuyển, dẫn đến việc giao hàng trễ. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ không để xảy 
ra bất kỳ đơn hàng muộn nào", đại diện JD khẳng định. 

Phóng viên truyền hình bỏ nghề đi livestream bán hàng 

"Chào mừng các bé đến với buổi phát sóng trực tiếp...", Lei Chi, phóng viên của đài Tứ 
Xuyên bắt đầu buổi livestream của một công ty bán hàng online. Buổi phát sóng kéo dài 24 
giờ, Lei Chi và một số người khác sẽ luân phiên lên sóng. Trong ngày siêu mua sắm năm nay, 
Lei Chi sẽ "quay cuồng" với các video ngắn và các buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu từ nửa 
đêm. 

Năm nay, các sàn thương mại điện tử đều chuộng hình thức phát sóng trực tiếp. Vì vậy áp lực 
cạnh tranh là rất lớn. Các nhà bán lẻ bắt đầu tìm đến những người dẫn chương trình truyền 
hình vì họ là những người có ảnh hưởng, làm việc chuyên nghiệp và đã quen với việc ngồi 
trước ống kính. 

Hai năm trước, Ale, một phóng viên có tiếng đã giã từ sự nghiệp tại đài truyền hình để trở 
thành nhân viên livestream trên sóng Taobao. Năm nay, Ale rời đi, lương lượng truy cập vào 
Taobao đã giảm đáng kể. Cựu nhân viên nhà đài tin rằng các sàn thương mại điện tử cũng là 
một sân khấu lớn giúp xây dựng danh tiếng. Đặc biệt trong những ngày siêu mua sắm, tỷ lệ 
người xem sẽ tăng đột biến. Không chỉ là kiếm thêm thu nhập, livestream bán hàng cũng là 
cách để tiếp cận được đảo công chúng hơn. 

Ngày độc thân 11/11 bắt nguồn từ Trung Quốc và nhanh chóng trở thành sự kiện siêu mua 
sắm trực tuyến tại nhiều quốc gia châu Á. Thống kê trong năm 2019 của Criteo cho thấy, tại 
Đông Nam Á, doanh số bán lẻ trực tuyến trong ngày 11/11 tăng 414% so với ngày thường. 
Doanh số bán hàng trong "ngày siêu giảm giá" tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thường 
cao hơn nhiều so với ngày giảm giá Black Friday và Cyber Monday. 

Khương Nha (theo Sichuan Daily) 

 

 


