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Nguồn: Đầu tư chứng khoán 

Ngày đăng: 23/11/2020 
Mục: Xã hội 

PTI tiếp tục trao tặng phòng máy tính cho Trường THPT Việt Bắc, Lạng Sơn 

 

PTI cùng Bưu điện tỉnh Lạng Sơn vừa trao tặng 1 phòng học máy tính trang bị đầy đủ các 
thiết bị hiện đại cùng 8 chiếc TV có kết nối Internet cho học sinh Trường THPT Việt Bắc 
(Lạng Sơn). 

Trước đó, bắt đầu từ năm 2015, PTI đã phối hợp cùng Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki của Hàn 
Quốc triển khai nhiều hoạt động tập trung cho hỗ trợ giáo dục bao gồm: Trao tặng các suất học 
bổng có giá trị cao dành cho các em học sinh sinh viên trên khắp cả nước; Tài trợ các phòng học 
tiếng Anh đa năng, phòng máy tính cùng thiết bị giảng dạy hiện đại... 

Mới đây nhất, PTI đã trao tặng 30.000 USD cho 2 trường quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam để xây 
dựng các phòng học đặc biệt, phòng thí nghiệm tiên tiến... 

Đại diện PTI cho biết, trong thời gian tới, bên cạnh việc trao học bổng hay tài trợ phòng học, PTI 
sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đa dạng nhằm tạo dựng một môi trường học tập có sự hỗ trợ 
của công nghệ hiện đại, tiên tiến, chuyên nghiệp từ nghiên cứu đến thực hành giúp các em học 
sinh trên cả nước có thể trải nghiệm công nghệ, chủ động khám phá kho tàng tri thức của nhân 
loại, từ đó ứng dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào trong đời sống thực tế… 

  



 

Nguồn: Đảng cộng sản 

Ngày đăng: 24/11/2020 
Mục: Xã hội 

Tây Ninh: Ra quân tuyên truyền, vận động BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

Việc ra quân sẽ được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện và chia làm 04 đợt cao 
điểm (ngày 10, ngày 23 của tháng 11 và ngày 02, ngày 15 của tháng 12) và xác định nhóm 
đối tượng tuyên truyền phù hợp và tuyên truyền, vận động trực tiếp. 

Đồng chí Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc BHXH tỉnh phát động ra quân 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bưu điện tỉnh vừa tổ chức Hội nghị phát động lễ ra 
quân tuyên truyền, vận động BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình 02 tháng cuối 
năm 2020 tại phòng họp trực tuyến của BHXH từ tỉnh tới huyện. Dự hội nghị có các đồng chí 
trong Ban Giám đốc BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh; cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng 
nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc huyện, thị và đội tuyên truyền viên của 02 đơn vị. 

Việc ra quân sẽ được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện và chia làm 04 đợt cao điểm 
(ngày 10, ngày 23 của tháng 11 và ngày 02, ngày 15 của tháng 12) và xác định nhóm đối tượng 
tuyên truyền phù hợp và tuyên truyền, vận động trực tiếp. Các đối tượng sẽ là nông dân và lao 
động khu vực phi chính thức tại các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ công, tiểu thương, 
người làm nông, lâm, ngư nghiệp, người lao động tự do… có thu nhập thường xuyên, ổn định. 
Theo đó, chỉ tiêu kế hoạch của mỗi đợt ra quân, vận động là 500 người tham gia BHXH tự 
nguyện và cố gắng số người tham gia BHYT hộ gia đình trong 02 tháng cuối năm là 18.000 
người. Theo số liệu báo cáo nhanh, trong đợt ra quân ngày đầu tiên, đội tuyên truyền đã vận động 
được 521 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của đợt ra 
quân. 

Thông qua đợt ra quân, sẽ giúp cho người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc 
tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Ðảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sức lan tỏa, để người dân chủ động tham gia. 



BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, 
góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế - 
xã hội. Đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước. Những năm 
gần đây, với hoạt động tích cực của các nhân viên đại lý thu Bưu điện, số người tham gia BHXH, 
BHYT cả mới và tái tục đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đại lý thu Bưu điện được đánh 
giá đại lý thu quan trọng trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn 
tỉnh. 

PV 

  



Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Ngày đăng: 24/11/2020 
Mục: BHXH, BHYT 

Bạc Liêu: Sơ kết công tác phối hợp thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

Với tinh thần hợp tác của hai ngành quyết tâm trong thời gian tới sẽ tích cực phối 
hợp, bám sát cơ sở, tuyên truyền đến từng nhà vận động người dân tham gia BHXH 
tự nguyện, BHYT… phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

 

Quang cảnh hội nghị 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thu BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình và Hợp đồng cung ứng dịch vụ công qua Hệ thống Bưu điện. Hội 
nghị là dịp để hai ngành BHXH và Bưu điện tỉnh cùng nhau tháo gỡ tồ tại, hạn chế và đề ra 
những giải pháp để tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Tham dự Hội nghị có đại biểu là lãnh đạo, cán bộ nhân viên của hai ngành đang trực tiếp quản lý 
và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Ông Lê Danh Đấu - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội 
nghị, ông Phạm Giang Sơn – Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Bạc Liêu. 

Hội nghị đã đánh giá kết quả nổi bật trong việc tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ giữa hai 
ngành thời gian qua như: Công tác phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng 
theo Hợp đồng số 01/HĐ-BHXH-BĐ ngày 27/02/2019, trong 9 tháng đầu năm, hai ngành đã phối 
hợp tổ chức 56 cuộc hội nghị tuyên truyền với 1.932 người tham dự, phát triển được 1.239 người, 
đạt tỷ lệ 64%. Bên cạnh đó, hai ngành đã phối hợp tổ chức 02 cuộc ra quân tuyên truyền trên địa 
bàn toàn tỉnh Bạc Liêu, qua đó phát triển được 656 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và 
2.914 đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. 

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BHTN và quản lý người hưởng theo Hợp 
đồng số 326/BHXHBACLIEU/BĐTBACLIEU ngày 24/4/2019 được đảm bảo. Đến ngày 
30/9/2020 hai ngành tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp cho 18.303 
lượt người. Bình quân mỗi tháng cơ quan Bưu điện quản lý 6.179 người hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH hằng tháng trên địa bàn tỉnh. 



Công tác rà soát, điều tra, khai thác đối tượng theo Hợp đồng số 949/2019/BHXHHT-BĐT hiện 
Bưu điện chỉ mới thực hiện bước đầu là chuyển phát thông báo đến các đơn vị sử dụng, chưa 
thực hiện các bước còn lại theo Hợp đồng. Thứ tư, hoạt động đại lý thu theo Hợp đồng số 
14/2020/BHXHT-BĐT, tính đến ngày 30/9/2020, BHXH tự nguyện thu qua Bưu điên là 1.903 
người, BHYT HGĐ là 34.375 người. 

Tại Hội nghị, hai bên đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt khó khăn hạn chế, đưa ra các vấn đề để 
cùng thảo luận, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, rút kinh nghiệm đồng thời thống nhất cách làm, 
đưa ra phương hướng để phối hợp thực hiện tốt hơn. Với tinh thần hợp tác của hai ngành quyết 
tâm trong thời gian tới sẽ tích cực phối hợp, bám sát cơ sở, tuyên truyền đến từng nhà vận động 
người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT… phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được 
giao./. 

Ngọc Trăm 

 

  



Nguồn: Báo Mới 

Ngày đăng: 24/11/2020 
Mục: Xã hội 

Chính phủ ra hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 đối với nam và nữ 

Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình 
thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động 
nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi 
vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi 
vào năm 2035. 

 

Người dân lĩnh lương hưu, chế độ chính sách tại các điểm chi trả của Bưu điện tỉnh Điện Biên. 
Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Điện Biên 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi 
nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ 
luật Lao động được quy định cụ thể đối với nam và nữ theo từng năm. Dưới đây là bảng kê chi 
tiết tuổi nghỉ hưu cho từng đối tượng trong điều kiện lao động bình thường 



 

BT 

  



Nguồn: TH Đồng Nai 

Ngày đăng: 24/11/2020 
Mục: Tin tức 

Xe tự hành, robot sử dụng AI để giao hàng 

Sự phát triển của thương mại điện tử, đặc biệt là trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành 
hành, đã gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng giao hàng ở Hàn Quốc và hơn hết là các nhân viên 
giao hàng ở nước này. Con người từ lâu đã nghĩ về robot, nay có sự hỗ trợ từ chính phủ, 
giải pháp được thúc đẩy nhanh hơn. 

 

Chiếc xe giao thư tự hành được chất đầy các gói hàng. Nó hoạt động như một bưu điện di động. 
Nó có một ki-ốt kỹ thuật số bên trong, cho phép người dùng nhận chính xác bưu kiện của họ. 

"Nó có thể hoạt động trong khuôn viên trường học, trong công viên, khu vực trung tâm thành phố 
hoặc sân bay. Tốc độ tối đa của nó là 25 km/g. Trong khuôn viên trường, nó chạy với tốc độ 12 
km/g," anh SEO Gil-won, giám đốc bộ phận POSTcube, nghiên cứu xe tự hành cho biết. 

Ngành Bưu chính Hàn Quốc cũng phát triển một robot tự động sử dụng trí thông minh nhân tạo 
(AI) để chuyển bưu phẩm bên trong các tòa nhà, giúp nhân viên bưu điện mang các gói hàng 
nặng. 

Những công nghệ này có thể sớm trở nên quen thuộc ở Hàn Quốc. 

"Tôi tin rằng đó sẽ là điểm khởi đầu cho các dịch vụ hậu cần bưu chính trong tương lai. Nó 
không chỉ thuận tiện cho khách hàng mà còn giảm thiểu tai nạn và cải thiện điều kiện làm việc 
cho nhân viên bưu điện," ông CHOI Ki-young, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và 
Truyền thông Hàn Quốc cho biết. 

Khi các công ty Hàn Quốc chạy đua để phát triển công nghệ giao hàng, chính phủ cho biết sẽ nới 
lỏng các quy định và hỗ trợ phát triển và xác minh kỹ thuật./. 

 

 


