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Trao hàng hóa tận tay người tiêu dùng 

Được triển khai đồng loạt từ cuối tháng 7/2020, đến nay, chương trình hợp tác giữa Bưu 
điện tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh nhằm khai thác tối đa thế mạnh của mỗi 
bên bước đầu đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ 
phối hợp mà còn tạo nguồn thu nhập từ chiết khấu để xây dựng nguồn quỹ phục vụ các 
hoạt động, phong trào hội ở cơ sở, đồng thời giúp chị em phụ nữ tiết kiệm thời gian 
mua, vận chuyển hàng hóa, tạo thói quen cho người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam và tham gia mua hàng thông qua tổ chức hội một cách có hệ thống. 

 

Hội Phụ nữ thị trấn Krông Klang mang sản phẩm trao tận tay người tiêu dùng - Ảnh: TP 

Đầu tháng 7 vừa qua, chương trình hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Hội LHPN tỉnh giai đoạn 
2020 - 2021 được triển khai đồng loạt trong hội phụ nữ các cấp trên cơ sở khai thác tối đa thế 
mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các đơn vị, đồng thời mang lại giá trị, lợi ích chung cho xã hội. Thông qua 
kênh tuyên truyền của mình, các cấp hội vận động hội viên phụ nữ ưu tiên sử dụng sản phẩm 
của bưu điện với các sản phẩm uy tín, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh với thị trường, 
bao gồm sản phẩm An sinh Bưu điện và sản phẩm hàng tiêu dùng. Theo đó, dưới sự giám sát, 
chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh và Bưu điện tỉnh, Hội LHPN các huyện sẽ tổng hợp nhu cầu sử 
dụng hàng hóa từ hội viên phụ nữ các cấp và chuyển về cho Bưu điện huyện. Sau 2 - 3 ngày 
tiếp nhận nhu cầu mua hàng, phía Bưu điện huyện sẽ giao hàng đến các thôn cho chị em và 
chuyển phần trăm hoa hồng sang cho Hội LHPN huyện để xây dựng nguồn quỹ an sinh xã 
hội. 

Thời gian gần đây, sau mỗi giờ làm việc, hội viên Hội Phụ nữ thị trấn Krông KLang, huyện 
Đakrông lại tranh thủ ra bưu điện nhận hàng và chuyển đến tận tay chị em. Chủ tịch Hội Phụ 
nữ thị trấn Krông Klang Phan Thị Chung cho biết: “Thay vì đi chợ mua đồ, chị em chọn cách 
đặt hàng qua bưu điện, vừa tiết kiệm thời gian lại có thêm khoản tiền chiết khấu 15% trên 
tổng chỉ tiêu giao hàng để dành tặng cho hội viên khó khăn tại địa phương. Từ số tiền chiết 
khấu, vừa qua chúng tôi đã trao tặng 3 suất quà cho các hội viên khó khăn tại thôn A Rồng và 



thôn Làng Cát. Kể từ khi triển khai, chương trình hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh và Bưu điện 
tỉnh được đông đảo hội viên hưởng ứng và tham gia, đặc biệt là khi COVID-19 bùng phát trở 
lại”. 

Để chương trình hợp tác được thực hiện hiệu quả, ngay sau khi nhận được thông báo của Hội 
LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Đakrông đã chủ động tuyên truyền, triển khai hành động trong 
phụ nữ các cấp. Trên cơ sở chỉ tiêu mua hàng mà cấp trên giao cho, Hội LHPN huyện 
Đakrông sẽ tiến hành phân chia chỉ tiêu về từng xã, thôn, bản sao cho phù hợp nhất với đặc 
điểm phát triển của từng địa phương. Đồng thời thường xuyên tổ chức các hội nghị lồng ghép, 
mời Bưu điện huyện tham dự nhằm tuyên truyền và giải quyết những vướng mắc, khó khăn 
trong quá trình đặt - giao hàng của các chị em; thành lập một nhóm zalo giữa chị em phụ nữ 
và bưu điện để thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời những vấn đề mà cả hai bên gặp phải 
trong quá trình hợp tác. Chủ tịch Hội LHPN huyện Đakrông Lê Thị Lệ Huyền cho biết: “Nhờ 
sự chủ động của các chị em hội viên mà thời gian qua, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc chỉ 
tiêu đề ra. Từ số tiền chiết khấu trên tổng chỉ tiêu đơn hàng, chúng tôi đã xây dựng được một 
số nguồn quỹ xã hội và hỗ trợ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện”. 

Hội LHPN huyện Cam Lộ cũng được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt hoạt động 
hợp tác với bưu điện khi mà chỉ sau 2 tuần triển khai, bằng nhiều phương pháp tuyên 
truyền,vận động sáng tạo, hội đã hoàn thành chỉ tiêu quý III, mang về doanh thu 112.787.400 
đồng, trong đó vượt chỉ tiêu đề ra là 24 bảo hiểm An sinh Bưu điện và 28 combo sản phẩm 
hàng tiêu dùng. Chủ tịch Hội LHPN huyện Lê Thị Hường cho hay, ngay khi được cấp trên 
giao chỉ tiêu, ban thường vụ hội đã tổ chức họp thống nhất chủ trương và kịp thời triển khai 
các phương pháp thực hiện, tiến hành họp ban chấp hành có sự tham gia của Bưu điện huyện 
để phổ biến kế hoạch hợp tác hai bên, thảo luận trao đổi ý kiến và thống nhất cách thực hiện. 
Không chỉ giao chỉ tiêu cụ thể cho 8 xã, thị trấn mà hội còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền 
trong hệ thống hội, kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị làm tốt tạo sự lan toả rộng rãi 
trong xã hội... Tuy gặp một số khó khăn ban đầu do một bộ phận người dân chưa hiểu hết ý 
nghĩa của chương trình hợp tác nhưng sau khi được giải thích, mọi người đã tích cực ủng hộ. 
“Trong bối cảnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
phát triển kinh tế nói chung, tôi cho rằng những việc làm thiết thực của các cấp hội phụ nữ 
không chỉ tạo được nguồn quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, khó khăn, yếu thế tại địa 
phương thông qua số tiền hoa hồng chiết khấu trên tổng doanh thu mà còn góp phần kích cầu 
các nhà máy sản xuất hàng hoá trong nước duy trì và phát triển, chống suy thoái kinh tế...”, 
chị Hường chia sẻ. 

Sau hơn 2 tháng triển khai đồng loạt chương trình hợp tác, Hội LHPN các cấp từ 9 huyện, thị, 
thành phố trên toàn tỉnh đã bán được 230 triệu đồng sản phẩm hàng tiêu dùng và 200 triệu 
đồng sản phẩm bảo hiểm An sinh Bưu điện. Có thể thấy, chương trình hợp tác giữa Bưu điện 
tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã khai thác tối đa thế mạnh của hai bên để thực hiện tốt các chức 
năng nhiệm vụ và mang lại giá trị, lợi ích chung cho xã hội, đặc biệt là trong việc tạo nguồn 
quỹ an sinh xã hội. Từ các nguồn quỹ này, Bưu điện tỉnh sẽ đồng hành với Hội LHPN tỉnh 
trong các hoạt động như: Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia 
đình neo đơn và một số chương trình đồng hành với phụ nữ biên cương, xây dựng mái ấm 
tình thương… Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà cho biết: 
“Chương trình hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh và Bưu điện tỉnh tuy mới được triển khai trong 
thời gian ngắn nhưng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em hội viên bởi có nội 
dung phù hợp với hoạt động của hội và được hội phụ nữ các cấp triển khai sáng tạo, hiệu quả. 
Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động phối hợp và triển khai sâu 
rộng hơn đến các cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn địa bàn tỉnh”. 

Trúc Phương 

  



Nguồn: Báo Lai Châu 

Ngày đăng: 22/9/2020 
Mục: Xã hội 

Vai trò đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Nhằm phát triển và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế 
(BHYT), BHXH tỉnh đã thường xuyên củng cố, xây dựng hệ thống đại lý thu BHXH, 
BHYT tại các huyện, thành phố. Qua đó, phát huy vai trò của các đại lý thu trong việc 
nâng cao ý thức của người dân tham gia BHXH, BHYT. 

Gần 10 năm kinh nghiệm làm đại lý thu BHXH, BHYT tại thị trấn Tam Đường (huyện Tam 
Đường), chị Nguyễn Thị Nhung thường xuyên tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về lợi 
ích của việc tham gia BHXH, BHYT. Chị Nhung tâm sự: “Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Tam 
Đường đa số là người lao động tự do, buôn bán. Do đó, tôi chú trọng tuyên truyền đến lợi ích 
của việc tham gia BHXH, BHYT. Với những người cao tuổi thì động viên tham gia BHYT để 
được giảm chi phí khám, chữa bệnh. Còn những người đang trong độ tuổi lao động nên tham 
gia 2 loại hình BHYT và BHXH tự nguyện vừa được giảm chi phí khi khám chữa bệnh, sau 
này về già có lương hưu, lại được cấp thẻ BHYT miễn phí”. Với cách tuyên truyền khéo léo 
và linh hoạt, chị Nhung đã thu hút được nhiều người dân tham gia BHXH, BHYT. Tính từ 
đầu năm đến hết tháng 8/2020, chị Nhung đã thu về hơn 100 triệu đồng từ người dân tham gia 
BHYT, BHXH. 

Là người có nhiều năm tham gia BHYT, bà Đinh Thị Coi ở bản Nà Đa (thị trấn Tam Đường, 
huyện Tam Đường) chia sẻ: “Mới đầu tôi không hiểu lợi ích của việc tham gia BHYT, nhưng 
khi được chị Nhung tuyên truyền, giải thích cặn kẽ, tôi thấy BHYT rất có lợi khi ốm đau được 
BHYT chi trả. Vì vậy, 9 năm qua, 7 thành viên trong gia đình tôi tham gia BHYT đầy đủ. Đặc 
biệt, mỗi lần bệnh cao huyết áp tái phát, tôi cầm thẻ BHYT đến Trung tâm Y tế huyện khám, 
lấy thuốc đều được BHYT chi trả, không phải lo tiền khám bệnh”. 

 

Nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT của Bưu điện thành phố Lai Châu tuyên truyền cho người 
dân về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. 

Hiện nay, đại lý thu Bưu điện thành phố Lai Châu cũng phát huy tốt vai trò của các nhân viên 
trong thực hiện thu BHXH, BHYT. Theo chị Bùi Thị Thu Thùy - Phó Giám đốc Bưu điện 
thành phố Lai Châu, từ đầu năm đến hết tháng 8, đại lý thu BHXH, BHYT của thành phố đã 
tái tục và phát triển mới được 2.465 đối tượng tham gia BHYT, thu về hơn 2,2 tỷ đồng, riêng 
phát triển mới là 628 người. BHXH tự nguyện có 1.989 người, thu về trên 4.760 triệu đồng 



(trong đó phát triển mới 1.032 người, thu về 2.076 triệu đồng). Để có được kết quả đó, chị Bùi 
Thị Thu Thùy cho biết: Hàng tuần, đại lý thu BHXH, BHYT thành phố tổ chức 1 - 2 lần phát 
tờ rơi, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Ngoài ra, khi 
người dân đến giao dịch tại bưu điện, nhân viên đại lý thu của bưu điện đều tranh thủ giới 
thiệu về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT. Lúc đầu, nhiều người chưa quan tâm lắm, 
nhưng khi nghe đây là chính sách an sinh xã hội khi về già có lương hưu, khám, chữa bệnh có 
BHYT lo thì họ rất quan tâm. Từ đó, không ít người đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT. 

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 22 đại lý thu, 78 điểm thu và 109 nhân viên đại lý thu. Qua kết quả 
vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho thấy, hệ thống đại lý thu có vai trò quan 
trọng trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHXH tự nguyện. Tính từ đầu 
năm đến hết tháng 8/2020, tổng số người tham gia BHXH có 33.294 người (trong đó, BHXH 
bắt buộc: 29.422 người, BHXH tự nguyện: 3.872 người đạt 70% kế hoạch); tổng số người bảo 
hiểm thất nghiệp (BHTN) là 23.098 người (đạt 88,7% kế hoạch); số người tham gia BHYT 
(chưa bao gồm lực lượng vũ trang): 443.097 người (đạt 99,8% kế hoạch). Số thu BHXH, 
BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đạt 616.323 triệu đồng (đạt 
68% kế hoạch BHXH Việt Nam giao thu năm 2020). 

Tuy nhiên, không ít khó khăn như: các đại lý thu ở UBND các xã, phường, thị trấn, trạm y tế 
hầu hết là cán bộ, nhân viên công tác tại cơ sở, nên không có nhiều thời gian đi tuyên truyền, 
vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Ngoài ra, các địa lý này chưa có kinh nghiệm 
khai thác các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mà chỉ dừng lại ở việc vận động người 
dân tham gia BHYT. Nhiều đại lý thu BHXH, BHYT làm một thời gian thì nghỉ việc nên việc 
trang bị những kiến thức cơ bản cho đại lý chưa kịp thời, nên ảnh hưởng đến chất lượng tuyên 
truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT… 

Để tiếp tục đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, hàng năm BHXH tỉnh sẽ tổ chức 
các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng khai thác, vận động thu, tuyên truyền chính sách, pháp 
luật về BHXH, BHYT cho các nhân viên đại lý thu. Hướng dẫn đại lý thu thực hiện phần 
mềm công nghệ thông tin trong quá trình theo dõi, quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT. 
Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục với 
nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính 
sách BHYT, BHXH tự nguyện để người dân chủ động tham gia. Hằng năm, tổ chức sơ kết, 
tổng kết hoạt động của đại lý thu và kịp thời khen thưởng khuyến khích, động viên nhân viên 
đại lý thu thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. 

Ánh Hồng 
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Hội sách trực tuyến trên sàn book365.vn được kéo dài đến giữa tháng 10 

Hội sách trực tuyến kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
trên sàn book365.vn vừa được Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) kéo dài đến hết 
15/10/2020, thay vì kết thúc giữa tháng 9/2020 như kế hoạch ban đầu. 

 

Hội sách trực tuyến trên sàn book365.vn được khai mạc vào ngày 31/8/2020 cùng với triển 
lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 

Với chủ đề “Khắc ghi nguồn cội - tự hào dân tộc - gắn kết phát triển đất nước”, triển lãm sách 
kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Cục Xuất 
bản In và Phát hành (Bộ TT&TT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành 
công theo hình thức trực tuyến trên sàn book365.vn từ ngày 1/9/2020 đến ngày 15/9/2020. 

Triển lãm đã giới thiệu hơn 1.000 xuất bản phẩm về các chủ đề: Cuộc đấu tranh giành độc lập 
dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thành tựu của đất nước trong quá trình đổi mới và phát 
triển; Thành tựu của ngành Xuất bản Việt Nam. 

Cũng tại triển lãm, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) trưng bày và giới thiệu 
140 bộ tem (tương đương 350 mẫu tem và 40 mẫu bloc tem) cùng 12 sản phẩm tranh ghép 
tem với 5 chủ đề Quốc khánh, Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nhập 
quốc tế, Việt Nam - đất nước con người. Mỗi bộ tem và mẫu tem đều gắn với những hoàn 
cảnh ra đời và ý nghĩa đặc biệt. 

Là hoạt động được tổ chức đồng thời với triển lãm sách, hội sách trực tuyến trên sàn 
book365.vn có hơn 11.000 đầu sách các loại kèm theo 10.000 đơn hàng vận chuyển miễn phí 
dành cho độc giả. Thời gian vừa qua, sự tham gia tích cực của gần 50 nhà xuất bản, đơn vị 
phát hành vào các hoạt động của hội sách đã góp phần quan trọng vào việc lan tỏa văn hóa 
đọc trong cộng đồng. 

Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ TT&TT vừa quyết định kéo dài thời gian tổ chức hội 
sách trực tuyến trên sàn book365.vn đến hết ngày 15/10/2020 để độc giả có thêm thời gian 
tham gia hội sách và các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phát hành sách trên môi trường số. 

Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị các nhà xuất bản, các công ty phát hành tiếp tục đồng 
hành cùng Ban tổ chức triển khai những hoạt động cua hội sách trực tuyến trên sàn 
book365.vn đến hết thời gian kể trên. 



Cùng với đó, trên sàn book365.vn, bày tỏ mong muốn độc giả sẽ đến với hội sách trong thời 
gian kéo dài, Ban tổ chức hội sách cũng cho biết, từ nay đến hết ngày 15/10/2020, độc giả tiếp 
tục nhận được ưu đãi giảm giá bìa sách từ các Nhà xuất bản, đơn vị phát hành và miễn phí vận 
chuyển đơn hàng mua sách. 

M.T 

 

 

  



Nguồn: Báo Bạc Liêu 

Ngày đăng: 22/9/2020 
Mục: Pháp luật 

Cảnh giác với các chiêu lừa đảo qua mạng Internet 

Thời gian gần đây, nhiều người dân trong tỉnh đã nhận được các cuộc gọi với nội dung 
tặng quà/thẻ VISA từ các thuê bao lạ. Theo đó, người được gọi muốn nhận quà đều phải 
trả/đóng một khoản tiền từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. 

 

Chị Mỹ Châu (ngụ Phường 5, TP. Bạc Liêu) vừa nhận được cuộc gọi thông báo Ngân hàng 
NN&PTNT (Argibank) tặng thẻ VISA trị giá 10 triệu đồng, cùng một bàn ủi hơi, đã gửi về 
Bưu điện Bạc Liêu. Bên gọi đề nghị chị ra Bưu điện tỉnh lấy, rồi đóng tiền giữ thẻ 1.980.000 
đồng, sau đó chờ nhận mã kích hoạt từ ngân hàng để rút tiền mặt tại ngân hàng. Họ dặn đi dặn 
lại rất kỹ, song chị Châu đã không mắc lừa: “Tính dụ người ta nữa hả!” - (xem ảnh). 

Cách đây chưa lâu, một chủ thuê bao di động ở Phường 7 (TP. Bạc Liêu) được một người nữ 
xưng nhân viên MobiFone gọi đến từ số 070… nói rằng anh được nhà mạng ưu đãi dịp Quốc 
khánh 2/9, mua một chai nước hoa giá 139.000 đồng và tặng một ví da. “Nhân viên” xác nhận 
thông tin khách hàng và cho biết 2 ngày nữa shipper (người giao hàng) sẽ đến, “anh nhớ kiểm 
tra hàng kỹ trước khi thanh toán”. Tuy nhiên, phía MobiFone Bạc Liêu khẳng định doanh 
nghiệp không có yêu cầu khách hàng trả tiền để nhận quà và đầu số 090… mới là tổng đài của 
nhà mạng này. 

Tình trạng lừa đảo qua mạng Internet, mạng viễn thông ngày càng diễn biến phức tạp, thủ 
đoạn tinh vi. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra khuyến cáo “người dân nâng cao cảnh giác 
không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Nếu có hiện 
tượng trên, đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý”. 



Qua các vụ việc xảy ra ở Bạc Liêu, người dân nghi ngờ thông tin cá nhân (họ tên, số điện 
thoại di động, địa chỉ nhà, nghề nghiệp,…) đã bị thu thập, khai thác bất hợp pháp, xâm phạm 
quyền tự do cá nhân được pháp luật bảo hộ. 

N.Q 

   



Nguồn: Kênh 14 

Ngày đăng: 22/9/2020 
Mục: Kinh tế số 

https://kenh14.vn/khoc-liet-thi-truong-goi-xe-lo-4300-ty-chi-sau-hon-1-nam-bang-grab-lo-
trong-6-nam-be-va-go-viet-van-nho-be-so-voi-doi-thu-20200922095205246.chn 

Khốc liệt thị trường gọi xe: Lỗ 4.300 tỷ chỉ sau hơn 1 năm – bằng Grab lỗ trong 6 năm – 
be và Go-Viet vẫn nhỏ bé so với đối thủ 

Ba tay chơi chính trên thị trường là Grab, Go-Viet và be lỗ tổng cộng 4.900 tỷ đồng chỉ trong 
năm 2019. Bên cạnh đó, 2 ứng dụng chuyên về giao đồ ăn là Baemin và Now cũng lỗ hơn 
1.200 tỷ đồng. 

Khi cuộc chạy đua "đốt tiền" của các trang thương mại điện tử Việt Nam phần nào hạ nhiệt do 
thị trường đã định hình khá rõ ràng thì tâm điểm của sự chú ý cũng như dòng vốn đầu tư đã 
dịch chuyển sang những phân khúc khác đang cạnh tranh khốc liệt như gọi xe, giao đồ ăn và 
thanh toán/ví điện tử. 

Khởi đầu là một dịch vụ đặt xe, giờ đây Grab đã phát triển thành một siêu ứng dụng với một 
loạt dịch vụ được tích hợp như gọi xe, đặt đồ ăn, chuyển hàng, thanh toán hóa đơn… 

 

Với việc có thêm cùng lúc 3 đối thủ nặng ký từ cuối năm 2018 là Go-Viet, be Group và 
Baemin (chỉ tham gia giao đồ ăn), mức mức lỗ năm 2019 của Grab đã tăng gấp đôi lên xấp xỉ 
1.700 tỷ đồng. 

Tuy nhiên điều đáng nói là mức lỗ của Grab cũng chỉ tương đương với mức lỗ 1.682 tỷ của 
Go-Viet (hiện đã đổi tên thành Gojek Việt Nam) và nhỉnh hơn không nhiều so với mức lỗ 
1.500 tỷ của be Group. 

 



Việc cả 3 có mức lỗ tương đương nhau trong khi 2 đối thủ đều có quy mô khiêm tốn hơn, 
cung cấp ít dịch vụ hơn (Go-Viet chưa có gọi ô tô, be chưa có giao đồ ăn) cho thấy sự áp đảo 
của Grab. Số liệu doanh thu phần nào minh chứng điều này: doanh thu 2019 của Grab đạt 
3.382 tỷ trong khi Go-Viet chỉ đạt vỏn vẹn 22 tỷ và be đạt 456 tỷ đồng. 

Hơn 1.300 tỷ đồng lãi gộp từ hoạt động kinh doanh đã giúp Grab bù đắp đáng kể các chi phí 
khuyến mãi tung ra liên tục để thu hút người dùng. 

Tính chung cả năm 2019, bộ ba Grab, Go-Viet và be đã lỗ xấp xỉ 4.900 tỷ đồng – gấp 3 lần so 
với năm 2018; nguyên nhân một phần do Go-Viet mới chỉ hoạt động từ quý 4 còn be hoạt 
động từ tháng 12/2018. 

Chỉ sau hơn 1 năm gia nhập thị trường, lỗ lũy kế của Go-Viet và be đã lên tới 4.350 tỷ đồng – 
lớn hơn cả mức lỗ của Grab sau 6 năm hiện diện tại Việt Nam. 

Chính thức gia nhập thị trường từ năm 2019, dịch vụ giao ăn đồ ăn Baemin đến từ Hàn Quốc 
cũng lỗ tới 570 tỷ đồng không kém cạnh là bao so với mức lỗ 650 tỷ của Foody/Now. 

  



Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 21/9/2020 
Mục: Thế giới 

https://baotintuc.vn/the-gioi/phat-hien-them-5-phong-bi-thu-tam-ricin-gui-tu-canada-sang-
my-20200922094848207.htm 

Phát hiện thêm 5 phong bì thư tẩm ricin gửi từ Canada sang Mỹ 

Cảnh sát Canada ngày 21/9 đã lục soát một căn hộ tại ngoại ô Montreal có liên quan tới nữ 
nghi phạm bị bắt giữ vì gửi thư có chứa chất cực độc ricin tới Nhà Trắng và 5 địa chỉ tại bang 
Texas (Mỹ). 

 

Cảnh sát điều tra gần căn hộ bị lục soát ở Canada. Ảnh: Reuters 

Theo hãng tin Reuters, giới chức Mỹ ngày 19/9 đã bắt giữ một phụ nữ tại biên giới Mỹ-
Canada gần Buffalo, New York vì nghi ngờ đối tượng đã gửi chất độc bằng đường bưu điện 
tới Nhà Trắng. Hai nguồn tin ngày 21/9 tiết lộ nữ nghi phạm này có hai quốc tịch Canada và 
Pháp. 

“Chúng tôi cho rằng tổng cộng 6 bức thư đã được gửi đi, một bức tới Nhà Trắng và 5 bức thư 
còn lại gửi tới Texas. Chúng tôi không thể xác nhận người phụ nữ đó sống trong căn hộ song 
nó có liên quan”, sĩ quan Charles Poirier thuộc lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada 
(RCMP) phát biểu bên ngoài tòa nhà bị lục soát.  

Mặc dù ông Poirier không nói những bức thư gửi tới địa chỉ cụ thể nào ở Texas song ông Art 
Flores – người phát ngôn của Sở Cảnh sát Mission, Texas - cho biết đơn vị này đã nhận được 
một bức thư nghi vấn vào tuần trước. Sở cảnh sát không mở phong bì thư đó mà chuyển cho 
Cục Điều tra Liên bang (FBI). 

Theo một nguồn tin thực thi pháp luật, FBI đang điều tra một số bức thư nghi ngờ có chứa 
ricin gửi đến Texas. Nguồn tin cho hay tính đến nay, FBI vẫn chưa tìm thấy bất kỳ mối liên hệ 
nào giữa sự việc với các nhóm chính trị hoặc khủng bố, nhưng cuộc điều tra vẫn đang được 
tiến hành. 

RCMP cho biết Lực lượng Hóa chất, Sinh học, Phóng xạ, Hạt nhân, Chất nổ đặc biệt của 
RCMP đang dẫn đầu hoạt động điều tra. Ngày 19/9, RCMP xác nhận phong bì thư tại Nhà 
Trắng được gửi từ Canada và FBI đã yêu cầu hỗ trợ. 

Ricin có trong hạt thầu dầu nhưng phải được xử lý mới có thể trở thành vũ khí sinh học. Ricin 
có thể gây tử vong trong vòng 36 đến 72 giờ kể từ khi tiếp xúc với một lượng nhỏ chỉ bằng 
đầu kim. Loại chất độc này hiện chưa có thuốc giải. 

Bảo Hà/Báo Tin tức 

 


