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Phát triển BHXH tự nguyện ở Ea Kar: Lan tỏa chính sách, tạo dựng niềm tin 

Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về tham gia BHXH tự nguyện, 

các tầng lớp nhân dân, người lao động trên địa bàn huyện Ea Kar đã tích cực tham gia 

BHXH tự nguyện để lo cho cuộc sống khi về già cũng như góp phần vào công tác an sinh xã 

hội. 

Dù cuộc sống không mấy khá giả nhưng khi nghe cán bộ bảo hiểm tuyên truyền những lợi ích có 

được khi tham gia BHXH tự nguyện như được hưởng lương hưu, cấp thẻ BHYT miễn phí, chế độ 

tử tuất… trong khi đó có thể chọn mức đóng phù hợp với thu nhập nên vợ chồng chị Trịnh Thị 

Phượng (xã Cư Yang) đã tham gia ngay. Chị Phượng chia sẻ: “Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc 

vào mấy sào rẫy, hai đứa con đang đi học nhưng tôi vẫn cố gắng tham gia BHXH tự nguyện cho 

cả vợ chồng với mức đóng 205.000 đồng/người/tháng. Do không có điều kiện nên tôi chọn loại 

hình đóng hằng tháng, đến nay cũng tham gia được gần 2 năm”. 

 

Nhân viên bưu điện và đại lý thu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. 

Vợ chồng bà Lương Thị Huệ (xã Cư Yang) đều là cán bộ hưu trí nên hiểu khá rõ lợi ích việc tham 

gia BHXH tự nguyện, khi về già không còn làm lụng được như trước đây nhưng hằng tháng có 

lương hưu khiến cuộc sống không phải chật vật hay phụ thuộc vào con cháu. Chính vì thế, tháng 

8-2020, bà đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho người con gái út Nguyễn Thị Phương 

Hồng (SN 1990) bị khuyết tật trí tuệ. Theo bà Huệ, cuộc sống không ai biết trước được điều gì, 

bản thân vợ chồng bà cũng đã già nên bây giờ cố gắng đóng BHXH tự nguyện cho người con tật 

nguyền với mong muốn sau này con có điều kiện trang trải cuộc sống, đỡ bị phụ thuộc vào người 

khác. Số tiền trợ cấp khuyết tật chị Hồng được nhận mỗi tháng hơn 500.000 đồng được dành để 

tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng 402.000 đồng/tháng. 



Được biết, trên địa bàn xã Cư Yang hiện có khoảng 180 người tham gia BHXH tự nguyện. Có 

được kết quả này phải kể đến quá trình tuyên truyền, vận động của cán bộ bảo hiểm và đội ngũ đại 

lý thu. Với sự kiên trì vận động theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", khi mọi người hiểu thì nhiệt tình 

tham gia, giúp địa phương phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngày càng nhiều. 

 

Cán bộ BHXH huyện Ea Kar giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Theo số liệu thống kê của BHXH huyện Ea Kar, tính đến cuối năm 2020, toàn huyện có trên 1.000 

người tham gia BHXH tự nguyện; trong đó, riêng năm 2020 phát triển được 752 người, điều này 

cho thấy chính sách này ngày càng trở nên gần gũi, thiết thực hơn với người dân, người lao động. 

Theo ông Huỳnh Nguyễn Hồ Tân, Phó Giám đốc BHXH huyện Ea Kar chia sẻ, có được kết quả 

đó, với vai trò nòng cốt, thời gian qua, BHXH huyện đã chủ động đẩy mạnh phối hợp, tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức như tờ rơi, pano, hệ thống loa truyền thanh, hội nghị; đặc biệt là đối thoại 

trực tiếp với người dân. Cùng với đó, với phương châm “đến từng nhà, gặp từng người” để tuyên 

truyền chính sách và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, các đại 

lý thu đã đưa các chủ trương, chính sách về BHXH và BHYT đến gần hơn với các tầng lớp nhân 

dân, để người dân được tiếp cận một cách đầy đủ, chính xác nhất những thông tin liên quan. Qua 

đó, họ thấy được lợi ích thiết thực của việc tham gia đóng BHXH tự nguyện là để được hưởng 

lương hưu lúc về già và các quyền lợi liên quan khác nên tích cực tham gia. 

Thời gian tới BHXH huyện Ea Kar sẽ triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ một phần kinh phí tham 

gia BHXH tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, buôn tổ dân phố. Đề án này đã 

được HĐND huyện thông qua và sẽ được triển khai thực hiện nhằm góp phần phát triển đối tượng 

tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ không chuyên ở cơ sở yên tâm gắn bó 

với công việc cũng như bảo đảm cuộc sống khi về già. 

Thúy Hồng 
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Tổng kết Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2020 

Chiều 19/01, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Trung tâm Phục vụ hành 

chính công năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối 

hợp của các sở, ban, ngành có liên quan, Bưu điện tỉnh và các đơn vị thuộc Văn phòng Đoàn 

ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (nay là Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng 

UBND tỉnh), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định (thành lập từ 

01/08/2019). Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm có tinh thần trách nhiệm cao 

trong thi hành nhiệm vụ; tác phong, thái độ giao tiếp lịch sự, cởi mở, thân thiện. Năm qua, Trung 

tâm không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết 

thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết đúng hạn 

tại Trung tâm đạt tỷ lệ 99,9%. 

 

Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đều đánh giá cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; góp phần xây 

dựng chính quyền điện tử. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục để Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động tốt hơn trong năm 2021, cụ thể: Việc chấp hành nội 

quy (thời gian làm việc, đeo thẻ công chức) của một số công chức chưa thật sự nghiêm túc; còn 

một số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh qua 

dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích chưa cao; một số thủ tục hành chính của 

các sở chưa đưa vào thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông tại Trung tâm… 

Năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đề ra những nhiệm vụ chủ yếu: Phối hợp với Công 

an tỉnh đưa các thủ tục hành chính lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân và cấp, quản lý căn 

cước công dân vào thực hiện tại Trung tâm trong quý I/2021; tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm và nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với 



sự phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm; phối hợp với các sở, ban, 

ngành rà soát, bổ sung thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm; phối hợp với Trung 

tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh và đơn vị có liên quan chỉnh sửa giao diện Trang 

thông tin điện tử của Trung tâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác, 

tìm hiểu thông tin./. 
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Người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội vui xuân, đón Tết 

 

Nhân viên Bưu điện TP. Bến Tre thực hiện chi trả bảo trợ xã hội cho người dân. Ảnh: Phan Hân 

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh hoàn thành việc rà soát, lập danh sách và phối hợp với Bưu điện 

tỉnh tiến hành chi trả các khoản lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 1 và 2-2021 vào cùng kỳ chi 

trả tháng 1-2021 cho người thụ hưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách, 

tiết kiệm thời gian đi lại trong những ngày giáp Tết, sớm nhận được tiền để có thêm nguồn tài 

chính chuẩn bị đón Tết, vui xuân Tân Sửu 2021. 

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và hạn mặn xâm nhập sâu kéo dài, sản xuất kinh 

tế và đời sống của người dân chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, lãnh đạo BHXH tỉnh 

luôn đặt vấn đề chăm lo cho người thụ hưởng lương hưu và các chế độ trợ cấp BHXH lên hàng 

đầu; chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ phải nhanh chóng giải quyết đúng, chính xác và đầy đủ quyền 

lợi, phục vụ chu đáo người thụ hưởng song song với việc chi trả kịp thời trong mọi hoàn cảnh. 

Theo danh sách chi trả của tháng 1-2021, BHXH tỉnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng 

tháng cho 16.138 đối tượng thụ hưởng, với kinh phí chi trả trên 80,9 tỷ đồng. Tháng 2-2021, quỹ 

BHXH chi trả 16.135 đối tượng thụ hưởng, với tổng số tiền trên 79,1 tỷ đồng, lịch chi trả từ ngày 

3-1 kéo dài đến ngày 25-2-2021. 

Thời gian qua, BHXH tỉnh tích cực vận động người thụ hưởng chính sách lương hưu và các chế 

độ BHXH qua tài khoản cá nhân ATM của người thụ hưởng. Đến nay, số người đang hưởng lương 

hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng lãnh qua tài khoản cá nhân có 5.236 người, đạt tỷ lệ 32,44%. Trong 

bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ 

và các khuyến nghị của Bộ Y tế, nhằm phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do tiếp xúc nhiều 



người và bảo vệ sức khỏe cho chính mình, người tham gia nên đăng ký tài khoản cá nhân tại các 

ngân hàng để nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM, tránh tập trung đông 

người tại các địa điểm chi trả. 

Dịp này, BHXH tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương lập danh sách tiền hỗ trợ Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để kết hợp chi trả cùng kỳ cho người thụ hưởng. 

BHXH 
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Xu thế nào cho ngành logistics trong tương lai 

Với sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng, Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành “kho bãi” mới 

của thế giới cũng như xu thế phát triển của các trung tâm logistics hiện đại là không thể thiếu. Đây 

là những hướng đi nổi bật được trình bày tại Diễn đàn CEO: Xu hướng phát triển công nghiệp kho 

bãi tại Việt Nam vừa qua. 

Việt Nam – "Kho bãi" mới của thế giới 

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn 

thu hút vốn đầu tư FDI 6 tháng đầu năm 2020 đạt gần 16 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ 2019 

nhưng vẫn tốt hơn so với mức giảm trung bình 30%-40% trên toàn cầu năm 2020, đưa Việt Nam 

trở thành điểm sáng về đầu tư nước ngoài. 

Đặc biệt, với việc 13 hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương đã có hiệu lực, 

hiệp định RCEP mới được ký kết, 2 FTA đang đàm phán, Việt Nam là một trong những nền kinh 

tế mở nhất thế giới, tạo ra cơ hội lớn để phát triển chuỗi cung ứng. 

Theo bà Trang Bùi, Giám đốc cấp cao thị trường Việt Nam, JLL Việt Nam, tại Diễn đàn CEO, có 

đến 26 thương hiệu quốc tế đã dịch chuyển hoặc mở rộng sản xuất sang Việt Nam. Với con số này, 

Việt Nam dẫn đầu nhóm quốc gia hưởng lợi từ sự thay đổi cấu trúc chuỗi cung ứng quốc tế, tiếp 

đến là Đài Loan (11 thương hiệu). Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng đã "biến" Việt Nam thành 

"kho bãi" của thế giới, không chỉ đơn thuần là vận chuyển nội địa. 

 

Dòng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2020 đạt 26,43 tỷ USD 

"Nở rộ" mô hình trung tâm logistics hiện đại 

Cũng theo JLL Việt Nam, trong 24 tháng qua đã có gần 3 tỷ USD đầu tư hệ thống kho vận và các 

trung tâm Logistics hiện đại. 

https://channel.mediacdn.vn/2021/1/19/image003-1611027393883525458726.png


"Trước đây các nhà đầu tư và doanh nghiệp không chú trọng tuổi đời của các trung tâm logistics, 

tuy nhiên khi yêu cầu ngày càng khắt khe hơn, cơ sở hạ tầng cơ bản sẽ không thể đáp ứng được 

nhu cầu của khách hàng. Do đó, các chủ đầu tư sẽ tính toán tuổi đời, hiệu quả chi phí của trung 

tâm logistics để phục vụ chuỗi cung ứng, trong đó vật liệu xây dựng sẽ được quan tâm nhiều hơn 

nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa chứa trong kho." bà Trang Bùi, Giám đốc cấp cao thị trường 

Việt Nam, JLL Việt Nam đánh giá. 

Trên thực tế, số lượng các công trình trung tâm logistics tại Việt Nam đang gia tăng ngày một 

nhanh. Theo đánh giá của NS BlueScope Việt Nam – một đơn vị chuyên cung cấp giải pháp nhà 

xưởng chất lượng cao cho doanh nghiệp, trong thời gian gần đây, cứ 10 công trình mà doanh 

nghiệp này thực hiện thì có đến một nửa là các nhà kho phục vụ hoạt động logistics như DHL, 

Kerry, Mapletree, BW, FM Logistic, Kizuna… 

 

Trung tâm logistics Mapletree Bắc Ninh bao gồm 3 khối nhà kho đơn tầng hạng A ứng dụng giải 

pháp thép từ Bluescope Lysaght với vật liệu tôn Colorbond 

"Trước kia, kho bãi tồn tại ở hình thức riêng lẻ với quy mô nhỏ chỉ phục vụ nhu cầu của mỗi doanh 

nghiệp. Xu thế hiện nay là các doanh nghiệp bắt tay với nhau hoặc các doanh nghiệp dẫn dắt ngành 

đầu tư những kho quy mô lớn, tích hợp nhiều chức năng kho lưu trữ trong một trung tâm được gọi 

là Trung tâm Logistics. Thứ hai là tăng quản trị bằng công nghệ thông tin và tự động hóa. Thứ ba 

là áp dụng green logistics, tức là năng lượng tái tạo vào quản lý và vận hành các trung tâm logistics 

và kho," ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam cũng có 

quan điểm tương tự. 

An toàn và chất lượng kho bãi là trên hết 

Còn với doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành như FM Logistic, hai yếu tố doanh nghiệp 

này quan tâm khi xây dựng kho bãi là an toàn phòng cháy chữa cháy và nhiệt độ bên trong nhà 

kho, để đảm bảo an toàn cho hàng hóa và nhân viên. 
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FM Logistic Bắc Ninh là một nhà xưởng khác tại Việt Nam ứng dụng giải pháp thép và vật liệu 

tôn chất lượng cao của BlueScope 

Trong đó, "vật liệu và giải pháp xây dựng là hai yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của nhà 

xưởng logistics," ông Võ Minh Nhựt, Tổng Giám đốc NS BlueScope Việt Nam nhận định. 

Về vật liệu, doanh nghiệp này đã bỏ ra hơn 100 triệu đô la Úc trong hơn 22 năm để nghiên cứu ra 

công nghệ mạ Activate. Đây là công nghệ mạ tiên tiến nhất của ngành thép, với cấu trúc ma trận 

bốn lớp bảo vệ thép nền, hoàn toàn khác biệt với công nghệ mạ nhôm kẽm 2 lớp hiện tại trên thị 

trường, chống ăn mòn vượt trội ngay cả trong môi trường khắc nghiệt (sát biển, khu công nghiệp 

ô nhiễm), được BlueScope tích hợp trong sản phẩm tôn cao cấp COLORBOND. Đồng thời, tập 

đoàn thép mạ đến từ Úc này cũng nghiên cứu để cải tiến các lớp sơn nhằm tăng khả năng chống 

bám bụi và tối ưu hóa khả năng kháng nhiệt thông qua công nghệ tự làm sạch Clean, công nghệ 

phản xạ năng lượng mặt trời Thermatech, lưu giữ màu sắc bền đẹp theo thời gian. 

"Chúng tôi cũng có giải pháp LYSAGHT với hệ mái được thiết kế đồng bộ, hoàn toàn không có 

vít xuyên trực tiếp qua mái. Tấm lợp và các hệ phụ kiện gắn trên mái có thể dịch chuyển tự do 

giúp triệt tiêu nguy cơ phá vỡ liên kết giữa mái và đai liên kết khi mái bị giãn nở do nhiệt, đặc biệt 

phù hợp với khí hậu nóng bức của Việt Nam, giúp mái không bị dột nước và hạn chế rủi ro tốc 

mái. Ngoài ra, chúng tôi còn có các đối tác chiến lược về thiết kế, để đảm bảo thẩm mỹ cho các 

công trình nhà xưởng hiện đại và chất lượng cao," ông Nhựt cho biết thêm. 

Hiện nay, tôn COLORBOND và giải pháp LYSAGHT của BlueScope không chỉ có mặt ở các 

công trình nhà xưởng tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Các giải pháp bao gồm toàn bộ 

những gì cần có cho nhà xưởng, từ nguyên vật liệu tôn thép với độ bền và chất lượng cao cho tới 

những giải pháp mái, vách và các giải pháp tiên tiến khác nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho chủ 

đầu tư. 

Ánh Dương 

Theo Nhịp sống kinh tế 
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