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Chi trả chế độ chính sách qua hệ thống Bưu điện 

Sáng 30/3, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh Cà Mau tổ 
chức hội nghị đánh giá công tác chi trả chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội và triển 
khai các thông tin chi trả chính sách người có công qua hệ thống Bưu điện. 

 

Qua 04 năm thực hiện việc chi trả trợ cấp xã hội thông qua hệ thống bưu điện cho thấy, việc 
chi trả được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, đúng chế độ, hình thức chi trả 
phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng chính sách. Hình thức chi trả này còn 
góp phần giảm áp lực và khối lượng công việc cho cán bộ, công chức làm công tác Lao động 
– Thương binh và Xã hội cấp huyện và cấp xã. 

Năm 2017, chi trả trên 37.000 đối tượng, đến cuối năm 2020 tăng lên trên 49.000 đối tượng, 
với số tiền chi trả trên 225 tỷ đồng./. 

PV: Minh Trí 

  



Nguồn: Cục CSGT 

Ngày đăng: 31/3/2021 
Mục: Tin tức 

Hiệu quả từ công tác phối hợp trong thực hiện dịch vụ thu, nộp tiền xử phạt vi phạm 
hành chính,trả giấy tờ bị tạm giữ qua hệ thống Bưu điện 

Thực hiện chủ trương của Ngành Công an và UBND Tỉnh về nâng cao chỉ số hài lòng 
trong nhân dân; Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Tháp đã phối hợp với Bưu điện tỉnh 
triển khai dịch vụ thu, nộp tiền phạt và chuyển phát giấy tờ bị tạm giữ đến địa chỉ theo 
yêu cầu của người vi phạm ở tất cả các điểm giao dịch của Bưu điện cấp huyện trở lên 
trên toàn quốc. 

Trong quý I/2021, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp tiếp nhận tổng cộng 1.974 trường hợp 
sử dụng dịch vụ Bưu điện. Trong đó, có 1.721 trường hợp trực tiếp đến cơ quan nhận quyết 
định xử phạt và nộp phạt qua Bưu điện, 27 trường hợp đăng ký qua hệ thống Bưu điện trên 
toàn quốc, 226 trường hợp đăng ký nhận giấy tờ bị tạm giữ tại địa chỉ theo yêu cầu. 

 

CSGT Đồng Tháp xử lý các vi phạm hành chính. 

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại cho 
người dân; phí nộp hộ, chuyển trả giấy tờ cũng phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân 
(phí nộp hộ tiền phạt kèm theo trả giấy tờ bị tạm giữ trong nội tỉnh là 60.000 đồng, liên tỉnh là 
132.000 đồng. Phí nộp hộ tiền phạt không kèm theo trả giấy tờ bị tạm giữ tại nơi ra quyết định 
xử phạt là 30.000 đồng/01 quyết định ). Qua đó, được người dân đồng tình, ủng hộ, góp phần 
nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với việc phục vụ của lực lượng Công an nhân dân 
nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng. 

Thời gian tới Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với bưu điện thực hiện dịch vụ 
trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về giao thông đường 
bộ, đường thủy nội địa chấp hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật vừa tiết 
kiệm thời gian, chi phí. 

Xuân Mãi 

 

 

  



Nguồn: Nhịp cầu Đầu tư 

Ngày đăng: 31/3/2021 
Mục: Công nghệ 

Giao hàng điện tử mở rộng cuộc chiến 

 

Theo Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông), năm 2020, tổng doanh thu dịch vụ bưu 
chính của Việt Nam đạt trên 35.000 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2.400 tỉ đồng. Chính phủ 
đặt mục tiêu đến năm 2025, doanh thu bưu chính tối thiểu đạt 5,5 tỉ USD, chiếm 1,2% GDP. 
Thị trường hiện có 435 doanh nghiệp hoạt động, trong đó 95% là tư nhân. Riêng 5 doanh 
nghiệp có vốn nhà nước (Vietnam Post, Viettel Post, EMS, SPT, Nasco Express) dù chỉ chiếm 
1% số doanh nghiệp, nhưng đang nắm trong tay trên 60% thị phần doanh thu dịch vụ bưu 
chính. 

Tuy nhiên, doanh thu, lợi nhuận từ dịch vụ bưu chính truyền thống ngày càng thấp, trong khi 
tỉ lệ đơn hàng và doanh thu từ mua bán trực tuyến tăng mạnh. Xu hướng này khiến các doanh 
nghiệp trên chuyển hướng quyết liệt hơn sang giao nhận thương mại điện tử. 

Mặc dù vậy, thị trường này vẫn hấp dẫn các đối thủ mới trong và ngoài nước, nhất là mảng 
dịch vụ giao hàng thương mại điện tử. Trong khi đó, ở phân khúc giao nhận hàng hóa, sau khi 
Lazada E-Logistics đầu tư khoảng 10 triệu USD để cung cấp dịch vụ giao nhận không chỉ cho 
công ty mẹ mà còn cho nhiều công ty khác, đã kích hoạt cuộc chạy đua giữa các thương hiệu 
lớn như Shopee, GoViet, Tiki... Một số tân binh như hãng gọi xe Be Group cũng nhảy vào 
lĩnh vực giao nhận khi vận hành thêm 2 dịch vụ giao hàng beExpress và beDelivery phục vụ 
các doanh nghiệp thương mại điện tử. FPT Retail cũng tham gia lĩnh vực này nhằm tận dụng 
nguồn lực sẵn có từ mạng lưới hơn 540 cửa hàng khắp 63 tỉnh, thành phố cùng nguồn nhân 
lực lớn. 

  



Nguồn: Báo tin tức 

Ngày đăng: 31/03/2021 
Mục: Longform 

Lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện tới người dân 

Mong muốn được nhận lương hưu, ổn định cuộc sống nên tham gia BHXH tự nguyện là chia 
sẻ của nhiều người dân khi tham gia các hội nghị tuyên truyền về các chính sách BHXH. 

Phát triển BHXH tự nguyện ở Tây Nguyên 

Nhiều người dân ở xã Hoà Phú (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lần đầu tiên biết đến BHXH tự 
nguyện khi tham gia hội nghị tuyên truyền do BHXH tỉnh và Bưu điện TP Buôn Ma Thuột tổ 
chức. Họ đều chung mong muốn được nhận lương hưu sau này để ổn định cuộc sống... 

 

Tư vấn cặn kẽ các chính sách được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện. 

Bà Bạc Thị Kim Phượng (thôn 1, xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột) sau khi nghe tuyên truyền 
về BHXH tự nguyện tại hội trường của UBND xã Hoà Phú từ sớm đã cùng chồng tham gia 
BHXH tự nguyện. Một tháng, gia đình chị Phượng đóng 276.000 đồng tiền BHXH tự nguyện 
để tích lũy lương hưu khi về già. 

"Trước đó, tôi không biết đến BHXH tự nguyện, nhưng được nhân viên bưu điện và BHXH tư 
vấn về lợi ích thiết thực của BHXH tự nguyện nên quyết định tham gia. Khi còn trẻ thấy 
những người già được nhận lương hưu, bạn bè mình được nhận lương hưu, tôi cũng mong 
muốn được đến ngày nhận. Nếu mình có lương hưu thì mình sẽ chủ động hơn trông một số 
chi tiêu, không phải xin con nữa, đỡ vất vả cho các con. Nếu tôi biết sớm hơn về chính sách 
BHXH tự nguyện thì sẽ tham gia sớm hơn", bà Phượng chia sẻ. 

Còn bà Nguyễn Thị Thu Hạnh (xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột) cho biết: “Gia đình có 5/6 
người đã tham gia BHXH và BHXH tự nguyện. Hiện còn duy nhất tôi chưa tham gia BHXH 
tự nguyện”. 



 

Bà Hạnh hiện thu nhập mỗi tháng khoảng 3 triệu trở lên từ buôn bán nhỏ. “Lâu nay tôi tưởng 
chỉ có cán bộ đi làm mới có lương hưu, nên tôi không nghĩ đến ngày mình sẽ được nhận 
lương hưu", bà Hạnh chia sẻ. 

Ngay tại hội nghị tuyên truyền, sau khi nghe tuyên truyền, phân tích những ưu việt của chính 
sách BHXH tự nguyện, BHYT, 30 người dân xã Hoà Phú đã đăng ký tham gia BHXH tự 
nguyện... 

Theo bà Hoàng Thị Hòa, trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, đơn vị 
đang phối hợp với BHXH Đắk Lắk đẩy mạnh phát triển loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
Năm 2018, toàn tỉnh mới có 2.000 người tham gia loại hình BHXH tự nguyện, năm 2019 tăng 
lên gấp đôi, đạt 4.000 người, năm 2020 đạt 10.000 người tham gia. Năm 2021, Bưu điện tỉnh 
dự báo có thể đạt xấp xỉ 20.000 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Để đạt con số này, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cách làm khá sáng tạo để thu hút sự 
quan tâm của người làm việc trong khu vực phi chính thức, hướng họ đến việc dành một phần 
thu nhập gửi vào quỹ bảo hiểm xã hội, là lương hưu sau này, trong đó bưu điện đã tạo các "tệp 
khách hàng" theo lứa tuổi. 

"Tiểu thương bán hàng có thu nhập nhưng không có thời gian để nghe thông tin về bảo hiểm, 
về lương hưu, vì thế chúng tôi mở những buổi truyền thông để họ hiểu hơn", bà Hoàng Thi 
Hòa chia sẻ. 

Trên địa bàn Đắk Lắk có những người rất đặc biệt, dành số tiền lớn đóng bảo hiểm để có 
lương hưu. Đơn cử như bà Nguyễn Thị Lục ở phường Tự An (thành phố Buôn Ma Thuột) bắt 
đầu được nhận lương hưu từ tháng 5/2020, sau khi đóng 1 lần trên 150 triệu đồng để "chốt 
sổ". Bà Lục đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ. Bà Lục đã có 8 năm 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đóng thêm 2 năm BHXH tự nguyện rồi đóng một lần để lĩnh 
sổ hưu. 

"Khi tôi quyết định đóng trên 150 triệu một lần, nhiều người có ý kiến nhưng tôi và chồng tôi 
đều quyết định là đóng để có lương hưu, bảo hiểm y tế ổn định, không phải nhờ con cái", bà 
Lục chia sẻ. 

Ông Nguyễn Sỹ Linh, Giám đốc Bưu điện thành phố Buôn Ma Thuột cho hay, việc tuyên 
truyền các chính sách BHXH và BHYT để người dân hiểu thêm về các chính sách này để 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hội gia đình là rất cần thiết. Thời gian qua, mỗi tháng, đơn 
vị phối hợp với cán bộ BHXH thành phố tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính 
sách BHXH tự nguyện, BHYT để người dân hiểu, từ đó tham gia để về già được có điểm tựa 



về tài chính. Thông qua các hội nghị này, đã có nhiều hộ dân, nhiều tiểu thương tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

"Trước đây, công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn vì người dân chưa quan tâm, rồi 
người dân nhầm lẫn BHXH tự nguyện với bảo hiểm thương mại. Hiện chúng tôi đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền vận động, và đa dạng hoá việc tuyên truyền. Chúng tôi đã nhờ chính 
những người đã tham gia BHXH được hưởng lương hưu, hoặc nhờ những người tham gia 
BHXH tự nguyện đã được hưởng lương hưu để tuyên truyền, vận động người dân chưa tham 
gia, nên người dân đã hiểu hơn, tham gia nhiều hơn", ông Nguyễn Sỹ Linh cho biết. 

Theo ông Phạm Hùng Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đăk Lăk, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. BHXH tỉnh còn đôn 
đốc BHXH các huyện, thị xã tích cực phối hợp với cơ quan Bưu điện rà soát, khai thác, phát 
triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp và thu BHXH, 
BHYT tự đóng qua Đại lý thu; thành lập Tổ kiểm soát thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia 
đình và mã số của người tham gia BHXH, BHYT... 

Để chính sách đi vào cuộc sống 

Trong năm 2020 này, không chỉ Đắk Lắk mà số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã 
tăng nhanh trên toàn quốc. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2020, số người tham gia 
BHXH tự nguyện đã tăng thêm gần 400.000 người và dự báo sẽ còn tăng mạnh tiếp trong năm 
2021, nhằm đảm bảo "lưới an sinh xã hội" cho người lao động. 

Với mục tiêu ngày càng có nhiều người được bảo đảm an sinh xã hội sau khi hết tuổi lao 
động. Chính sách BHXH tự nguyện ra đời từ năm 2008 nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao 
động ở khu vực phi chính thức được tham gia BHXH. Sau 10 năm triển khai, đặc biệt là từ 
nửa cuối năm 2018 đến nay, cùng với định hướng chính trị thực hiện “BHXH toàn dân” được 
khẳng định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, công tác phát triển BHXH tự nguyện đã có nhiều 
bứt phá. 

 

Các đợt ra quân tuyên truyền BHXH tự nguyện. Ảnh: CTV 

“Bên cạnh việc được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, người lao động tham gia 
BHXH tự nguyện còn được hưởng chế độ tử tuất theo quy định tại Điều 80 Luật BHXH 2014, 
được cấp thẻ BHYT trong thời gian nhận lương hưu. Về trợ cấp mai táng, người lao động có 
thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu khi chết thì người lo 
mai táng sẽ nhận được một khoản trợ cấp bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người 
theo quy định trên chết. Về trợ cấp tuất, người lao động đang đóng BHXH, người lao động 
đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được 



hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức hưởng được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm 
tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH” ông Đỗ Ngọc Thọ Trưởng 
ban thực hiện Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho biết. 

Có thể thấy, việc mở rộng phạm vi bao phủ BHXH nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội 
cho người lao động và người dân. Do đó, Nghị quyết số 28-NQ/TW ban hành ngày 23/5/2018 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặt ra mục tiêu đến năm 2021 đạt khoảng 35% lực 
lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi 
chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi. 
Song dự kiến đến hết năm 2020, số người tham gia BHXH đạt 33,5% lực lượng lao động 
trong độ tuổi, trong đó lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 2%. 

 

Việc BHXH tự nguyện tiếp tục mở rộng trong bối cảnh gặp nhiều khó khắn do dịch COVID-
19 cho thấy sự phổ cập thông tin về chính sách đang được mở rộng. Việc tham gia BHXH tự 
nguyện hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của người dân. 

Nhận xét về thành quả của hoạt động phát triển BHXH tự nguyện của ngành BHXH Việt 
Nam, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho biết: Nhìn tổng thể, các chính sách 
xã hội của chúng ta trong thời gian qua có chuyển biến tích cực. Một số lĩnh vực đạt kết quả 
vượt bậc. Đáng chú ý, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng như thiên tai bão lũ, song 
với những giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp, nên công tác phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp vẫn đạt được kết quả tích cực. Hết năm 2020, diện 
bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt trên 33% lực lượng lao 
động trong độ tuổi, trong đó có gần 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng gần gấp 
đôi so với năm 2019, tăng 1,2% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW và tăng gấp 5 lần 
so với năm 2015. 

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, nhìn lại kết quả năm qua, có thể 
thấy toàn ngành BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đạt nhiều kết 
quả ấn tượng trên nhiều phương diện. Trong đó, nhiều kết quả đã tạo dấu ấn rõ nét, tiếp tục 
khẳng định vị thế ngành BHXH Việt Nam trong nước và quốc tế… Những kết quả mà ngành 
BHXH Việt Nam đạt được một lần nữa khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của 
toàn thể CCVC và NLĐ trong toàn hệ thống. 

Bên cạnh những thành quả ấn tượng đạt được trong những năm qua, Thứ Trưởng Bộ LĐ-
TB&XH Nguyễn Bá Hoan cũng chỉ ra một số nguyên nhân khiến công tác mở rộng đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Không ít lao động khu 
vực phi chính thức, nông dân chưa có thói quen tham gia BHXH để chủ động lo cho tuổi già. 



Để giải quyết khó khăn này, một mặt cần tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức 
cho người dân về sự cần thiết chủ động lo cho tuổi già đặc biệt trong bối cảnh xu hướng già 
hóa của Việt Nam thuộc nhóm nhanh nhất trên thế giới vào thời gian tới. Bên cạnh đó, trong 
quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật BHXH, Bộ LĐTBXH cũng sẽ chủ động phối hợp với Bộ 
Tài chính, BHXH Việt Nam nghiên cứu cách thức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với 
người dân tham gia BHXH tự nguyện linh hoạt hơn. 

Bên cạnh đó, ngành BHXH Việt Nam cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc đơn giản hóa 
thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận và 
thụ hưởng các dịch vụ BHXH để đạt được mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW đó là: thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh 
nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt 
mức 80%. 
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Israel thử nghiệm điều phối máy bay không người lái giao hàng 

Hình thức vận chuyển hàng hóa này có ưu điểm là giá thành rẻ, khả năng bay ở tầm 
thấp và tiềm năng ứng dụng trong vận chuyển hàng hóa đa dạng gồm các món ăn, thuốc 
men... từ cửa hàng tới từng nhà. 

Bầu trời thành phố Hadera thuộc quận Haifa của Israel mới đây đã tràn ngập tiếng máy bay 
không người lái thực hiện các hợp đồng vận chuyển hàng hóa, trong bối cảnh các nhà chức 
trách nước này thử nghiệm một phòng kiểm soát trung tâm với mục đích bảo đảm điều phối 
an toàn cho máy bay không người lái, máy bay và trực thăng cùng hoạt động trong một không 
gian. 

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, trong buổi thử nghiệm trực tiếp nằm trong giai đoạn thử 
nghiệm kéo dài hai năm được khởi động từ tháng 1 năm nay, 5 công ty tư nhân đã cho máy 
bay không người lái thực hiện các đường bay đan xen nhau để kiểm tra khả năng phản ứng 
của phòng kiểm soát nằm cách đó 56km. 

Để giữ cho các máy bay, tối đa 20 chiếc hoạt động cùng lúc ở tầm cao tối đa 120m so với mặt 
đất và cách nhau tối thiểu 60m, các nhân viên trong phòng kiểm soát đã sử dụng hệ thống 
điện tử để gửi thông tin cảnh báo và các mệnh lệnh thay đổi đường bay tới công ty đang điều 
khiển máy bay. 

Hình thức vận chuyển hàng hóa này có ưu điểm là giá thành rẻ, khả năng bay ở tầm thấp và 
tiềm năng ứng dụng trong vận chuyển hàng hóa đa dạng gồm các món ăn, thuốc men... từ cửa 
hàng tới từng nhà. 

Tuy nhiên, các phương tiện này cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm trên không hoặc đâm 
xuống đất gây thương vong. 

Bà Hagit Lidor, làm việc tại Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel, cho rằng đây là một cơ hội để 
các nhà điều phối phát hiện những vấn đề cần thiết để biến ý tưởng giao hàng bằng máy bay 
không người lái trở thành hiện thực. 

Theo bà, hoạt động giao hàng bằng máy bay không người lái sẽ không được chính thức triển 
khai trước năm 2023, thời điểm kết thúc giai đoạn thử nghiệm và các vấn đề liên quan đến 
pháp lý có khả năng đã được giải quyết. 

Theo các nhà tổ chức, máy bay và trực thăng không tham gia buổi thử nghiệm nêu trên, 
nhưng có thể được đưa vào chương trình này trong tháng 6 tới. 

Khu vực Hadera có thể tiếp tục được lựa chọn tiến hành thử nghiệm do thường có máy bay 
hoạt động ở tầm thấp, nhất là máy bay rải hóa chất phục vụ nông nghiệp cũng như dù lượn. 

Theo kế hoạch, các máy bay không người lái sẽ bảo đảm cách những vật thể này ít nhất 1km. 

Bên cạnh đó, tất cả máy bay không người lái sẽ được gắn dù để bảo đảm hạ cánh an toàn 
trong trường hợp xảy ra sự cố./. 

Quang Minh 

 

 


