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Nguồn: Thương hiệu Công luận 

Ngày đăng: 05/4/2021 
Mục: Tin tức 

Quảng Trị: Ra quân phát triển người tham gia BHXH tự nguyện 

BHXH tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng 
Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
BHXH tự nguyện trên phạm vi toàn tỉnh. 

 

Lãnh đạo BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh thể hiện quyết tâm trong ngày ra quân 

Với chủ đề: “BHXH tự nguyện, chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do”, mục tiêu của 
đợt ra quân lần này nhằm tuyên truyền, vận động trực tiếp những người làm nghề lao động tự 
do như: Tiểu thương tại các khu chợ, người buôn bán nhỏ, thợ hồ và nông dân tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để có lương hưu khi về già và được chăm sóc sức khỏe. 

Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, viên chức ngành BHXH và ngành Bưu điện đã tổ chức tuyên 
truyền lưu động với các khẩu hiệu truyền thông như: “BHXH tự nguyện, chỗ dựa vững chắc 
của người lao động tự do”, “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống Nhân dân thông qua chính 
sách BHXH”; “BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người 
lao động và Nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”… Ngoài 
ra, tổ chức phát thanh cổ động nội dung những điều cần biết về chính sách BHXH tự nguyện 
tại các tuyến đường trung tâm, khu vực đông dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. 

Cũng trong ngày, tại nhiều địa phương, BHXH các huyện, thị xã đã phối hợp với ngành Bưu 
điện và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các cuộc hội nghị tuyên truyền trực tiếp để 
vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

Xác định công tác truyền thông chính sách BHXH tự nguyện có vai trò quan trọng trong việc 
phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, trong thời gian qua, BHXH tỉnh Quảng Trị đã 
chú trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác 
phối hợp với các Hội, đoàn thể và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức tuyên truyền về chính 
sách BHXH tự nguyện đến với từng hội viên hội đoàn thể; chú trọng phối hợp với ngành Bưu 
điện tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền trực tiếp, vận động người dân tham gia BHXH tự 



nguyện; tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH 
tỉnh và trên mạng xã hội… 

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã không ngừng củng cố, đào tạo, nâng cao chất lượng hoạt động 
của hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, 
vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Đến hết tháng 2/2021, toàn tỉnh Quảng Trị có 13.540 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 
7.871 người so với cùng kỳ năm 2020, đạt 58,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Để nâng 
cao tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện, trong thời gian tới, BHXH tỉnh 
tiếp tục chủ động báo cáo và tranh thủ hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt 
Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong việc tăng cường chỉ đạo tổ chức thực 
hiện chính sách BHXH trên địa bàn. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT cấp tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển người tham gia 
BHXH, BHYT, đặc biệt là phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. 

Tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để tổ chức thực hiện. Chú 
trọng công tác phối hợp với các ngành liên quan nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia và thụ hưởng các chính sách về BHXH 
tự nguyện trên địa bàn tỉnh. 

Nguyễn Đức 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Lâm Đồng 

Ngày đăng: 06/4/2021 
Mục: Đời sống 

Kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 45 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, 
đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm 
kiềm chế, làm giảm từ 5-10% tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, đường sắt, đường 
thủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông đường bộ... 

Nhằm triển khai, thực hiện tốt nhất Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2018 của Ban Bí thư về 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch số 
85-KH/TU, ngày 22/5/2019 để triển khai thực hiện; UBND tỉnh cũng có kế hoạch số 
3302/KH-UBND, ngày 3/6/2019 về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ và Kế 
hoạch số 85 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Kết luận số 45 - KL/TW để 
nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và tăng cường hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải và trật tự an toàn giao thông. Trên cơ 
sở này, căn cứ vào tình hình thực tế, các sở, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh đã chủ động 
triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác chuyên môn theo 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật 
tự (ANTT) phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý vận tải; nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng CAND trong tình hình 
mới. 

Theo ghi nhận, thời gian qua, các ban, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai đồng 
bộ nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng 
chống ùn tắc giao thông theo chủ đề. Cụ thể, năm 2019 thực hiện chủ đề “An toàn giao thông 
cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, chủ đề năm 2020 “Đã uống rượu, bia không lái 
xe”. 

Đối với Sở Giao thông vận tải, đã thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
vận tải, gắn với thúc đẩy xã hội hóa trên các lĩnh vực như thu hút đầu tư xây dựng, khai thác 
hệ thống bến, bãi đậu xe; đầu tư khai thác xe buýt phục vụ, giao thông công cộng; quản lý và 
sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng các công 
trình hạ tầng giao thông, tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là đầu tư 
các dự án, công trình cấp bách, khẩn cấp có khả năng điều tiết lưu lượng tham gia giao thông, 
bảo đảm an toàn, chống ùn tắc và giảm TNGT... UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị 02/CT-
UBND ngày 15/5/2019 về việc nghiêm cấm xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên 
hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn tỉnh. Song song đó, các ban, ngành, đoàn thể thời gian qua 
đã chú trọng tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông sâu rộng hàng 
năm. Trong đó đưa nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một nhiệm vụ trọng tâm 
của hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công 
chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành 
các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Nhiều công trình giao thông trọng điểm, 
tuyến đường trục chính, đường đến các khu du lịch, đường liên huyện và đường giao thông 
nông thôn được đầu tư nâng cấp trong thời gian qua.  

Công an tỉnh cũng xây dựng, triển khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm 
quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; kế hoạch 
phòng chống đua xe trái phép; các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; 
các kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các sự kiện chính trị, văn 
hóa, tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Thực hiện 
các biện pháp cấp bách phòng ngừa, kéo giảm TNGT, phòng chống dịch COVID-19, phòng 



chống thiên tai, bão lũ. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Công an tỉnh đã triển khai 15 đợt cao 
điểm, 11 chuyên đề về xử lý vi phạm, tổng kiểm soát phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông, tấn công trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông. Trọng tâm là các chuyên đề xử lý 
vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, xe quá tải trọng, xe mô tô phân khối lớn phóng nhanh, vượt 
ẩu, phòng chống “xe dù, bến cóc”, phòng chống đua xe trái phép, xe tải chở vật liệu xây dựng. 

Đáng ghi nhận, lực lượng công an hai năm gần đây cũng thực hiện tốt công tác cải cách thủ 
tục hành chính trên các mặt quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tập trung 
các lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện, xử lý vi phạm, điều tra giải quyết TNGT... theo 
hướng tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa các 
thủ tục hành chính. Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng đã ký kết phối hợp với ngành bưu 
điện về chuyển trả giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy tờ bị tạm giữ - tiền xử phạt do vi phạm 
hành chính qua dịch vụ bưu chính. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải 
quyết thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để các 
tập thể, cá nhân hoàn thành các thủ tục liên quan đến quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao 
thông đơn giản, thông thoáng, thuận tiện. 

Với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng 
với sự nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành, các địa phương và các 
thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang lại hiệu 
quả cao trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Công tác phối hợp giữa các ngành, 
các cấp và cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an 
toàn giao thông cũng đã và đang truyền tải được nhiều thông điệp sâu sắc, mạnh mẽ đến 
người tham gia giao thông. Hai năm gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 
toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì tốt trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh 
COVID -19. TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; ý thức chấp hành 
pháp luật của người tham gia giao thông cũng đang từng bước được nâng lên; việc xảy ra ùn 
tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép đã được giải quyết cơ bản; không để phát sinh các vụ 
việc gây mất ANTT trên tuyến giao thông.  

Có thể nhận xét rằng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều 
chuyển biến tích cực. Theo thống kê, tính từ tháng 6/2019 đến tháng 1/2021, TNGT đường bộ 
trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 279 vụ, làm 186 người chết, 168 người bị thương, hư hỏng 289 
xe mô tô, 233 xe ô tô, 19 phương tiện khác. Trong đó va chạm giao thông 32 vụ tai nạn, ít 
nghiêm trọng 70 vụ, nghiêm trọng 168 vụ, rất nghiêm trọng 9 vụ. TNGT đặc biệt nghiêm 
trọng không xảy ra. So với thời gian trước liền kề giảm 16 vụ, giảm 16 người chết, giảm 28 
người bị thương.  

NGUYỄN NGHĨA 

  



Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 06/4/2021 
Mục: Kinh doanh 

'Hết cửa' để né thuế kinh doanh qua thương mại điện tử? 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
qua thương mại điện tử đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến của nhân dân. 

Thực tế, các cá nhân kinh doanh trên thương mại điện tử đóng thuế là có nhưng rất hiếm. Các 
chuyên gia về thuế kỳ vọng dự thảo thông tư sẽ kiểm soát được các chiêu trò né thuế kinh 
doanh qua thương mại điện tử. 

Tìm cách thu đúng, đủ 

Bà Tạ Thị Phương Lan, Phó vụ trưởng Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, vừa và hộ kinh doanh 
(Tổng cục Thuế) cho biết, ngành thuế sẽ thay đổi tư duy quản lý với hộ kinh doanh và cá nhân 
kinh doanh. Thay vì làm trực tiếp với từng người, họ sẽ nắm đầu mối từ tổ chức có liên quan 
và dòng tiền chi trả. 

 

Dự thảo Thông tư kỳ vọng sẽ giúp hạn chế việc kê khai không đủ, trốn thuế của những người 
có nghĩa vụ nộp thuế (ảnh minh họa). Ảnh: N.A 

Trong dự thảo Thông tư, các đơn vị trung gian được yêu cầu khai thông tin và thậm chí nộp 
thuế thay (nếu nắm dòng tiền) cho cá nhân và hộ kinh doanh. Như vậy, các sàn thương mại 
điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, Sendo hoặc các đơn vị giao vận sẽ có trách nhiệm cung cấp 
thông tin của chủ shop (nếu cư trú tại Việt Nam) cho cơ quan thuế. Dự thảo Thông tư này 
không điều chỉnh với nhà cung cấp nước ngoài. 

Còn với các cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội như Facebook, cơ quan thuế địa phương 
khai thác dữ liệu công bố trên trang bán hàng, fanpage để xác định danh tính cá nhân kinh 
doanh online, từ đó tìm cách thu thuế. 

Trao đổi với Báo Lao Động, chuyên gia về tài chính Đinh Trọng Thịnh cho rằng, những 
người kinh doanh truyền thống vẫn phải thuê trụ sở, cửa hàng và gánh thêm nhiều chi phí 
nhưng họ vẫn kê khai, nộp thuế đầy đủ. Còn người kinh doanh thương mại điện tử hiện đại 



hơn, chi phí thấp, lợi nhuận cao hơn thì lại tránh thuế. Vì thế, ông Thịnh cho rằng việc tiếp 
cận với các đầu mối khác để có thông tin thu thuế thương mại điện tử là hoàn toàn phù hợp 
nhằm đảm bảo bình đẳng giữa những người kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh 
truyền thống. 

Chiêu trò khó qua mắt cơ quan thuế 

Tìm hiểu của Báo Lao Động, được biết hiện nay một số ngân hàng đã bắt đầu cung cấp các tài 
khoản thanh toán của từng người nộp thuế cho các đơn vị quản lý thuế. Tuy nhiên, ngay sau 
khi Nghị định 126/2020 được ban hành, thì cách thức “gian lận” thuế của các thương nhân 
online có phần tinh vi hơn. Chia sẻ với Báo Lao Động, chị Lê N.H.N (một người chuyên bán 
hàng online) cho biết, chưa rõ là ngân hàng liên thông với cơ quan thuế thì có bị thu thuế kinh 
doanh online hay không, nhưng để tránh bị “soi” mình thuê giao hàng trực tiếp và có các 
shipper thu hộ tiền. “Khách hàng yên tâm nhận hàng, xem kỹ hàng rồi mới thanh toán. Còn về 
phía mình cũng đỡ lo bị thu thuế hay lo cơ quan thuế kiểm tra", chị Lê N.H.N bán hàng mỹ 
phẩm online tâm sự. 

Chưa dừng lại, nhiều bà chủ bán hàng online đối phó bằng cách đăng thông báo về việc thay 
đổi nội dung chuyển khoản khi mua hàng. Cụ thể, người bán yêu cầu người mua khi chuyển 
khoản tiền hàng không cần ghi thanh toán tiền hàng gì, không nhắc đến hàng hóa gì, chỉ cần 
ghi “tên facebook” hoặc “tên facebook tặng/cho/biếu”… Nhưng với hình thức này, một số 
thương nhân online đã phải chịu mất khách vì tính rủi ro cao. 

Trả lời về các chiêu thức "né thuế" ở trên của không ít chủ shop bán hàng online, một lãnh 
đạo Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) 
cho rằng, ngành thuế đã phối hợp với ngân hàng để ngân hàng cung cấp các giao dịch đáng 
ngờ. Theo đó, khi giao dịch một vài lần mỗi ngày thì đó là giao dịch bình thường. Tuy nhiên, 
giao dịch đến hàng trăm, thậm chí nhiều hơn mỗi ngày và kéo dài một thời gian dài thì có thể 
coi là đáng ngờ. Khi xác định rủi ro đối với hộ cá nhân kinh doanh thì cơ quan thuế sẽ tiến 
hành xây dựng kế hoạch rà soát, yêu cầu người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo quy định. 

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Chánh văn phòng Tổng cục 
Thuế (Bộ Tài chính) cho rằng, một người kinh doanh qua thương mại điện tử sẽ không thể ẩn 
danh quá lâu, cơ quan thuế sẽ tìm ra các "dấu vết" dựa vào số lần thanh toán, mức tiền thanh 
toán, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Thay vì đợi đến lúc bị cơ quan thuế yêu cầu truy thu, thì 
ngành thuế khuyến cáo cho các cá nhân kinh doanh qua thương mại điện tử nên kê khai và 
nộp thuế đầy đủ, bởi đây vừa là quyền và cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân. 
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Nguồn cảm hứng cho ngành logistics của Ghana 

 

Ảnh: CNN 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đầy khó khăn, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp 
châu Phi còn phải đối mặt rào cản từ vô số thủ tục giấy tờ, quy trình để xuất nhập hàng 
qua biên giới. Tuy nhiên, Công ty Jetstream Africa của nữ doanh nhân người Ghana, 
Miishe Addy (trong ảnh) đã thành công trong việc áp dụng công nghệ để khắc phục khó 
khăn trên, trở thành một trong những công ty tiên phong góp phần thay đổi bộ mặt 
ngành logistics ở “lục địa đen”. 

Miishe Addy sinh năm 1987, trong một gia đình gốc là người Ghana và trưởng thành ở Mỹ. 
Cha cô là một nhà phát minh, nhà đầu tư và doanh nhân, người đã phát triển thiết bị khử trùng 
tiên phong cho Công ty dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson vào những năm 90 của thập kỷ 
trước. Trong khi đó, mẹ Addy là một nhà kinh tế, người tư vấn cho các công ty sản xuất và 
logistics ở Ghana. Gia đình chính là nguồn cảm hứng và tạo nền tảng vững chắc cho những 
thành công của Addy sau này. 

Tốt nghiệp Đại học Harvard danh tiếng tại Mỹ với bằng cử nhân danh dự ngành Triết học, 
Addy trở về sinh sống tại thành phố Tema (Ghana) năm 2017 với hoài bão đóng góp công sức 
cho quê hương. Sau khi hoạt động cho một tổ chức phi chính phủ ở Ghana vào năm 2017, 
Addy đã nhìn thấy thách thức trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các doanh nghiệp 
logistics (khâu trung gian để đưa hàng hóa từ cơ sở sản xuất đến tay người tiêu dùng) trong 
nước, từ đó tìm ra giải pháp kết hợp công nghệ và kỹ năng con người. Cô đã trở thành đồng 
sáng lập và CEO của Công ty logistics Jetstream Africa.  

Không chỉ tại Ghana mà trên khắp châu Phi, nhiêu khê trong thủ tục giấy tờ, sự phức tạp của 
quy trình xuất - nhập khẩu cũng như tình trạng thiếu vốn đầu tư đang khiến nhiều doanh 
nghiệp gặp khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ và ứng dụng công nghệ của Jetstream Africa, các doanh 
nghiệp châu Phi đã có thể tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế. Vì thế, sẽ không quá khi nói 
rằng những công ty khởi nghiệp về logistics như Jetstream Africa được coi là một phần quan 
trọng trong cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra tại châu Phi.  

Tại Hội nghị kết nối công nghệ châu Phi diễn ra trực tuyến tháng 10-2020 vừa qua, nữ doanh 
nhân Miishe Addy phân tích: “Hầu hết doanh nghiệp ở châu Phi đang gặp khó trong quá trình 
vận chuyển hàng hóa sản xuất nội địa tới tay khách hàng trong và ngoài nước. Vì vậy, 



logistics thật sự là trung tâm của toàn bộ phương trình thương mại. Dù có nhiều đột phá trong 
công nghệ tài chính, như việc nhiều trang web thương mại điện tử ra đời, cho phép các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ bán sản phẩm, nhưng chính những người đang vận chuyển, bảo đảm lưu 
thông hàng hóa trong thực tế đang giải quyết một trong những nút thắt phức tạp nhất”. 

Hiện tại, Jetstream Africa cung cấp hai dịch vụ chính, trước hết là hỗ trợ các chủ hàng xuất, 
nhập khẩu hàng hóa đi quốc tế, điểm xuất phát chủ yếu từ Ghana và Nigeria. Tiếp theo, công 
ty đã phát triển một nền tảng kỹ thuật số giúp doanh nghiệp, cá nhân gửi hàng thanh toán và 
theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa. Sau ba năm hoạt động, Jetstream Africa đang trở 
thành một trong những tên tuổi lớn trong ngành vận tải biển ở “lục địa đen”. Theo Addy, 
Jetstream Africa đã tăng gấp ba lần doanh thu và lượng khách hàng vào năm 2020. “Trong 
năm nay, chúng tôi đã sở hữu hơn 1.000 lượt đăng ký tham gia công nghệ di động của chúng 
tôi, chủ yếu là chủ các doanh nghiệp”, nữ CEO cho biết.  

Hiện nay, khoảng 36,5% tổng số doanh nghiệp tại Ghana là do phụ nữ làm chủ. Tuy nhiên, rất 
ít phụ nữ có trình độ kỹ thuật hoặc có khả năng xây dựng một cơ sở kinh doanh dựa trên kỹ 
thuật - công nghệ. Bởi vậy, thành công của nữ doanh nhân Addy trở thành tấm gương nổi bật. 
“Bí quyết thành công của tôi thực sự không quá sâu xa, đó là sự nỗ lực làm việc và ham học 
hỏi, luôn tò mò với tri thức mới. Ngoài ra, lời khuyên quan trọng mà tôi muốn dành cho 
những phụ nữ trẻ đang khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ, đó là 
luôn sẵn sàng tìm hướng giải quyết theo cách sáng tạo trước những vấn đề bất ngờ”, Addy 
chia sẻ. 

 

 

 

 

 


