
 

Nguồn: Nhân dân        

Ngày đăng: 01/12/2018 
Mục: Xã hội  

Tăng gần 20,6 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua bưu điện 

Tính đến 28-11, chương trình triển khai thí điểm phát triển người tham gia BHXH tự 
nguyện qua hệ thống bưu điện đã tăng mới gần 20,6 nghìn người. 

Theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chương trình triển khai thí điểm phát triển người 
tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện qua hệ thống Bưu điện đã thực hiện tại nhiều 
tỉnh, thành phố. Tính đến thời điểm 28-11, đã có gần 20,6 nghìn người tham gia BHXH tự 
nguyện tăng mới. Một số địa phương triển khai tốt như Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên 
Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, quảng Ngãi, Đồng Tháp... 
Trong kế hoạch triển khai tháng 12, sẽ mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc, với dự kiến 
số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới là 30 nghìn người. 

Tới hết tháng 10 năm nay, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,19 triệu người. Số người 
tham gia BHXH tự nguyện là 251 nghìn người. 

Mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là đến năm 2021 đạt 1% 
lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia, tương ứng với 600 nghìn người. Mục tiêu cũng 
định hướng đến năm 2025, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt khoảng 2,5% lực lượng 
lao động trong độ tuổi, tương ứng với 1,5 triệu người. Qua đó, sẽ nâng dần con số này, để đến 
năm 2030 đạt khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện, tương 
ứng hơn ba triệu người. 

Cơ quan BHXH Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) do Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt 
Nam Trần Đình Liệu làm Trưởng ban nhằm nỗ lực nhằm hoàn thành được mục tiêu của Đảng, 
Quốc hội và Chính phủ giao. 

Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại một số tỉnh, thành phố 
vẫn chưa đạt hiệu quả, thậm chí còn giảm số đối tượng ở một vài địa phương so với năm 
2017. Công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện chưa chuyên nghiệp, chưa bài bản. Do đó, cần đổi mới hình thức 
tuyên truyền, vận động, công tác kiểm tra... với mục tiêu cao nhất là phát triển đối tượng tham 
gia. 
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Sơ kết công tác chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện 

Ngày 30-11, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ 
chức Hội nghị Báo cáo Tình hình thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối 
tượng Bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện từ tháng 5-2016 đến tháng 9-2018. 

Theo kết quả báo cáo, Tổng số lượt đối tượng được chi trả trợ cấp theo nghị định 
136/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với 
đối tượng Bảo trợ xã hội và theo Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ 
xã hội thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh là 186.769 lượt đối tượng với tổng kinh 
phí hơn 545,4 tỷ đồng. 

Công tác chi trả trợ cấp qua hệ thống Bưu điện được đánh giá cao, bảo đảm chi trả trợ cấp kịp 
thời cho đối tượng, quyết toán theo thời gian quy định; nhân viên chi trả có kinh nghiệm, thao 
tác nhanh gọn; các điểm chi trả thuận lợi cho việc đi lại. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, việc chi trả trợ cấp qua hệ thống 
Bưu điện còn tồn tại một số hạn chế: UBND các xã, phường, thị trấn và Bưu điện chưa có sự 
kết hợp chặt chẽ trong việc báo giảm khi đối tượng qua đời, trùng trợ cấp hay chuyển đi nơi 
khác ảnh hưởng đến công tác quản lý, lập danh sách chi trả; một số huyện chuyển kinh phí 
hàng tháng chưa đúng quy định, chưa kịp thời; nhân viên Bưu điện chưa nắm rõ về chính 
sách, chế độ, đối tượng nên trong quá trình chi trả không đáp ứng được những câu hỏi, thắc 
mắc của đối tượng; trong danh sách chi trả có hiện tượng ký thay;… 

Để quá trình chi trả qua bưu điện được thuận lợi, các đại biểu đưa ra một số giải pháp: đề nghị 
chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính liên quan đến 
giấy uỷ quyền; bố trí và cấp kinh phí kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện để kịp thời chấn chỉnh những sai sót 
trong quá trình chi trả; tập huấn các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội đối với nhân viên Bưu 
điện để cập nhật kịp thời khi có thay đổi; tiếp tục trang bị, cải thiện cơ sở vật chất điểm chi 
trả... 



 

Nguồn: Cổng TTĐT BHXH  
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THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHYT, 
BH THẤT NGHIỆP 

Ngày 29/11/2018, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 
2445/QĐ-BHXH thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, 
BH thất nghiệp. 

 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện – Phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo. 

Ban Chỉ đạo gồm 13 thành viên, trong đó, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình 
Liệu là Trưởng ban; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm 
Anh Tuấn là Phó Trưởng ban; 09 đồng chí Ủy viên thuộc BHXH Việt Nam gồm: Vụ trưởng 
Vụ Tài chính – Kế toán, Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Đầu 
tư, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, 
Trưởng ban Sổ – Thẻ; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm 
Truyền thông và Trưởng Ban Thu BHXH Việt Nam kiêm Thư ký; cùng 02 đồng chí Uỷ viên 
thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam gồm: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam; Trưởng Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách 
của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phối hợp với 
UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 
phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá 
và hướng dẫn về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Định 
hướng sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong thực hiện 
phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tổng hợp báo cáo tình hình 
thực hiện theo quy định. 

Quyết định cũng quy định rõ về chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo như sau: Các Phó Trưởng 
ban và các Uỷ viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có 
Tổ Giúp việc được huy động từ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ 



quan, đơn vị thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và do các thành viên trong Ban Chỉ đạo đề 
xuất, trình Trưởng ban quyết định thành lập. 

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực 
công tác được giao trước Trưởng Ban Chỉ đạo và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
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Ký kết hợp tác tiếp nhận và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu 
điện 

 

 

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết thỏa thuận hợp tác. 

Sáng 26-11, Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận 
hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) trong lĩnh vực thi hành án dân sự. 

Tại Lễ ký kết, với phương châm bảo đảm an toàn, bí mật, chính xác, nguyên vẹn hồ sơ, đúng 
thời gian theo quy định và tiết kiệm chi phí, hai cơ quan thỏa thuận phối hợp thực hiện một số 
nội dung: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC (thông qua điểm phục vụ của Bưu điện 
tỉnh ) từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thi 
hành án dân sự và nhận kết quả giải quyết TTHC chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người 
dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức 
thi hành án dân sự với tổ chức, doanh nghiệp với người dân và ngược lại. 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh sẽ nhận chuyển, phát các công văn, tài liệu từ các cơ quan thi 
hành án dân sự đến với các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên phạm vi toàn quốc; phối 
hợp xây dựng, triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi 
hành án dân sự, thi hành án hành chính và các hoạt động liên quan; sử dụng các lợi thế và sản 
phẩm, dịch vụ của hai bên để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành…  

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác là một trong những hoạt động nhằm nâng cao chỉ số hài lòng 
của người dân; khai thác tối đa thế mạnh về hệ thống mạng lưới hạ tầng cũng như con người 
của cả hai bên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên đảm bảo phù hợp với quy 
định của pháp luật. 
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Hơn 1.3 triệu cuốn sách được luân chuyển từ thư viện đến 1.731 điểm Bưu điện – Văn 
hóa xã 

 



 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam         

Ngày đăng: 02/12/2018 
Mục: Xã hội  

Chính sách vẫn còn thiếu hấp dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện 

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so vời tiềm năng 

Theo Báo cáo của Ban Thu, tính đến 30/9, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gần 
190.00 người, đạt 57,2% so với kế hoạch giao. Đa số người tham gia BHXH tự nguyện là 
những người đã tham gia BHXH bắt buộc và tham gia BHXH tự nguyện để đóng nốt số năm 
còn thiếu. 

 

Tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN 

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, Phó 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, mặc dù đã đầu tư nhiều công sức, 
tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng. 

Trong đó, một số địa phương thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện như: Điện Biên, Quảng Bình, Cao Bằng, Hải Dương, Thừa Thiên- Huế, Ninh Bình. 
Trong đó, tỉnh Hải Dương đang đứng đầu với 10.870 người tăng mới.… 

Tuy nhiên, có tới 48 địa phương giảm đối tượng so với năm 2017, nguyên nhân chủ yếu một 
số đối tượng tham gia nghỉ hưởng chế độ BHXH hoặc chuyển đối tượng theo quy định; người 
tham gia chưa hiểu đầy đủ về chính sách; có thu nhập thấp, không ổn định; chưa có thói quen 
tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già; chưa giao chỉ tiêu cụ thể cho từng 
đại lý thu... 

Những địa phương thực hiện tốt công tác phát triển BHXH tự nguyện đều nhận được sự vào 
cuộc tích cực của chính quyền địa phương, cũng như sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn 
thể liên quan. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ đại lý thu, cộng tác viên ở cơ sở đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trong việc tuyên truyền, thuyết phục và vận động nhân dân tham gia vào chính 
sách an sinh xã hội bền vững. 

Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, theo đại diện 
BHXH tỉnh Nghệ An, nhân viên đại lý thu và cơ quan bảo hiểm phải “bám làng, bám dân”, 
gặp gỡ, tiếp xúc với các nhóm đối tượng tiềm năng để tư vấn cho người dân hiểu được những 
lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. 



Là đơn vị có thành tích phát triển BHXH tự nguyện khá tốt ở Tây Nam Bộ, đại diện BHXH 
tỉnh Tiền Giang cho biết: “Điều quan trọng là phải thực hiện hiệu quả 3 giải pháp, đó là: Mở 
rộng đại lý thu để phát huy sức mạnh của từng hệ thống (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, ngành 
y tế, MTTQ, Bưu điện, UBND xã…); triển khai giao chỉ tiêu cụ thể cho BHXH huyện để 
BHXH huyện giao chỉ tiêu đến các đại lý thu, trong đó yêu cầu mỗi tháng mỗi đại lý phải vận 
động được tối thiểu một đối tượng tham gia mới; cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, 
hướng tới từng đối tượng tiềm năng”. 

Rà soát, xác định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 

Là một kênh đại lý lớn của ngành BHXH trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham 
gia BHXH tự nguyện, thời gian qua, ngành Bưu điện đã tổ chức các Hội nghị tuyên truyền 
theo hình thức thương mại ở 20 tỉnh, thành phố. Sang năm 2019, ngành Bưu điện cũng đặt 
mục tiêu tổ chức hơn 8.780 hội nghị tuyên truyền, vận động, thêm mới 219.600 người tham 
gia BHXH tự nguyện. 

Từ thực trạng triển khai tại các địa phương, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành 
phố cần tăng cường mở rộng, kiểm tra, giám sát hoạt động của các hệ thống đại lý thu; tập 
trung đào tạo đội ngũ cộng tác viên ngoài ngành (là thành viên của các tổ chức chính trị - xã 
hội từ tỉnh đến xã như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên…); 
lựa chon, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; niêm 
yết công khai tên, địa điểm, số điện thoại đại lý thu, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng 
tham gia; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia cho từng đại lý thu; đánh giá và khen 
thưởng kịp thời. 

Đại diện Ban Thu (BHXH Việt Nam) chia sẻ cách thức tổ chức thực hiện, bao gồm 6 bước: 
Thành lập Ban chỉ đạo rà soát, đối chiếu giữa giữ liệu cơ quan Thuế với dữ liệu cơ quan 
BHXH trên địa bàn; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó giao chỉ tiêu, thời gian 
cụ thể cho cán bộ được phân công; lập quy trình thực hiện; mời các đại diện lên làm việc hoặc 
trực tiếp xuống đơn vị; sau 2 lần đôn đốc, đơn vị vẫn không đóng hoặc đóng không đầy đủ số 
người tham gia thì thực hiện thanh tra đột xuất, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm; thông báo 
hoặc trực tiếp đối chiếu với cơ quan thuế đối với những đơn vị không có tên trên địa chỉ đăng 
ký kinh doanh, không tham gia BHXH, tham gia đầy đủ số người nhưng vấn quyết toán thuế 
để xử lý theo quy định của pháp luật; kiến nghị cơ quan công an điều tra, khởi tố các đơn vị 
cố tình trốn đóng theo quy định của Bộ luật Hình sự hoặc hướng dẫn người lao động tố giác 
với cơ quan công an để xử lý vi phạm. 



 

Nguồn: Báo Bưu điện         

Ngày đăng: 01/12/2018 
Mục: Bưu chính  

 

 



 

 


