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Ra chợ vận động tiểu thương tham gia BHXH tự nguyện 

 

Đây là giải pháp các cán bộ BHXH quận 1, TP.HCM đang thực hiện nhằm phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Chợ Tân Định là nơi đầu tiên các cán bộ BHXH quận 1 đến để vận động tiểu thương tham 
gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, sau đó sẽ là chợ Nguyễn Thái Bình, chợ Dân Sinh, 
chợ Bến Thành. BHXH quận cũng mở đại lý ở các Ban quản lý chợ để tạo điều kiện cho bà 
con tiểu thương đi gần hơn, thuận lợi hơn, thay vì phải đến đại lý của bưu điện hoặc đến trực 
tiếp cơ quan BHXH. 

Trước đây, tiểu thương, người lao động tự do không được tham gia BHXH. Nhưng theo quy 
định hiện hành, những người làm tự do cũng có thể tham gia BHXH tự nguyện và có thể lựa 
chọn các mức đóng khác nhau, thấp nhất là 154.000 đồng/tháng. 
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Ngành bưu điện ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ 

Nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện hiệu quả dịch vụ là bài toán then chốt của 
ngành bưu chính hiện nay. Việc áp dụng công nghệ mới trong dây chuyền khai thác 
bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. 
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Niềm vui lớn từ chợ tem nhỏ 

Đều đặn, ngày nắng cũng như ngày mưa, chín giờ sáng chủ nhật hằng tuần, những 
người chơi tem lại gặp nhau tại 160 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 
Tại đây, họ chia sẻ, trao đổi về những con tem bưu chính Việt Nam và nước ngoài, qua 
các giai đoạn lịch sử, theo từng chủ đề… 

 

Ông Lê Đức Vân (đội mũ) sở hữu bộ tem độc đáo về hình ảnh người phụ nữ. 
“Chợ tem”, thực tế chỉ gồm vài chiếc bàn nhựa đơn giản và khoảng hơn chục chiếc ghế được 
kê sát vỉa hè… Đây là cách gọi của những người chơi tem dành cho góc phố thân thiết này, 
nơi mà những người yêu tem hội ngộ, trò chuyện, mua bán, trao đổi tem. 

Đeo chiếc túi vải chứa khoảng ba, bốn quyển tem, ông Lê Đức Vân đến chợ trong sự mong 
chờ của các bạn chơi tem. Được biết đến là người sở hữu bộ sưu tập tem độc đáo về người 
phụ nữ, dù đã hơn 90 tuổi, nhưng hiếm khi ông vắng mặt tại chợ tem sáng chủ nhật mỗi tuần. 
Chia sẻ quá trình sưu tập tem của mình, nguyên Chủ tịch Hội Tem Việt Nam cho biết: “Tôi 
chính thức sưu tập tem từ năm 1954. Sau này tôi phát triển nhiều chủ đề, trong đó dành công 
sức, tâm huyết để sưu tầm những con tem về hình ảnh người phụ nữ”... Hơn mười năm sưu 
tầm và hoàn thành bộ tem về chủ đề này, đến nay ông Vân sở hữu hàng nghìn con tem về phụ 
nữ Việt Nam và nước ngoài, với hơn 200 chân dung được chia theo các chuyên đề, như phụ 
nữ trong lĩnh vực thể thao, hình tượng phụ nữ Việt Nam trong lao động sản xuất, xây dựng 
đất nước, những tên tuổi phụ nữ trong chính giới… Ngoài ra, ông còn sở hữu nhiều bộ tem 
quý. 
 
Có lẽ, dấu hiệu nhận diện người đến chợ tem chính là những chiếc túi to đựng những quyển 
tem dày cộp. Đến đây, mọi người nâng niu, hào hứng “khoe” tài sản của mình. Sinh ra và lớn 
lên tại Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Đạt (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) có niềm đam mê sưu tầm 
tem về Thủ đô, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho tem bưu chính Việt Nam. Am hiểu về 
lịch sử tem nói chung, ông Đạt từng giành được nhiều giải thưởng về sưu tập tem trong các 
cuộc thi. Hơn 60 năm gắn bó, sưu tầm tem, nhà sưu tập tem kỳ cựu kể về chặng đường chơi 
tem bền bỉ của ông từ ngày đầu tiếp xúc với tem bưu chính, thời gian đi bộ đội, vào chiến 



trường, xuất ngũ về tham gia công tác cho đến lúc nghỉ hưu. Ông đã tham gia giao lưu với các 
bạn tem tại phố Triệu Việt Vương 16 năm rồi. 

Đối với người có tuổi, mỗi con tem là người bạn đồng hành, lưu dấu ấn thời gian và các mốc 
quan trọng trong cuộc đời. Còn với những người trẻ, con tem mang lại những giá trị về tri 
thức, chứa đựng thông tin, thông điệp lịch sử. Mỗi con tem bưu chính trong từng giai đoạn lại 
cung cấp kiến thức về các sự kiện, dữ liệu liên quan. Anh Đỗ Xuân Mạnh, công tác tại Bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội gây ấn tượng với bộ sưu tập những con tem trên bì thư, bưu thiếp, bưu 
ảnh… mà bạn bè nhiều nước trên thế giới gửi cho anh. Những con tem chứa đựng tình bạn 
thân thiết được gửi về từ Triều Tiên, Ôn-đu-rát, Đức, Nga… mở mang cho Mạnh thế giới bên 
ngoài, giúp Mạnh được du lịch nhiều vùng đất khác nhau... qua tem. 

Để có chợ tem, trở thành sân chơi của những người yêu tem, không thể không nhắc tới nhà 
sưu tập tem Phạm Hào, người sáng lập chợ tem 160 Triệu Việt Vương. Là thầy giáo, họa sĩ, 
người có thâm niên sưu tầm tem và am hiểu về tem, ông Hào cho biết: Chợ tem thành lập từ 
năm 2002, họp đều đặn chỉ trừ mồng 1 Tết. Ban đầu, đây là nơi giao lưu của những người yêu 
thích tem, dần dần trở thành nơi mua bán, trao đổi của giới chơi tem. 

Chợ tem lúc rộn ràng tiếng cười nói, lúc lại trầm lặng bởi mỗi người chăm chú, mê mải theo 
đuổi những khoảnh khắc riêng. Có người đến chỉ để ngắm tem, có người đến tìm mua bổ sung 
một vài con còn thiếu trong bộ sưu tập… Giản dị và gần gũi, chợ tem nhỏ này đang góp phần 
kết nối những người chung sở thích, đồng thời giúp Hà Nội lưu giữ một thú chơi văn hóa tinh 
tế trong nhịp sống hiện đại... 

BÀI VÀ ẢNH: NGỌC LIÊN 
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Phát triển BHXH tự nguyện chuyển biến tích cực 

Với số lượng người tham gia BHXH tự nguyện tăng qua các năm, công tác tuyên truyền được 
đẩy mạnh ở các địa bàn, hoạt động phát triển BHXH tự nguyện ở Đắk Lắk được kỳ vọng tiếp 
tục chuyển biến tích cực trong thời gian tới. 

 

Nhân viên bưu điện ở Đắk Lắk tư vấn về BHXH tự nguyện cho người dân 

ẢNH: THANH LOAN 

Chỗ dựa vững chắc khi về già 

Nhiều năm trước, anh Nguyễn Văn Thương, trú P.Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, từng làm 
việc ở cơ quan nhà nước, sau đó vì lý do gia đình nên nghỉ việc để về làm kinh doanh tự do. 
Anh quyết định dành một khoản tích lũy để dưỡng già bằng cách tham gia bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tự nguyện. “Qua tìm hiểu, tôi thấy chế độ BHXH tự nguyện rất có lợi cho người dân, 
lại có các mức giá đóng khác nhau nên tôi lựa chọn mức đóng vừa phải theo thu nhập của 
mình”, anh Thương chia sẻ. Chị Đặng Thị Huyền, ở P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, hành 
nghề kinh doanh tạp hóa, cũng cho biết đã mua BHXH tự nguyện cho mình và đang thuyết 
phục chồng mua thêm để sau này hai vợ chồng có lương hưu. 

Nhiều nông dân trên địa bàn Đắk Lắk cũng đã bắt đầu quan tâm việc tham gia BHXH tự 
nguyện, xem đây là chỗ dựa vững vàng cho mình khi về già không còn sức khỏe để lao động. 
Chị H’Yên Ênuôl, ở xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, trồng 1,5 ha cà phê xen hồ tiêu, nguồn 
thu cây trồng của gia đình cũng chỉ đủ sống. Thế nhưng, khi nghe thông tin những lợi ích thiết 
thực và lâu dài của BHXH tự nguyện, chị quyết định dành ra một khoản nhỏ thu nhập để hằng 
tháng mua BHXH tự nguyện. “Tôi quyết định mua BHXH tự nguyện để sau này già rồi, 
không làm được việc gì thì cũng có lương hưu để sống”, chị H’Yên nói. 



Nhiều người tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH theo quy 
định để hưởng chế độ hưu trí, khi trở về lao động tự do đã đóng tiếp BHXH tự nguyện, nay đã 
nhận lương hưu ổn định. Bà Tạ Thị Cẩm Ngọc (55 tuổi, ngụ P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) 
trước đây công tác tại một doanh nghiệp xây dựng, sau khi nghỉ việc bà tham gia BHXH tự 
nguyện từ tháng 1.2013, đến nay đủ số năm theo quy định và đã nhận lương hưu. Bà Ngọc 
nói: “Nếu giải quyết chế độ một lần thì sau này khi về già không biết trông chờ vào đâu nên 
quyết định tham gia BHXH tự nguyện, nhờ vậy được hưởng chế độ hưu, đỡ lo lắng khi về 
già”. 

Ông Nguyễn Tấn Chính (64 tuổi, ở xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) trước đây tham gia 
đóng BHXH bắt buộc được 10 năm 6 tháng thì đến tuổi nghỉ hưu, cộng thời gian cống hiến 
trong quân đội mới được 15 năm 8 tháng. Khi được cơ quan BHXH tư vấn, hướng dẫn, ông 
quyết định tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, đóng hơn 130 triệu đồng cho thời gian 4 năm 
4 tháng còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Từ cuối năm 2017, ông Chính đã nhận 
được lương hưu. “Đóng tiền đủ số năm là tôi hưởng lương hưu. Nếu không có chính sách 
BHXH tự nguyện thì không thể có cơ hội hưởng chế độ hưu trí như vậy, tôi thật sự yên tâm 
với khoảng thu nhập này khi về già”, ông Chính phấn khởi nói. 

Theo BHXH TP.Buôn Ma Thuột, số lượng lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn 
thành phố tăng khá trong hai năm gần đây. Đầu năm 2018, toàn thành phố mới có khoảng 200 
trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, đến nay có số tham gia lên 718 người. Nhiều người là 
lao động tự do, thậm chí việc làm không ổn định, đã chủ động tìm hiểu thông tin về BHXH tự 
nguyện và khi thấy rõ tác dụng, lợi ích của loại hình bảo hiểm này thì không ngần ngại tham 
gia. 

Tuyên truyền vẫn là giải pháp cơ bản 

Để tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH tự nguyện thuận lợi, dễ dàng, thời gian qua, 
ngành BHXH tỉnh Đắk Lắk đã có các giải pháp nhằm mở rộng đối tượng tham gia; trong đó 
tập trung tuyên truyền các chính sách ưu đãi của Nhà nước khi tham gia BHXH tự nguyện, 
với các hình thức qua phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trong các hội nghị, truyền 
thông trực tiếp đến cơ sở... Ông Trần Ngọc Quảng, Giám đốc BHXH H.Cư Mgar, cho biết 
cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên truyền đến người dân về chính sách BHXH tự nguyện 
đã có phương thức linh hoạt theo điều kiện thực tế. “Trước khi gặp gỡ, tiếp xúc với người 
dân, chúng tôi cung cấp các tài liệu, tờ rơi thông tin; sau đó vào lúc nông nhàn, hoặc ngày 
nghỉ thứ bảy, chủ nhật, cán bộ nhân viên BHXH đến từng gia đình vận động, tuyên truyền”, 
ông Quảng nói. 

Ngành BHXH Đắk Lắk cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
kinh tế mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, vươn tới các khu dân cư ở xa trung tâm, có đông 
đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại phức tạp... Đến nay, toàn tỉnh có 203 đại lý với 
730 điểm thu và gần 1.800 nhân viên làm công tác thu BHXH tự nguyện. Công tác tuyên 
truyền đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng dần đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên 
địa bàn. Trong 10 năm qua, số người tham gia BHXH tự nguyện, số người hưởng chế độ hưu 
từ BHXH tự nguyện cũng tăng dần qua từng năm. Theo Phòng Khai thác và thu nợ BHXH 
tỉnh Đắk Lắk, năm 2009 toàn tỉnh chỉ có 255 người tham gia BHXH tự nguyện thì đến hết 
tháng 2.2019 trên địa bàn tỉnh đã có 3.880 người tham gia. 

Mặc dù vậy, nhìn chung, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp so với tiềm 
năng. Có thể thấy, ở vùng sâu vùng xa, vùng có điều kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó 
khăn, do nhiều nguyên nhân nhiều người dân chưa nắm bắt đầy đủ chính sách BHXH tự 
nguyện. Bên cạnh đó, thu nhập của người lao động ở nông thôn còn thấp, không ổn định nên 
khó có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện. Chính quyền địa phương một số nơi chưa thực 
sự vào cuộc, sự phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện của các cấp, 
các ngành ở địa phương với cơ quan BHXH chưa thường xuyên. Ngoài ra, chính sách BHXH 



tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn, bởi khi tham gia người lao động chỉ được hưởng hai chế độ 
hưu trí và tử tuất, trong khi BHXH bắt buộc có các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động... 

Theo ông Lê Xuân Khánh, Trưởng Phòng Khai thác và thu nợ BHXH tỉnh Đắk Lắk, thực tế 
cho thấy chính sách BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng đang dần đi vào cuộc 
sống, tăng tỷ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo đời sống của nhân dân, 
thực hiện công bằng xã hội, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ông Khánh cho rằng để 
chính sách BHXH tự nguyện thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người nông dân, cơ quan 
BHXH cần tham mưu UBND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục xem đây là 
giải pháp cơ bản cho việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời tranh thủ 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp một cách đồng bộ 
của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả chính 
sách BHXH tự nguyện trên địa bàn. 

Tiếp cận trực tiếp với người dân 

Ông Lê Xuân Khánh cho biết ngành BHXH xác định tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý thu đủ 
mạnh về chất lượng và số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp 
cận dịch vụ thu, chi trả, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng trong việc tham gia và 
thụ hưởng các chế độ chính sách về BHXH tự nguyện. “Năm 2019 ngành BHXH sẽ tiếp tục 
triển khai kế hoạch phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện với nội dung, hình 
thức phù hợp từng nhóm đối tượng, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng tiếp cận trực 
tiếp với người dân, giúp người dân nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách, quy định về 
BHXH tự nguyện; từ đó mỗi người tham gia BHXH sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng”, 
ông Khánh nói. 
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