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Bưu điện là "cánh tay nối dài" phát triển BHXH 

Từ năm 2018, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng đề án thí điểm triển khai phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua bưu điện các tỉnh, thành. Tại BR-
VT, triển khai sự phối hợp này, Bưu điện tỉnh đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng 
đến mục tiêu cuối năm 2019 sẽ phát triển được 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh tư vấn BHXH tự nguyện cho người dân. 

Sự phối hợp giữa Bưu điện và BHXH, theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đây còn là 
trách nhiệm của ngành Bưu điện trong việc cùng với ngành BHXH hoàn thành mục tiêu cụ 
thể mà Nghị quyết 28/NQ-TW đã đề ra là đến năm 2021, số người tham gia BHXH tự nguyện 
bằng 1% số lao động trong độ tuổi. 

Theo ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh, Bưu điện chính là “cánh tay nối dài”, “đi 
trước đón đầu” giúp tỉnh phát triển BHXH tự nguyện. Bưu điện tỉnh có lợi thế về hệ thống 
công nghệ thông tin; nhân sự có khả năng thu tiền tham gia BHXH tự nguyện; kết nối cơ sở 
dữ liệu để các đơn vị sử dụng lao động chủ động đăng ký chuyển phát hồ sơ BHXH... 

Bà Vũ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, trong phát triển BHXH tự 
nguyện, Bưu điện tỉnh chọn giải pháp chủ yếu là tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động 
ở khu phố, phường, xã, thôn, ấp... Đối tượng hướng đến là những người trong độ tuổi lao 
động, không đi làm ở các cơ quan nhà nước.  

Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện theo kênh của Bưu điện khi người dân có nhu 
cầu cũng rất đơn giản. Người dân có thể trực tiếp đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp 
tại các buổi tuyên truyền của bưu điện. Và chỉ sau 10 ngày, cơ quan BHXH sẽ in sổ BHXH và 
chuyển cho bưu điện. Sau đó, nhân viên bưu điện sẽ phát đến tận nhà cho người tham gia. 
Trường hợp người dân không mang theo tiền khi đến các hội nghị tuyên truyền vẫn có thể 
đăng ký tham gia, sau đó, nhân viên bưu điện sẽ đến tận nhà để thu tiền, hoàn thiện hồ sơ và 



trong vòng 10 ngày. Sau khi đã đăng ký lần đầu, những lần tiếp theo, khách hàng chỉ cần đến 
điểm giao dịch bưu điện gần nhất để đóng tiền cho những lần tiếp theo. 

Có thể nói, sự kết nối giữa Bưu điện và BHXH đã tạo ra một kênh tuyên truyền rất hiệu quả 
để mở rộng đối tượng tham gia BHXH. Việc được tiếp cận chính sách một cách trực quan, 
sinh động, hiệu quả giúp nhiều người dân thấu hiểu cặn kẽ về lợi ích khi tham gia BHXH. Chị 
Lê Thị Bích Vân (SN 1989, ngụ tại 221/30, Trương Công Định, TP. Vũng Tàu) đang kinh 
doanh online. Do công việc không ổn định nên chị Vân đã đến các buổi tuyên truyền về 
BHXH tự nguyện do Bưu điện tổ chức. Sau nhiều lần tìm hiểu, chị Vân đã quyết định tham 
gia BHXH, mức đóng khoảng 952 ngàn đồng. Theo chị Vân, chị tham gia BHXH tự nguyện 
để sau này tới tuổi nghỉ hưu sẽ có lương hưu. Hơn nữa, chi phí tham gia BHXH hàng tháng 
thấp hơn so với một số loại bảo hiểm nhân thọ. 

Đến nay, Bưu điện tỉnh đã phát triển được 400 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Năm 
2019, Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu sẽ phát triển thêm 2.600 người tham gia BHXH tự nguyện. 
“Để đạt được mục tiêu trên, Bưu điện các tỉnh luôn đổi mới cách làm, tìm ra các giải pháp, 
cách thức tổ chức phù hợp với từng địa phương nhằm đạt hiệu quả cao nhất; bảo đảm việc 
phát triển đối tượng tham gia một cách bền vững”, bà Vũ Thị Thanh Vân nói. 
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Quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT 

Sáng 4/4, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam tổ 
chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 4/2019. Cùng tham dự tại 
điểm cầu Trung ương có ông Nguyễn Minh Đức- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam; đại diện các vụ, ban liên quan thuộc BHXH Việt Nam; tại 63 điểm cầu 
địa phương có đại diện BHXH tỉnh và Bưu điện các tỉnh, thành phố. 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác thu 3 tháng đầu năm 2019 cho thấy, cả nước hiện có 
14,3 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 93,4% kế hoạch (giảm 156.000 người so với 
năm 2018). Trong đó, các tỉnh giảm nhiều như: Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Bình 
Dương và Trà Vinh. Đáng chú ý, số người tham gia BHXH giảm mạnh, là do một số DN lớn 
cắt giảm lao động, đơn cử Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong giảm 10.142 lao động... 

 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu tại điểm cầu Trung ương 

Cũng trong 3 tháng đầu năm, cả nước phát triển mới được 35.000 người tham gia BHXH tự 
nguyện. Một số địa phương vận động được nhiều người tham gia BHXH tự nguyện như: Sóc 
Trăng, Ninh Thuận, Hưng Yên, Bến Tre, Kon Tum. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, số đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện giảm như: Đồng Nai, Bạc Liêu, Phú Yên, Đà Nẵng... 

Số liệu thống kê cũng cho thấy, tính đến 31/3, toàn Ngành đã kiểm tra, đối chiếu được 
147.000 (trong tổng số 473.000 đơn vị) do cơ quan Thuế cung cấp; tổng số lao động tại các 
đơn vị được kiểm tra đối chiếu là 2,2 triệu người (trong đó có 613.000 lao động thuộc đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc- chiếm 27,8% tổng số lao động đã rà soát, đối chiếu; số lao 
động đã đăng ký tham gia BHXH là 268.000 người- đạt 43,7% tổng số lao động thuộc diện 
tham gia và số lao động chưa tham gia BHXH là 345.000 người- chiếm 56,3%). Trong đó, các 
địa phương rà soát đạt trên 90% như: Tây Ninh, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Hải Phòng, 
Ninh Bình, Tiền Giang, Nghệ An, Phú Yên. Các địa phương rà soát đạt thấp như: Bắc Giang, 
Nam Định, TP.HCM, Gia Lai, Đồng Tháp, Hòa Bình, An Giang, Cần Thơ, Khánh Hòa. 

Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm, tổng số nợ BHXH trong toàn quốc lên tới 17.400 tỉ đồng 
(số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 7.200 tỉ đồng), trong đó có 44.428 đơn vị nợ từ 3-6 tháng 
với số tiền trên 1.300 tỉ đồng; 9.922 đơn vị nợ từ 6-12 tháng với số tiền 662 tỉ đồng và 17.994 
đơn vị nợ trên 12 tháng với số tiền 2.900 tỉ đồng... 



 

Điểm cầu BHXH tỉnh Trà Vinh 

Lý giải về số lao động giảm (hơn 10.000 lao động), nhưng số thu trong quý I/2019 lại đứng 
trong top đầu (đạt 29%), đại diện BHXH tỉnh Trà Vinh cho biết: Số lao động ở Trà Vinh giảm 
tập trung chủ yếu ở Công ty Giày da Mỹ Phong. Trước đây, công ty này tham gia BHXH cho 
120.000 lao động, nhưng cuối tháng 2/2019, do đối tác phá sản, nên công ty đã cắt giảm trên 
10.000 lao động. "Số lao động giảm nhiều, nhưng số thu tăng là do NSNN vừa chuyển kinh 
phí (cuối tháng 3/2019) trên 250 tỉ đồng mua thẻ BHYT cho các đối tượng. Đặc biệt, hằng 
năm NSNN cấp mua BHYT cho các đối tượng rất lớn- trên 500 tỉ đồng"- BHXH tỉnh Trà 
Vinh thông tin. 

Liên quan đến thực hiện chỉ tiêu thu, ông Đinh Văn Hiệp- Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng cho 
biết, ngay từ đầu năm nay, BHXH TP.Đà Nẵng đã tham mưu cho UBND Thành phố có văn 
bản chỉ đạo mạnh mẽ về công tác giảm nợ đọng. "Đơn cử, ở Đà Nẵng có Công ty Quảng An 
(kinh doanh vận tải xe buýt) nợ 6 tỉ đồng, trong đó xe buýt có trợ giá của thành phố, nên cơ 
quan BHXH đã có văn bản phối hợp với Sở LĐ-TB&XH trước khi chuyển hơn 10 tỉ đồng trợ 
giá năm 2018 thì chuyển số nợ BHXH về cho cơ quan BHXH. BHXH Thành phố sẽ lần lượt 
làm như vậy với các đơn vị nợ BHXH khác trên địa bàn… để đạt được chỉ tiêu đề ra"- ông 
Hiệp nhấn mạnh. Về việc số người tham gia BHXH tự nguyện giảm tới 39% so với cuối năm 
2018 (khoảng 1.400 người), ông Hiệp cho rằng, do nhiều nguyên nhân và Đà Nẵng sẽ nỗ lực 
trong quý II sẽ đạt chỉ tiêu được giao. 

Về rà soát dữ liệu đơn vị do cơ quan Thuế chuyển sang, ông Phạm Đức Cường- Giám đốc 
BHXH tỉnh Bắc Ninh cho biết: Cục Thuế tỉnh cung cấp danh sách DN chưa tham gia BHXH 
rất lớn (7.586 DN), nhưng trong quá trình rà soát, nhiều DN không có mặt tại địa bàn. "Hiện, 
BHXH tỉnh đã rà soát được 4.342 DN và khai thác được 883 DN tham gia BHXH"- ông 
Cường thông tin. 

Chia sẻ về việc phát triển đối tượng, ông Phan Văn Mến- Giám đốc BHXH TP.HCM cho biết: 
TP.HCM có nhiều chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, song BHXH Thành phố sẽ quyết tâm hoàn thành 
chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Theo ông Mến, việc phát triển đối tượng trên địa bàn còn chậm, 
chưa tương xứng với tiềm năng. Đáng chú ý, đối tượng tham gia BHXH giảm 13.000 người, 
trong đó có nguyên nhân là một số KCN lớn thu hút lao động cả 3 vùng về và chủ trương của 
Thành ủy phát triển ngành nghề chất lượng cao, nên lao động thủ công, gia công sản xuất 
giảm nhiều. 



 

Điểm cầu BHXH TP.HCM 

Về BHXH tự nguyện, theo ông Mến, BHXH Thành phố đã có nhiều giải pháp, đặc biệt phối 
hợp với Bưu điện đã tổ chức được 77 hội nghị tuyên truyền và phát triển mới được 700 người. 
Ông Mến cũng khẳng định, chắc chắn trong tháng 4 sẽ phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện cao hơn so với quý I/2019, bởi hiện đang triển khai ở nhóm đối tượng tiềm năng 
như: BQL chợ, các tiểu thương; đồng thời chú trọng vào 2 DN lớn là Taxi Grap và Âu Việt 
(những DN này đang sử dụng trên 20.000 lao động). Bên cạnh đó, BHXH Thành phố cũng 
phối hợp với các Trung tâm DVVL tập trung tuyên truyền đến những lao động đã chốt sổ 
BHXH, chấm dứt HĐLĐ và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Ông Mến cho biết thêm, BHXH TP.HCM đã rà soát danh sách những DN do cơ quan Thuế 
cung cấp và cho kết quả khá tốt. Trong tổng số hơn 110.000 đơn vị do Thuế cung cấp, BHXH 
Thành phố đã rà soát được 69.000 DN và đã khai thác được gần 26.000 lao động thuộc 5.400 
DN. Đối với những đơn vị còn lại, BHXH Thành phố sẽ phối hợp UBND phường, xã và Cục 
Thuế rà soát tiếp. “BHXH Thành phố sẽ phối hợp với Bưu điện tổ chức tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của người dân, DN; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thanh kiểm 
tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành. Từ tháng 4, sẽ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo là 
giảm số nợ, gửi hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị khởi tố hình sự những DN trốn, nợ 
BHXH. Đồng thời, tiếp tục rà soát, yêu cầu các DN phải tham gia BHXH theo quy định”- ông 
Mến khẳng định. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu biểu dương các địa phương 
thực hiện tốt công tác thu, phát triển đối tượng và giảm nợ đọng. Đồng thời lưu ý, hiện mới có 
306.000 người tham gia BHXH tự nguyện là thấp so với kế hoạch. Do đó, trong 9 tháng cuối 
năm, các địa phương cần phải chú trọng để phát triển được ít nhất 185.000 người nữa. Bên 
cạnh đó, một số địa phương cũng chưa sát sao chỉ đạo tổ chức thực hiện phát triển đối tượng, 
chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát... dẫn đến số người tham gia BHXH bắt buộc giảm so 
với cùng kỳ năm trước; việc cập nhật dữ liệu hộ gia đình còn thiếu sót, trùng lặp; việc thông 
báo đóng BHXH cho đơn vị SDLĐ còn chậm, chưa quyết liệt. 

“Công tác thu, phát triển đối tượng, giảm nợ, quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến thu là những 
lĩnh vực mang tính trọng yếu của Ngành, nên các địa phương cần chú trọng thực hiện tốt. Các 
đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam cũng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, với tinh thần trách 
nhiệm cao nhất để đẩy mạnh phát triển đối tượng BHXH. Bên cạnh đó, cần thanh kiểm tra đột 
xuất tất cả các đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên; kịp thời gửi thông báo đóng 
BHXH, BHYT tới các đơn vị SDLĐ. Trong phát triển BHXH tự nguyện, BHXH các địa 
phương phải phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền theo đúng yêu cầu đề ra...”- 
Phó Tổng Giám đốc lưu ý. 



Về khai thác đối tượng tham gia BHXH qua dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp, Phó Tổng Giám 
đốc Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các địa phương phải lên kế hoạch kiểm tra, đối chiếu 
hằng tháng và phải có biên bản kiểm tra, rà soát của hai cơ quan nhằm đảm bảo số liệu chính 
xác… Đồng thời, phải thực hiện in thông báo kết quả đóng nộp gửi cho các đơn vị SDLĐ 
trước ngày 5 hàng tháng. "Sau 2 ngày, Bưu điện phải chuyển hết các thông báo đến DN, nhằm 
đôn đốc đóng nộp hàng tháng, không để nợ đóng. BHXH các địa phương quyết tâm bằng 
hành động thực tế, làm có trách nhiệm thể hiện qua số liệu, chứ không chỉ hô hào suông…”- 
Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh. 

V.Thu 
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Tuyên truyền phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: Chủ động, tích cực, đổi mới 

Thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 
cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ngay từ đầu năm 2019, BHXH tỉnh đã chủ 
động, tích cực, đổi mới cách thức tuyên truyền nhằm phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện. 

Tính đến hết năm 2018, BHXH Lạng Sơn thực hiện chỉ tiêu thu BHXH Việt Nam giao đạt tỷ 
lệ 101,1% kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ tiêu về BHXH tự nguyện còn đạt số thu thấp so với kế 
hoạch. Nguyên nhân do việc khai thác các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện khó khăn, số 
người đóng BHXH tự nguyện hằng tháng chỉ đăng ký ở mức thu nhập thấp. 

Để khắc phục tình trạng này, năm 2019, BHXH tỉnh xác định cần chủ động, tích cực và đổi 
mới công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân. Ngay từ đầu 
năm 2019, nhiều huyện, thành phố cũng như các hệ thống đại lý thu đã chủ động phối hợp 
lồng ghép tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Theo số liệu thống kê 
của BHXH tỉnh, đến hết ngày 31/3/2019, số cuộc tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, 
BHYT của BHXH tỉnh là 45 cuộc, trong đó, BHXH các huyện, thành phố tổ chức được 5 
cuộc, Bưu điện tỉnh tổ chức được 40 cuộc. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho 
người dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Nhằm tăng cường công tác 
truyền thông đến người dân tham gia BHXH tự nguyện theo đúng chủ trương của Đảng và 
Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, cuối tháng 3/2019, Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình 
“Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì an sinh xã 
hội, vì lợi ích của người dân”. Chương trình được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu của các 
bưu điện tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Lạng Sơn, hơn 50 đoàn viên, viên chức, cán bộ 
Bưu điện tỉnh đã đồng loạt ra quân, diễu hành tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện 
với người dân, trực tiếp tư vấn cho người dân và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện 
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 



Nhờ tích cực triển khai tư vấn, tuyên truyền đã góp phần giúp đơn vị khai thác, phát triển 
được đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Trong quý I/2019, Bưu điện tỉnh đã phát triển 
được trên 500 người tham gia BHXH tự nguyện. Để tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, Bưu điện 
tỉnh đã phát động chương trình thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo 
nhóm với các mức thưởng cho tập thể nhóm. Đây sẽ là động lực để mỗi nhân viên đại lý thu 
của đơn vị cố gắng phấn đấu, tích cực tuyên truyền nhằm phát triển được thêm nhiều đối 
tượng tham gia, qua đó góp phần đạt mục tiêu sẽ phát triển được 2.200 người tham gia BHXH 
tự nguyện trong 6 tháng đầu năm 2019. 

Cùng với sự tích cực, chủ động tuyên truyền của hệ thống đại lý thu qua Bưu điện tỉnh, trong 
quý I/2019, BHXH các huyện cũng đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về 
chính sách BHXH tự nguyện. Giữa tháng 3/2019, BHXH huyện Bình Gia phối hợp với Bưu 
điện huyện tổ chức 2 cuộc tuyên truyền, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện cho 
trên 100 người dân của xã Tân Văn và thị trấn Bình Gia. Ông Nông Quốc Hạnh, Phó Giám 
đốc BHXH huyện Bình Gia cho biết: Chúng tôi đã tập trung tuyên truyền những nội dung cơ 
bản về chính sách BHXH tự nguyện cho người dân như: đối tượng tham gia, mức đóng, 
phương thức đóng, hỗ trợ mức đóng và quyền lợi được hưởng của các đối tượng khi tham gia 
BHXH tự nguyện. Qua đó, đã có trên 30 người trực tiếp đăng ký tham gia đóng BHXH tự 
nguyện. 

Không chỉ tích cực tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT,  BHXH tỉnh còn đẩy 
mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, website của ngành, cổng 
thông tin điện tử tỉnh. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng chủ động đẩy mạnh tuyên truyền trực 
quan, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền như: tờ gấp, file kẹp tài liệu cho BHXH các huyện, 
thành phố và Bưu điện tỉnh; cấp phát tờ gấp “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện” cho 
các đơn vị phối hợp và BHXH các huyện, thành phố để phục vụ cho công tác tuyên truyền 
chính sách BHXH, BHYT… 

Với những giải pháp chủ động, tích cực, đổi mới, tính đến hết tháng 2/2019, toàn tỉnh có 
3.516 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 1.568 người so với cùng kỳ năm 2018. Bà 
Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Trong tháng 3/2019, BHXH Việt 
Nam đã có kế hoạch giao chỉ tiêu thu năm 2019 cho BHXH tỉnh Lạng Sơn với tổng số người 
tham gia BHXH, BHYT là 754.199 người, trong đó BHXH tự nguyện là 6.048 người. Theo 
đó, BHXH tỉnh đã tạm giao chỉ tiêu thu cho BHXH các huyện, thành phố, các đại lý thu. Với 
sự chủ động, tích cực, các đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, truyền 
thông về chính sách BHXH nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng, góp phần đạt chỉ tiêu 
BHXH Việt Nam giao năm 2019. 

THANH HUYỀN 



 

Nguồn: Báo Cần Thơ          

Ngày đăng: 04/04/2019 
Mục: Tin tức    

Khuyến khích áp dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích 

(CT)- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ vừa có thông báo về 
việc khuyến khích áp dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); dịch vụ bưu chính công ích khi 
nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở. Đây là việc làm thiết thực của 
Sở LĐ-TB&XH thành phố nhằm thực hiện tốt Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống người dân” trên địa bàn TP Cần Thơ; tạo 
thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện các thủ tục 
hành chính. 

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu thực hiện TTHC tại Sở LĐ-TB&XH thành phố, cần 
sử dụng phương thức nộp hồ sơ qua DVCTT mức độ 3, mức độ 4 tại phần mềm Cổng 
DVCTT TP Cần Thơ địa chỉ: http://dichvucong.cantho.gov.vn  để tạo tài khoản và thực hiện 
thao tác nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại điểm tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết TTHC của hệ thống Bưu điện trên địa bàn thành phố. 

Tính đến nay, Sở LĐ-TB&XH thành phố đang áp dụng 11 TTHC DVCTT mức độ 4 và 20 
TTHC DVCTT mức độ 3; 47 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính 
công ích và 5 TTHC chỉ thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

QUỲNH LAM 

  



 

Nguồn: Lao động thủ đô  
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Chính sách BHXH: Ngày càng thiết thực với mỗi người, mỗi nhà 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết: Chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) 
đã bảo đảm cuộc sống, sức khỏe cho gần 3,1 triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp 
BHXH hàng tháng. BHXH, BHYT đang ngày càng trở nên thiết thực với mỗi người, mỗi 
nhà. 

Theo BHXH Việt Nam, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT luôn được đảm bảo theo 
đúng quy định của pháp luật với trên 177 triệu lượt người được chi trả chi phí khám, chữa 
bệnh BHYT; 122.843 người hưởng BHXH hàng tháng (trong đó, hưởng lương hưu là 99.290 
người); 810.033 người hưởng trợ cấp một lần (trong đó, hưởng chế độ BHXH một lần là 
695.363 người); 9.750.393 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức 
khỏe; 768.739 người hưởng chế độ BH thất nghiệp; 37.743 người hưởng hỗ trợ học nghề... 

 

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân trên địa 
bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên. (Ảnh: L.N) 

Theo đó, số chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn ngành ước khoảng 308.228 tỷ đồng. 
Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 47.094 tỷ đồng, chi BHXH từ quỹ BHXH là 
151.794 tỷ đồng; chi từ quỹ BH thất nghiệp là 9.476 tỷ đồng; chi khám chữa bệnh BHYT 
99.864 tỷ đồng. 

Đặc biệt, chính sách BHXH, BHYT đã bảo đảm cuộc sống, sức khỏe cho gần 3,1 triệu người 
hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng (trong đó có 2,6 triệu người nhận bằng 
tiền mặt, gần 500 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân). 

Bảo đảm quyền lợi cho 
người tham gia thông qua 
cải cách thủ tục hành chính 

BHXH Việt Nam cho biết, 
thực hiện chỉ đạo của Chính 
phủ về cải cách thủ tục hành 



Cùng với đó, việc hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, 
BHYT cũng mang lại nhiều quyền lợi hơn cho người tham 
gia: Luật BHXH năm 2014 chính thức có hiệu lực từ năm 
2016, tuy nhiên, một số nội dung được thực hiện từ năm 
2018. 

Đó là các quy định về thực hiện BHXH bắt buộc với lao 
động hợp đồng từ 1-3 tháng, hỗ trợ người dân tham gia 
BHXH tự nguyện với các mức theo quy định: 30% mức 
đóng (theo chuẩn nghèo đa chiều) với nhóm thuộc hộ gia 
đình nghèo; 20% mức đóng với nhóm thuộc hộ cận nghèo; 
10% mức đóng với nhóm khác. 

Một nội dung khác của Luật BHXH cũng chính thức được 
thực hiện trong năm 2018 là quy định về BHXH bắt buộc 
với người lao động là công dân người nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam - thực hiện theo Nghị định số 143/2018/NĐ-
CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2018. Để đảm bảo bình đẳng 
hơn quyền lợi BHXH, Nghị định số 153/2018/NĐ-CP được 
Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018, quy định chính sách 
điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng 
lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có 
thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. 

Về chế độ BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 
Luật BHYT với nhiều điểm mới nhằm bảo đảm quyền lợi 
khám, chữa bệnh BHYT cho người dân hiệu quả hơn như 
mở rộng diện tham gia ở một số nhóm đối tượng; điều 
chỉnh, bổ sung quyền lợi hưởng trong một số trường hợp; 
quy định chặt chẽ các nội dung phối hợp giữa cơ quan 
BHXH và các cơ sở khám, chữa bệnh… 

Trong năm 2018, về giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT 
cũng có những thay đổi với Thông tư số 39/2018/TT-BYT 
của Bộ Y tế quy định về giá dịch vụ khám, chữa bệnh 
BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc và 
hướng dẫn áp dụng, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh 
trong một số trường hợp. 

Bên cạnh việc điều chỉnh về giá, Thông tư số 39 là một 
bước cụ thể hóa mạnh mẽ hơn lộ trình thực hiện tính đúng, 
tính đủ giá dịch vụ y tế khi cơ cấu cả tiền lương, ngạch bậc, 
chức vụ, các khoản phụ cấp. Cùng với đó, BHXH Việt Nam 
và 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện đấu thầu thuốc tập 
trung giúp cho công tác quản lý và sử dụng thuốc KCB 
được an toàn, hợp lý, bảo vệ quyền lợi người bệnh BHYT. 

chính (TTHC), BHXH Việt 
Nam thường xuyên tiến hành 
rà soát, đơn giản hóa và cắt 
giảm TTHC trong các lĩnh 
vực của ngành. Đến nay đã 
cắt giảm xuống còn 28 thủ 
tục. 

Nhiều TTHC đã được rút 
ngắn thời gian giải quyết, như 
thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 
ngày, cấp thẻ BHYT từ 7 
ngày xuống còn 5 ngày, và 
cấp lại thẻ BHYT ngay trong 
ngày đối với những trường 
hợp đang nằm viện hoặc 
không có thay đổi về thông 
tin... 

Việc tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC được duy trì 
thực hiện nghiêm túc, có hiệu 
quả theo 3 hình thức: Qua bộ 
phận "Một cửa" tại trụ sở cơ 
quan BHXH, qua giao dịch 
điện tử (doanh nghiệp có thể 
nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 7 
ngày/tuần) và qua dịch vụ bưu 
chính công ích (doanh nghiệp 
không phải trả phí). Qua đó, 
đã giúp tiết kiệm thời gian, 
chi phí đi lại, tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa cho doanh 
nghiệp, người lao động khi 
tham gia giao dịch với cơ 
quan BHXH. 

Hệ thống công nghệ thông tin 
của BHXH được triển khai từ 
Trung ương tới 63 tỉnh, thành 
phố, 709 huyện và tất cả các 
cơ sở y tế; triển khai thực hiện 
giao dịch điện tử trên tất cả 
các lĩnh vực. Đến nay, số 
lượng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 hiện có 19 dịch 
vụ, với tổng số hồ sơ điện tử 
được tiếp nhận và giải quyết 
trực tuyến là 47,72 triệu hồ 
sơ. 



 

Nguồn: An ninh Thủ đô     

Ngày đăng: 04/04/2019 
Mục: Kinh doanh    

Hà Nội sẽ tăng dịch vụ công mức độ 4 vào phục vụ doanh nghiệp 

Ông Nguyễn Mạnh Quyền- Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội đã có nhiều nỗ 
lực trong việc cải thiện về môi trường đầu tư, kinh doanh, phục vụ doanh nghiệp nên 
thành phố đã được xếp ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) 2018. 

 

Mô hình cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện được doanh nghiệp đánh giá cao 

Sáng 4-4, Sở KH-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị “Sơ kết thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực 
tuyến và sử dụng các dịch vụ tiện ích trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà 
Nội”. 

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT Hà Nội, nếu như cuối tháng 7-2016, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký 
qua mạng chỉ đạt 31% thì đến tháng 9-2017, tỷ lệ này đã đạt 100%. 

Bà Phạm Thị Kim Tuyến- Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh số 1 (Sở KH-ĐT Hà Nội) cho 
hay: "Cho đến nay, TP Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua mạng với tỷ lệ 100%, trừ 
những thủ tục không thể nộp qua mạng tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia 
(thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ, cung cấp thông tin doanh nghiệp, hồ sơ FDI chưa có dữ 
liệu trên hệ thống…)". 

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ khi triển khai thực hiện mô 
hình cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện. 

Sở KH-ĐT đã tích cực triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ quá tình khởi sự doanh nghiệp, nhằm giảm bớt số lần đi lại, tiết kiệm chi phí, 
thời gian cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp. 

Cụ thể, trong năm 2018, Bưu điện Hà Nội đã tiếp nhận 7.963 yêu cầu chuyển phát; Quý I-
2019 tiếp nhận 2.140 yêu cầu chuyển phát, tăng thêm 95% so với cùng kỳ năm 2018. 

"Nếu như trước đây, để hoàn tất các thủ tục hành chính trước khi gia nhập thị trường, doanh 
nghiệp mất 9 ngày làm việc để thực hiện 3 thủ tục đăng ký doanh nghiệp thành lập mới, thủ 
tục đăng ký mẫu dấu và thủ tục thay đổi thông tin thuế- đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng 
thì khi sử dụng dịch vụ này, doanh nghiệp sẽ chỉ mất 6 ngày làm việc, tiết kiệm được 3 ngày 
làm việc"- bà Phạm Thị Kim Tuyến nói. 



Công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập được thực hiện trên môi trường mạng 
vừa nhanh chóng, vừa hiệu quả. Sở KH-ĐT có hệ thống cảnh báo, vi phạm, thu hồi trên trên 
hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Sở KH-ĐT cũng phối hợp với CATP Hà Nội xác minh một số trường hợp giả mạo nhân thân 
để thành lập doanh nghiệp; Xác minh một số doanh nghiệp đăng ký thành lập song không tổ 
chức hoạt động mà chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn… nhằm đưa hoạt động của doanh 
nghiệp sau đăng ký thực chất hơn.  

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đại diện Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, thời gian tới, Hà Nội 
sẽ phấn đấu tăng tỷ lệ trực tuyến mức độ 4, giữ vững tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp trực tuyến và 
đạt được các yêu cầu cho một cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện; Thực hiện tốt công tác 
cải cách hành chính... 

Đặc biệt, Sở KH-ĐT chú trọng phát triển 3 nội dung: ưu tiên giảm thời gian giải quyết đối với 
những thủ tục đơn giản; 

Đẩy mạnh số lượng hồ sơ hành chính giao dịch trực tuyến mức độ 4 thông qua việc phối hợp 
với VNPT Hà Nội cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng cho các cá nhân. Doanh nghiệp, mở 
rộng phương thức nộp phí công bố thông tin trực tiếp vào tài khoản Kho bạc của Sở giúp các 
cá nhân, doanh nghiệp thuận lợi và giảm thời gian khi giao dịch nộp hồ sơ; 

Phối hợp với Bưu điện Hà Nội và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh mở rộng dịch vụ nộp hồ 
sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, sớm tích hợp ngay trên hệ thống Cổng thông tin đăng ký 
doanh nghiệp quốc gia, trước mắt sẽ hoàn thiện thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở KH-
ĐT. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quyền- Giám đốc Sở KH- ĐT Hà Nội khẳng định, 
Sở KH-ĐT và các cơ quan liên quan cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn nữa, 
cung cấp thêm nhiều tiện ích, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn nữa nhằm xây dựng cộng đồng 
doanh nghiệp Thủ đô ngày càng lớn mạnh. 

 


