
 

Nguồn: Báo Phú Yên  

Ngày đăng: 05/04/2019 
Mục: Tin tức    

Hơn 568.000 lượt đối tượng xã hội được chi trả trợ cấp qua Bưu điện tỉnh 

Sáng 5/4, Sở LĐ-TB-XH phối hợp với Bưu điện Phú Yên tổ chức hội nghị tổng kết năm 
2018 về công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ 
thống bưu điện trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 146/QĐ-UBND tỉnh. 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã tổ chức chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại 112 điểm chi trả 
gồm 15 bưu cục, 26 điểm bưu điện văn hóa xã, 71 điểm là trụ sở thôn, khu phố, câu lạc bộ 
người cao tuổi...) cho 568.664 lượt đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp với tổng số tiền 
hơn 222 tỉ đồng. 

Trong đó, Bưu điện tỉnh đã chi trả được 566.321 lượt đối tượng hưởng, với tổng số tiền hơn 
221 tỉ đồng; số người còn lại chậm chi trả do vắng mặt ở địa phương, chuyển nơi ở..., tỉ lệ chi 
trả đạt 99,59% về số người. 

Trong năm 2019, Sở LĐ-TB-XH và Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để 
tuyên truyền rộng rãi về việc chi trả qua hệ thống bưu điện; tập huấn nghiệp vụ, cập nhật chủ 
trương chính sách có liên quan đến bảo trợ xã hội để giải thích rõ, đầy đủ cho các đối tượng 
bảo trợ xã hội có thụ hưởng. 
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Chị nội trợ bỏ suy nghĩ “đi làm nhận lương mới có lương hưu” 

Sau khi tham gia buổi tuyên truyền do cơ quan BHXH TPHCM phối hợp với Bưu điện và Hội 
phụ nữ tổ chức, nhiều chị em lâu nay làm các công việc gia đình, buôn bán ngoài chợ thích thú 
chia sẻ “vậy mà lâu nay cứ nghĩ, có đi làm nhà nước, lãnh lương tháng mới có lương hưu”. 

Mới đây, tại trụ sở UBND quận 5, BHXH quận phối hợp với Bưu điện và Hội Phụ nữ quận tổ chức 
buổi tuyên truyền, giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đến chị em phụ 
nữ làm các công việc như tiểu thương, buôn bán tại gia đình, may mặc…. 

Tại đây, chị em đã được đại diện BHXH quận và Bưu điện giới thiệu, tư vấn về chính sách BHXH tự 
nguyện và BHYT hộ gia đình. Đồng thời, được giải đáp kịp thời, cặn kẽ những thắc mắc liên quan 
đến chính sách này. Nhiều chị em chia sẻ, lâu nay, họ làm công việc tại gia đình hay buôn bán ngoài 
chợ, nên chủ yếu biết về việc đóng BHXH bắt buộc để sau này hết tuổi lao động sẽ có lương hưu. 

Trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ những ai làm “nhà nước” mới có chính sách này cho nên khi 
nghe cơ quan BHXH giới thiệu về những điểm mới của chính sách, nhiều chị em tỏ ra phấn khởi và 
cho biết sẽ tham gia để không phải lo lắng khi về già, khi khả năng lao động suy giảm hoặc kinh 
doanh thua lỗ. 

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, đã có 17 chị em đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, 21 chị em khác 
đã tham gia BHYT hộ gia đình. Tất cả các chị em đã được BHXH quận tiếp nhận đăng ký và cấp sổ 
BHXH, thẻ BHYT ngay tại hội nghị. 

Theo ông Lâm Phong - Giám đốc BHXH quận 5 - điểm mới của đợt tuyên truyền lần này, đó là 
BHXH quận đã huy động lực lượng đáp ứng việc tiếp nhận đăng ký, in và cấp thẻ BHYT cho chị em 
ngay tại hội nghị. “Những chị em nào nghe, hiểu về chính sách muốn tham gia luôn, thì chúng tôi sẽ 
đáp ứng lập tức việc khai báo, đăng ký để rà soát và cấp thẻ BHYT ngay. Ngoài ra, những chị em 
nào tham gia BHXH tự nguyện cũng sẽ được đáp ứng tương tự. Và từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ 
tiếp tực tổ chức nhiều hoạt động như vậy" - Ông Lâm Phong cho biết. 

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ đóng 22% mức thu nhập hàng tháng. Mức thấp nhất 
bằng 700.000 đồng (mức chuẩn nghèo) và mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở, cụ thể bằng 
27.800.000 đồng, trong đó ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ hộ nghèo 30%, hộ cận nghèo 25% của 22% 
mức thu nhập hàng tháng; Các đối tượng khác được hỗ trợ 10% của 22% mức chuẩn hộ nghèo của 
khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 
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Ngành BHXH: Phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ BHXH năm 2019 là 32,3% 

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ký Quyết định số 357/QĐ-
BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp giai 
đoạn 2019-2021. Quyết định này cũng được gửi tới các bộ, ngành liên quan; HĐND, 
UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Công ty Bưu điện... 

Theo BHXH Việt Nam, các chỉ tiêu tại Quyết định này được đưa ra căn cứ trên cơ sở các 
Nghị quyết của Chính phủ. Cụ thể, theo Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, chỉ 
tiêu bao phủ BHXH trong năm 2019 phải đạt 32,3%, hai năm tiếp theo là 33,9% và 35,6%; 
chỉ tiêu bao phủ BH thất nghiệp trong năm 2019 phải đạt 27,3%, năm 2020 đạt 28,6% và năm 
2021 đạt 29,8%. Đối với BHXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ tiêu bao phủ 
cũng được BHXH Việt Nam giao chi tiết. 

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tham 
mưu với UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu thực hiện BHXH, BH thất nghiệp 
trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; đề xuất ngân sách địa phương và huy động 
mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với các sở, 
ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện; thường xuyên trao 
đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của doanh nghiệp đóng trên địa bàn để 
rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BH thất nghiệp; tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi 
vi phạm pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp. 

Bên cạnh đó, rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp với dữ liệu cơ 
quan BHXH đang quản lý, để xác định số lao động thuộc diện tham gia, chưa tham gia; xây 
dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp để đôn đốc thu BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp cho NLĐ; mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất 
một điểm thu BHXH tự nguyện; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phát 
triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp bằng nhiều phương án; định kỳ 6 tháng tổ 
chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BH thất nghiệp được giao tại địa 
phương; báo cáo, đề xuất BHXH Việt Nam kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thực hiện. 

BHXH Việt Nam giao Ban Thu chỉ đạo, hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức triển khai phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp theo 
các phương án, đề án và giải pháp phù hợp với từng địa phương; thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp tại các đơn vị, tổ chức sử dụng, xử lý kịp thời các 
hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định 
đối với BHXH tỉnh, thành phố; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo kỹ năng tiếp 
cận, vận động, tuyên truyền người tham gia BHXH cho cán bộ viên chức thuộc BHXH tỉnh, 
BHXH huyện và nhân viên đại lý thu; định kỳ sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với 
tập thể, cá nhân trong phát triển số người tham gia BHXH; báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
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Chú trọng hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên 

Tháng Công nhân năm 2019 tiếp tục với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn 
viên”. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công 
đoàn tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công 
nhân lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đã cho biết như 
vậy tại Hội nghị giao ban báo chí Quý I/2019 diễn ra chiều 4/4. 

Nhiều hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên 

Ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Quý 
I/2019, hoạt động của các cấp công đoàn diễn ra sôi nổi, rộng khắp, trong đó điểm nhấn là các 
hoạt động thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo tốt hơn 
đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). 

 

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại 
giao ban báo chí Quý I/2019 

Cụ thể, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
2019 được các cấp Công đoàn tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy các cấp 
ủy đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chăm lo cho NLĐ. 

Với sự tham mưu của tổ chức Công đoàn, nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, MTTQ và ban, bộ, ngành thăm, động viên, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn, NLĐ trong vùng thiên tai bão lũ, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, 
khu chế xuất. Chương trình Tết Sum vầy được tổ chức tại nhiều điểm, nhiều cấp, nhất là tại 
cơ sở, trở thành ngày hội thực sự của đoàn viên, NLĐ. 

Tổ chức “Tuần lễ cao điểm” 
kỷ niệm 90 năm Ngày thành 
lập Công đoàn Việt Nam 

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành 



Thông qua chương trình, đã góp phần chăm lo, thu hút trên 
510 nghìn đoàn viên, NLĐ tham gia, tăng 48,7% so với 
năm 2018; đã có hơn 4,6 triệu lượt đoàn viên, NLĐ được hỗ 
trợ Tết với tổng số tiền trên 3.052 tỷ đồng, tăng hơn 1,5 
triệu lượt người và tăng gần 99 tỷ đồng. 

Các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, 
giám sát việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2019; thực 
hiện chính sách pháp luật lao động, đặc biệt là các vấn đề 
về tiền lương, thưởng Tết của doanh nghiệp cũng như đời 
sống, việc làm, tư tưởng công nhân, viên chức, NLĐ vào 
dịp cuối năm; đặc biệt quan tâm sâu sát, thường xuyên cập 
nhật thông tin giải quyết ngay những vấn đề phát sinh, nhất 
là ở doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, phá sản, cắt giảm lao 
động, nợ lương vào những ngày giáp Tết phối hợp với các 
đơn vị liên quan, lên phương án giải quyết đảm bảo quyền 
lợi cho NLĐ. 

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ về dân chủ tại nơi 
làm việc, công đoàn phối hợp, tham gia với chính quyền, 
chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức và hội nghị 
NLĐ tại các đơn vị với các nội dung thiết thực, giải quyết 
những vấn đề sản xuất kinh doanh; tổ chức rà soát, thương 
lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản 
có lợi hơn cho NLĐ. 

Tổng Liên đoàn đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội tổ chức Hội nghị bàn về một số nhiệm vụ 
trọng tâm phối hợp thực hiện trong năm 2019, góp phần 
nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính sách pháp 
luật, liên quan trực tiếp đến NLĐ, chăm lo tốt hơn tới đoàn 
viên, NLĐ... 

Tổng Liên đoàn cũng đã chính thức khai trương phần mềm 
tư vấn pháp luật trực tuyến trên Cổng Thông tin Công đoàn 
Việt Nam. Trước đó, trong hơn 3 tháng chạy thử nghiệm, 
hệ thống đã tiếp nhận hơn 46,4 nghìn lượt câu hỏi, trung 
bình mỗi ngày có 393 lượt câu hỏi được gửi đến. Hệ thống 
đã đảm nhiệm phần việc tương đương với 15 tư vấn viên. 

Tiếp tục triển khai Chương trình phúc lợi đoàn viên, Tổng 
LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã 
sơ kết công tác năm 2018 và ký kết Chương trình phối hợp 
thực hiện năm 2019, trong đó thống nhất, tiếp tục cụ thể 
hóa và thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác, đồng thời tạo 
thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức các chương trình phúc 
lợi cho đoàn viên công đoàn và NLĐ có hoàn cảnh khó 
khăn. 

Tiếp tục “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” 

Về hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong Quý II/2019, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ 
Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: Tháng Công nhân năm 2019 tiếp tục với chủ đề “Mỗi 
công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo các 
cấp công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công 
nhân lao động như: Tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó 

lập Công đoàn Việt Nam 
(28/7/1929-28/7/2019), Đoàn 
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt 
Nam ban hành kế hoạch tổ 
chức các hoạt động với chủ đề 
“Công đoàn Việt Nam - Niềm 
tin người lao động”, trong đó 
tập trung: Phát động, tổ chức 
phong trào thi đua lập thành 
tích chào mừng kỷ niệm 90 
năm Ngày Thành lập Công 
đoàn Việt Nam; phấn đấu, 
mỗi công đoàn cơ sở giới 
thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú 
cho Đảng xem xét, bồi dưỡng 
kết nạp; phấn đấu mỗi công 
đoàn cấp tỉnh trao tặng từ 10 
nhà “Mái ấm Công đoàn” trở 
lên; biểu dương, tôn vinh cán 
bộ, đoàn viên, công nhân tiêu 
biểu, xuất sắc. 

Riêng cấp Tổng Liên đoàn, tổ 
chức các hoạt động: Hội thảo 
khoa học “Công đoàn Việt 
Nam - 90 năm xây dựng và 
phát triển”; mít tinh Kỷ niệm 
90 năm Ngày Thành lập Công 
đoàn Việt Nam; biểu dương 
tôn vinh 90 Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở tiêu biểu, trao Giải 
thưởng Nguyễn Văn Linh; tổ 
chức “Tuần lễ cao điểm” kỷ 
niệm 90 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam và đồng 
loạt tổ chức “Ngày đoàn viên 
Công đoàn”, trong đó từ cấp 
cơ sở đến cấp Tổng LĐLĐ 
Việt Nam sẽ tập trung vào 
“Tuần lễ cao điểm” (từ ngày 
21 đến ngày 27/7/2019) cho 
các hoạt động kỷ niệm. Công 
đoàn cơ sở trong cả nước 
đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn 
viên Công đoàn” vào ngày 
21/7/2019. 



khăn của công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật; tham gia xây dựng cơ chế, 
chính sách; thương lượng đưa vào thỏa ước lao động tập thể nhiều điều khoản cao hơn luật; 
tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên để NLĐ có “Quyền lợi đảm 
bảo, phúc lợi tốt hơn”; thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có 
hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức có hiệu quả các phong 
trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ với mục tiêu “Năng suất cao hơn, phúc lợi 
tốt hơn” song song với đó là tôn vinh, khen thưởng… Tùy theo điều kiện, các cấp công đoàn 
tổ chức “Ngày hội công nhân lao động”, "ngày hội thể thao văn hóa, sân chơi gameshow”, 
khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí… cho NLĐ. 

Điểm mới của Tháng Công nhân năm nay, theo Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật là Tổng Liên 
đoàn chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động trong ngày 11/5/2019 tạo cao 
điểm hoạt động của Tháng Công nhân 2019 và yêu cầu mỗi Ban Chấp hành công đoàn cơ sở 
phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn tổ chức 1 một hoạt động thiết thực nhằm thực 
hiện đúng mục tiêu “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. 

Đặc biệt, trong dịp Tháng Công nhân 2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình 
Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân kỹ thuật bậc cao tại TP Hồ Chí Minh. Trong dịp này, 
Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có những đề xuất để Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách tạo 
động lực, hỗ trợ xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân bậc cao trong thời kỳ cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. 

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết, với tư cách là Phó Chủ tịch 
Hội đồng Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh 
lao động của quốc gia năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro 
về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. 

 


