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BHXH, Bưu điện tỉnh phát triển BHXH tự nguyện: Tích lũy đơn giản, hướng tới tương 
lai 

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đang phối hợp tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình 
thức (tại chợ, hộ gia đình...), hỗ trợ gói ưu đãi, linh hoạt mức đóng... Kết quả, 3 tháng 
qua, có 616 người tự nguyện tham gia đóng BHXH, đa số là tiểu thương, lao động phổ 
thông. 

BHXH tự nguyện là một phần trong lộ trình thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về 
chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân, hướng đến mục tiêu giúp người dân có thu nhập ổn định 
khi về già, mất khả năng lao động. Từ tháng 9.2018, BHXH tự nguyện được BHXH tỉnh, Bưu 
điện tỉnh triển khai tại Bình Định, kết quả có hơn 2.000 người tham gia. 

Tư vấn viên tuyên truyền BHXH tự nguyện cho chị Phạm Thị Thu 
Thảo, làm nghề thợ may (56 Võ Lai, phường Ngô Mây, TP Quy 
Nhơn) tại nhà. 

Chị Nguyễn Thị Bích Vân, 45 tuổi, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân kể: “Tôi làm nghề buôn bán 
nhỏ tại nhà, thu nhập không cao. Được tuyên truyền và khi hiểu về BHXH, tôi cố gắng đóng 
để sau này được hưởng lương hưu, BHYT như cán bộ, công chức. Về già, tôi không phải sống 
phụ thuộc hoặc thành gánh nặng kinh tế của con cháu”. 

Hai cơ quan BHXH và Bưu điện đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, tuyên truyền 
với tần suất mỗi tháng từ 2 - 4 hội nghị ở các xã, phường, thị trấn. Bà Võ Thị Sự, Phó Giám 
đốc Bưu điện huyện Phù Mỹ, cho biết: “Từ tháng 1 đến tháng 8.2018, toàn huyện có 20 người 
tham gia BHXH tự nguyện, chủ yếu là những người đã đóng BHXH bắt buộc, nay tiếp tục 
tham gia cho đủ năm để được hưởng lương hưu. Nhưng từ tháng 9.2018 đến nay, có tới 332 
người tham gia BHXH tự nguyện và điểm đáng chú  ý - tất cả đều là lao động phổ thông, tự 
do. Sau khi tham gia các hội nghị, được giải thích cặn kẽ, nắm bắt được ý nghĩa thiết thực, 



tính ưu việt của BHXH tự nguyện, họ đăng ký nhiều hơn trước. Điển hình, sau hội nghị tổ 
chức ở xã Mỹ An vừa qua, có tới 36/40 người tham gia đóng BHXH tự nguyện”. 

Nhận thức được nâng lên, thấy được lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH tự nguyện là 
nguyên nhân chính khiến số lượng người đăng ký cao vọt lên. Tại một buổi tuyên truyền do 
Bưu điện tổ chức tại TP Quy Nhơn, anh Trần Hồ Khánh Duy (ở 121 Diên Hồng, TP Quy 
Nhơn) cho biết: “Trước kia, tôi cứ nghĩ một lao động tự do như tôi thì làm gì có chuyện được 
hưởng lương hưu. Nhưng bây giờ, tôi biết mình hoàn toàn có cơ hội đó. Tôi đã đăng ký cho 
mình và người thân đóng BHXH tự nguyện để an tâm khi già yếu”. 

Quy trình đăng ký BHXH tự nguyện nay đơn giản hơn trước. Người dân có thể trực tiếp đăng 
ký tham gia BHXH tự nguyện, 10 ngày sau cơ quan BHXH sẽ chuyển sổ BHXH cho bưu 
điện, nhân viên bưu điện phát đến tận nhà cho người tham gia. Khách hàng lựa chọn mức 
đóng theo tháng, quý, năm và đến điểm giao dịch bưu điện gần nhất để đóng tiền. Trường hợp 
không đi được, người dân chỉ cần gọi điện, nhân viên bưu điện sẽ đến tận nhà để thu tiền. Đặc 
biệt, từ ngày 1.1.2018, người tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng 
(30% phí đóng đối với người thuộc hộ nghèo; 25% phí đóng với người thuộc hộ cận nghèo; 
và 10% phí đóng với các trường hợp khác). 

Lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện thì đã rõ nhưng thực tế số người lao động tự do, người 
dân khu vực nông thôn tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp. Do đó, để chính sách này đến 
được với đông đảo nhân dân, có lẽ BHXH và Bưu điện tỉnh cần tuyên truyền sâu rộng và đưa 
ra nhiều giải pháp thiết thực hơn nữa. Người dân cần biết rõ BHXH tự nguyện là loại hình bảo 
hiểm có nhiều ưu việt trong việc giảm bớt khó khăn, giúp người tham gia bảo đảm thu nhập, 
ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động. Có thể nói đây là chỗ dựa tin cậy cho người lao động 
khi về già. 
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Cần chung tay xây dựng văn hóa an sinh 

Ngày 9/4, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH, do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu đã 
có buổi làm việc với BHXH Việt Nam về vấn đề cải cách chính sách BHXH; tinh gọn, 
hiện đại hoá bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ… 

Cùng tham dự buổi làm việc còn có ông Bùi Sỹ Lợi- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã 
hội của Quốc hội, ông Lê Quân- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, ông Chu Quang Hào- Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện, đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương 
và đại diện các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH. Tiếp và làm việc với đoàn, có Thứ trưởng, 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình 
Khương, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; cùng đại diện các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam. 

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc 

Báo cáo với đoàn, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, thời gian qua, ngành BHXH 
đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo đầy đủ, kịp 
thời quyền lợi cho người thụ hưởng… Tính đến hết năm 2018, toàn quốc có 14,724 triệu 
người tham gia BHXH, đạt 100,7% kế hoạch được giao, chiếm 30,4% lực lượng lao động 
trong độ tuổi; 12,68 triệu người tham gia BH thất nghiệp, đạt 101,1% kế hoạch; 83,515 triệu 
người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 88,5% dân số, vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng 
Chính phủ giao. Tổng số thu được 332.006 tỉ đồng, vượt 1.432 tỉ đồng và đạt 100,4% kế 
hoạch. Số nợ giảm còn 5.715 tỉ đồng, bằng 1,7% so với số phải thu. Đến hết quý I/2019, tăng 
lên 14,795 triệu người tham gia BHXH; 12,78 triệu người tham gia BH thất nghiệp và 83,6 
triệu người tham gia BHYT… 

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, trong năm 2018, công tác cải cách TTHC và 
ứng dụng CNTT của Ngành đã được Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, 
Tổ công tác của Thủ tưởng Chính phủ và Đoàn giám sát của HĐQL BHXH Việt Nam đánh 
giá cao, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của DN và người dân. Tại “Báo cáo Chỉ số sẵn sàng 
phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2018”, BHXH Việt Nam giữ vững vị trí thứ 
2 trong Bảng xếp hạng chung khối các bộ, ngành có dịch vụ công. Những tháng đầu năm 
2019, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng mới trong lĩnh vực này, 
như: Hệ thống tra cứu đóng, hưởng BHXH, BHYT; hệ thống trả lời tự động... 



 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi phát biểu tại buổi làm việc 

“Tuy nhiên, tỉ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng; tình trạng trốn, nợ BHXH, BHYT 
vẫn còn phổ biến. Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chậm, đặc biệt là BHXH tự 
nguyện. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BH thất nghiệp còn xảy ra ở nhiều đơn vị. 
Số DN phá sản, ngừng hoạt động, có chủ bỏ trốn có chiều hướng tăng; trong khi vẫn chưa có 
hướng dẫn xử lý nợ BHXH, BHYT trong những DN này…”- Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh. 

Ông Phạm Trường Giang- Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH) cũng khẳng định, BHXH 
Việt Nam đã làm rất tốt công tác cải cách TTHC và ứng dụng CNTT, giúp cho việc quản lý, 
thực hiện nhiệm vụ của Ngành ngày càng hiệu quả. Tuy nhiên, theo ông Giang, ngành BHXH 
vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là liên quan tới mục tiêu tăng diện bao phủ 
BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; cũng như trong chi trả các chế độ. Vì vậy, ông Giang đề 
nghị cần nghiên cứu chức năng thanh tra chi trả chế độ BHXH, BHYT cho ngành BHXH; 
hoặc xây dựng hệ thống kiểm soát, giám sát việc chi trả các chế độ...  

Đồng quan điểm, ông Bùi Sỹ Lợi- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội 
khẳng định: 10 năm qua, đặc biệt là 5 năm trở lại đây, BHXH Việt Nam đã có bước tiến dài, 
với nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, 
công tác cải cách TTHC và ứng dụng CNTT luôn đi trước đón đầu, hoàn thiện được CSDL 
quốc gia về BHXH, BHYT, tạo nền tảng đảm bảo ASXH đất nước. Tuy nhiên, nhận thức của 
người dân về chính sách ASXH chưa cao; các chính sách BHXH, BHYT được thiết kế chưa 
thực sự hấp dẫn người dân, NLĐ. Vì vậy, theo ông Lợi, ngành BHXH cần tiếp tục hoàn thiện 
tổ chức bộ máy, tăng hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chia sẻ, BHXH là mô hình đặc 
biệt không giống cơ quan, đơn vị nào. Theo đó, công việc mà Ngành đang thực hiện vừa 
mang chức năng quản lý nhà nước (giám định BHYT, xây dựng chiến lược, thanh tra chuyên 
ngành đóng BHXH); vừa mang chức năng giống đơn vị sự nghiệp (trực tiếp thu, chi trả). Hiện 
nay, Bưu điện được giao chi trả, nhưng ngành BHXH vẫn phải làm mẫu biểu để đưa tiền đến 
tận tay người hưởng chế độ. “Chức năng đầu tư quỹ cũng là mảng lớn. Nếu ở các nước, mảng 
này sôi động, thì ở Việt Nam vấn đề đầu tư quỹ an toàn là số 1”- Tổng Giám đốc khẳng định. 

Cũng theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, chính vì tính chất đặc thù, nên một số vướng 
mắc trong chính sách khiến Ngành khó thực hiện. Đơn cử, vấn đề xử lý nợ BHXH trong các 
DN phá sản, có chủ bỏ trốn... nếu không giải quyết được sẽ kéo theo rất nhiều hệ luỵ, ảnh 
hưởng đến cuộc sống NLĐ. Bên cạnh đó, ngành BHXH cũng gặp khó khăn trong mở rộng đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện… “Trong năm 2019, BHXH Việt Nam 
phấn đấu liên thông tất cả các phần mềm. Riêng cải cách bộ máy, Ngành sẽ thực hiện thận 
trọng, vì liên quan đến người dân. BHXH Việt Nam mong muốn Bộ trưởng quan tâm đến việc 



hoàn thiện quy định chức năng thanh tra chi BHXH, để tới đây sẽ làm tốt nhiệm vụ được 
giao”- Tổng Giám đốc nhấn mạnh. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ghi nhận và 
đánh giá cao những thành tựu ngành BHXH đã đạt được, nhất là trong lĩnh vực cải cách 
TTHC và ứng dụng CNTT để mang lại sự hài lòng cho người tham gia; đồng thời chia sẻ về 
những khó khăn, thách thức mà ngành BHXH gặp phải. “Những khó khăn, thách thức đó, Bộ 
LĐ-TB&XH sẽ sát cánh, đồng hành cùng BHXH Việt Nam tháo gỡ, giải quyết, vì mục tiêu 
chung đảm bảo quyền lợi của người dân, NLĐ”- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định. 

 

Đoàn công tác thăm Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT ngành BHXH 

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thời gian tới, BHXH Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH 
cần bám sát tinh thần Nghị quyết 28 để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trong đó, đặc 
biệt quan tâm 3 vấn đề: Thứ nhất, cần đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức của nhân 
dân, NLĐ về chính sách BHXH, BHYT, phải tạo nên “văn hoá an sinh” để người dân thấy 
được lợi ích sát sườn của chính sách này, từ đó tự giác tham gia. Thứ hai, hai ngành phải tăng 
cường phối hợp trong việc góp ý, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách BHXH, BHYT hấp 
dẫn hơn; xử lý, giải quyết ngay những vấn đề đang tồn tại như tình trạng trốn đóng, nợ đọng 
BHXH, BHYT. Thứ ba, hai ngành cần xây dựng hệ thống theo hướng hiện đại, tinh gọn, 
chuyên nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 28, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo; 
đồng thời tăng cường kết nối dữ liệu giữa hai ngành trong giải quyết chế độ cho người tham 
gia BHXH, BH thất nghiệp. 

“BHXH đi đầu ứng dụng CNTT trong giải quyết các lĩnh vực của Ngành. Song hiện chưa kết 
nối dữ liệu giữa cơ quan BHXH với các Trung tâm DVVL. Do vậy, Vụ BHXH và Cục Việc 
làm cùng một số đơn vị của Bộ phải bàn cách xử lý vấn đề này vì lợi ích chung. Trong tháng 
5 tới- trước khi diễn ra kỳ họp Quốc hội, tôi sẽ chủ trì 2 hội nghị toàn quốc về phát triển 
BHXH tự nguyện để chứng minh chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng được đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện”- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định. 

V.Thu 
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Hoàng Mai: Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết: Trong quý 1/2019, 
BHXH quận đã phối hợp với Bưu điện Trung tâm 6 và các phòng, ban, đơn vị trên địa 
bàn quận tổ chức 4 hội nghị tập huấn và tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm y 
tế (BHYT) thu hút hơn 800 người tham gia. 

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tới người tham gia, từ đầu năm 
2019, BHXH quận Hoàng Mai đã xây dựng các nội dung thông tin, truyền thông gắn với các 
chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị theo từng tháng, quý nhằm đạt hiệu quả và 
sát với tình hình thực tế tại địa phương. 

 

Tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tới người dân 

Cụ thể, trong quý 1/2019, BHXH quận đã tham mưu cho UBND quận ban hành 4 văn bản chỉ 
đạo về công tác BHXH, BHYT và phối hợp với Bưu điện Trung tâm 6, Phòng Văn hóa thông 
tin quận, Phòng Tư pháp quận, Chi cục thuế quận, UBND các phường Tân Mai và Vĩnh Hưng 
tổ chức 4 hội nghị tập huấn và tuyên truyền về BHXH, BHYT với hơn 800 người tham gia. 
BHXH quận phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin phát thanh tuyên truyền về BHXH, 
BHYT trên loa phường theo định kỳ tại 14 phường trên địa bàn với thời lượng phát thanh 3 
lần/tuần. 

BHXH quận thực hiện tuyên truyền trực quan và đã phát hơn 6.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền 
về BHXH, BHYT, về chế tài xử lý hình sự đối với các vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT 
trong các hội nghị tuyên truyền, phát cho khách đến cơ quan BHXH quận giao dịch, chuyển 
tờ rơi tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các đại lý thu trên địa bàn. 
Thực hiện công khai danh sách các đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên trên Cổng Thông tin điện tử 
của quận. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, BHXH quận Hoàng Mai cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác 
thông tin, truyền thông; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các phòng, ban, ngành thuộc quận 
trong công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 



nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trên địa bàn về sự cần thiết cũng như những 
lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. 



 

Nguồn: Pháp luật Plus            

Ngày đăng: 09/04/2019 
Mục: Tin tức     

Theo dõi sát sao, đôn đốc hằng ngày tiến độ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Đó là một trong những chỉ đạo của lãnh đạo BHXH Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến về 
công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 4/2019 do BHXH 
Việt Nam tổ chức vừa qua. 

Quý I/2019, tổng số thu đạt 79,3 nghìn tỷ đồng 

Báo cáo tại hội nghị, ông Đinh Duy Hùng - Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, 
tính đến ngày 31/3/2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cả nước là 79,3 
nghìn tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch giao. Trong đó, có 5 địa phương đạt chỉ tiêu phấn đấu 
giảm nợ quý I là: Hải Dương, Hòa Bình, Đồng Tháp, Hậu Giang, Lạng Sơn. Tuy nhiên, còn 
một số địa phương có tỷ lệ nợ cao so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ quý I như: Gia Lai, Quảng 
Bình, Quảng Ngãi, Thái Bình, Đắk Nông. 

Theo đó, để hỗ trợ các địa phương tăng thu, giảm nợ, ông Đinh Duy Hùng cho biết, BHXH 
Việt Nam đang tích cực triển khai một số hoạt động hỗ trợ, trong đó có việc ban hành Công 
văn số 34/BHXH-BT về việc khai thác sử dụng chức năng tự động thanh tra chuyên ngành 
đóng đột xuất trên phần mềm TST. Kết quả, trong 3 tháng đầu năm 2019, toàn quốc đã có 
14.166 đơn vị thuộc diện thanh tra đột xuất với tổng số tiền nợ là 5,6 nghìn tỷ đồng. 

 

Ông Trần Đình Liệu – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát 
biểu tại Hội nghị trực tuyến. 

Tuy nhiên, thời gian tới, giải pháp thúc đẩy công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cần 
sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố và sự chủ động, tích 
cực của cán bộ thu, quản lý nợ BHXH, BHYT. Tập trung thanh tra, kể cả thanh tra đột xuất 
tất cả các đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên theo quy định. 

Trong đó, các đợt thanh tra phải có quyết định xử lý và gửi kết quả xử lý đến cơ quan chức 
năng (Công an, Toà án, Viện Kiểm sát, Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh…) để làm 



căn cứ xử lý hình sự sau này. Đồng thời, giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ đến từng cá nhân 
chuyên quản. Hàng tháng, hàng quý đánh giá tỷ lệ giảm nợ để xếp loại lao động và xét khen 
thưởng kịp thời, đồng thời tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trong công tác giảm nợ. 

“Việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc đẩy mạnh tiến độ thu phải được quan tâm từng ngày, không 
còn là từng tháng, từng quý. Với các đơn vị, cần đôn đốc đóng đúng hàng tháng, không để nợ 
BHXH, BHYT và BH thất nghiệp sang tháng tiếp theo”, Phó Trưởng ban Thu Đinh Duy 
Hùng nhấn mạnh. 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển BHXH tự nguyện 

Theo số liệu thống kê, tính hết ngày 31/3/2019, cả nước có 14,3 triệu người tham gia BHXH 
bắt buộc, đạt 14,35% kế hoạch giao. Một số tỉnh, thành phố có số người tham gia BHXH bắt 
buộc tăng so với cùng kỳ 2018 như: Hà Nội (tăng 25.072 người); Ninh Bình (tăng 1.351 
người); Vĩnh Long (tăng 932 người); Kiên Giang (tăng 729 người); Đồng Tháp (tăng 689 
người). 

Cũng trong quý I/2019, cả nước có 306 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 62,3% kế 
hoạch giao; tăng 35 nghìn người so với cùng kỳ năm 2018. Một số tỉnh, thành phố phát triển 
nhiều đối tượng tham gia BHXH tự nguyện so với năm 2018 như: Sóc Trăng (tăng 1.247 
người), Hưng Yên (tăng 992 người), Bến Tre (tăng 622 người). 

Ông Đinh Duy Hùng cho biết, một trong những phương thức hiệu quả đang triển khai là khai 
thác dữ liệu từ cơ quan Thuế cung cấp để mở rộng người tham gia BHXH bắt buộc và thông 
qua hội nghị trực tiếp của Bưu điện để mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện. Báo cáo 
của Bưu điện cho thấy, từ tháng 01 đến hết tháng 3/2019, toàn quốc đã tổ chức được 1.780 hội 
nghị. 

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị, thời gian tới, Bưu điện các tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với 
BHXH tỉnh tập trung tổ chức hội nghị tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/2019. Các tỉnh trong quý I 
có số hội nghị thấp (dưới 15% so với kế hoạch cả năm), trong quý II phải đẩy nhanh tiến độ, 
phấn đấu đến hết Quý II tổ chức được 60% số hội nghị và phát triển 60% đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện theo kế hoạch được giao. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu biểu dương 
tinh thần phối hợp của Bưu điện Việt Nam trong công tác phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện. Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo, để đạt kết quả tốt, ngoài giao chỉ tiêu số hội 
nghị tổ chức, Bưu điện cần nghiệm thu số lượng, chất lượng hội nghị thông qua kết quả số 
người đăng ký tham gia. Bên cạnh phát triển đối tượng, ngành Bưu điện và BHXH phải tích 
cực theo dõi, quản lý, thông báo, đôn đốc đối tượng trước mỗi kỳ đóng BHXH tự nguyện để 
đảm bảo đối tượng tiếp tục tham gia. 

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chỉ đạo, Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ, Vụ Thanh 
tra - Kiểm tra phối hợp với Trung tâm CNTT tiến hành rà soát để cập nhật chính xác các chỉ 
tiêu, số liệu thu, phát triển đối tượng trên dữ liệu hệ thống phần mềm, từ đó phân tích nguyên 
nhân, đưa ra các giải pháp… phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành. 

Đối với BHXH các tỉnh, thành phố, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu, hàng tháng cần phối hợp 
chặt chẽ với Cục Thuế kiểm tra số doanh nghiệp chưa tham gia BHXH trên địa bàn, đề ra giải 
pháp thực hiện tốt nhiệm vụ. Giám đốc BHXH các địa phương lập kế hoạch làm việc cụ thể 
hàng tuần, hàng ngày, gắn việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị và cán bộ cấp dưới với nghiệm 
thu đánh giá kết quả thực hiện công việc. Đối với các Phó Giám đốc cần sát sao các lĩnh vực 
cá nhân phụ trách, từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất với Giám đốc triển khai hiệu quả nhiệm 
vụ của đơn vị. 
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