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Đảm bảo mỗi người dân có một mã số BHXH 

Ngày 22/4, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam đã 
tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn sử dụng các phần mềm nghiệp vụ đáp ứng 
Quyết định 346/QĐ-BHXH. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đại diện các 
đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; cùng đại diện BHXH 
và Bưu điện tỉnh tại 20 điểm cầu địa phương. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết: Hiện nay, công tác rà 
soát, quản lý việc cấp mã số BHXH vẫn còn nảy sinh một số vấn đề bất cập, khó khăn, nhất là 
BHXH các địa phương đã phát hiện ra nhiều lỗi trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, Ban Thu 
cùng với Trung tâm CNTT cùng các vụ, ban chuyên môn đã trình Tổng Giám đốc ban hành 
quy chế cấp mã số BHXH. 

 

“Nếu chấp hành không nghiêm quy chế quản lý, cấp mã BHXH sẽ dẫn đến một người có 
nhiều mã, CSDL hộ gia đình không được cập nhật đầy đủ, chính xác. Vì vậy, hướng dẫn, quy 
định đã có, các tỉnh/thành phố cần tập trung thao tác xử lý sau khi Trung tâm CNTT hướng 
dẫn thực hiện”- Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh. 

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, Trung tâm CNTT phải phối hợp với Ban Thu 
sớm lên phương án cấp mã đơn vị SDLĐ như đối với cấp mã số BHXH để thống nhất trong 
quản lý. Theo đó, việc đồng nhất, lấy mã số thuế làm mã số BHXH phải sớm được hoàn thiện 
để tránh tình trạng trùng lặp mã số BHXH. “Có nhiều địa phương có những sáng kiến tốt, 
công cụ hỗ trợ sàng lọc đối chiếu như Tiền Giang, Lào Cai. Vì vậy, Trung tâm CNTT cần 
khuyến khích các đơn vị, cán bộ BHXH ở địa phương có công cụ hỗ trợ thì đưa vào sử dụng. 
Đơn vị nào có sáng kiến cải tiến, giảm bớt được việc làm thủ công, thì Trung tâm CNTT đề 
nghị BHXH Việt Nam khen thưởng kịp thời…”- Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh. 

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Nguyên Bồng- Giám đốc Trung tâm CNTT cho biết, trước đây, 
việc cấp mã số BHXH được thực hiện theo nhiều cách. Còn hiện nay, theo quy trình, phải 
đảm bảo chính xác, mỗi người có một mã riêng duy nhất. Theo đó, sơ đồ cấp mã số gồm 2 
phần, trong đó đầu tiên phải thao tác tìm kiếm hộ gia đình theo nhiều tiêu chí; sau đó cập nhật 
thông tin cá nhân, tìm kiếm theo các bộ tiêu chí thông tin định danh (họ tên, ngày sinh, nơi 
cấp giấy khai sinh). 



Dẫn thực tế trước đây, khi triển khai Mẫu DK01-DC có phát sinh 2 người con sinh đôi cùng 
ngày tháng năm sinh sẽ phát sinh trùng bộ tiêu chí định danh bắt buộc, nên phải gửi lên Trung 
tâm CNTT để rà soát lại, ông Bồng cho rằng, quy trình này cũng có điểm khác là toàn bộ thao 
tác kiểm tra của cán bộ nhập liệu được ghi lại trong blook. Đồng thời, Trung tâm sẽ ghi lại và 
theo dõi xem các địa phương có kiểm tra hay không, kiểm tra những gì, hệ thống trả ra những 
gì?... “Toàn bộ hệ thống được lưu tại máy tính của các thành viên Tổ kiểm soát, để biết được 
ai đã tìm kiếm đủ các bước theo quy chế không; từ đó Trung tâm CNTT thống kê các bước 
tìm kiếm và đề xuất khen thưởng, kỷ luật theo quy chế”- ông Bồng giải thích. 

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm CNTT và Công ty TecaPro đã hướng dẫn các địa phương sử 
dụng phần mềm theo Quyết định 346. Đặc biệt, theo quy trình này, việc cấp mã số BHXH cho 
người tham gia BHXH, BHYT được quy định cụ thể. Nếu người được tìm kiếm không trùng 
khớp với bộ thông tin định danh (sai 1 trong số các thông tin định danh), thì tiến hành xác 
minh lại. Việc xác minh có thể thông qua UBND cấp xã hoặc đơn vị SDLĐ. 

Nếu không tồn tại người được tìm kiếm hoặc không xác định đúng người trong hộ gia đình, 
thì cán bộ nhập liệu chuyển sang thực hiện tìm kiếm theo người tham gia khác hộ gia đình. 
Việc tìm kiếm người tham gia khác hộ gia đình, cần theo các thao tác như: Tìm kiếm theo bộ 
thông tin định danh trên toàn quốc; tìm kiếm theo chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước 
công dân trên toàn quốc; tìm kiếm theo mã tỉnh khai sinh, họ và tên, năm sinh trên toàn quốc; 
tìm kiếm theo họ và tên, năm sinh trên mã tỉnh hoặc hộ khẩu trên toàn quốc. 

Sau khi tìm kiếm, nếu trường hợp tìm thấy người trùng bộ thông tin định danh mà xác minh là 
một người, thì không thực hiện cấp mã số BHXH. Còn nếu xác minh là hai người khác nhau, 
thì cán bộ nhập liệu cần bổ sung thông tin, chuyển về Trung tâm CNTT để cấp mã số BHXH. 
Trường hợp tìm thấy và xác minh đúng người tham gia, nhưng không trùng khớp bộ thông tin 
định danh (sai 1 trong số các thông tin định danh) và chưa đồng bộ với thông tin trên phần 
mềm TST, thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo Mẫu 01-BD hoặc Mẫu TK1-TS. 
Trường hợp đã đồng bộ với phần mềm TST, thì chuyển trả hồ sơ cho UBND xã hoặc đơn vị 
SDLĐ để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham 
gia. Trường hợp không tìm thấy, cán bộ nhập liệu cập nhật thông tin người tham gia chuyển 
đề nghị Tổ kiểm soát duyệt cấp mã số BHXH. 

Vũ Thu 
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CÔNG ĐOÀN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM: Cố gắng giảm tai nạn lao 
động trong công nhân lao động 

 

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng LĐLĐVN, CĐ Thông tin và Truyền thông Việt 
Nam ấn nút phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh LĐ năm 2019. 
Ảnh: H.A 

Ngày 20.4, tại Cty chuyển phát nhanh bưu điện chi nhánh miền Bắc (xã Kim Chung, 
Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (CĐ TTTT VN) đã 
tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng Hành động về an toàn vệ sinh LĐ” 
năm 2019. 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm; Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên 
giáo Tổng LĐLĐVN Lê Cao Thắng; Chủ tịch CĐ TTTT VN Chu Văn Bình và hơn 400 
CBCNV ngành TTTT tham dự. 

Được biết việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ ở các DN trong ngành đã có sự chuyển biến 
rõ nét trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách ATVSLĐ và các chế độ khác có liên quan 
đến bảo hộ LĐ cho NLĐ; người sử dụng LĐ, NLĐ có ý thức hơn trong việc chấp hành đúng 
pháp luật về ATVSLĐ và PCCN. Theo báo cáo tình hình công tác ATVSLĐ, năm 2018 là 
năm đầu tiên sau nhiều năm trong ngành TTTT không để xảy ra tai nạn LĐ chết người… 

Tại buổi lễ, Chủ tịch CĐ TTTT VN Chu Văn Bình đã phát động thực hiện “Tháng Công 
nhân” với chủ đề “Mỗi CĐCS - Một lợi ích đoàn viên” và “Tháng Hành động về ATVSLĐ” 
với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”. 
Theo đó, từ nay và trong tháng 5.2019, các cấp CĐ chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, 
phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai các hoạt động cụ thể, rà soát TƯLĐTT và đề 
xuất nội dung thương lượng, ký kết những điều khoản về quyền lợi và phúc lợi tốt hơn cho 
NLĐ; tổ chức đối thoại, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về LĐ; tiếp tục 
triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên, mỗi CĐCS chủ động lựa chọn, đề xuất tổ chức 
một hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và NLĐ, tổ chức thăm hỏi, tặng “Mái ấm CĐ” 
cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp… Trong Tháng 
Hành động về ATVSLĐ diễn ra từ ngày 1-31.5, mạng lưới ATVS viên giúp CĐ các cấp và 



lãnh đạo DN kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ kỹ thuật, CNLĐ tuân thủ các quy trình, kỹ 
thuật an toàn... 

Tại buổi lễ, 2 đơn vị của CĐ TTTT VN được nhận Cờ thi đua, bằng khen Xanh Sạch Đẹp của 
Tổng LĐLĐVN. 
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Hiệu quả từ những buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện 

Qua các buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện do BHXH quận, huyện ở TPHCM phối hợp với 
Bưu điện và các đơn vị liên quan tổ chức, người dân đã hiểu hơn về chính sách, quyền lợi mà 
mình được hưởng. Nhiều người đã nhanh chóng đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay sau 
khi được nghe tư vấn tại hội nghị. 

Đơn cử tại quận 9 (TPHCM), mô hình hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện do 3 bên 
(BHXH - Bưu điện - chính quyền địa phương) phối hợp tổ chức, đã phát huy hiệu quả đáng kể khi 
tính đến hết tháng 3.2019, với có 9 hội nghị được tổ chức, thu hút hàng trăm người ở đủ mọi thành 
phần tham dự và có 66 người dân đăng ký tham gia ngay tại hội nghị. 

Mới đây, vào tối 10.4, tại trụ sở khu phố 5 thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, BHXH quận 9 cùng với 
Bưu điện Trung tâm Thủ Đức, lãnh đạo phường đã tổ chức lễ trao sổ BHXH tự nguyện cho 12 người 
mới đăng ký tham gia. Đây là 12 người dân ở sinh sống ở khu phố 1, những người đã quyết định 
tham gia BHXH tự nguyện sau khi nghe tuyên truyền BHXH tự nguyện hôm 22.3. Buổi tuyên 
truyền hôm 22.3 có 50 người dân tham gia ở đủ mọi ngành nghề, sau buổi tuyên truyền, có 12 người 
quyết định tham gia BHXH tự nguyện. Nhiều người vốn là công nhân nhưng do sức khỏe, điều kiện 
gia đình nên nghỉ việc, sau đó không xin được việc làm mới dù chưa đủ số năm đóng BHXH bắt 
buộc; Hoặc có chồng đi làm, muốn vợ cũng được nhận lương hưu nên tham gia luôn cho vợ… 

Sau lễ trao sổ, nhân viên Bưu điện đã trình bày chi tiết hình thức tham gia BHXH tự nguyện thật đơn 
giản, mức đóng- mức hưởng được hướng dẫn rõ ràng. Ngoài ra, còn nêu bật những quyền lợi đính 
kèm ngoài tiền hưu khi tham gia BHXH tự nguyện như người hưởng lương hưu được Quỹ BHXH 
cấp thẻ bảo hiểm y tế, được hưởng 95% chi phí khi đi khám chữa bệnh, trong khi nếu tham gia bảo 
hiểm y tế tự nguyện thì chỉ được hưởng 80%. Khi qua đời, thân nhân của họ được mai táng phí bằng 
10 tháng lương cơ sở. Ngoài ra, người lao động đóng BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm trở lên khi mất 
đi thì thân nhân sẽ được hưởng mai táng phí và tuất một lần… Đặc biệt, được Nhà nước hỗ trợ kinh 
phí đóng từ 10% đến 30% tùy đối tượng 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam  

Ngày đăng: 22/04/2019 
Mục: Tin tức 

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan công quyền 2019 

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính năm 2019, với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ 
của nền hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức; góp phần cải thiện chất lượng 
cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển kinh tế 
- xã hội của Chính phủ. 

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam, 
Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các cơ quan 
thông tin, truyền thông và các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Công 
bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội 
dung, tiêu chí đánh giá, mẫu phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019; Xây 
dựng tài liệu hướng dẫn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019. Cùng với đó, sẽ 
tiến hành điều tra xã hội học; tổng hợp, phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo và tổ chức công 
bố Chỉ số hài lòng năm 2019. 

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin, truyền thông phối hợp 
chặt chẽ trong việc thông tin, tuyên truyền về Chỉ số hài lòng năm 2018 và việc triển khai đo 
lường sự hài lòng năm 2019 nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức. Từ việc đi kiểm này, góp phần nâng cao trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ triển 
khai đo lường đảm bảo kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính phản ánh sát thực 
tiễn chất lượng cung ứng dịch vụ công, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ 
chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của ngành, lĩnh vực. 

Trên cơ sở Chỉ số hài lòng năm 2018, các bộ, ngành, địa phương xác định, thực hiện các giải 
pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính vừa đảm bảo đúng pháp luật, 
vừa dễ dàng, nhanh chóng cho người dân, tổ chức. Giám sát, kiểm tra, đánh giá, xử lý 
nghiêm, kịp thời việc thực hiện quy định thủ tục hành chính trong giải quyết công việc, cung 
ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc tiếp nhận, 
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Một cửa. 
Định kỳ đánh giá kết quả sử dụng Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong báo cáo cải 
cách hành chính gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
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