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Phấn đấu đến hết năm 2019 đạt 450.000 người tham gia BHXH tự nguyện 

Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm sau so với năm trước ít nhất 
bằng 50%. Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 
450.000 người. 

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
năm 2019. Mục tiêu kế hoạch tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm sau 
so với năm trước ít nhất bằng 50%. Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự 
nguyện đạt trên 450.000 người (tăng hơn 200.000 người so với năm 2018). 

Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra nhiệm vụ cụ thể như tăng cường sự 
phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về BHXH (Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-
TB&XH các địa phương) với cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam, 
BHXH các địa phương) trong việc chia sẻ dữ liệu về quản lý lao động, thống kê, rà soát số lao 
động làm việc tại các doanh nghiệp (DN) các hộ kinh doanh cá thể, người lao động (NLĐ) 
trong các làng nghề, lao động tự do... những đối tượng hiện đang có nguồn thu nhập ổn định 
mà không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự 
nguyện. 

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện, đa dạng 
hóa các hình thức, mở rộng về phạm vi đối tượng và phù hợp với tính chất đặc thù của từng 
nhóm đối tượng, vùng miền; trước mắt tập trung vào các đối tượng có điều kiện và khả năng 
tham gia, các đối tượng thuộc diện chính sách ưu tiên hỗ trợ tiền đóng từ ngân sách nhà nước. 

Tập huấn, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ 
thống đại lý thu BHXH; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, 
quản lý BHXH. 

Tổ chức đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 
1/1/2018 đối với người tham gia BHXH tự nguyện để từ đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện; nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các gói BHXH ngắn hạn linh 
hoạt đối với người tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời tiếp tục khuyến khích các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. 

Tiếp tục thực hiện cải thiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia 
và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện để tạo thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận tham 
gia và thụ hưởng các chế độ. Thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý, sơ kết 6 tháng và 
tổng kết cả năm trong quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để 
kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện. 

Bộ LĐ-TB&XH giao Vụ BHXH là đầu mối trong triển khai các hoạt động, nhiệm vụ thuộc 
trách nhiệm của Bộ. Cụ thể, chủ trì phối hợp BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam cụ thể hóa chi tiết các nội dung hoạt động để triển khai kế hoạch, trong đó xác định rõ 
các nội dung công việc và chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo từng 
tháng, quý, 6 tháng và cả năm; ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các địa phương trong việc 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về 
BHXH tự nguyện; tổ chức đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của 
nhà nước từ ngày 1/1/2018 đối với người tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức nghiên cứu, xây 
dựng và triển khai thí điểm các gói BHXH ngắn hạn linh hoạt đối với người tham gia BHXH 
tự nguyện. 



Chủ trì phối hợp với BHXH Việt Nam kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; tổ chức 
tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo định 
kỳ hang quý. Trong tháng 6/2019 sẽ tiến hành đánh giá sơ kết 6 tháng và trong tháng 12/2019 
sẽ tiến hành đánh giá tổng kết kết quả thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện 
tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện; tổ chức tập huấn, 
đào tạo kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác thu trong hệ thống đại 
lý thu BHXH; tổ chức hội nghị về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại 
TP. Hồ Chí Minh; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH 
và các cơ quan có liên quan để theo dõi, quản lý tốt đối tượng trên địa bàn địa phương; đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý BHXH; tiếp tục đổi 
mới, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo thuận lợi 
cho người tham gia BHXH tự nguyện; mở rộng và nâng cao chất lượng, tính hiệu quả của 
mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện; có cơ chế thù lao phù hợp đối với đại lý thu có kết 
quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chiếm tỉ trọng lớn; thường xuyên theo 
dõi, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Bộ LĐ-
TB&XH 
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Dân “ngại” làm thủ tục trực tuyến đường thủy 

Số hồ sơ giải quyết các dịch vụ công trực tuyến rất ít dù ngành Đường thủy triển khai 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên từ hai năm nay. 

 

Đơn vị, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy vẫn khá xa lạ với dịch vụ công trực 
tuyến 

Xa lạ với trực tuyến 

Ông Đỗ Minh Tiến, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Phương tiện và thuyền viên Cục 
ĐTNĐ Việt Nam thông tin, tất cả dịch vụ công trực tuyến liên quan đến phương tiện, thuyền 
viên đường thủy do cục này giải quyết đều đã đạt mức độ trực tuyến cấp độ 4, song thực tế rất 
ít hồ sơ được gửi, giải quyết trực tuyến. Chẳng hạn cơ chế tiếp nhận, đổi bằng thuyền viên đã 
được triển khai từ hơn hai năm qua, song đến nay mới có gần 200 hồ sơ được giải quyết trực 
tuyến, còn hàng nghìn hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

Trong lĩnh vực cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Campuchia cũng trong tình cảnh 
tương tự. Dù từ cuối năm 2015, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã triển khai tiếp nhận, cấp giấy phép 
trực tuyến qua internet, nhưng đến nay rất ít hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cục được 
gửi đến, giải quyết qua mạng. Không chỉ đơn vị, cá nhân có quy mô vận tải nhỏ lẻ mà doanh 
nghiệp có hàng chục phương tiện cũng không quen sử dụng phương thức nộp, nhận hồ sơ trực 
tuyến. 

“Đơn vị chúng tôi có hơn 10 phương tiện thủy vận tải hàng hóa qua biên giới Campuchia, 
thuộc diện Cục ĐTNĐ Việt Nam cấp phép. Khi giấy phép hết hạn, đơn vị phải gửi hồ sơ và 
nhận giấy phép qua đường bưu điện”, đại diện một doanh nghiệp chia sẻ tại hội nghị tiếp xúc 
doanh nghiệp đường thủy mới đây, đồng thời cho rằng, cần có sự cải tiến để thuận lợi hơn cho 
doanh nghiệp. 

“Điều chỉnh cấp phép vào, rời cảng bến qua tin nhắn điện thoại 

Từ nửa cuối năm 2016, 4 cảng vụ đường thủy trực thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam thí điểm cấp 
phép cho phương tiện thủy vào, rời cảng bến qua tin nhắn điện thoại. Với hình thức này, 
phương tiện trước khi vào cảng, bến chỉ cần nhắn tin cho cảng vụ để xin vào cảng bến, thay vì 
phải lên trụ sở cảng vụ để làm thủ tục. Đến nay, phương thức trực tuyến này đạt kết quả cao 
nhất (6 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 38.000 lượt tin nhắn, chiếm hơn 1/3 tổng số hồ sơ thủ tục 
hành chính). 



Ông Trần Sỹ Duy, Trưởng phòng Pháp chế Cục ĐTNĐ Việt Nam cho biết, ứng dụng trên chỉ 
có tác dụng tốt đối với các cảng, bến có mật độ phương tiện đông, vì vậy sắp tới sẽ tham mưu 
không áp dụng đại trà để tránh lãng phí. 

 
Thông tin về việc cấp phép trực tuyến, theo đại diện Phòng Vận tải - ATGT Cục ĐTNĐ Việt 
Nam, các dịch vụ cấp phép vận tải thủy thuộc thẩm quyền của Cục ĐTNĐ Việt Nam đều đã 
đạt trực tuyến mức 3-4, tuy vậy hầu hết hồ sơ đều được gửi đến và giải quyết qua đường bưu 
điện. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu 
văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và 
cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và 
nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

Mức độ 4 là gồm mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến. 
Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 
người sử dụng. 

“Từ đầu năm 2019 đến nay, hơn 160 hồ sơ xin cấp phép vận tải qua biên giới đều được gửi 
đến, trả qua đường bưu điện. Việc giải quyết thủ tục chỉ thông qua kiểm tra hồ sơ, giấy tờ 
được gửi đến mà không phải kiểm tra thực tế. Các doanh nghiệp vận tải đều ở phía Nam nên 
thời gian doanh nghiệp nhận được giấy phép khoảng vài ngày, chi phí gửi trả hồ sơ do cục chi 
trả”, đại diện Phòng Vận tải nói. 

Thiếu kinh phí nâng cấp phần mềm 

 

Ngành Đường thủy đã áp dụng kênh giải quyết dịch vụ công trực tuyến, nhưng thực tế phần 
lớn vẫn làm thủ tục trực tiếp 

Nhìn lại cách đây 2-3 năm, khi hơn 40 dịch vụ công của ngành ĐTNĐ lần lượt được công bố 
hoạt động theo cơ chế trực tuyến mức độ 3-4 khiến dư luận kỳ vọng về sự đổi mới trong quản 
lý, phục vụ doanh nghiệp, người dân. Tuy vậy, đến nay số lượng đơn vị, cá nhân sử dụng 
phương thức trực tuyến để gửi, nhận hồ sơ rất thấp, không phát huy hiệu quả. 

Khi được hỏi về nguyên nhân khiến tỷ lệ làm thủ tục cấp phép vận tải thủy trực tuyến đạt tỷ lệ 
thấp, đại diện Phòng Vận tải của Cục ĐTNĐ Việt Nam cho rằng “không có khó khăn gì”(?). 

Còn ông Đỗ Minh Tiến cho biết, một trong những nguyên nhân là do đa số người dân vẫn đến 
làm thủ tục trực tiếp do chưa hiểu hết tiện ích, không quen hoặc có tâm lý e ngại khi làm thủ 
tục trực tuyến qua mạng internet. 

“Khi đổi bằng thuyền viên, người dân dù thực hiện thủ tục, nộp hồ sơ trực tuyến xong vẫn 
phải trực tiếp đến nộp lại bằng gốc để đối chiếu và nộp lại. Vì vậy, nhiều người sẽ chọn cách 



trực tiếp làm thủ tục thay vì qua mạng trực tuyến”, ông Tiến ví dụ và nêu khó khăn do thiếu 
kinh phí đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện một số doanh nghiệp đường thủy cho 
biết, thực tế chỉ biết ngành ĐTNĐ đã công bố khai trương dịch vụ công trực tuyến các lĩnh 
vực đường thủy, còn chưa từng được dự tập huấn, hướng dẫn cách thức làm thủ tục qua môi 
trường mạng nên rất ngại thực hiện thử. 
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Ngành bảo hiểm xã hội quyết liệt tăng thu, giảm nợ 

6 tháng năm 2019, dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ bản 
đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019, trong đó, bao phủ bảo hiểm y 
tế (BHYT) đã lên tới 89,3% dân số, đạt 99,5% kế hoạch giao. 

Bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,3% dân số 

Số liệu báo cáo từ Ban Thu (BHXH Việt Nam) tại Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, 
BHYT, BH thất nghiệp tháng 7, tính đến ngày 30/6/2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp của cả nước là 171.71 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch giao; riêng số người tham gia 
BHYT là 84,746 triệu người, đạt 99,5% kế hoạch giao, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,3% 
dân số. 6 tháng đầu năm 2019, số người tham gia BHYT tăng 674.772 người, số còn phải phát 
triển 6 tháng cuối năm là 683.761 người. Trong đó, 5 tỉnh, thành phố đạt kết quả cao về số 
người tham gia BHYT như: Hà Nam, Bắc Giang, Nam Định, Quảng Trị, Quảng Ngãi. 

 

Ngành BHXH đang đẩy mạnh các giải pháp để phát triển người tham gia BHXH 

Bên cạnh đó, số người tham gia BHXH tự nguyện của cả nước là 405.695 người, đạt 82,7% 
kế hoạch giao, tăng hơn 42 nghìn người so với tháng 5/2019. Một số tỉnh, thành phố phát triển 
được nhiều đối tượng tham gia BHXH trong 6 tháng đầu năm 2019 như: Nghệ An, Thanh 
Hóa, Hải Dương, Sơn La, Hà Nội. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,483 triệu người, 
đạt 94,6% kế hoạch giao, tăng 37.293 người so với tháng 5/2019. Số người tham gia BHXH 
bắt buộc còn phải phát triển 6 tháng cuối năm 2019 là 819 nghìn người. 

Trước kết quả này, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam – ông Trần Đình Liệu - đánh giá cao 
sự nỗ lực của BHXH các tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng, đạt kết quả tốt trong tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc thu, thu nợ; phối hợp 
với bưu điện, UBND cấp xã lập danh sách và cập nhật biến động thành viên hộ gia đình. Tuy 
nhiên, theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, từ nay đến hết năm 2019, để hoàn thành các chỉ tiêu 
thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vẫn còn nhiều khó khăn. 

Ưu tiên mọi nguồn lực cho thanh tra nợ lớn về BHXH 

Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019, ông Trần Đình Liệu đề nghị 
BHXH các tỉnh, thành phố cần tăng tốc, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ 



BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phát triển đối tượng tham gia 
BHXH bắt buộc. 

Theo đó, để đảm bảo tiến độ thu, BHXH các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tài 
chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển tiền đóng BHYT cho đối tượng đúng 
thời hạn. Hàng tháng, bám sát các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham 
gia BHYT, cơ quan tài chính đôn đốc, phấn đấu thu đủ số tiền phát sinh trong tháng và số tiền 
còn phải thu của những tháng trước theo thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp. 

Ngoài ra, đến hết tháng 12/2019, toàn ngành phải hoàn thành việc rà soát đối với 100% doanh 
nghiệp trong dữ liệu cơ quan thuế cung cấp. Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố cần tiếp tục 
bám sát, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các phòng, BHXH cấp huyện và công chức, viên chức 
thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công đảm bảo đúng thời gian, đạt hiệu quả. Khen 
thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức khai thác, phát triển 
đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BH thất nghiệp. 

Từ nay đến hết tháng 10/2019, theo ông Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam mong muốn hệ 
thống Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh tập trung tổ chức hội nghị tuyên truyền, 
đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tiếp tục rà soát, giao chỉ tiêu bổ 
sung về phát triển đối tượng cho các đơn vị, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố khẩn trương bàn giao toàn bộ số 
sổ BHXH nhận từ cơ quan BHXH cho người lao động; phối hợp kịp thời với cơ quan BHXH 
để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. 

Đối với BHXH các địa phương, ngành Bưu điện và các đơn vị liên quan tập trung xây dựng 
kế hoạch, ưu tiên mọi nguồn lực, thời gian tăng cường thanh tra đột xuất đối với những đơn vị 
nợ từ 3 tháng trở lên, đặc biệt kiên quyết thanh tra 100% các đơn vị có số nợ lớn hoặc có nguy 
cơ nợ đọng. Thực hiện chuyển hồ sơ các đơn vị không thực hiện Quyết định thanh tra đến cơ 
quan công an, kiến nghị điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

BHXH Việt Nam đang yêu cầu toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên 
ngành, trong đó có thanh tra theo kế hoạch; thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn 
vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động; kiên quyết 
xử lý vi phạm hành chính đối với đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH 
thất nghiệp. 

 



 

Nguồn: Truyền hình Sóc Trăng       

Ngày đăng: 11/07/2019 
Mục: Tin tức  

https://www.youtube.com/watch?v=NyPU2TNBHIQ 

Hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính 

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các cơ quan nhà nước, xử lý 
giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, thuận tiện nhất và góp phần ngăn ngừa các hành vi 
tiêu cực, thời gian vừa qua tỉnh Sóc Trăng đã hiện thực hóa Quyết định số 45 ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

 


