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Hiệu quả từ việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích 

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong thực 
hiện các thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh thực hiện Quyết định 
số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 
45) về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích. Qua thời gian thực hiện cho thấy đã và đang đem lại kết quả tích cực. 

Ngay sau khi Quyết định số 45 ra đời, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương 
nhanh chóng phối hợp triển khai thực hiện. Tháng 10-2017, UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa 
thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 
45. Đó là cơ sở pháp lý quan trọng để các sở, ban ngành và địa phương, đặc biệt là Bưu điện 
tỉnh tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua đường bưu chính công 
ích. 

Đồng chí Nguyễn Văn Ít - Giám đốc Bưu điện tỉnh khẳng định, thông qua thực hiện Quyết 
định số 45 của Thủ tướng Chính phủ, Bưu điện tỉnh từng bước trở thành cầu nối của các cơ 
quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức và 
doanh nghiệp. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu 
chính không chỉ giảm chi phí, thời gian đi lại, tạo sự tiện lợi, thoải mái cho người dân, doanh 
nghiệp mà còn giúp rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả hồ sơ, giảm được tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC, góp phần nâng 
cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Nếu như trước đây, cần làm TTHC thì người dân phải 
trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước nhưng bây giờ chỉ cần đến điểm bưu điện văn hóa 
gần nhất để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà. 

 

UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận và trả kết quả hồ 
sơ qua đường bưu chính công ích. Ảnh: H. Lan 

Hiện nay, tổng số danh mục TTHC có thể tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích là 1.401 thủ tục, trong đó các sở, ngành tỉnh là 900 thủ tục; các huyện, thị xã, 
thành phố là 501 thủ tục. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo tinh thần Quyết định số 
45, Bưu điện tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa, nâng cấp các bưu điện văn hóa xã. Hiện 



Bưu điện tỉnh có mạng lưới bưu cục rộng lớn với tổng số lượng bưu cục cấp 1, 2, 3 và bưu 
điện văn hóa xã là 81 điểm (trong đó bưu cục cấp 1 có 1 điểm; 10 bưu cục cấp 2; 19 bưu cục 
cấp 3 và 51 bưu điện văn hóa xã), đảm bảo yêu cầu phục vụ tất cả các đối tượng trên địa bàn 
toàn tỉnh. 

Bưu điện tỉnh đã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC với các sở, 
ban ngành, các địa phương trong toàn tỉnh như: Triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển 
trả giấy phép lái xe, hồ sơ bảo hiểm xã hội, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, đăng ký xe, kết 
quả cấp phiếu lý lịch tư pháp, lý lịch trực tuyến… 100% hồ sơ. Hồ sơ TTHC được phát đến 
địa chỉ nhận trong tình trạng nguyên vẹn, không suy chuyển, hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội 
dung bên trong. 

Chính sự tiện ích, an toàn, nhanh chóng mà việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan hành chính nhà nước 
cũng như các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong 7 tháng đầu năm 2019, Bưu điện tỉnh 
đã tiếp nhận và trả kết quả 108.500 hồ sơ qua đường bưu chính công ích (trong đó có tiếp 
nhận 12.234 hồ sơ), khá cao so với cùng kỳ. 

Đây là kết quả khả quan, tuy nhiên nếu so với tổng số hồ sơ mà người dân trực tiếp nộp và 
nhận kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước thì TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính 
công ích chỉ chiếm từ 12% đến 13%; riêng đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa 
tới 1%. Nguyên nhân là do người dân vẫn còn thói quen đến trực tiếp các cơ quan giải quyết 
TTHC để thực hiện cho yên tâm, tâm lý còn e ngại vấn đề an toàn thông tin khi thực hiện giải 
quyết TTHC qua đường bưu điện, sợ mất, thất lạc hồ sơ, giấy tờ… Bên cạnh đó, công tác 
tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích chưa được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ nên nhiều tổ chức, cá nhân chưa biết hoặc chưa 
hiểu rõ về việc cung ứng dịch vụ này. Địa giới hành chính phần nào cũng ảnh hưởng đến việc 
tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua đường bưu chính. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Ít, để tiếp tục nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua 
đường bưu chính công ích, bên cạnh công tác phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy 
mạnh công tác truyền thông về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 
công ích, trong đó, tập trung xây dựng các nội dung truyền thông, chuyên đề truyền thông về 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến, đơn vị còn tuyên truyền cách 
thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và các hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện. 

Có thể khẳng định, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích bước đầu tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần chuẩn hóa 
các TTHC, đẩy nhanh cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4; tăng hiệu quả trong hoạt động của 
các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. 
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BHXH Việt Nam hoàn thiện dự thảo Đề án uỷ thác thu BHXH, BHYT 

Với mục tiêu tăng trưởng bền vững số người tham gia, số thu các quỹ và đảm bảo quyền 
lợi của người tham gia BHXH, BHYT, ngành BHXH chủ động xây dựng các văn bản 
quản lý, quyết liệt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ 
với các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, khai thác đối tượng 
tham gia và đôn đốc thu, nộp BHXH, BHYT. 

BHXH Việt Nam mới đây đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Đề án ủy 
thác thu BHXH, BHYT. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Trần Đình Liệu cho biết công 
tác thu BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH. Với mục 
tiêu tăng trưởng bền vững số người tham gia, số thu các quỹ và đảm bảo quyền lợi của người 
tham gia BHXH, BHYT, ngành BHXH chủ động xây dựng các văn bản quản lý, quyết liệt cải 
cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các 
cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, khai thác đối tượng tham gia và đôn đốc thu, nộp BHXH, 
BHYT. 

Phó tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu 
còn có một số vấn đề cần được khắc phục. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành BHXH đang tích 
cực đổi mới, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu 
quả tổ chức thực hiện chính sách… thì việc nghiên cứu, triển khai “Đề án uỷ thác thu BHXH, 
BHYT” hết sức cần thiết và cấp bách. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng mà BHXH Việt Nam 
đã được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện tại Nghị quyết số 125/NQ-CP. 

Ủy thác thu nhằm đổi mới mô hình, phương thức tổ chức thu BHXH, BHYT sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực nhà nước, huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp công ích trong 
thực hiện nhiệm vụ thu BHXH, BHYT. Đồng thời, góp phần mở rộng bền vững diện bao phủ, 
đảm bảo nguồn tài chính các quỹ BHXH, BHYT theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước. 

Tổ chức nhận ủy thác phải là những đơn vị, doanh nghiệp dịch vụ công, đáp ứng các tiêu 
chuẩn, điều kiện: Có trụ sở hoạt động đến tận phường, xã, thị trấn; có nhân lực rộng khắp trên 
cả nước; hiểu biết cơ bản về chính sách BHXH, BHYT; có kinh nghiệm về nhận ủy thác; có 
cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin… 

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành và các đơn vị liên quan đã cơ bản nhất trí với nội dung 
dự thảo Đề án uỷ thác thu BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, một số vấn đề cũng được các đại biểu 
tích cực thảo luận nhằm hoàn thiện dự thảo Đề án như: Thiết kế vấn đề ủy thác thu dưới dạng 
Báo cáo hay Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ? Thực hiện ủy thác thu theo nhóm đối 
tượng, hay theo quy trình… 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Cường - Phó Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội) cho rằng, vấn đề ủy thác thu BHXH, BHYT được thiết kế dưới dạng Đề án sẽ 
đủ “tầm” để xác định rõ trách nhiệm, công việc cụ thể của các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, 
BHXH Việt Nam cần chủ trì để xây dựng báo cáo đầy đủ về nội dung này trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án. Mặt khác, theo ông Cường, tiến hành ủy thác thu theo nhóm đối 
tượng nhưng chỉ ủy thác ở từng công đoạn sao cho phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể để 
đạt hiệu quả cao nhất. 



Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho hay, việc huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh 
nghiệp công ích trong thực hiện các nhiệm vụ thu BHXH, BHYT là một xu hướng hiện đại để 
ngành BHXH tập trung vào các nhiệm vụ khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực 
hiện chính sách. Song vấn đề ủy thác thu không nên áp dụng đồng loạt cho tất cả các nhóm 
đối tượng vì mỗi nhóm đối tượng có đặc thù khác nhau. 

Đánh giá cao dự thảo Đề án, bà Chu Thị Lan Hương - Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam chia sẻ, với kinh nghiệm triển khai của mình, Tổng Công ty Bưu điện sẵn sàng 
phối hợp với BHXH Việt Nam để phân tích, xây dựng và đưa ra các giải pháp kỹ lưỡng, phù 
hợp. Theo bà Hương, dự thảo Đề án cần quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các bên để các 
bên căn cứ và thực thi hiệu quả nhất. 

Kết luận hội nghị, Phó tổng Giám đốc - Trần Đình Liệu khẳng định, trên cơ sở tổng hợp, tiếp 
thu các ý kiến đóng góp, BHXH Việt Nam sẽ hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng 
thời trình Thủ tướng phê duyệt Đề án ủy thác thu BHXH, BHYT. 

Phó tổng Giám đốc giao Ban Thu chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Viện Khoa học BHXH 
nhanh chóng hoàn thiện báo cáo, dự thảo Đề án, tiếp tục xin ý kiến các bộ, ngành. Ngay trong 
tuần 3 của tháng 8.2019, BHXH Việt Nam sẽ chủ trì khảo sát thực tế tại 3 miền Bắc, Trung, 
Nam để có những đánh giá thực tế, từ đó hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Tổng Giám đốc BHXH 
Việt Nam, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31.10.2019 

Tuyết Nhung 
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Địa chỉ tin cậy của người dân, doanh nghiệp 

Thời gian qua, việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động đã 
đánh dấu bước ngoặc mới, là bước đi đột phát trong công cuộc CCHC ở Yên Bái. Trung 
tâm này đã trở thành cầu nối dài giữa chính quyền các cấp, các sở ngành, đơn vị với 
người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC, góp phần thúc đẩy quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, thông qua Trung tâm, doanh nghiệp 
hài lòng hơn, người dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính 
quyền tỉnh Yên Bái. 

Trên 99,7% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn 

Trước khi thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh, Yên Bái đã xác định cần phải làm tốt khâu chuẩn bị. 
Điều đầu tiên, Yên Bái quan tâm đó chính là vấn đề con 
người. Bởi vậy, các cán bộ, chuyên viên ở đây hầu hết đều 
là những người có chuyên môn cao và nắm rõ được quy 
trình giải quyết TTHC. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Nguyễn Thanh Tú cho biết: “Trong suốt 
quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã nhiều lần được Chủ tịch 
UBND tỉnh chia sẻ, động viên rằng phải nhận thức rõ vai 
trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nền 
hành chính phục vụ; coi kết quả CCHC ở ngành mình, cấp 
mình là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của người đứng đầu và của cơ quan, đơn 
vị. Do đó, chúng tôi luôn xác định nêu cao tinh thần làm 
việc với phương châm: “Chuyên nghiệp, tận tình, chính 
xác, đúng hẹn”. Sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến 
góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Đồng 
thời, chủ động đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong giải quyết 
TTHC”. 

Nhìn lại sau hơn 1 năm thành lập, Trung tâm đã khẳng định được vị trí là đầu mối tập trung 
để cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, sở, ban ngành tiếp nhận và phối hợp giải quyết TTHC nhằm 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước; đồng thời, tăng cường 
tính liên thông trong giải quyết TTHC bảo đảm nhanh chóng, công khai, minh bạch, góp phần 
cải thiện chất lượng công vụ, hướng tới sự hài long của doanh nghiệp và người dân trên địa 
bàn. Đến nay, tổng số TTHC được giải quyết tại Trung tâm là 1.611 TTHC. 

Ngoài ra, Trung tâm tiếp nhận và giải quyết 14 dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái. 
Tính đến hết ngày 31.7, tại Trung tâm có trên 99,7% hồ sơ giải quyết đúng và trước hẹn. Theo 
đánh giá, có tới 99,93% lượt tổ chức, cá nhân hài lòng, rất hài lòng về chất lượng phục vụ của 
Trung tâm. Điều này cho thấy, Trung tâm đã và đang là địa chỉ tin cậy trong việc tiếp nhận và 
trả TTHC cho người dân và doanh nghiệp. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại diện Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Đông Dương cho biết: 
“Cảm nhận đầu tiên khi tôi đến đây đó là cơ sở vật chất khang trang, sự đón tiếp lịch sự, nhiệt 
tình của các cán bộ khiến tôi rất hài lòng. Trước kia, tôi hay phải đến các sở, ban ngành để 
giải quyết các TTHC. Từ khi có Trung tâm hành chính công, tôi thấy việc giải quyết TTHC 

Việc liên thông hoạt động Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh với Bộ phận Phục vụ hành 
chính công của 9 huyện thị và 
180 xã, phường thị trấn từ ngày 
1.4.2019 đã giúp bà con và các 
tổ chức ở các xã, phường, nhất là 
ở vùng sâu, vùng xa giảm được 
thời gian, chi phí khi làm các 
TTHC. Người dân có thể gửi hồ 
sơ giải quyết TTHC qua mạng 
trên hệ thống Cổng dịch vụ 
công; đồng thời, có thể ngồi nhà 
để nhận trả kết quả TTHC qua 
dịch vụ  Bưu điện. Đây là dấu ấn 
đậm nét trong công cuộc CCHC 
ở Yên Bái mà ít có tỉnh, thành 
phố trong nước thực hiện được. 



trở nên nhanh gọn, hiệu quả. Đặc biệt, khi đến đây, tôi nhận được phiếu hẹn cụ thể về thời hạn 
trả, do đó, đã tiết tiết kiệm được khá nhiều thời gian và chi phí”. 

Theo ông Nguyễn Thanh Tú, trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
tiếp nhận và giải quyết trên 100 hồ sơ ở các lĩnh vực khác nhau. Để có được sự hài lòng của 
các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, các giải pháp quan trọng đã được đưa ra như, việc cử 
cán bộ trực tiếp hướng dẫn việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ; phối hợp với các sở, ngành đầu 
mối chọn lựa cán bộ có tinh thần trách nhiệm, năng động, kỷ cương và kinh nghiệm công tác 
tốt làm việc tại Trung tâm. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tăng cường ứng dụng CNTT vào quy 
trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; lắp đặt máy tra cứu TTHC, máy quét tra cứu 
kết quả giải quyết hồ sơ, hệ thống gọi số tự động, bảo đảm cho người dân có nhiều sự lựa 
chọn khi đến thực hiện TTHC. Mặt khác, Trung tâm còn có giải pháp tạo đột phá đó chính là 
sự phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho các cá nhân, tổ 
chức có yêu cầu qua đường bưu điện. Ngoài ra, Trung tâm cũng phối hợp với đơn vị viễn 
thông để thông báo tình trạng giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân thông qua số điện 
thoại đã đăng ký. Công tác này vừa bảo đảm tính nhanh gọn, hiệu quả, góp phần giúp người 
dân giảm chi phí, thời gian đi lại khi thực hiện các TTHC. 

 
Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công giới thiệu quy trình 

hoạt động với lãnh đạo tỉnh Yên Bái 

Tiếp tục đổi mới để phục vụ tốt hơn 

Có thể thấy, kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, việc giải quyết TTHC của các sở, ban ngành, 
cán bộ công chức tham gia vào giải quyết các TTHC được nâng cao hơn, hiệu quả hơn và việc 
giải quyết TTHC được nhanh chóng, khách quan, bảo đám đúng quy định của pháp luật, giảm 
bớt sự phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC. Tuy nhiên, có một thực 
tế hiện nay, việc giải quyết các TTHC công mức độ 3,4 còn khá ít. Một số TTHC chỉ quy định 
về tổng thời gian giải quyết, chưa quy định rõ từng bước giải quyết và thời gian của từng 
bước dẫn đến việc khó thống nhất về mặt thời gian. Bên cạnh đó, việc một số cơ quan ngành 
dọc của Trung ương chưa trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các 
TTHC của cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương để đưa ra thực hiện tại Trung tâm, do đó 
dẫn đến tình trạng một số TTHC bị quá hạn, chủ yếu là lĩnh vực cấp lý lịch Tư pháp. Bên 
cạnh đó, việc thiếu một số máy in, máy scan cũng khiến việc giải quyết TTHC không được 
như mong muốn. 

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được khắc phục những tồn tại, Trung tâm sẽ 
phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện tốt 
việc tuyên tuyền cho tổ chức và người dân về hoạt động của mô hình Trung tâm Phục vụ hành 
chính công của tỉnh, cũng như bộ phận hành phính công cấp huyện, xã. Nghiên cứu đề xuất 
các TTHC liên thông; liên thông phần mềm Cổng dịch vụ và hệ thống thông tin một cửa điện 



tử với các phần mềm của các bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật các 
TTHC chưa đưa ra thực hiện, các TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung để công bố và đưa ra 
thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận cấp huyện, cấp xã, bảo đảm 
100% TTHC được đưa vào giải quyết...  



 

Nguồn: Báo Kon Tum            

Ngày đăng: 21/08/2019 
Mục: Tin tức 

Khó khăn trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho 
tất cả người lao động cùng nhiều chế độ khác. Nhưng qua 10 năm triển khai, số người 
tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh vẫn khá thấp; công tác phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện đang gặp nhiều khó khăn. 

Tính đến 31/7/2019, toàn tỉnh có 1.755 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 939 người 
(115,07%) so với cuối năm 2018. Tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện là 0,6% so với lực lượng 
lao động trong độ tuổi. Theo đánh giá của ngành chức năng, mặc dù số đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh có tăng qua các năm, nhưng mức tăng rất chậm. 

Ông Phạm Lê Thọ - Trưởng phòng Khai thác - Thu nợ (BHXH tỉnh) cho biết: Tham gia 
BHXH tự nguyện góp phần giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, bảo đảm thu nhập, ổn định 
cuộc sống khi hết tuổi lao động cho đối tượng tham gia. Thế nhưng, tại Kon Tum, hiện nay số 
người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là lao động đã đóng BHXH bắt buộc nay tiếp tục 
đóng để hưởng lương hưu chứ có rất ít người dân tự tìm đến với loại hình BHXH này. Việc 
phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh đang gặp rất 
nhiều khó khăn. 

Theo đánh giá của BHXH tỉnh, sở dĩ BHXH tự nguyện chưa thực sự hấp dẫn với người dân, 
trước hết, do đây là chính sách mới nên người dân chưa quan tâm nhiều và chưa nhận thức 
đầy đủ tầm quan trọng của chính sách. Mặt khác, đóng BHXH tự nguyện khá cao, yêu cầu đối 
tượng đóng phải có mức thu nhập tương đối ổn định; trong khi đời sống của đa số người dân 
trên địa bàn tỉnh ta còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp và bấp bênh. Thời gian đóng BHXH tự 
nguyện tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí kéo dài đến 20 năm, đòi hỏi người tham gia 
phải kiên trì, tin tưởng; vả lại, phạm vi quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện 
còn hạn chế (hiện chỉ có hai chế độ là hưu trí và tử tuất) nên người dân chưa mặn mà. 

 

Cán bộ BHXH huyện Kon Plông hướng dẫn đối tượng tham gia bảo hiểm xã 
hội.Ảnh: TVP 

 

  



Để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện từ ngày 1/1/2018, Nhà nước có chính 
sách hỗ trợ một phần chi phí, nhưng mức hỗ trợ thấp nên chưa thực sự hấp dẫn người dân 
tham gia. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT thời gian gần đây tuy 
có những đổi mới, nhưng chưa thường xuyên, liên tục và chưa phủ rộng đến mọi tầng lớp 
nhân dân, nhất là người lao động tự do, người lao động trong các gia đình hộ nông, lâm 
nghiệp, hình thức tuyên truyền chưa phong phú. Công tác thu BHXH tự nguyện được thực 
hiện thông qua bưu điện, đại lý thu, cán bộ đại lý kiêm nhiệm nên kiến thức, kinh nghiệm 
tuyên truyền, vận động người dân về chính sách BHXH tự nguyện hạn chế, chưa sâu rộng… 

Theo ông Phạm Lê Thọ, công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
ngày càng trở nên khó khăn hơn, nếu như không có các giải pháp đột phá trong tổ chức thực 
hiện thì rất khó đạt được mục tiêu chung về bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh. Để đẩy mạnh 
phát triển BHXH tự nguyện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngành BHXH tỉnh đang 
tích cực phối hợp các cấp chính quyền trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ, 
chính sách BHXH, BHYT đến tận thôn, làng, tổ dân phố; đổi mới nội dung, hình thức tuyên 
truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa 
của chính sách BHXH. 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh thực hiện giao chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện cho từng đại lý 
thu và công chức, viên chức trong toàn ngành. Theo đó, đối với đội ngũ lãnh đạo của các đơn 
vị BHXH từ tỉnh đến các huyện, thành phố, mỗi năm, mỗi người phải thu hút được ít nhất 3 
người tham gia; viên chức làm công tác thu, khai thác thu nợ, mỗi người phát triển ít nhất 2 
người/năm; viên chức, người lao động còn lại mỗi người phát triển ít nhất 1 người/năm. 

Hiện nay, BHXH tỉnh cũng phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị khách hàng về 
BHXH tự nguyện tại tất cả các huyện, thành phố; củng cố, mở rộng mạng lưới đại lý thu 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức đào tạo, phát huy vai trò của đội ngũ nhân viên 
đại lý thu ngoài hệ thống bưu điện, cộng tác viên ở cơ sở, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Công tác thi đua, khen thưởng cũng 
được ngành BHXH triển khai thường xuyên, kịp thời nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá 
nhân thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình... 

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, ngành BHXH đang nỗ lực để gỡ khó cho “bài toán” 
phát triển BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, để mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện đạt kết quả 
cao cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao 
nhận thức cho người dân về lợi ích lâu dài, bền vững để thu hút người dân tham gia BHXH tự 
nguyện. 

Ngọc Thắng 



 

Nguồn: Báo Chính phủ  

Ngày đăng: 21/08/2019 
Mục: Tin tức 

Thay đổi nhận thức người dân về BHXH tự nguyện 

Dư địa để khai thác đối với chính sách BHXH tự nguyện còn khá lớn nhưng để có thể 
thay đổi nhận thức của người dân còn cả một quá trình dài. 

 

Cán bộ BHXH giái thích thêm cho anh Trần Minh Tuấn về chính sách BHXH tự nguyện. 
Ảnh: VGP/Thu Cúc 

Thay đổi suy nghĩ về BHXH tự nguyện 

Chính sách BHXH tự nguyện ra đời từ năm 2008 nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao động ở 
khu vực phi chính thức được tham gia BHXH. Sau 10 năm triển khai, đặc biệt là từ nửa cuối 
năm 2018 đến nay, cùng với định hướng thực hiện “BHXH toàn dân”, công tác phát triển 
BHXH tự nguyện đã có nhiều bứt phá. 

Trong số những người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị tuyên truyền về 
chính sách bảo hiểm do BHXH huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) tổ chức vào giữa tháng 
8/2019, ông Phan Xuân Tam, 45 tuổi ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho 
biết ông đã quyết định mua BHXH tự nguyện trong 5 năm liên tục cho 2 vợ chồng cùng 2 con 
(26 tuổi và 18 tuổi). 

Ông Phan Xuân Tam chia sẻ bản thân ông từng có 14 năm tham gia BHXH, tuy nhiên, năm 
2014 khi nghỉ việc ở một doanh nghiệp ông đã nhận "lương một cục" để lo việc gia đình. 
Theo ông Tam, khi chưa có nhiều thông tin về BHXH tự nguyện nên ông đã nhận lương 1 lần. 
Thời gian gần đây khi tìm hiểu chính sách này, ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì thời điểm 
đó không cố gắng tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Đến giờ, khi kinh doanh tự do ông 
muốn lúc về già cả hai vợ chồng sẽ cùng được nhận lương hưu. 

Thực tế ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh cũng cho thấy, nếu như trước kia, người dân Bắc Ninh có 
suy nghĩ thu nhập thấp, không ổn định thì mới tham gia BHXH tự nguyện thì nay cách suy 



nghĩ này hoàn toàn thay đổi. Anh Trần Minh Tuấn, 34 tuổi (khu 6, phường Đáp Cầu, TP. Bắc 
Ninh) sở hữu một trung tâm gia sư, mức thu nhập dao động từ 15 đến 25 triệu đồng/tháng. 
Ban đầu anh cũng giống như nhiều người dân khác rất ít để ý đến việc tham gia BHXH tự 
nguyện. Nhưng khi đọc được tờ rơi, áp phích giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện từ 
BHXH tỉnh, anh bắt đầu tìm hiểu. Nhận thấy việc tham gia BHXH tự nguyện có nhiều lợi ích 
và an toàn hơn gửi tiết kiệm anh bắt đầu tham gia BHXH với mức đóng hơn 500.000 
đồng/tháng. 

Anh Trần Minh Tuấn cũng cho biết thêm, khi chưa tìm hiểu anh nghĩ để tham gia BHXH tự 
nguyện cần nhiều thủ tục, công đoạn nên cũng có tâm lý ngại nhưng khi tham gia thì thấy rất 
nhanh chóng và đơn giản, cách thức đóng tiền cũng rất thuận tiện, có thể đóng theo tháng 
hoặc đóng cả năm tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi người. 

Mang thông tin đến từng nhà 

Chia sẻ về việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, PGĐ BHXH 
thành phố Bắc Ninh Hoàng Văn Hiển cho biết, điều khó nhất khi tuyên truyền cho người dân 
là phải chọn cách giải thích các thuật ngữ chuyên môn về chính sách bảo hiểm thật đơn giản, 
dễ hiểu. Đối với lao động tự do, điều họ quan tâm nhất là sự ổn định của chính sách và quyền 
lợi khi được hưởng. 

 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT giúp người dân hiểu 
hơn về những quyền lợi được hưởng. Ảnh: VGP/Thu Cúc 

Theo thống kê đến tháng 8/2019, Bắc Ninh có 5.196 người tham gia BHXH tự nguyện, trong 
đó phát triển đối tượng mới tham gia là 1.961 người, đạt 87,45% kế hoạch. 

Theo ông Hoàng Văn Hiển, để tuyên truyền phát triển nhiều đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, các cán bộ BHXH đã đến từng khu xóm, gõ cửa từng nhà, không quản ngại ngày lễ, 
ngày nghỉ mới gặp được các đối tượng cần tuyên truyền. Nhờ đó nhận thức bước đầu về chính 
sách BHXH tự nguyện của người dân đã dần thay đổi. 

Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Hiển cũng cho rằng, dư địa để khai thác đối với chính sách BHXH 
tự nguyện còn khá lớn nhưng để có thể thay đổi nhận thức của người dân còn cả một quá trình 
dài. Nếu chỉ có sự kiên trì, nỗ lực của ngành BHXH rất khó có thể làm được mà cần sự vào 
cuộc của các ban, ngành và địa phương cơ sở. 



Tính đến tháng 8/2019, Quảng Bình là địa phương đứng đầu cả nước về số người tham gia 
BHXH tự nguyện, toàn tỉnh có 11.398 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 108,5% so với 
kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 

Theo Giám đốc BHXH Quảng Bình Phạm Thanh Tùng, đây là kết quả của việc triển khai 
quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là 
việc tập trung đẩy mạnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện 
trực tiếp. 

Trong 7 tháng đầu năm, BHXH Quảng Bình đã tổ chức 106 hội nghị, vận động được 3.764 
người tham gia BHXH tự nguyện, bình quân cứ 1 hội nghị vận động được 35,5 người tham 
gia. 

Trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, ngành BHXH cũng phối hợp chặt chẽ 
với ngành bưu điện tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động ở các thôn, xóm, xã, phường. 
Đối tượng hướng đến là những người trong độ tuổi lao động, có thu nhập ổn định. 

Tại Bắc Ninh và Quảng Bình, để mời được những đối tượng này đến tham dự hội nghị, Bưu 
điện tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương phát giấy mời có chữ ký của lãnh đạo 
phường, xã nhằm tạo niềm tin cho nhân dân. Sau đó, cán bộ Bưu điện ở các đại lý xã, thôn 
cùng các đoàn thể ở cơ sở đến từng nhà người dân để tư vấn trước cho họ về sự ưu việt của 
chính sách BHXH tự nguyện. 

Trong quá trình tổ chức hội nghị tuyên truyền để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, BHXH và Bưu điện luôn đổi mới cách làm, tìm tòi giải pháp, cách thức tổ chức hội 
nghị phù hợp với từng địa phương, mức sống của người dân từng vùng, miền, bảo đảm việc 
phát triển đối tượng tham gia một cách bền vững, duy trì tốc độ phát triển nhằm đạt được các 
mục tiêu an sinh dài hạn cho người dân. 

 


