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Đa dạng hóa các phương thức thu, nộp bảo hiểm xã hội 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang dự thảo Đề án ủy thác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế nhằm đa dạng hóa các phương thức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để phục vụ 
người tham gia ngày càng tốt hơn cũng như mở rộng đối tượng tham gia. 

 

Theo dự thảo cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức thí điểm ủy thác cho Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo hiểm xã hội. Với mục tiêu tăng trưởng bền vững số 
người tham gia, số thu các quỹ và đảm bảo quyền lợi của người tham gia, ngành Bảo hiểm xã 
hội đã 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 bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Tuy nhiên, những kết quả đạt được, công tác thu còn có một số vấn đề cần phải khắc phục. 
Đặc biệt, trong bối cảnh ngành bảo hiểm xã hội 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 ủy thác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” là 
hết sức cần thiết và cấp bách. 

Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu, việc ủy thác thu phải 
được hiểu đúng là ủy thác một phần hoạt động thu trong cả quá trình thực hiện công tác thu, 
chứ không phải là cả quá trình thực hiện. Về cơ bản, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn là đầu 
mối thực hiện và có trách nhiệm thực hiện công tác thu và quản lý thu, giải quyết các chế độ, 
đảm bảo mọi quyền lợi của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của 
pháp luật. 

Theo dự thảo, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức thí điểm ủy thác cho đơn vị nhận ủy thác, 
chỉ định Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện trong 3 năm, từ 2020 - 2022 và triển khai 
toàn diện từ năm 2023. 
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Cần làm gì để mọi người dân đều có quyền, cơ hội tiếp cận chính sách BHXH? 

Để thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân cần phát triển hệ thống chính sách BHXH linh 
hoạt, đa dạng, đa tầng... 

 

Nhiều thay đổi trong chính sách BHXH từ năm 2020 

Thay đổi trong chính sách BHXH năm 2020 

Tại cuộc tọa đàm mới đây về "Những lợi ích khi tham gia BHXH", bà Đinh Thị Thu Hiền, 
Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam) chia sẻ, Luật BHXH 2014 
đã có hiệu lực từ năm 2016 và có một số thay đổi so với các quy định trước đây. 

Cụ thể, từ năm 2020 trở đi, lao động nam đủ 55 tuổi và lao động nữ đủ 50 tuổi mà suy giảm 
khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao 
động (hiện lao động nam 54 tuổi và lao động nữ 49 tuổi)- tức là sang năm tới sẽ phải tăng 
thêm một tuổi nữa mới được nghỉ hưu sớm khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 

Bên cạnh đó, những người bắt đầu tham gia BHXH thuộc chế độ tiền lương do Nhà nước quy 
định vào năm 2020 cho đến năm 2024, sau này khi đủ điều kiện tính hưởng chế độ thì cách 
tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của họ sẽ là tính bình quân tiền lương của 
20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. 

Trước ý kiến về nhận lương hưu bị thiệt thòi sau mỗi lần Nhà nước điều chỉnh tiền lương, ông 
Trần Hải Nam, Vụ phó Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Luật BHXH 2014 đã quy định 
lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh 
tế, phù hợp với NSNN và quỹ BHXH. Những năm qua, lương hưu thường được điều chỉnh 
tăng cùng với tốc độ tăng tiền lương của người tại chức (tăng cùng tỉ lệ tăng lương cơ sở). Vì 
vậy, việc thực hiện điều chỉnh này cao hơn rất nhiều so với mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng 
và chính sách điều chỉnh lương hưu hiện nay có lợi cho NLĐ. 

Mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp phụ thuộc vào mức đóng và thời gian đóng 
góp của NLĐ. Khi lạm phát, mất giá đồng tiền, thì người có mức lương hưu cao sẽ bị mất 
nhiều hơn do giảm giá trị đồng tiền. Nếu điều chỉnh lương hưu trên cơ sở yếu tố về chỉ số lạm 
phát, chỉ số giá tiêu dùng, thì điều chỉnh theo tỉ lệ là hoàn toàn phù hợp... 

Hướng tới BHXH toàn dân 



Một trong những mục tiêu tổng quát về cải cách chính sách BHXH được đề cập đến tại Nghị 
quyết Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII là “Cải cách chính sách BHXH để 
bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng 
vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân”. 

Về khái niệm “BHXH toàn dân”, theo ông Trần Hải Nam, trước hết cần được hiểu không phải 
là toàn dân tham gia BHXH, mà “BHXH toàn dân” là mọi người dân đều có quyền và cơ hội 
được tiếp cận chính sách BHXH khi bước vào độ tuổi lao động; đều được hưởng chính sách 
về hưu trí khi tuổi già. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Trung ương cũng đã đề ra quan điểm chỉ đạo đó là phát triển hệ 
thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng,… hướng tới bao phủ toàn dân” 
và được cụ thể hóa tại nội dung cải cách chính sách. 

Theo đó, xây dựng hệ thống BHXH đa tầng với việc: Thứ nhất, phát triển và hoàn thiện hệ 
thống chính sách BHXH cơ bản dựa trên đóng góp của người lao động, người sử dụng lao 
động. 

Thứ hai, thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội thông qua việc thực hiện chính sách trợ cấp cho 
người cao tuổi từ nguồn ngân sách nhà nước (đối với những người không có lương hưu hoặc 
BHXH hằng tháng). 

Thứ ba, hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung là chế độ hưu trí tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, 
tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia 
đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn. 

Như vậy, để hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống chính sách pháp luật về BHXH để mở rộng diện bao phủ BHXH ở hệ thống chính 
sách BHXH cơ bản; thực hiện lộ trình điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã 
hội để mở rộng đối tượng được thụ hưởng từ chính sách này. 

Liên quan đến công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, ông Đinh Duy Hùng, Phó 
Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết: "Phát triển đối tượng tham gia BHXH là nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và ngành BHXH rất quan tâm đến công tác này. Thời gian 
qua, số người tham gia BHXH tăng hàng năm, hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao. Nếu 
tính 5 năm trở lại đây, từ năm 2014, số người tham gia BHXH tăng bình quân hơn 5,8%/năm. 
Tính đến tháng 9/2019, tổng số người tham gia BHXH là hơn 15.200.000 người, trong đó có 
hơn 14.700.000 người tham gia BHXH bắt buộc- tăng hơn 2,2% so với năm 2018; BHXH tự 
nguyện có hơn 463.000 người..." 

Cùng đó, Nghị quyết 102 của Chính phủ đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH 
cho các địa phương- đây là một trong những nhiệm vụ gắn với mục tiêu phát triển kinh tế địa 
phương, nhằm phát huy sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Giai đoạn 2019-2020 
giao UBND các tỉnh tự xác định chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; còn từ năm 
2021 trở đi Chính phủ sẽ quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho 
các địa phương. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng đẩy mạnh cải cách TTHC, phối hợp với 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đẩy mạnh khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH. 
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Nghề bưu tá vùng cao 

Trong chuyến công tác tại huyện vùng cao Bắc Yên, chúng tôi có dịp gặp gỡ, tìm hiểu về 
chuyện nghề của những bưu tá nơi đây. Không quản ngại đường xá xa xôi, dù mưa hay 
nắng, họ vẫn miệt mài đến từng bản vùng sâu, vùng xa để mang công văn, thư tín, báo 
chí, bưu phẩm, bưu kiện... giao tận tay người nhận. 

 

Nhân viên bưu tá giao bưu phẩm tới người dân. 

Anh Lương Xuân Tình, Giám đốc Bưu điện huyện Bắc Yên, cho biết: Trong hoạt động của 
Bưu điện, công tác vận chuyển bưu phẩm, công văn và thư báo từ huyện về cơ sở gặp nhiều 
khó khăn nhất, thế nhưng đây lại là nhiệm vụ luôn được đơn vị thực hiện đạt kết quả tốt. 
Huyện có 16 xã, thị trấn, trong đó có những xã xa trung tâm đến vài chục cây số, đường lại 
khó đi, nhất là vào những ngày trời mưa, đường trơn lầy lội. Dù vậy, đội ngũ những người 
bưu tá vận chuyển thư báo của đơn vị với 18 người vẫn nhiệt tình, hăng say với công việc, 
đều đặn mỗi ngày một chuyến công văn, thư báo từ huyện về cơ sở. 

Đã có thâm niên công tác hơn 15 năm, người dân của các bản vùng sâu, vùng cao ở xã Tà 
Xùa đã quá quen thuộc với hình ảnh người nhân viên bưu tá Giàng A Sênh. Đang sắp xếp gọn 
gàng thư, báo, bưu phẩm vào hòm chuyên dụng để chuẩn bị đi phát, anh Sênh nói: Mỗi khi 
vận chuyển hàng tới tay người dân, tôi cảm thấy rất vui vì đã mang niềm vui tới cho mọi 
người. Địa bàn tôi phụ trách là xã vùng cao, có đặc thù nhiều dốc, mây mù bao phủ, nhiều 
đoạn đường vô cùng khó đi. Những lúc mưa lớn, để đến được một số bản, tôi phải gửi xe và 
đi bộ để vận chuyển thư, báo tới bà con 

Khó khăn là vậy, nhưng chưa một ngày anh Sênh bỏ bê công việc của mình. Còn anh Giàng A 
Chư, nhân viên bưu tá khu vực xã Xím Vàng (Bắc Yên), cho biết: Với địa hình vùng cao Bắc 
Yên, nhiều đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, khi trời mưa, có nhiều đoạn đường trơn trượt, 
phải xuống dắt xe, đi bộ. Không những vậy, người bưu tá còn phải che đậy thư từ, bưu phẩm 
cẩn thận, người có thể ướt, chứ công văn, giấy tờ không thể để bị ướt. 

Công việc vất vả, thu nhập không cao nhưng mỗi cán bộ vận chuyển thư báo ở các xã trên địa 
bàn huyện Bắc Yên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, họ là những người góp sức không 
nhỏ vào thành công chung của ngành Bưu điện cũng như sự phát triển của địa phương. Chỉ 



tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện chuyển phát 17.750 bức thư; 11.977 bưu kiện; 
doanh thu từ dịch vụ bưu cục chuyển phát đạt 665 triệu đồng; doanh thu từ dịch vụ bưu chính 
1,2 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ phân phối truyền thông hơn 1,3 tỷ đồng. 

Với đặc thù là huyện có nhiều xã vùng cao, phần đa là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, 
Ban Giám đốc Bưu điện huyện lựa chọn và sắp xếp đội ngũ nhân viên bưu tá là người địa 
phương để giao tiếp bằng tiếng dân tộc với người dân dễ dàng hơn, phục vụ người dân tốt 
hơn. Hàng tuần, Ban Giám đốc  luôn có buổi trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt khó 
khăn để kịp thời tháo gỡ và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên bưu tá.  

Còn đó nhiều khó khăn, vất vả, song những nhân viên bưu tá vùng cao Bắc Yên vẫn hằng 
ngày âm thầm trên những con đường đến các bản vùng cao, chuyển những lá thư, bưu phẩm 
đến tay người dân không để chậm trễ, thất lạc...  mang niềm vui đến mọi nhà. 
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Kiểm tra, giám sát việc chi trả BHXH, trợ cấp thất nghiệp 

Nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, BHXH Việt Nam vừa có công văn 
đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ 
BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) của cơ quan bưu điện tại các điểm chi trả.  

BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện các tỉnh phối 
hợp với cơ quan BHXH thực hiện quy trình chi trả theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt 
Nam về việc chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng qua 
bưu điện. Trước ngày 25-10, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chuyển danh mục điểm chi trả 
chi tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cho BHXH Việt Nam theo 
đúng quy định về quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua hệ thống bưu 
điện; đăng tải công khai danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên cổng thông tin điện tử của 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

 

Người lao động làm thủ tục hưởng BHXH tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU 

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện các tỉnh 
thông báo kịp thời thay đổi về lịch chi trả, địa điểm chi trả cho cơ quan BHXH, người hưởng. 
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Ủy thác thu: Tạo điều kiện thụ hưởng bảo hiểm xã hội cho người dân 

Nhằm đổi mới mô hình, phương thức tổ chức thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y 
tế (BHYT); sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước trong phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, BHXH Việt Nam đang thực hiện nghiên cứu vấn đề ủy thác thu BHXH, 
BHYT.     

Đối tượng tham gia còn dưới mức tiềm năng 

Việc ủy thác thu được nghiên cứu hướng tới mục tiêu chung là đa dạng hóa các phương thức 
thu BHXH, BHYT nhằm phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn cũng như mở rộng đối 
tượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/NQ-
CP, đảm bảo thu BHXH đúng, đủ, kịp thời, minh bạch, giảm thiểu được tình trạng trốn đóng, 
chậm đóng BHXH. Đồng thời, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu 
BHXH, BHYT, nâng cao hiệu quả quản lý, giúp ngành BHXH tăng cường, đôn đốc, thanh tra, 
kiểm tra và giảm nợ đọng BHXH, BHYT. 

BHXH Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan lập Tổ nghiên cứu “Vấn đề 
ủy thác thu BHXH” nhằm triển khai nghiên cứu các nội dung về ủy thác thu BHXH, BHYT, 
các căn cứ pháp lý, cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế về ủy thác 
thu… để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 

Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn ở dưới mức tiềm năng 

Đánh giá kết quả nghiên cứu ủy thác thu BHXH tại Hội thảo "Lấy ý kiến Dự thảo báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu vấn đề ủy thác thu BHXH" mới đây, của BHXH 
Việt Nam, hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tăng bình quân hàng năm từ 6-
8%. Trong đó, năm 2018, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 858.923 người so với năm 
2017; tỷ lệ bao phủ BHXH bắt buộc đạt trên 29,8% và số người tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp (BHTN) tăng 1.104.281 người so với năm 2017, tỷ lệ bao phủ BHTN đạt 26,1% so với 



lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Cùng với đó, số người tham gia BHXH tự nguyện 
tăng bình quân hàng năm từ 20-30%. 

Đến hết năm 2018, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 270.000 người, bằng 0,55% 
so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, số 
người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 411.000 người, tăng trên 130.000 người so với năm 
2018, bằng gần 60% so với phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của 11 năm trước và 
đạt trên 0,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. 

Tuy nhiên, theo nhận định, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN còn dưới mức 
tiềm năng; việc rà soát đơn vị, doanh nghiệp (DN), người lao động (NLĐ) chưa đóng, trốn 
đóng BHXH, BHYT chưa được đầy đủ, thường xuyên. Lao động là người Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng có trên 500.000 người, nhưng mới chỉ có trên 6.000 người 
đang tham gia BHXH bắt buộc, chiếm khoảng 1,2% số người thuộc diện phải tham gia 
BHXH bắt buộc. NLĐ Việt Nam làm việc tại các cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt 
Nam khó khăn trong việc tiếp cận chính sách và tham gia đóng BHXH, BHYT... Tính chung 
cả nước có trên 25 triệu người trong độ tuổi lao động, nhưng mới có trên 460.000 người tham 
gia BHXH tự nguyện. 

Bên cạnh đó, vẫn còn trên 3,5 triệu người thuộc nhóm NLĐ và người sử dụng lao động cùng 
tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nhưng chưa tham gia BHYT. Nhóm học sinh, sinh viên 
(HSSV), người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn từ 5-10% chưa tham gia BHYT; nhóm người 
thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và nhóm người tham 
gia BHYT theo hộ gia đình còn trên 10% chưa tham gia BHYT. Tình trạng DN lách luật đóng 
không đúng số tiền BHXH, BHYT bắt buộc; tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT trong các đơn 
vị thuộc khối DN, HTX và khối ngoài công lập còn lớn với thời gian nợ kéo dài. 

Ủy thác là xu hướng 

BHXH, BHYT là chính sách quan trọng góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát 
triển hệ thống BHXH, BHYT đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội sẽ đáp ứng ngày càng 
tốt hơn nhu cầu của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tham gia và thụ 
hưởng chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, việc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT là 
trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức xã hội, DN cũng như mỗi người 
dân. 

Với vai trò, ý nghĩa đó, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam – ông Trần Đình Liệu - cho 
hay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 125 và đã giao BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp với 
các bộ, ngành nghiên cứu vấn đề ủy thác thu để báo cáo Thủ tướng. Thời gian qua, BHXH 
Việt Nam đã phối hợp các bộ, ngành lập tổ nghiên cứu vấn đề này để triển khai nghiên cứu 
thực hiện nhiệm vụ thu, nội dung ủy thác và cách thức ủy thác… Đề án ủy thác thu BHXH sẽ 
là cơ sở pháp lý để thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Đánh giá về Dự thảo Báo cáo nghiên cứu vấn đề ủy thác thu BHXH, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng, báo cáo đã đưa ra đầy đủ, 
toàn diện về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyền và trách nhiệm 
của BHXH Việt Nam trong tổ chức thu BHXH, BHYT; cũng như chỉ ra được những tồn tại, 
hạn chế của từng nội dung; định hướng đề xuất về công tác ủy thác thu BHXH cho giai đoạn 
tới. 

Tuy nhiên, ông Bùi Sỹ Lợi khuyến nghị, để hoàn thiện và tăng tính thuyết phục hơn nữa, dự 
thảo cần nêu rõ được lợi ích nếu như thực hiện việc ủy thác thu BHXH. “Việc đánh giá lợi ích 
và hiệu quả ủy thác nhiệm vụ thu BHXH cần phải đầy đủ và toàn diện hơn; cần có một phụ 
lục riêng làm rõ tính hiệu quả về chi phí bỏ ra khi tiến hành ủy thác thu. Đặc biệt, việc thực 
hiện ủy thác thu BHXH phải xử lý một cách tổng thể khi sửa Luật BHXH”- ông Lợi nhấn 
mạnh. 



Theo Dự thảo, cơ quan BHXH sẽ tổ chức thí điểm ủy thác cho đơn vị nhận ủy thác, trong đó, 
chỉ định Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện trong 3 năm, từ năm 2020-2022 và triển 
khai toàn diện từ năm 2023. Trước nhiệm vụ này, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam - bà Chu Thị Lan Hương - cho hay, hiện nay, Bưu điện Việt Nam với hơn 11.000 
điểm bưu cục tại các xã, phường rộng khắp cả nước, 15.000 cán bộ bưu điện đã được cấp 
chứng chỉ trong công tác thu BHXH, BHYT, nếu được giao nhiệm vụ ủy thác thu, Bưu điện 
Việt Nam sẽ đảm bảo yêu cầu BHXH Việt Nam đặt ra. 

. 

  



 

Nguồn: Tạp chí bảo hiểm xã hội  

Ngày đăng: 22/10/2019 
Mục: Tin tức 

Phát triển BHXH tự nguyện: Từ một trang fanpage… 

Chỉ trong vòng 03 tháng hoạt động, trang fanpage “BHXH tự nguyện – Bưu điện Huế” 
được tạo và quản lý bởi Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động và phát triển được 
hơn 400 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là một cách làm rất sáng tạo và bước 
đầu đạt hiệu quả cao, góp phần không nhỏ giúp hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương này. 

Tận tình giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho người dân 

- Chào bạn! Bưu điện Huế chúng tôi giúp được gì cho bạn? 

Đây là dòng hội thoại đầu tiên xuất hiện khi chúng tôi vừa truy cập trang fanpage “Bảo hiểm 
xã hội tự nguyện – Bưu điện Huế”, vào mục tin nhắn để được giải đáp thắc mắc về BHXH tự 
nguyện. Vừa đặt câu hỏi tư vấn giúp về mức đóng và thời gian đóng khi tham gia BHXH tự 
nguyện, nhân viên tư vấn đã ngay lập tức phản hồi và có những giải thích cặn kẽ, chi tiết cùng 
bảng minh họa mức đóng, mức hưởng và những quyền lợi kèm theo. Khi hỏi về trường hợp 
một người đã 50 tuổi có còn tham gia được BHXH tự nguyện hay không? Bạn nhân viên tư 
vấn có tên Kim Anh đã giải thích cặn kẽ cách thức tham gia để được hưởng lương hưu sớm 
nhất - khi người tham gia 65 tuổi, đó là đóng 5 năm một lần sau đó đóng thêm một lần 10 năm 
và sau cùng là đóng thêm một lần 5 năm nữa, vừa đủ điều kiện đóng 20 năm. Không chỉ vậy, 
nhân viên tư vấn còn nói rõ những quyền lợi được hưởng trong quá trình tham gia BHXH tự 
nguyện chẳng may bị tử vong thì mức hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí như thế nào? Và 
nếu tham gia BHXH tự nguyện trong quá trình 20 năm sẽ được hưởng lương hưu có kèm theo 
một thẻ BHYT hưởng với mức hỗ trợ 95% chi phí y tế khi vào viện... Đây là chính sách của 
Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội cũng là một thông tin nhân viên tư vấn nhấn mạnh để 
tạo độ tin cậy nơi người hỏi. Đây chính là cách thức mà người dân Thừa Thiên Huế được tư 
vấn, giải đáp để tham gia BHXH tự nguyện thông qua trang fanpage này. Chị Kim Anh cho 
biết, vì người hỏi tham gia BHXH tự nguyện thường là lao động tự do, cũng không có nhiều 
thời gian và điều kiện đi lại nên Bưu điện Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ tối đa về thủ tục tham 
gia. Theo đó, khi đã xác định được mức đóng và thời gian đóng, người tham gia chỉ cần chụp 
ảnh chứng minh thư và thẻ BHYT, cung cấp địa chỉ là sẽ có nhân viên đại lý thu hỗ trợ hoàn 
tất thủ tục. Đây quả thực là một cách làm nhanh chóng và khá hiệu quả, người dân được 
tương tác trực tiếp và được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến BHXH tự nguyện thông qua 
một fanpage. Chia sẻ về cách làm sáng tạo này, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế Lê 
Văn Nghị cho biết, trang fanpage được Bưu điện Thừa Thiên Huế thành lập và đi vào hoạt 
động kể từ tháng 06/2019. Chỉ trong vòng 03 tháng hoạt động, Bưu điện Thừa Thiên Huế đã 
vận động được 402 người tham gia BHXH tự nguyện thông qua trang fanpage “Bảo hiểm xã 
hội tự nguyện – Bưu điện Huế”. Giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, việc lập 
ra một fanpage khuyến khích người dân tham gia chính sách An sinh xã hội của Nhà nước sẽ 
giúp cho những giờ lướt web của mọi người hữu ích hơn. Tính đến nay đã có 398.000 lượt 
người ghé qua fanpage, 1.254 lượt thích trang, có 83 người đọc bài đăng/phút và hiện đã có 
khoảng 9.251 lượt người quan tâm, tương tác bài viết. Để cách thức phát triển BHXH tự 
nguyện này đạt được hiệu quả cao nhất, chúng tôi cần phải kết hợp giữa “online” và “offline”, 
tức là sẽ có một đội ngũ tương tác trực tiếp với người hỏi trên trang fanpage và khi đã chốt 
được người muốn tham gia, có một đội ngũ hoàn tất các thủ tục làm sổ cho người dân, Giám 
đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ. Từ trước tới nay, tổ chức hội nghị tuyên truyền là 
cách thức truyền thống để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, và theo đó, chỉ 
một bộ phận nhỏ người dân ở từng địa bàn xã, huyện… được biết về BHXH tự nguyện. Hiện 



tại, fanpage trên Facebook sẽ mang đến một sự lan tỏa rộng lớn hơn khi người dân ở các địa 
phương khác, không chỉ là ở Huế cũng có thể tương tác và tìm hiểu chính sách, Giám đốc 
Bưu điện tỉnh Lê Văn Nghị nhấn mạnh thêm. Lật giở lại nhật ký các bài đăng trên fanpage 
“Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Bưu điện Huế”, đó là những bài chia sẻ của các cơ quan báo 
chí Trung ương và địa phương về chính sách BHXH tự nguyện, những hoạt động vận động 
người dân tham gia BHXH tự nguyện thực tế tại các địa phương đã có người tham gia, những 
dòng “feedback” của người đã tham gia BHXH tự nguyện cho chính bản thân và cho người 
thân… Tất cả nhằm hướng đến sự tin tưởng của người dân đối với chính sách BHXH tự 
nguyện, thể hiện qua những con số về mức độ quan tâm của người dân mà Giám đốc Bưu 
điện tỉnh Lê Văn Nghị đã chia sẻ ở trên. Năm 2019, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế được giao 
chỉ tiêu phát triển gần 2.300 người tham gia BHXH tự nguyện thì đến hết tháng 9/2019 đã 
phát triển được 2.287 người. Với hoạt động hiệu quả của trang fanpage “Bảo hiểm xã hội tự 
nguyện – Bưu điện Huế”, con số còn lại cần phát triển sẽ nhanh chóng được hoàn thành. 

Vì mục tiêu nhanh chóng “về đích” 

Phát triển BHXH tự nguyện thông qua trang fanpage “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Bưu điện 
Huế” chỉ là một trong nhiều biện pháp đang được Thừa Thiên Huế thực hiện. Trưởng phòng 
Khai thác và Thu nợ, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế Trương Công Khả cho biết, BHXH tỉnh rất 
ủng hộ cách làm mới của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, nhờ tận dụng mạng xã hội đã giúp 
cho người dân được tiếp cận với chính sách một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả tích cực 
trong việc hoàn thành chỉ tiêu về BHXH tự nguyện của tỉnh. Tổ chức hội nghị tuyên truyền 
trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện tới người dân hay cán bộ làm công tác BHXH, 
BHYT đến tận nhà người dân vận động cũng đang là những biện pháp được song song thực 
hiện. Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức được nhiều cuộc hội nghị 
truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị. Riêng Bưu điện 
Thừa Thiên Huế đã tổ chức được 110 hội nghị. Mỗi hội nghị có khoảng 50 người tham dự, 
trong đó có 25 – 32% số người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị. Trưởng 
phòng Khai thác và Thu nợ Trương Công Khả cho biết, công tác phát triển đối tượng BHXH 
tự nguyện đang ngày càng được quan tâm chú trọng thực hiện. Chỉ tính riêng 03 tháng 8,9,10 
năm 2019, con số phát triển BHXH tự nguyện đã bằng số phát triển của cả 10 năm trước đó, 
tương đương với khoảng 1.500 người. Người dân trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu có những hiểu 
biết rõ ràng hơn về chính sách BHXH tự nguyện và dần tích cực tham gia. Chia sẻ về khía 
cạnh này, ông Trương Công Khả nhớ lại, gần đây chúng tôi tổ chức một buổi hội nghị tuyên 
truyền về BHXH tự nguyện tại thị trấn Thuận An, ban đầu khi hội nghị diễn ra chưa có ai 
tham gia ngay nhưng chỉ sau khoảng 2 tuần thì có tới gần 30 người đến đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện cùng một lúc. Tính đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động và phát triển 
được 5.514 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 90,44% kế hoạch. Hưởng ứng phong trào 
thi đua cuối năm về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam, với 
tinh thần khẩn trương và quyết liệt, chúng tôi tin rằng Thừa Thiên Huế sẽ sớm “về đích” hoàn 
thành chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện./. 

 


