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Nguồn: Lao động  

Ngày đăng: 25/09/2019 
Mục: Công đoàn     

Hải Dương: Tập huấn khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh Hồng Nhung. 

Vừa qua, BHXH tỉnh Hải Dương phối hợp với Bưu điện tỉnh Hải Dương tổ chức Hội 
nghị tập huấn Quy trình khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và chuyển 
tiền, hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của các Đại lý thu khác qua hệ 
thống Bưu điện. 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe toàn bộ những nội dung của Công văn 
3045/BHXH-BT và Công văn 3046/BHXH-BT. 

Với mục đích nhằm công khai, minh bạch quá trình tổ chức, thực hiện và giảm bớt công việc 
ở một số vị trí của ngành như việc lập danh sách, cấp mã số, tiếp xúc với doanh nghiệp… hai 
Công văn trên được xem là bước đổi mới của ngành BHXH trong thời gian tới. 

Về Quy trình khai thác phát triển đối tượng, tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, 
BHTNLĐ-BNN, cơ quan BHXH tỉnh đã trình bày rõ nhiệm vụ của hai bên. 



 

Ảnh Hồng Nhung 

Cụ thể, BHXH tỉnh sẽ căn cứ vào dữ liệu của Tổng cục Thuế hàng năm trên phần mềm TST; 
rà soát với dữ liệu đang quản lý thu xác định đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động.  

Thực hiện in, ký, đóng dấu (Mẫu D04e-TS) kèm theo danh sách đơn vị chưa đóng BHXH, 
BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động chuyển Bưu điện tỉnh; Nhận 
danh sách những đơn vị còn hoạt động có lao động, sau 15 ngày nếu đơn vị không tham gia 
in thông báo (Mẫu D04e-TS) chuyển Bưu điện tỉnh gửi lần 2; danh sách những đơn vị không 
còn hoạt động hoặc không có trên địa bàn từ Bưu điện tỉnh, có xác nhận của UBND xã, 
phường, thị trấn. 

Nếu sau 5 ngày gửi thông báo lần 2 nếu đơn vị không đăng ký tham gia, phối hợp với Bưu 
điện tỉnh thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với đơn vị để rà soát, đôn đốc đơn vị đăng ký 
tham gia và đóng đủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động; 
lập Biên bản làm việc, yêu cầu đơn vị thực hiện đóng nộp đầy đủ cho người lao động trong 
thời gian 05 ngày. 

Bưu điện tỉnh sẽ tiếp nhận thông báo (Mẫu D04e-TS), danh sách đơn vị chưa tham gia 
BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động từ BHXH tỉnh, cập nhật 
địa chỉ, gửi đơn vị. 

Rà soát, xác minh tình hình hoạt động của đơn vị theo danh sách, lập danh sách những đơn vị 
còn hoạt động có số lao động; danh sách những đơn vị không còn hoạt động và đơn vị không 
có trên địa bàn phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn chuyển BHXH tỉnh.  

Sau 15 ngày nhận thông báo đối với đơn vị đã gửi lần 1 nhưng chưa tham gia từ BHXH 
tỉnh gửi lần 2. Nếu sau 5 ngày gửi thông báo lần 2 đơn vị cố tình không tham gia BHXH, 
BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN phối hợp với BHXH tỉnh thành lập tổ công tác làm 
việc trực tiếp với đơn vị; Thực hiện rà soát, đôn đốc đơn vị đăng ký tham gia cho người lao 
động đồng thời lập Biên bản làm việc, yêu cầu đơn vị thực hiện đóng nộp đầy đủ cho người 
lao động trong thời gian 05 ngày,.... 

Báo cáo viên của BHXH tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi về việc Chuyển tiền, hồ sơ 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của các Đại lý thu khác qua hệ thống Bưu 
điện bằng việc đưa ra rõ quy trình và nhiệm vụ cụ thể của đầu mối Bưu điện cấp xã, cấp 
huyện, Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ, tiền đóng, tra cứu, chi trả hoa hồng của các 
đại lý khác trong việc thu BHXH tự nguyện, BHYT. 



Hội nghị cũng dành thời gian tập trung giải đáp những ý kiến thắc mắc của đại biểu tham dự 
về những nội dung liên quan. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Văn Tưởng - Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh, đây là 
nhiệm vụ lớn mà Bưu điện tỉnh Hải Dương phải hoàn thành, cần nhanh chóng triển khai hiệu 
quả, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, yêu cầu đề ra. Trước mắt ngành Bưu điện sẽ tập trung 
mọi nguồn lực đào tạo đội ngũ nhân viên thực hiện đúng quy trình và các bước phân công 
nhiệm vụ mà cơ quan BHXH đưa ra. 

Hiện nay BHXH tỉnh Hải Dương đang ký hợp đồng Đại lý thu với với 7 đơn vị, tổ chức chính 
trị xã hội; đơn vị sự nghiệp; tổ chức kinh tế.... 

Tính đến tháng 8.2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 541 Đại lý thu BHXH, BHYT; với 
tổng số điểm thu là: 1.015 điểm với đội ngũ nhân viên làm Đại lý thu là: 1.442 nhân viên.  



 

Nguồn: Công nghiệp môi trường  

Ngày đăng: 25/09/2019 
Mục: Tin tức    

Hà Nội sẽ thanh toán 100% chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân 

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Công văn số 
3984/UBND-KGVX về việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) bằng phương 
tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

 

Ảnh minh họa 

Cụ thể, từ ngày 1/10/2019, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà 
Nội chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH thực hiện thanh toán 
các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao 
động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) cho cán bộ, 
viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân. 

Việc thanh toán chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ 
công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử. 

UBND TP. Hà Nội giao BHXH thành phố, Bưu điện thành phố, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng chế độ 
BHXH đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu, đồng thời nhận thẻ ATM 
tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả. 

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM và giám sát 
hoạt động ATM bảo đảm chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
hưởng khi nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân. 



Những năm qua, công tác BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) của Hà Nội đã đạt được kết quả 
quan trọng. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,7% dân số.  Số người tham gia BHXH bắt buộc là 
1.682.733 người, đạt 86,5%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 1.575.242 người, đạt 
90,3%. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 27.470 người, tốc độ gia tăng đạt 22,2% 

Trong 7 tháng đầu năm 2019, BHXH TP. Hà Nội đã giải quyết và chi trả các chế độ BHXH 
với tổng số tiền trên 21.202 tỉ đồng (tăng 376,2 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2018). 

Trong đó, có 559.980 lượt người hưởng lương hưu với số tiền 17.839 tỉ đồng; 35.049 lượt 
người hưởng trợ cấp một lần với số tiền 939 tỉ đồng; 284.529 lượt người hưởng trợ cấp ốm 
đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe với số tiền 1.870 tỉ đồng; 142.739 người thanh 
toán BH thất nghiệp với số tiền 553 tỉ đồng. Tuy nhiên, đa số người nhận các chế độ trợ cấp 
BHXH bằng tiền mặt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nguồn: Tạp chí Tổ chức nhà nước      

Ngày đăng: 26/09/2019 
Mục: Tin tức   

Bắc Kạn: Bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính 

Tính đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn chính thức đi vào hoạt 
động được hơn một tháng. Đây là quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo bước 
phát triển mới về cải cách hành chính, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp và hiện 
đại, minh bạch, kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao sự hài lòng của 
người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

Những năm qua, Bắc Kạn đã từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua 
việc ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm cải cách hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng với doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn luôn nằm trong nhóm 
thấp. Do đó yêu cầu cần có những cải cách về mô hình, cách thức tổ chức giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính là nhiệm vụ cần thiết được đặt ra. 

Chính vì vậy, việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công được kỳ vọng sẽ khắc phục 
những hạn chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị; từng 
bước thực hiện thống nhất, đồng bộ và nâng cao chất lượng hoạt động cải cách hành chính 
của tỉnh. 

Sau nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch 
UBND tỉnh, từ ngày 01/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đi vào hoạt động. 
Đây là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc 
giải quyết các thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân. 

 

Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.  
Ảnh: Hương Lan 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được đặt tại Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố 
Bắc Kạn (trụ sở Bưu điện tỉnh), được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cơ bản đảm bảo cho 
hoạt động của Trung tâm.... Trung tâm còn có hệ thống máy tính để tra cứu các thủ tục hành 



chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận và tìm hiểu thông tin trong khi đến giao 
dịch. 

Về nhân lực, ngoài công chức, viên chức của Trung tâm, chuyên viên các sở, ngành được cử 
ra làm việc cũng được lựa chọn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, đồng 
thời được tập huấn kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc. 

Trong thời gian đầu mới đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tập trung tiếp 
nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 7 sở, ban, ngành thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh. Đến nay đã tiếp nhận thủ tục hành chính của 15 sở ngành, bao gồm: Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao 
thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Thông tin và 
Truyền thông, Y tế và Điện lực thành phố. Mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận khá nhiều hồ sơ. 
Chỉ tính riêng trong 02 ngày 16 và 17/9, Trung tâm đã tiếp nhận 335 hồ sơ để chuyển đến các 
cơ quan giải quyết theo quy định. 

Trung tâm cũng thực hiện hướng dẫn về các giấy tờ mà tổ chức, cá nhân phải nộp; hướng dẫn 
về quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; mức và cách thức nộp phí, lệ phí (nếu 
có); cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính khi tổ 
chức, cá nhân yêu cầu. Ngoài cách thức hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm, tổ chức, cá nhân 
có thể nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn. 

Các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại 
Trung tâm, thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của 
tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.backan.gov.vn. Công chức của sở, ngành nào sẽ trực tiếp 
tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả của sở, ngành 
đó. 

Để phục vụ tốt việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm, Bưu điện tỉnh cũng đã thành 
lập Bưu cục Hành chính công Bắc Kạn để thực hiện một số hoạt động như: Hướng dẫn và hỗ 
trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến; Tiếp nhận yêu cầu trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
tại địa chỉ công dân; Thực hiện luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính của các sở, ngành tại 
Trung tâm. 

Với sự quyết tâm cao, việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động sẽ giúp 
đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và nâng mức hài lòng của tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân đối với cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới./. 



 

Nguồn: Đảng cộng sản     

Ngày đăng: 25/09/2019 
Mục: Tin tức                  

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên 

UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh. 

 

Các vị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dự khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Dự lễ khai trương có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Phóng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, 
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các 
ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh.  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 45, 
ngày 7/12/2018. Đây là tổ chức hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm 
có trụ sở tại tòa nhà Bưu điện tỉnh, số 2 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên. 



 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng hoa chúc mừng Trung tâm 

Trung tâm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính của 
15 sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan ngành dọc của Trung ương 
đóng tại địa phương. 

Trung tâm sẽ là đầu mối tập trung để thực hiện công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đôn 
đốc, theo dõi tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cho cá nhân, tổ chức; giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các ban, 
sở, ngành thuộc UBND tỉnh, cơ quan ngành dọc ở Trung ương và địa phương. 

Người dân, doanh nghiệp chỉ cần đến liên hệ, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại một 
đầu mối, thay cho việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các sở, ngành. Qua đó, giúp giảm tối đa 
thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục giai đoạn hiện nay. 

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh việc thành 
lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thể hiện tư duy đổi mới, ý chí quyết tâm cải cách 
hành chính của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông của 
tỉnh; khắc phục những bất cập trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, 
ngành của tỉnh thời gian qua. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xây dựng quy trình giải quyết thủ tục 
hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành mình; quy định rõ thời gian, các 
bước thực hiện để trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện. 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cần sớm ổn định tổ chức và hoạt động. Cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trung tâm phải nêu cao tinh thần trách 
nhiệm phục vụ với phương châm “Chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn”. Qua đó 
nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI). 

Sau nghi thức cắt băng khánh thành và khai trương, ngay trong buổi sáng ngày 16/9, Trung 
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên đã đón tiếp nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhân 
dân đến giao dịch về các thủ tục hành chính.\. 



 

 Nguồn: Tin nhanh chứng khoán   

Ngày đăng: 25/09/2019 
Mục: Tin  tức  

PTI tổ chức “Khóa học tập huấn nâng cao an toàn cho lái xe“ 

 

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao 
thông - Công an Thành phố Hà Nội tổ chức "Khóa học tập huấn nâng cao an toàn cho 
lái xe". 

Những người tham dự khóa học tại Hà Nội lần này là đội xe vận tải bao gồm 200 người của 
Công ty TNHH Logitem Việt Nam - đơn vị đã tham gia bảo hiểm PTI trong suốt 10 năm qua. 

Khóa học này đem lại cho các lái xe những thông tin hữu ích về tình hình an toàn giao thông 
tại Việt Nam, giới thiệu một số quy định mới của pháp luật về an toàn giao thông, phân tích 
nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và biện pháp phòng ngừa đồng thời hướng dẫn quy 
trình phối hợp giải quyết với các bên liên quan khi có tai nạn xảy ra. 

Đây là một trong những giá trị gia tăng mà PTI đem đến cho các khách hàng, cung cấp thêm 
kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp khách hàng chủ động lái xe an toàn, từ đó giảm thiểu tỷ lệ 
tai nạn. 

Với định hướng trở thành doanh nghiệp bảo hiểm vì cộng đồng, trong tương lai, PTI sẽ tiếp 
tục phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông mở rộng triển khai chương trình tại các tỉnh 
thành phía Nam nhằm mục đích khuyến khích khách hàng làm chủ cuộc sống, chủ động sống 
một cuộc sống hạnh phúc và chất lượng. 



 

Nguồn: Báo Bình Dương  

Ngày đăng: 26/09/2019 
Mục: Tin tức     

Trung tâm hành chính công: Gần 30% hồ sơ chuyển trả qua đường bưu điện 

Trong 8 tháng đầu năm 2019 đã có trên 800 lượt nhắn tin đến tổng đài 8283, trong đó có 
trên 80% lượt đăng ký kích hoạt tài khoản thực hiện mức độ 3, mức độ 4 tại Trang 
thông tin hành chính công của tỉnh. 

Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg là 
trên 800 hồ sơ. Số hồ sơ được chuyển trả về địa chỉ của người dân qua đường bưu điện trong 
8 tháng qua chiếm gần 30% tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết. Những sở có tỷ lệ hồ sơ trả 
kết quả qua đường bưu điện cao gồm: Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư. 



 

Nguồn: Báo Pháp luật      

Ngày đăng: 26/09/2019 
Mục: Tin tức   

Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thu hút người dân tại TP HCM? 

Theo ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP HCM, trong năm 
2019, BHXH Việt Nam giao kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
cho BHXH TP HCM là 27.279 người (trong đó, tăng mới trong năm 2019 là 20.218 
người). 

 

Tính đến 31/8, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 12.204 người. Như vậy, từ nay 
đến cuối năm, TP còn phải phát triển thêm hơn 15 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện mới 
hoàn thành kế hoạch. 

Ông Mến nhìn nhận, số người tham gia BHXH tự nguyện chưa xứng với tiềm năng của TP 
HCM là do người dân chưa hiểu được hết lợi ích của chính sách; do thu nhập của đối tượng 
lao động tự do bấp bênh, không bền vững. 

“Mặc dù BHXH tự nguyện là chính sách nhân văn với mục tiêu giúp người dân, người lao 
động trong khu vực phi chính thức sẽ có lương hưu ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động. 
Nhưng mặt bằng thu nhập của nhiều người lao động tự do còn thấp, trong khi đó thời gian 
đóng tối thiểu để hưởng lương hưu dài là 20 năm nên không hấp dẫn”, ông Mến cho biết. 

Hơn nữa, phạm vi quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện ít (chỉ gồm hai chế 
độ là hưu trí và tử tuất) nên người dân chưa mặn mà tham gia; mà mong muốn được hưởng 
chế độ ốm đau, thai sản như người tham gia BHXH bắt buộc. 

Ngoài ra, việc thu BHXH tự nguyện được thực hiện thông qua đại lý bưu điện, cán bộ đại lý 
kiêm nhiệm; nên kiến thức, kinh nghiệm chưa sâu rộng. Chưa nói đến việc thủ tục tham gia 
lần đầu khá phức tạp vì phải kê khai cả hộ gia đình. 



 

Nguồn: Thanh tra     

Ngày đăng: 26/09/2019 
Mục: Tin tức                  

Từ 1/10, Hà Nội thanh toán chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân 

UBND TP Hà Nội yêu cầu, từ ngày 1/10/2019, các sở, ban, ngành, UBND các quận, 
huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) của công 
chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân. 

 

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Công văn số 3984/UBND-
KGVX về việc chi trả các chế độ BHXH bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Theo đó, từ ngày 1/10/2019, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn 
Hà Nội chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH thực hiện thanh 
toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai 
nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) cho cán 
bộ, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân. 

Điều này nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp 
phần xây dựng Chính phủ điện tử. 

UBND TP Hà Nội giao, BHXH TP, Bưu điện TP, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối 
hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi 
tiếp nhận hồ sơ ban đầu, đồng thời nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc 
tại điểm chi trả. 

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội phải sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM và 
giám sát hoạt động ATM bảo đảm chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người hưởng khi nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân. 

Những năm qua, công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của Hà Nội đã đạt được kết quả 
quan trọng. 

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,7% dân số.  Số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.682.733 
người, đạt 86,5%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 1.575.242 người, đạt 90,3%. Số 
người tham gia BHXH tự nguyện là 27.470 người, tốc độ gia tăng đạt 22,2% 



Tính 7 tháng đầu năm 2019, BHXH TP Hà Nội đã giải quyết và chi trả các chế độ BHXH với 
tổng số tiền trên 21.202 tỉ đồng (tăng 376,2 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2018). 

Trong đó, có 559.980 lượt người hưởng lương hưu với số tiền 17.839 tỉ đồng; 35.049 lượt 
người hưởng trợ cấp một lần với số tiền 939 tỉ đồng; 284.529 lượt người hưởng trợ cấp ốm 
đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe với số tiền 1.870 tỉ đồng; 142.739 người thanh 
toán BH thất nghiệp với số tiền 553 tỉ đồng. Tuy nhiên, đa số người nhận các chế độ trợ cấp 
BHXH bằng tiền mặt. 


