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Hơn 42.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong tháng 5 

Chỉ trong một tháng đẩy mạnh tuyên truyền, cơ quan bảo hiểm xã hội đã vận động được hơn 

42.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển 

đối tượng năm 2020. 

 

Ra quân tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Ngày 9/6, tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong 5 

tháng đầu năm 2020, ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho 

biết, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng hơn 26.000 người so với thời điểm 

cuối năm 2019. 

Tính đến 31/5, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 600.600 người, tăng 42.000 

người so với tháng 4, tăng 26.000 người so với năm 2019. 

Chỉ trong tháng 5/2020, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng 42.000 

người. Có được kết quả này là nhờ Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đổi mới công tác 

truyền thông khi lần đầu tiên phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức thành công “Lễ ra 

quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân-Tuyên truyền, vận động 

người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” trên quy mô toàn quốc. 

Trong 2 ngày (23/5 và 24/5) ra quân truyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện, trên toàn quốc đã có 30.017 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và phát 

triển thêm được 4.734 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. 

Năm nay là năm đầu tiên thực hiện tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân theo 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài việc thành công trong công tác phát triển đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lễ ra quân có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự kiện 

truyền thông tạo được sự lan tỏa về chính sách bảo hiểm xã hội trong nhân dân.  

Trước đó, theo số liệu ước tính đến ngày 30/4, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện là khoảng 557.000 người, giảm 16.000 người so với thời điểm hết năm 2019 (573.000 

người) và giảm 11.000 người so với tháng 3/2020.  
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Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu 

cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. 

Đây là nguyên nhân khách quan khiến một số chỉ tiêu phát triển của ngành có xu hướng giảm. 

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính 

sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tạo điều kiện thuận 

lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.../. 

Tính đến ngày 31/5, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,4 triệu người, 

đạt 89,8% kế hoạch giao (giảm 11.500 người so với tháng 04/2020, giảm 796.000 người so 

với năm 2019); bảo hiểm xã hội tự nguyện là 600.600 người, đạt 50% kế hoạch giao (tăng 

42.000 người so với tháng 4/2020, tăng 26.000 người so với năm 2019); bảo hiểm y tế là 85 

triệu người, đạt 96,6% kế hoạch giao (giảm 109.000 người so với tháng 4/2020, giảm 

849.000 người so với năm 2019). 
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Cải thiện số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Trong tháng 5, khi nước ta cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19, tỷ lệ phát 

triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện ghi nhận sự cải thiện. Đến hết tháng 5, số 

người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 600 nghìn, tăng thêm 26 nghìn người 

so với năm 2019. Đây cũng là kết quả khả quan từ Tháng vận động triển khai bảo hiểm 

xã hội toàn dân. 

 

Cán bộ hai ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã 

hội. 

Nỗ lực từ Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến ngày 31-5-2020, tổng số người tham gia 

BHXH bắt buộc đạt 14,404 triệu người. Con số này giảm 11,5 nghìn người so với tháng 4 

năm 2020, giảm 796 nghìn người so với năm 2019. Tuy nhiên, số đối tượng tham gia BHXH 

tự nguyện ghi nhận xu hướng tăng, với 600,6 nghìn người, đạt 50% kế hoạch giao, tăng 26 

nghìn người so với năm 2019. 

Trước đó, trong bốn tháng đầu năm, số người tham gia BHXH bắt buộc nói chung và BHXH 

tự nguyện giảm do nhiều nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân đầu tiên là ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, người lao động 

không có việc làm phải ngưng việc, nghỉ việc, thu nhập người dân giảm do dịch bệnh nên có 

một bộ phận không thể tham gia hoặc tiếp tục tham gia BHXH, BHXH tự nguyện, bảo hiểm y 

tế (BHYT)… 

Lý do con số tham gia BHXH tự nguyện được cải thiện thời gian gần đây là từ thành công của 

lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm tuyên truyền, vận 

động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên quy mô toàn quốc trong tháng 5. Cụ thể, chỉ 

sau hai ngày ra quân, trên toàn quốc đã có 30.017 người tham gia BHXH tự nguyện, đồng 

thời phát triển thêm 4.734 người tham gia BHYT hộ gia đình. Ngoài thành công trong phát 

triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, lễ ra quân cũng đánh dấu sự kiện truyền thông tạo 

được sự lan tỏa về chính sách BHXH trong nhân dân. Đồng thời, cũng là năm đầu tiên thực 

hiện Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 



Gần 1.200 đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 

Cũng trong năm tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động không nhỏ 

tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp (DN) và hàng nghìn người 

lao động (NLĐ), chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã giúp bảo đảm 

phần nào đời sống, sức khoẻ cho hàng nghìn NLĐ thất nghiệp và gia đình. Cùng với đó, giảm 

thiểu áp lực kinh tế đối với các đơn vị, DN trong bảo đảm sản xuất, kinh doanh; góp phần ổn 

định kinh tế, xã hội của đất nước. Điều này cho thấy, sự ra đời của các chính sách trên đóng 

vai trò tích cực trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước. 

Thời gian qua, nhiều giải pháp đặc biệt đã được triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp. Cụ 

thể, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí 

và tử tuất. Việc chi trả chế độ BHTN cho NLĐ bị thất nghiệp do dịch bệnh gây ra; bảo đảm 

công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT; hỗ trợ người dân, NLĐ, DN trong khai báo y tế điện 

tử, đóng nộp BHXH, BHYT… 

Đến ngày 31-5, 53 cơ quan BHXH tại các tỉnh, thành phố đã nhận được hồ sơ đề nghị tạm 

dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, doanh nghiệp. Cụ thể, 1.171 đơn vị đã được 

phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng, tương ứng với 107.327 lao động. Số tiền ước tính khoảng 

396 tỷ đồng. 

Đặc biệt, BHXH Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các 

dịch vụ công quốc gia, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin, 

tạo thuận lợi cho người dân và DN trong các giao dịch với cơ quan BHXH, đặc biệt trong thời 

gian thực hiện cách ly xã hội. 

Tới hết tháng 5, BHXH Việt Nam đã cung cấp 18/27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4. Trong đó, số dịch vụ công mức độ 4 là 12/27 TTHC. 

Cơ quan này cũng cung cấp, phối hợp xác nhận thông tin chín dịch vụ công trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia. Đặc biệt, ba dịch vụ công trực tuyến được cung cấp từ ngày 12-5, để hỗ trợ 

người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đó là: Hỗ trợ đơn vị, DN tạm dừng đóng 

BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng 

việc đối với NLĐ; Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không 

hưởng lương. Kết quả, từ ngày 16 đến 31-5, 291 hồ sơ Ncovi của các doanh nghiệp trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia đã được tiếp nhận và giải quyết. 

BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

qua giao dịch điện tử; duy trì việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" 

cấp tỉnh, cấp huyện, qua dịch vụ bưu chính công ích, với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi 

của người tham gia và phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo kết quả giải quyết TTHC, 

số hồ sơ đã giải quyết của cơ quan BHXH trong năm tháng đầu năm chạm mốc gần 47,6 triệu 

hồ sơ, đạt 97,45%. 

Trong thời điểm hiện tại, trước tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam cơ bản được kiểm soát, 

bước vào giai đoạn bình thường mới, các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để 

đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đã đặt ra trong năm 

2020. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên bố trí kinh phí để bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho 

người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 



 

Nguồn: Hà Nội mới 

Ngày đăng: 09/06/2020 
Mục: Xã hội 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hơn 26.000 người 

 Ngày 9-6, tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

trong 5 tháng đầu năm 2020, ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam cho biết, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng hơn 26.000 

người so với thời điểm cuối năm 2019. 

 

Hướng dẫn người dân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Có được kết quả này là nhờ Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ 

chức tốt nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân - 

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”, diễn ra từ ngày 1 

đến 31-5 trên phạm vi toàn quốc; đồng thời, phối hợp với các ngành, địa phương thường 

xuyên tuyên truyền về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến đông đảo 

người dân. 

Tính đến ngày 31-5, Bảo hiểm xã hội 53 tỉnh, thành phố đã phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng 

vào quỹ hưu trí và tử tuất của 1.171 đơn vị, doanh nghiệp, tương ứng với 107.327 lao động 

với số tiền khoảng 396 tỷ đồng; chi trả đúng, đủ, kịp thời cho hơn 3,2 triệu người hưởng 

lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. 

Toàn ngành đã giải quyết hưởng mới chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề 

nghiệp cho 50.000 người; giải quyết hưởng mới các chế độ bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp, tiền tuất một lần cho hơn 353.000 người với số tiền chi trả là hơn 13.154 

tỷ đồng; giải quyết chế độ ốm đau cho gần 3 triệu lượt người với số tiền chi trả là 1.413 tỷ 

đồng… 

Đặc biệt, các cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả cho 558.418 người hưởng các chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp với số tiền chi trả là 5.009 tỷ đồng. Số tiền chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y 



tế đề nghị quyết toán trên hệ thống giám định bảo hiểm y tế là hơn 38.000 tỷ đồng (chưa bao 

gồm số chi của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an). Kết quả này góp phần chăm 

sóc tốt sức khỏe cho người dân. 

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Đây là 

nguyên nhân khách quan khiến một số chỉ tiêu phát triển của ngành có xu hướng giảm. 

Tính đến cuối tháng 5, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 14,4 triệu người, 

đạt 89,8% kế hoạch giao, giảm 796.000 người so với năm 2019; số người tham gia bảo hiểm 

y tế là 85,1 triệu người, đạt 96,6% kế hoạch giao, giảm 849.000 người so với năm 2019. 

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính 

sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tạo điều kiện thuận 

lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện... 



 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội 

Ngày đăng: 09/06/2020 
Mục: Kinh tế xã hội 

Sóc Trăng: Hai tuần, tăng thêm 444 người tham gia BHXH tự nguyện 

Chỉ sau hai tuần đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có thêm 444 

người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. 

Sáng 9/6, chia sẻ với phóng viên Báo BHXH, ông Trần Văn Khải- Phó Giám đốc BHXH tỉnh 

Sóc Trăng phấn khởi cho biết: “Ngay trong ngày đầu ra quân, chúng tôi đã vận động được 

302 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong hai tuần lễ vừa qua, cả cơ quan BHXH và Bưu 

điện tiếp tục nỗ lực với nhiều phương án tiếp cận, tuyên truyền khác nhau, nên đã thu hút 

thêm 444 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Như vậy, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 

thêm 746 người tham gia BHXH tự nguyện, kể từ ngày cao điểm phát động 23/6. 

 

Cũng theo ông Khải, mới đây, UBND tỉnh đã có chỉ đạo giao các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã nỗ lực đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, với mục tiêu 

trong năm 2020 đạt 11.963 người tham gia. Do chỉ tiêu khá cao, nên BHXH tỉnh và Bưu điện 

tỉnh đã cùng Ban Tôn giáo tỉnh đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền tại các chùa, nhà thờ... để 

triển khai đến các sư trụ trì, tăng ni, phật tử. Điều này được kỳ vọng mang lại kết quả cao. 

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Ít- Giám đốc Bưu điện tỉnh, trong năm 2020, Bưu điện 

tỉnh được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao kế hoạch phát triển thêm 3.900 người tham 

gia BHXH tự nguyện. Song, Bưu điện tỉnh đã đặt ra mục tiêu cao hơn, với con số dự kiến 

phát triển mới 4.500-5.000 người tham gia. 
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Nguồn: Gia Lai online 

Ngày đăng: 09/06/2020 
Mục: Việc làm 

Chuyển bộ phận một cửa sang Bưu điện huyện Đak Đoa 

 Hôm qua (8-6), Bưu điện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đak Đoa tổ chức 

chuyển giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện sang 

Bưu điện huyện. 

 

 

Đội ngũ cán bộ Bưu điện ra mắt thực hiện nhiệm vụ chuyển giao bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. 

Ảnh: Đinh Yến 

Theo đó, Bưu điện huyện sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực cho người dân; đồng thời thực hiện thu-nộp hộ 

người dân các khoản tiền thuế, phí, lệ phí. Việc chuyển giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND huyện sang Bưu điện huyện nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân khi giải quyết 

các hồ sơ, thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận lợi. 



 

Nguồn: Tuyên Quang online 

Ngày đăng: 10/06/2020 
Mục: Xã hội 

Hướng tới BHXH toàn dân 

Thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về BHXH toàn dân, Thủ tướng Chính phủ 

quyết định lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”. Để 

thực hiện hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh đã tích cực triển 

khai các hoạt động nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia 

BHXH năm 2020. 

 
Nhân viên BHXH huyện Chiêm Hóa và Bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền trực tiếp 

 về chính sách BHXH cho người dân tại gia đình. 

Lễ ra quân được tổ chức theo 2 hình thức: Trực tuyến và tuyên truyền lưu động. Với chủ đề 

 “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”, mục tiêu của đợt ra 

quân lần này là tuyên truyền, vận động trực tiếp tới đối tượng người nông dân và người lao 

động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo an sinh xã hội, ổn định 

cuộc sống. Qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo 

cuộc sống Nhân dân thông qua chính sách BHXH”; “BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng 

và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân”…  

Trong ngày tổ chức Lễ ra quân, toàn tỉnh đã vận động, phát triển được 544 người tham gia 

mới, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện là 516 người, BHYT hộ gia đình là 28 

người. Đây là con số ấn tượng thể hiện sự nỗ lực, phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu 

điện các cấp trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân, nhất là 

nông dân và người lao động khu vực phi chính thức, lan tỏa sâu rộng thông điệp nhân văn, 

tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT. Từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người 

dân để chủ động, tích cực tham gia, đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. 

Chị Triệu Thị Hồng Hạnh, tổ dân phố Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) làm nghề 

thợ may chia sẻ, nhờ cán bộ BHXH huyện và Bưu điện huyện đến đây tuyên truyền về chính 

sách BHXH tự nguyện, chị đã hiểu ra những lợi ích mà mình có được khi tham gia BHXH tự 

nguyện. Vì vậy, chị đã quyết định tham gia mức đóng hằng tháng theo mức lương quy định là 

3 triệu đồng, với số tiền khoảng 645.000 đồng/người/tháng. Với người làm nghề tự do như 



chị, được nhà nước tạo điều kiện tham gia đóng BHXH tự nguyện để sau này về già có được 

khoản lương hưu ổn định là một điều rất đáng mừng. 

Theo thống kê của BHXH tỉnh, đến hết tháng 5-2020, số người tham gia BHXH tự nguyện 

trong toàn tỉnh là 7.959 người, tăng 2.381 người so với cùng kỳ năm 2019, tương đương tăng 

42%; đạt 91,4% so với chỉ tiêu của UBND tỉnh giao và 58,3% so với kế hoạch năm 2020 của 

BHXH Việt Nam giao. Về lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân, người 

lao động được hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí để 

chăm sóc sức khỏe, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất. 

Ông Trần Anh Tuấn, tổ 17, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) năm nay đã 60 tuổi, hết tuổi 

đóng BHXH để được hưởng lương hưu nhưng ông vẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 

với thời hạn đóng đủ 5 năm để được hưởng chế độ mai táng sau này. Ông Tuấn cho hay, 

khoản đóng BHXH tự nguyện hằng tháng ông có thể thu xếp được, quan trọng là sau này qua 

đời có được chế độ mai táng để con cháu đỡ vất vả lo lắng chuyện hậu sự. 

Công tác tuyên truyền, vận động hết sức quan trọng trong việc chuyển tải các chủ trương của 

Đảng, chính sách và pháp luật và Nhà nước nói chung, chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo 

hiểm thất nghiệp nói riêng đến người dân. Trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chú 

trọng đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền BHXH theo hướng hiện đại, 

phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời phối hợp với ngành Bưu điện tăng cường tổ 

chức các hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu hoàn thành mục 

tiêu BHXH toàn dân. 

Bài, ảnh: Minh Thủy 



 

Nguồn: Điện Biên Phủ online 

Ngày đăng: 10/06/2020 
Mục: Xã hội 

Kịp thời chi trả tiền hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 

Sau những ngày chờ đợi, từ ngày 29/5 những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 thuộc 4 đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc 

diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ đã nhận được tiền hỗ trợ từ 

gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của 

Chính phủ. 

 

Bà Lò Thị Hinh, bản Púng Tôm, xã Thanh Minh (TP. Ðiện Biên Phủ) nhận tiền hỗ trợ tại 

điểm bưu điện văn hóa xã. 

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Ðiện Biên Phủ trong đợt này, hơn 7.393 

người (trong đó: 345 người có công với cách mạng, 1.400 đối tượng bảo trợ xã hội, 5.640 đối 

tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo) được chi trả với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng. Ðể tạo thuận lợi 

cho việc chi trả, TP. Ðiện Biên Phủ phối hợp với Bưu điện thành phố chi trả cho đối tượng 

bảo trợ xã hội, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các bưu cục phường, điểm bưu 

điện văn hóa xã; người có công thực hiện chi trả tại nhà. Bà Trần Thị Lan Hương, Giám đốc 

Bưu Ðiện TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Sau khi nhận được kinh phí từ UBND thành phố, đơn 

vị đã thông báo đến từng đối tượng được thụ hưởng. Ðồng thời, bố trí nhân viên chi trả tại 7 

xã phường và 5 điểm bưu điện văn hóa xã. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ thực hiện chi trả từ ngày 

29/5 - 1/6, nhưng để người dân sớm nhận được tiền hỗ trợ, đơn vị đã hoàn thành chi trả xong 

trước ngày 1/6. 

Có mặt tại điểm chi trả Bưu điện văn hóa xã Thanh Minh vào ngày 29/5, khác với thường 

ngày, mặc dù mới hơn 6 giờ sáng nhưng người dân đã tập trung khá đông, khuôn mặt ai cũng 

vui vẻ, phấn khởi vì biết mình sẽ được nhận số tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-

19. Bà Lò Thị Hinh, bản Púng Tôm, xã Thanh Minh là hộ cận nghèo của xã. Gia đình bà có 2 

khẩu, bà sống một mình nuôi đứa cháu ngoại còn nhỏ, bản thân bà cũng mắc nhiều bệnh hiểm 

nghèo hơn chục năm nay nên thường xuyên đau ốm, không lao động được nên cuộc sống rất 

khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào cô con gái lấy chồng xa. Nhưng mấy tháng 

nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 con gái bà cũng không có việc làm, số tiền cô con gái 

gửi trợ giúp bà hàng tháng cũng không đủ để trang trải cuộc sống. Trong đợt rà soát vừa qua, 
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gia đình bà thuộc diện hưởng gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn với mức hỗ trợ 750.000 

đồng/khẩu. Cầm số tiền 1,5 triệu đồng trên tay, bà Hinh xúc động cho biết: “Tối hôm trước, 

nhận được thông báo đến điểm Bưu điện văn hóa xã Thanh Minh nhận tiền hỗ trợ, tôi thấy rất 

vui nên sáng sớm đã nhờ đứa cháu đèo đi. Chỉ sau vài phút làm thủ tục tôi đã nhận được số 

tiền hỗ trợ. Số tiền này rất đáng quý giúp tôi trang trải cuộc sống trong thời gian khó khăn 

hiện nay”. 

Cũng chung niềm vui với bà Lò Thị Hinh, gia đình anh Ðinh Danh Toản, tổ dân phố 3, 

phường Mường Thanh có con trai bị khuyết tật bẩm sinh. Mọi chi phí thuốc men, sinh hoạt 

hàng ngày cho cháu rất tốn kém. Trong khi thu nhập chính của cả gia đình dựa vào cửa hàng 

bán quần áo. Trong đợt dịch Covid-19 thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị của Chính 

phủ, của tỉnh, vợ chồng anh phải đóng cửa hàng 1 tháng, không có thu nhập, cuộc sống gặp 

nhiều khó khăn. Anh Toản chia sẻ, con anh hàng tháng ngoài số tiền hỗ trợ cho đối tượng bảo 

trợ xã hội là 270.000 đồng, khi nhận được thêm 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ của Nhà nước cho 

người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là món quà ý nghĩa nhất, 

giúp gia đình anh bớt đi khó khăn, có tiền trang trải chi phí thuốc men hàng ngày cho con. 

Bà Nguyễn Thị Huế, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, TP. Ðiện Biên Phủ cho 

biết: Thực hiện Nghị quyết 42 và Nghị định số 15 của Chính phủ, thành phố đã tập trung triển 

khai ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn. Ðồng thời, tổ chức hội nghị triển khai Nghị 

quyết số 42 và Quyết định số 15 cho cán bộ làm công tác rà soát của 12 xã, phường; hướng 

dẫn giải đáp những vướng mắc trong quá trình rà soát, lập danh sách đảm bảo phân loại chính 

xác, tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng. Bên cạnh đó, việc rà soát thực hiện rất kỹ, từng khâu, 

từng bước và được kiểm tra, kiểm duyệt nhiều lần trước khi chốt danh sách. Mỗi đối tượng 

chỉ được nhận một chế độ hỗ trợ do đối tượng lựa chọn nếu nằm trong nhiều nhóm khác nhau. 

Ðặc biệt, UBND thành phố đã tạm ứng từ ngân sách năm 2020 với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng để 

chi trả kịp thời cho người dân - đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực của chính quyền địa 

phương trong việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ðối với nhóm bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 còn lại, như: Người lao động mất việc, hộ kinh doanh cá thể có 

doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng… chính quyền các xã, phường của thành phố đã 

hoàn thành việc rà soát, lập danh sách, công khai niêm yết tại trụ sở UBND các xã phường và 

chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tiến hành rà soát lại. Hiện, mọi công 

việc đang được đẩy nhanh tiến độ để chi trả cho người dân trong thời gian sớm nhất. 

Bài, ảnh: Hoàng Linh 



 

Nguồn: Phú Thọ điện tử 

Ngày đăng: 10/06/2020 
Mục: Cải cách hành chính 

Yên Lập đẩy mạnh cải cách hành chính 

 

Hệ thống “Một cửa” huyện Yên Lập giải quyết TTHC cho công dân và tổ chức ngay trong 

thời gian giãn cách xã hội. 

Cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao tinh thần 

phục vụ của cán bộ, công chức, hướng đến sự hài lòng của người dân là điểm nhấn rõ 

nét trong công tác cải cách TTHC của huyện Yên Lập thời gian qua. Việc đẩy mạnh cải 

cách TTHC đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc 

giải quyết hồ sơ quá hạn và không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, bảo đảm 

nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. 

Ở xã Hưng Long, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo 

đức công vụ, nếp sống văn hóa tại cơ quan, công sở, vì vậy, đã tiếp nhận và giải quyết đúng 

hạn, trước hạn. Qua phiếu rà soát được công dân, tổ chức đánh giá ở mức độ hài lòng 100%. 

Ông Bùi Xuân Thế - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Hưng Long cho biết: Trung bình 

mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận, giải quyết 10 thủ tục. 100% TTHC được UBND xã giải quyết 

đúng hạn, do đó trên địa bàn xã không xảy ra khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân về tinh 

thần, thái độ phục vụ của CBCC. 

Nhằm tạo bước đột phá trong cải cách TTHC, UBND huyện đã đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt 

động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại đi vào 

hoạt động từ 01/4/2018; chỉ đạo UBND cấp xã đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, phòng làm việc 

của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức 

thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. 100% các 

xã, thị trấn đã bố trí và tổ chức hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy 

định. Một số UBND cấp xã đã quan tâm đầu tư phòng làm việc, trang thiết bị làm việc hiện 

đại để giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân như: Xuân Viên, Hưng Long, Đồng Thịnh, 

Phúc Khánh, Ngọc Lập và thị trấn Yên Lập.  

Để công khai và tuyên truyền rộng rãi trong các tổ chức, cá nhân về TTHC, Trang thông tin 

điện tử của huyện đã đăng tải đầy đủ danh mục thủ tục hành chính cấp huyện và thủ tục hành 

chính cấp xã. Việc niêm yết các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện và 

các xã, thị trấn đầy đủ, được cập nhật thường xuyên, kịp thời, giúp cho tổ chức và cá nhân 



thuận tiện trong việc lập hồ sơ giải quyết TTHC, đồng thời giám sát được tinh thần trách 

nhiệm và thái độ phục vụ của công chức trong thực thi công vụ. 

UBND huyện đã hợp đồng với Bưu điện huyện triển khai sử dụng dịch vụ công ích trong việc 

giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đối với những TTHC có thể tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện theo quy định. Việc giải quyết TTHC thông qua dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được UBND huyện triển khai thực hiện và đầu tư trang 

thiết bị làm việc hiện đại, bước đầu tiếp nhận và giải quyết một số hồ sơ của cá nhân, tổ chức 

thông qua dịch vụ này. Hiện nay, UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để 

các cá nhân, tổ chức hiểu và tham gia giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến, áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, vì vậy, chất lượng giải quyết 

TTHC được nâng lên. Trong quý I năm 2020, có 7.599 hồ sơ đã được giải quyết, không có hồ 

sơ giải quyết quá hạn. Bà Trần Thị Quý - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: “Công tác 

CCHC được huyện quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt 

nhiều kết quả quan trọng. CCHC của huyện đi liền với sự hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ tích cực cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

Hạnh Thúy 

 



 

Nguồn: Thông tin & Truyền thông 

Ngày đăng: 10/06/2020 
Mục: Dòng sự kiện 

Những điểm sáng và hạn chế trong công tác cải cách hành chính ở cấp xã 

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Bên cạnh những địa phương đã đáp ứng được 

tiêu chí hướng tới nền hành chính công phục vụ thì không ít địa phương cấp xã còn bộc lộ bất 

cập, hạn chế. 

Những bất cập từ bộ máy hành chính cũ và từ chính người dân 

Bộ phận một cửa của UBND xã Kim Chân, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, trung bình mỗi 

ngày có khoảng 40 - 50 lượt người dân tới đăng ký giải quyết các thủ tục như: Chứng thực, 

khai sinh, kết hôn, chuyển nhượng đất... Với hệ thống hạ tầng, trang thiết bị được đầu tư đồng 

bộ và kết nối liên thông hệ thống trục văn bản hành chính Quốc gia; cán bộ có thể nhập dữ 

liệu, tra cứu thông tin và xử lý văn bản kịp thời, giải quyết công việc nhanh. Tuy nhiên, để 

hoàn thành khối lượng công việc và trả kết quả trong ngày có những cán bộ gặp khó khăn 

trong khi tác nghiệp. 

Ông Hoàng Văn Hùng - Cán bộ Tư pháp bộ phận một cửa xã Kim Chân, TP. Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh, cho biết: "Lớn tuổi như tôi bây giờ xử lý mọi văn bản giấy tờ trên hệ thống mạng 

cũng khá vất vả vì phần mềm CCHC mỗi ngày một cải tiến mà chúng tôi cập nhật thông tin 

chậm đôi khi cũng khó xử lý nhanh công việc". 

 

Cán bộ Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn phần mềm cho cán bộ bộ phận 

một cửa cấp xã. (Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh) 

Được biết những trường hợp cán bộ lớn tuổi như ông Hùng hiện được giữ lại làm việc ở bộ 

phận một cửa cấp xã không ít. Để cử nguồn cán bộ này đi đào tạo học nâng cao kiến thức sẽ 

không hợp lý, vì sau khi hoàn thành các khóa học những cán bộ này sẽ đến tuổi nghỉ hưu, tuy 

nhiên để sắp xếp công việc phù hợp cho đội ngũ này cũng rất khó nên cấp ủy, chính quyền địa 

phương đành bổ túc kiến thức thường xuyên liên tục cho những cán bộ như ông Hùng. 

Không giống tỉnh Bắc Ninh gặp phải khó khăn về trình độ năng lực chuyên môn còn hạn chế 

của cán bộ cấp xã. Tại tỉnh Bắc Giang, khi cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và cán bộ đã dần đi 
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vào hoàn thiện để đáp ứng các tiêu chí về CCHC cấp độ 3 tiến dần đến cấp độ 4 thì chính 

người dân lại thích làm việc theo lối cũ, tức là làm việc trên giấy tờ sổ sách. 

Chị Vi Thị Mai, giáo viên Trường THCS Giáp Sơn, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc 

Giang là người trẻ tuổi và sử dụng thành thạo máy tính, smartphone và cũng biết được thông 

tin có thể giải quyết một số thủ tục hành chính (TTHC) ngay tại nhà hoặc tại trường nhưng chị 

Mai vẫn tới bộ phận một cửa của xã vì lý do tới làm trực tiếp cho chắc. 

"Tôi vẫn thích làm việc trực tiếp trên giấy tờ vì như vậy tôi thấy yên tâm hơn, tránh nhầm lẫn. 

Mặc dù tôi cũng biết có thể giải quyết TTHC trên điện thoại hoặc máy tính nhưng bản thân 

tôi vẫn muốn đến xã để làm việc" – chị Vi Thị Mai chia sẻ. 

Trong khi cả nước, các Bộ, ban ngành và các địa phương đang nỗ lực CCHC từng ngày, Nhà 

nước đang ưu tiên giành nhiều sự đầu tư nguồn vốn và con người để nâng cao hiệu quả CCHC 

thì người dân lại không nhiệt tình hưởng ứng nền hành chính thông minh này. Theo ông Vi 

Văn Tư - Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, người dân đến giao dịch 

cũng ít khi cập nhật, tìm hiểu thêm về sự thay đổi của các TTHC, họ chỉ mang giấy tờ đến để 

có gì thì hỏi luôn cán bộ hướng dẫn.  

Hiệu quả rõ rệt trong CCHC khi có sự thay đổi từ cả hai phía 

Cách đây một vài năm, tỉnh Tuyên Quang cũng gặp phải những trở ngại như tỉnh Bắc Ninh và 

tỉnh Bắc Giang nhưng nhờ có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên CCHC 

tại tỉnh Tuyên Quang đã có những bước khởi sắc, năm 2017 tỉnh xếp thứ 22 Chỉ số CCHC Par 

Index, đến năm 2018, Chỉ số CCHC của tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, 

tăng 3 bậc thứ hạng so với năm 2017. Tuyên Quang có được kết quả này một phần không thể 

thiếu của việc nâng cao chất lượng CCHC cấp xã. 

Cách làm của tỉnh Tuyên Quang là để cán bộ tiếp xúc, hỗ trợ dân từ những việc nhỏ nhất. Đối 

với cán bộ cấp xã, cán bộ gần cơ sở thì mọi việc vui hay buồn trong dân đều cử đại diện đến 

thăm hỏi động viên hoặc chúc mừng. 

Không chỉ vậy, mỗi khi có chủ trương, chính sách mới về CCHC, ngoài những buổi tập huấn 

chuyên đề, tập huấn lồng ghép với các chương trình khác, cán bộ còn đến tận nhà để vận động 

người dân ủng hộ cơ chế, chính sách mới, cách tiếp cận CNTT mới vào giải quyết TTHC. 

Qua công tác tuyên truyền và tiếp xúc trực tiếp với người dân, cán bộ đã sàng lọc và phân loại 

đối tượng người dân có khả năng thực hiện đăng ký giải quyết TTHC trên máy tính và điện 

thoại có kết nối Internet và những đối tượng vẫn giải quyết công việc trực tiếp với cán bộ để 

từ đó có giải pháp phủ sóng toàn dân sử dụng tiện ích của CNTT trong CCHC. 
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Người dân làm TTHC tại Bưu điện huyện Hàm Yên. (Ảnh: baotuyenquang) 

Huyện Hàm Yên là một trong những huyện đầu tiên trên địa bàn xã được UBND tỉnh Tuyên 

Quang lựa chọn chuyển bộ phận một cửa sáp nhập vào bưu điện huyện, để tận dụng sự linh 

hoạt đa chức năng trong công tác phục vụ nhân dân của hệ thống bưu điện như: phát lương, 

nhận đóng bảo hiểm, vận chuyển hàng hóa, tiền… tạo thuận lợi cho người dân khi đến bưu 

điện có thể giải quyết luôn TTHC, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả CCHC cấp xã phường và 

thị trấn.  

Chị Hoàng Thị Như Liễu - Cán bộ một cửa huyện huyện Hàm Yên chia sẻ: "Khi thực hiện 

giải quyết TTHC, người dân có thể đến tham khảo các dịch vụ khác bên bưu điện và ngược 

lại nếu như người dân có thể đến bưu điện lĩnh lương hoặc đóng bảo hiểm thì nhân tiện có thể 

sang giải quyết TTHC". 

Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua 

việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ và ký hợp đồng với các công ty được Nhà nước cho phép 

hoạt động tư vấn CCHC. Kết quả là sau những buổi tập huấn cầm tay chỉ việc, tất cả các bộ 

phận tham gia tập huấn đều thạo việc ngay sau khi kết thúc khóa đào tạo. 

Như vậy, để tạo bước tiến rõ rệt trong công tác CCHC cấp xã, với những bất cập về trang thiết 

bị, về trình độ dân trí tại một số địa phương thì nhân lực có trình độ và công tác cán bộ phải 

được đặt lên hàng đầu, phải thường xuyên thanh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ 

cán bộ.  

Song song với đó là đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính; đổi mới phương thức làm việc, 

đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm quy 

chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tăng hiệu quả giải quyết TTHC có tính chất liên 

ngành; triển khai thực hiện có hiệu quả bộ phận một cửa điện tử hiện đại để rút ngắn thời gian 

giải quyết.  

Kiên quyết không để cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm làm việc tại bộ phận một cửa. Đây là 

những cách làm cần phải thực hiện nghiêm túc hơn nữa tại các địa phương mới tạo được sự 

chuyển biến trong CCHC ở cấp xã. 

Duy Phạm 

 

 

 

 

 

 


