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Nguồn: Pháp luật Việt Nam 

Ngày đăng: 11/06/2020 
Mục: Dân sinh 

Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT: Nhiều điểm sáng sau đại dịch Covid-19 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng xác định việc phát 

triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm, 

toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đạt được những kết quả 

tích cực. Đáng chú ý, chỉ trong tháng 5/2020 đã có gần 50.000 người tham gia bảo hiểm 

xã hội tự nguyện. 

 

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị. 

Cụ thể, theo thống kê của Ban thu (Bảo hiểm xã hội - BHXH Việt Nam), tính đến 31/5/2020, 

cả nước có 14,404 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 89,8% kế hoạch). Cùng với đó, 

số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 600,6 nghìn người, đạt 50% kế hoạch giao, tăng 

42.000 người so với tháng 4/2020 và tăng 26.000 người so với năm 2019.  

Đặc biệt, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của các tỉnh đều tăng so với tháng 4/2020. 

Trong đó, một số BHXH tỉnh có số đối tượng tăng nhiều so với năm 2019 như: Nghệ An 

(tăng 3.787 người), Thanh Hóa (tăng 3.361 người), Hà Tĩnh (tăng 3.036 người), Phú Thọ 

(tăng 2.784 người), Hà Nội (tăng 2.069 người), Quảng Trị (tăng 1.873 người). 

Bên cạnh đó, nhiều tỉnh vẫn giữ được đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tăng đều so 

với năm 2019 như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Thuận, Đắk Nông, Điện Biên, Gia Lai, Hà 

Giang, Hà Nam, Kon Tum, Lai Châu, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ninh, 

Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban thu, một số tỉnh giảm nhiều đối tượng trong tháng và giảm 

nhiều so với năm 2019 như: Bình Dương (trong tháng 5 giảm 20.537 người, lũy kế giảm 

122.165 người so với năm 2019), Đồng Nai (trong tháng 5 giảm 8.333 người, lũy kế giảm 

55.257 người so với năm 2019), Long An (trong tháng 5 giảm 4.953 người, lũy kế giảm 

23.909 người so với năm 2019), Ninh Bình (trong tháng 5 giảm 3.636 người, lũy kế giảm 

10.995 người so với năm 2019)…  

Một số BHXH tỉnh có số người tham gia BHYT giảm nhiều so với năm 2019 và vẫn chưa có 

dấu hiệu tăng lại, cụ thể: TP Hồ Chí Minh (giảm 57.481 so với tháng 4/2020 và giảm 267.696 

người so với năm 2019), Đồng Nai (giảm 2.921 so với tháng 4/2020 và giảm 95.973 người so 



với năm 2019), Bình Dương (giảm 79.416 so với tháng 4/2020 và giảm 129.267 người so với 

năm 2019)… 

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 6/2020 do BHXH Việt 

Nam tổ chức vừa qua, ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam cho biết: Trong tháng 5/2020, Bưu điện Việt Nam đã phát triển mới được hơn 40.000 

người tham gia BHXH tự nguyện và từ nay đến cuối năm bình quân một tháng Bưu điện phải 

phát triển hơn 43.000 người. Với sự vào cuộc của các đơn vị thì mục tiêu phát triển 400.000 

người tham gia BHXH tự nguyện chắc chắn sẽ hoàn thành. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn 

mạnh, ngành BHXH phải duy trì công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. 

Nhiều tỉnh giữ vững được đối tượng tham gia BHXH, BHYT; chủ động phương án làm việc 

với doanh nghiệp; xây dựng kịch bản thực hiện nhiệm vụ “trong khó khăn vẫn có nhiều điểm 

sáng”. Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giảm không đáng 

kể, đặc biệt trong tháng 5/2020 đã có gần 50.000 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, tháng 6/2020 là tháng thi đua yêu nước, xây 

dựng chỉ tiêu đánh giá thi đua cũng như động viên khen thưởng; đồng thời từng địa phương 

biến các chỉ tiêu được giao thành kế hoạch hành động cụ thể. 

Do đó, Trung tâm Truyền thông cần đề xuất phát động các cuộc thi đua hằng tháng, hằng quý 

với những chủ đề riêng và phải khẳng định chính sách BHXH, BHYT là của Nhà nước, được 

Nhà nước bảo hộ; người dân khám chữa bệnh được quỹ BHYT đảm bảo; người nghỉ hưu trí 

được quỹ BHXH đảm bảo; người tham gia BHXH bắt buộc khi bị thất nghiệp được đảm bảo 

quyền lợi… 

“Với BHXH bắt buộc, phát động tỉnh nào phát triển 6 tháng đầu năm nhiều nhất; rà soát đơn 

vị dừng đóng đúng nhất (danh sách đối chiếu hồ sơ), báo giảm chấm dứt hợp đồng lao động 

đúng nhất (dừng đóng, nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động…) và nợ đọng BHXH 

thấp nhất. Với BHXH tự nguyện thì phát động chỉ tiêu tham gia mới tăng cao, tái tục giữ 

vững. Bên cạnh đó, cần phát triển, giữ vững tỷ lệ tham gia BHYT; động viên những tập thể, 

cá nhân phát triển BHXH tự nguyện nhiều nhất… 

Đặc biệt, ngành BHXH và Bưu điện cần tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, 

coi việc triển khai phát triển BHXH, BHYT là nhiệm vụ chung” - Phó Tổng Giám đốc Trần 

Đình Liệu lưu ý. 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Ấp Bắc 

Ngày đăng: 10/06/2020 
Mục: Xã hội 

Thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN không dùng tiền mặt 

Gần 1 năm thực hiện Công văn 2965 ngày 15-8-2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam 

về giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, BHXH tỉnh 

Tiền Giang đã triển khai thực hiện vận động nhận tiền chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân 

(ATM), cụ thể: Số người tăng mới hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 100%, số người 

hưởng trợ cấp BHXH 1 lần đạt trên 80%. Tuy nhiên, tính đến tháng 5-2020, số người hưởng 

lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua ATM đạt tỷ lệ còn thấp, chỉ có 8.620/18.610 người, 

đạt tỷ lệ 46% số người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, so với chỉ tiêu 

giao còn khoảng 6%, tương ứng 1.060 người cần phải vận động chi trả. 

Để phấn đấu đạt tỷ lệ do BHXH Việt Nam giao, ngày 30-5-2020 BHXH tỉnh Tiền Giang ban 

hành Văn bản 554 đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất 

nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.  Theo đó, BHXH tỉnh đề ra các nội 

dung cần tập trung thực hiện: 

 

Thời gian tới ngành Bưu điện sẽ phối hợp với các NHTM hướng 

dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản và nhận thẻ ATM ngay tại 

điểm chi trả. 

Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với BHXH cùng cấp đẩy 

mạnh việc khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ hình thức tiền 

mặt sang hình thức qua tài khoản; chọn 1 hoặc 2 ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn 

có dịch vụ tốt, nhiệt tình phục vụ người hưởng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để NHTM được 

tiếp cận tại các điểm chi trả để vận động người hưởng mở tài khoản và phát hành thẻ ATM; 

tích cực phối hợp với các NHTM hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản và nhận thẻ 

ATM ngay tại điểm chi trả. 

2 ngành tích cực phối hợp tăng cường vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp 

BHXH hằng tháng từ hình thức tiền mặt sang hình thức qua tài khoản thẻ ATM; chủ động làm 

việc với các NHTM để đảm bảo chính sách tối ưu cho người hưởng qua tài khoản thẻ ATM. 

Ngoài ra, ngành BHXH tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tỉnh tuyên 

truyền các nội dung theo Chỉ thị 22 ngày 26-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn 



2537 ngày 4-6-2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh, triển khai các giải pháp phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, đồng thời, tuyên truyền về những tiện ích của việc 

thanh toán không dùng tiền mặt, chú ý đến các địa phương hiện nay có ít người nhận lương 

hưu qua ATM. Phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn tỉnh đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu về số 

người nhận trợ cấp BHXH qua tài khoản theo Kế hoạch đề ra, đảm bảo sự tiện lợi, an toàn 

cho người thụ hưởng chính sách BHXH.       



 

Nguồn: Công an nhân dân 

Ngày đăng: 11/06/2020 
Mục: Kinh tế 

Thực hiện dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp 

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, 

BHXH Việt Nam 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 

doanh nghiệp (DN) trong các giao dịch với cơ quan BHXH, đặc biệt trong thời gian thực 

hiện cách ly xã hội. 

Theo BHXH Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, DN và hàng nghìn người lao động 

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

đời sống, củng cố sức khoẻ cho hàng nghìn NLĐ thất nghiệp và gia đình; giảm thiểu áp lực 

kinh tế đối với các đơn vị, DN trong việc đảm bảo sản xuất, kinh doanh; góp phần ổn định 

kinh tế, xã hội của đất nước. Chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã đóng vai trò tích cực trong 

hệ thống an sinh xã hội của đất nước. 

Trong thời gian này, dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

cùng sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, để chung tay cùng Chính phủ vượt 

qua đại dịch, BHXH Việt Nam đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt 

trong lĩnh vực hỗ trợ DN, đơn vị thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất 

đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đã thực hiện chi trả chế độ BHTN cho 

NLĐ bị thất nghiệp do dịch bệnh gây ra; đảm bảo công tác khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; 

hỗ trợ người dân, NLĐ, DN trong khai báo y tế điện tử, đóng nộp BHXH, BHYT… Toàn 

ngành luôn nỗ lực nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN và tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho DN phát triển. 

Tính đến ngày 31/5/2020, BHXH Việt Nam đã cung cấp 18/27 dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4, trong đó số lượng dịch vụ công mức độ 4 là 12/27 TTHC. Cung cấp, phối hợp 

xác nhận thông tin 9 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Đặc biệt, trong đó có 3 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp từ ngày 1/5/2020 để hỗ trợ 

người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, gồm: 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 16/5 đến  31/5 đã tiếp nhận và giải quyết 291 hồ sơ Ncovi của 

các doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh 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 đảm bảo 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. Số hồ sơ đã giải quyết của cơ quan BHXH tính từ ngày 1/1 đến 

31/5 là 47.591.872 hồ sơ (đạt 97,45%). 

Cùng với đó, hoạt động của Hệ thống chăm sóc khách hàng của ngành trong 6 tháng đầu năm 

2020 cơ bản đã kịp thời hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thoả đáng cho người dân, tổ chức và DN về 



việc tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Hệ thống đã tiếp nhận và trả lời khoảng 

160.000 cuộc điện thoại của người dân, tổ chức và DN hỏi về 5 chế độ, chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN tại 3 cổng của tổng đài 1900.9068. 

 

Nhân viên bưu điện tỉnh Thừa Thiên-Huế chi trả lương hưu tại các điểm phục vụ của Bưu 

điện tỉnh. 

Riêng trong thời gian từ ngày 12/3 đến 20/3, Hệ thống đã nhận gần 22.000 cuộc gọi của người 

dân, tổ chức và doanh nghiệp (bình quân mỗi ngày hơn 2.400 cuộc gọi, tăng 150% so với 

ngày thường) liên quan đến dịch bệnh COVID-19 với các nội dung: Hưởng chế độ BHXH, 

BHYT đối với người lao động phải nghỉ việc do cách ly y tế; việc tạm dừng đóng vào quỹ 

hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch; việc triển khai tin nhắn thông báo 

mã số BHXH đến người dân để kê khai hồ sơ y tế điện tử theo yêu cầu của Chính phủ… 

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 

của ngành trong thời gian qua đã góp phần giúp ngành BHXH đẩy mạnh việc chuyển đổi hình 

thức giao dịch với cơ quan BHXH của người dân và tổ chức, từ hình thức giao dịch trực tiếp 

sang hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, trong giai đoạn chống dịch 

COVID-19, các mảng công tác này đã hỗ trợ rất hiệu quả cho người dân, DN khi làm thủ tục 

liên quan đến việc đề nghị và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, góp phần tiết 

kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, giảm số người phải trực tiếp 

đến liên hệ, giao dịch tại cơ quan BHXH các cấp. 

Theo BHXH Việt Nam, trước vụ việc trên mạng xã hội xuất hiện một số đối tượng mạo danh 

cơ quan BHXH nhằm thu gom mua sổ BHXH của người lao động để trục lợi trong đợt dịch 

COVID-19, BHXH Việt Nam đã chủ động đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý 

hành vi vi phạm này; đồng thời, cung cấp thông tin để tăng cường tuyên truyền trên các cơ 

quan thông tấn báo chí, đưa ra cảnh báo tới người lao động không nên bán sổ BHXH để bảo 

vệ quyền lợi lâu dài cho người lao động… 

Đảm bảo chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội 

Ngày 10/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, 5 tháng 

đầu năm 2020, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo 

hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham 



gia được ngành BHXH thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần quan 

trọng giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh 

COVID-19 diễn ra phức tạp. 

Hiện, toàn ngành BHXH đang thực hiện chi trả cho hơn 3,2 triệu 

người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Ước tính đến 

ngày 3/6/2020, toàn ngành BHXH đã giải quyết: hưởng mới các chế 

độ BHXH hàng tháng (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề 

nghiệp) cho khoảng 50.297 người; giải quyết hưởng mới các chế độ 

BHXH một lần, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp một lần, tuất 

một lần cho khoảng 353.616 người với số tiền chi trả là 13.154,7 tỷ 

đồng; giải quyết chế độ ốm đau cho khoảng 2.992.172 lượt người 

với số tiền chi trả là 1.413,3 tỷ đồng; thai sản cho khoảng 743.310 

lượt người với số tiền chi trả là 9.591,5 tỷ đồng; dưỡng sức phục hồi 

sức khỏe cho khoảng 162.132 lượt người với số tiền chi trả 417,8 tỷ 

đồng; chi trả cho 558.418 người hưởng các chế độ BHTN (trong đó 

hưởng mới là 298.833 người) với số tiền chi trả là 5.009 tỷ đồng… 

Hiếu Quỳnh 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh 

Ngày đăng: 11/06/2020 
Mục: Xã hội 

Tuyên truyền, vận động người lao động tham gia BHXH tự nguyện 

Với sự nỗ lực của ngành BHXH và các ngành liên quan trên địa bàn tỉnh, đến hết tháng 

4/2020, toàn tỉnh đã có 9.229 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 3.003 người so với 

cùng kỳ năm 2019. 

Nghị quyết số 21-NQ/TW (ngày 22/11/2012) của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” đã đề ra mục tiêu phấn đấu 

đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH. Để đạt được mục tiêu này 

đòi hỏi cần tập trung mạnh thu hút lao động tự do tham gia BHHX tự nguyện. Bởi vậy, thời 

gian qua, BHXH tỉnh và các đại phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích 

của BHXH tự nguyện với nhiều hình thức: Truyền thông, báo chí; hội thảo, hội nghị tại các 

xã, phường, thị trấn; phát tờ rơi đến các hộ dân... 

 

Nhân viên BHXH huyện Tiên Yên và nhân viên Bưu điện Tiên Yên tuyên 

truyền về BHXH tự nguyện cho người dân xã Hải Lạng (Tiên Yên). Ảnh: 

Xuân Thao (CTV) 

Ngay sau khi hết giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19, BHXH các huyện, thị, 

thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức các đợt ra quân đến các hộ dân, điểm buôn bán, 

kinh doanh để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Cùng với đó, ngành BHXH tỉnh ký 

chương trình phối hợp với Hội Nông dân, Bưu điện tỉnh để đưa chính sách BHXH tự nguyện 

đến với người dân được dễ dàng, sâu sát hơn. Từ đầu năm đến nay, BHXH các huyện, thị, 

thành phố trong tỉnh đã tổ chức gần 20 buổi ra quân tuyên truyền cho hàng nghìn người. 

Để tạo điều kiện cho người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận, làm các thủ tục tham gia BHXH 

tự nguyện, ngành BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó có thủ 

tục liên quan đến BHXH tự nguyện. BHXH các địa phương thường xuyên phối hợp với các 

điểm bưu điện văn hóa hướng dẫn thủ tục cho người dân tham gia BHXH một cách nhanh 

nhất, thuận lợi nhất. Bưu điện tỉnh cũng giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện cho đại lý thu bưu điện toàn tỉnh. 

http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202006/tuyen-truyen-van-dong-nguoi-lao-dong-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-2487266/index.photo.html


 

Thủ tục làm BHXH xã hội tự nguyện được thực hiện nhanh chóng, thuận 

tiện (Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục BHXH tại Trung tâm hành 

chính công TP Hạ Long). 

Thời gian thực hiện giao dịch BHXH tự nguyện được nghiên cứu, giảm bớt. Các điểm thu 

BHXH tự nguyện được mở rộng không chỉ tại trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, 

thành phố, mà còn thực hiện ở các đại lý phường, xã, thị trấn, điểm bưu điện văn hoá xã. Việc 

thu, cấp sổ BHXH tự nguyện được thẩm định và phê duyệt tại trung tâm hành chính công của 

các địa phương; khi người dân có nguyện vọng tham gia, chỉ cần báo địa chỉ của gia đình qua 

điện thoại, cán bộ bưu điện sẽ đến tận nhà để hướng dẫn làm thủ tục, thu tiền và cấp thẻ ngay 

cho người dân. 

Với các giải pháp tích cực, từ đầu năm đến nay có gần 400 người tham gia BHXH tự nguyện, 

nâng tổng số 9.229 người tham gia BHXH tự nguyện. Chị Nguyễn Thị Hường (phố Hoàng 

Hoa Thám, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) cho biết: “Lúc về già, lao động tự do như chúng 

tôi không còn sức khỏe để làm việc, kiếm thu nhập. Bởi vậy, giờ tôi cố gắng tham gia BHXH 

tự nguyện để tuổi già có một khoản lương hưu...”. 
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Nhân viên Bưu điện huyện Tiên Yên tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại 

chợ Đông Ngũ (Tiên Yên) 

Theo BHXH tỉnh, những người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hằng tháng 

khi về già; được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng lương hưu; thân nhân được 

hưởng chế độ tử tuất khi người tham gia BHXH tự nguyện qua đời. Nhà nước còn hỗ trợ một 

phần kinh phí cho người tham gia. Cụ thể, từ 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện 

được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo 

mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham 

gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người, nhưng không quá 10 năm. Theo đó, người thuộc 

hộ nghèo khi tham gia được hỗ trợ 30%, cận nghèo 25%, đối tượng khác 10%.  

Mặc dù vậy, thực tế cho thấy, nguồn lực lượng lao động trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh hiện 

nay là 645.000 người, nhưng đến thời điểm này mới có gần 243.300 người tham gia BHXH, 

đạt tỷ lệ  36,3%. Số lao động chưa tham gia BHXH chủ yếu thuộc nhóm lao động tự do, lao 

động ở hộ kinh doanh, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp... (thuộc đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện). Nhiều địa phương cũng chưa vào cuộc trong việc phối hợp vận động người tham gia 

BHXH tự nguyện. 

Bởi vậy, để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra, bên cạnh sự nỗ lực của 

ngành BHXH tỉnh, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương các cấp trên địa 

bàn tỉnh trong việc vận động lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện. 
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BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Tạo thuận lợi cho người dân và 

doanh nghiệp 

 

Nhân viên Bộ phận “Một cửa” thuộc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn 

thiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Việt lâm 

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

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

tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch với cơ quan BHXH, 

đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong dịch COVID-19 

Tính đến ngày 31.5, BHXH Việt Nam đã cung cấp 18/27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4, trong đó số lượng dịch vụ công mức độ 4 là 12/27 thủ tục hành chính (TTHC). 

BHXH Việt Nam cung cấp, phối hợp xác nhận thông tin 9 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia.  

Đặc biệt, có 3 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp từ ngày 12.5 để hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp (DN) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gồm: Hỗ trợ đơn vị, DN tạm dừng đóng 

BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) vay vốn để trả 

lương ngừng việc đối với người lao động (NLĐ); hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng 

lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Kết quả, từ ngày 16-31.5.2020, BHXH Việt 

Nam đã tiếp nhận và giải quyết 291 hồ sơ Ncovi của các DN trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia. 

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh 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 đảm bảo 

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 trong toàn ngành, số hồ sơ đã giải 

quyết của cơ quan BHXH tính từ ngày 1.1 đến ngày 31.5 là 47.591.872 hồ sơ (đạt 97,45%). 
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Đẩy mạnh việc giao dịch điện tử 

Song song đó, hoạt động của Hệ thống chăm sóc khách hàng của ngành trong 6 tháng đầu 

năm 2020 cơ bản đã kịp thời hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thoả đáng cho người dân, tổ chức, DN về 

việc tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN.  

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2020, hệ thống đã tiếp nhận và trả lời khoảng 160.000 cuộc 

điện thoại của người dân, tổ chức và DN hỏi về 5 chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN 

tại 3 cổng của tổng đài 1900.9068. Riêng trong thời gian từ ngày 12-20.3, hệ thống đã nhận 

gần 22.000 cuộc gọi của người dân, tổ chức và DN (bình quân mỗi ngày hơn 2.400 cuộc gọi, 

tăng 150% so với ngày thường) liên quan đến dịch bệnh COVID-19 với các nội dung: Hưởng 

chế độ BHXH, BHYT đối với NLĐ phải nghỉ việc do cách ly y tế; việc tạm dừng đóng vào 

quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch; việc triển khai tin nhắn thông 

báo mã số BHXH đến người dân để kê khai hồ sơ y tế điện tử theo yêu cầu của Chính phủ…  

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đánh giá, công tác cải cách hành chính, 

ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng của ngành trong thời gian qua 

đã góp phần giúp ngành BHXH đẩy mạnh việc chuyển đổi hình thức giao dịch với cơ quan 

BHXH của người dân và tổ chức, từ hình thức giao dịch trực tiếp sang hình thức sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến. 

Đặc biệt, trong giai đoạn chống dịch COVID-19, các mảng công tác này đã hỗ trợ rất hiệu quả 

cho người dân, DN khi làm thủ tục liên quan đến việc đề nghị và hưởng chế độ BHXH, 

BHYT, BHTN. Qua đó, công tác cải cách hành chính góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, 

đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, giảm số người phải trực tiếp đến liên hệ, giao dịch tại 

cơ quan BHXH các cấp.  

Từ nay đến cuối năm 2020, ngành BHXH sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo 

hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22.5.2015 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của ngành; rà soát 

xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho 

người tham gia; triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và 

doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc 

giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục 

liên thông của Chính phủ. 

 

 


