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Nghệ An: Bán hàng tiêu dùng qua hệ thống bưu điện văn hóa xã - “nhiều lợi ích thiết 

thực” 

Bưu điện tỉnh Nghệ An xác định hướng đi mới đúng đắn cho Bưu điện Văn hóa xã (BĐ-

VHX) qua việc triển khai cung cấp các sản phẩm hàng tiêu dùng đến tay người dân, đặc 

biệt là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

 

ĐĐ-VHX huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An tổ chức ra quân bán hàng 

Giờ đây, người dân không chỉ biết tới BĐ-VHX là nơi đọc sách báo, hay phục vụ chuyển phát 

thư từ, bưu phẩm, phát hành báo chí truyền thống mà còn là địa điểm quen thuộc của người 

dân mua sắm các sản phẩm hàng tiêu dùng với chủng loại phong phú, đa dạng, chất lượng 

đảm bảo, giá cả phải chăng, … 

Trong cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, BĐ-VHX trở thành điểm sáng 

trong việc cung cấp các sản phẩm hàng tiêu dùng đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đặc biệt 

là các hàng hóa do các doanh nghiệp của Việt Nam sản suất đến tay bà con nhân dân, góp 

phần phát triển xã hội một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 398 điểm BĐ-VHX triển khai dịch vụ bán hàng tiêu 

dùng. Để phục vụ và đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho khách hàng, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã tổ 

chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn cách thức bán hàng, quy 

cách bảo quản hàng hóa, kỹ năng chăm sóc khách hàng. 

Đồng thời, nhân viên tại các điểm phát huy khả năng bán hàng dưới nhiều hình thức khác 

nhau như: bán tại quầy, bán tại nhà, bán hàng qua kênh cộng tác viên tại các thôn; tổ chức các 

buổi ra quân bán hàng tại các điểm tập trung đông người nhằm chủ động giới thiệu và tư vấn 

sử dụng sản phẩm cho người dân biết được công dụng, tính năng hàng hóa và tìm mua đúng 

sản phẩm chất lượng về dùng, từ đó, người dân mua hàng qua kênh bưu điện ngày càng nhiều 

hơn, thu nhập của nhân viên bưu điện được cải thiện, đời sống không ngừng được nâng lên. 



 

Người dân chọn mua hàng tiêu dùng tại BĐ-VHX Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp 

Trước đây, tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, người dân khi muốn mua các sản phẩm hàng 

tiêu dùng hầu như phải ra trung tâm huyện hoặc chờ đến những ngày chợ phiên thì mới mua 

được hàng nhưng bây giờ người dân đã có thể mua những thứ cần thiết ngay tại BĐ-VHX. 

Các sản phẩm hàng tiêu dùng ở đây theo đánh giá chung của người tiêu dùng là có chất lượng 

rất tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mà giá cả lại phải chăng. 

BĐ-VHX Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp là một trong những điểm trên địa bàn tỉnh triển khai 

dịch vụ bán hàng tiêu dùng về nông thôn hiệu quả. Tuy là một địa bàn thuộc miền núi tỉnh 

Nghệ An nhưng doanh thu bán hàng tiều dùng tại Tam Hợp rất tốt, doanh thu hàng tiêu dùng 

năm 2019 đứng tốp đầu trong tổng số 398 điểm của toàn tỉnh với doanh số đạt hơn 600 triệu 

đồng. Tại đây, BĐ-VHX được trưng bày khá nhiều sản phẩm, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, 

thuận tiện cho khách hàng lựa chọn gồm: bột giặt, nước xả vải, nước tẩy, nước lau sàn nhà… 

Từ khi bắt đầu triển khai bán hàng tiêu dùng tại BĐ-VHX cho đến nay, người dân trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An rất quan tâm đến các sản phẩm hàng tiêu dùng của Bưu điện tỉnh Nghệ An, số 

lượng người đến mua hàng ngày càng nhiều. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhân viên tại 

các điểm luôn lựa chọn những sản phẩm uy tín nhất, được người tiêu dùng đánh giá cao, chất 

lượng tốt và giá thành phù hợp. 

Người dân rất tin tưởng vào chất lượng các mặt hàng cũng như sản phẩm dịch vụ do Bưu điện 

tỉnh Nghê An cung ứng, nhờ đó, doanh thu mang lại cho Bưu điện tỉnh Nghệ An từ dịch vụ 

hàng tiêu dùng ngày càng tăng, đồng thời thu nhập của nhân viên BĐ-VHX cũng được cải 

thiện rõ rệt. Năm 2019, doanh thu dịch vụ hàng tiêu dùng toàn Bưu điện tỉnh đạt 35 tỷ đồng, 

tăng trưởng 14% so với năm 2018, chiếm tỷ trọng tương đối trong tổng doanh thu toàn Bưu 

điện tỉnh.  

Trong thời gian tới, BĐ-VHX sẽ tham gia sâu rộng hơn trong lĩnh vực thương mại điện tử; 

phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ hành chính công, đưa các dịch vụ công đến gần người 

dân hơn và là cơ sở trọng yếu hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4, góp phần đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

 

 



 

Nguồn: Báo Lao Động 
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Mục: Xã hội 

Gia Lai: Hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng 

 

Bưu điện tỉnh Gia Lai tiến hành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho 

người dân. Ảnh: Bảo Trung 

Gia Lai hiện là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên về cơ bản đã chi trả xong tiền hỗ 

trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho các nhóm đối tượng có công với cách mạng, 

bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo. UBND tỉnh này tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên 

quan phải nỗ lực rà soát, thống kê những đối tượng được thụ hưởng ở các nhóm còn lại 

để sớm chi trả dứt điểm, nhất là đối với người lao động tự do... 

Nhiều nhóm đối tượng đã được chi trả xong 

Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Gia Lai, tỉnh đã chi trả xong 

tiền hỗ trợ cho hơn 11.000 người có công với cách mạng, khoảng 27.000 người thuộc đối 

tượng bảo trợ xã hội và hơn 260.000 người thuộc nhóm hộ nghèo, cận nghèo (chiếm tỉ lệ 

98%). 

Bưu điện tỉnh Gia Lai cũng thông tin, tính đến ngày 8.6, đơn vị này đã chi trả tổng cộng cho 

hơn 300.000 người thuộc các nhóm đối tượng kể trên, tổng số tiền khoảng 255 tỉ đồng. Hiện, 

vẫn còn gần 5.000 người vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ (gần 4 tỉ đồng). Tuy vậy, số lượng 

này không đáng kể, Phòng LĐTBXH và chính quyền địa phương sẽ sớm phối hợp rà soát, chi 

trả cho người dân trong thời gian sớm nhất. 

Sở dĩ, Gia Lai vẫn chưa chi trả đủ cho 100% đối tượng các nhóm này là vì một số địa phương 

còn lúng túng trong quá trình rà soát, tổng hợp danh sách. Ngoài ra, việc trùng tên, đối tượng 

thụ hưởng trong danh sách vẫn còn xảy ra gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ 

thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Bên cạnh đó, khi chính quyền tiến hành chi trả một số ít đối tượng không có ở nhà hoặc đi 

làm rẫy. Số khác thì tách hộ nghèo, không có CMND... khiến cho việc chi trả gặp nhiều trắc 

trở.  

Ông Lê Văn Thành - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Gia Lai - cho biết: ‘’Việc cơ bản chi trả 

xong tiền hỗ trợ cho những người công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận 
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nghèo là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai. Các đơn vị liên quan đã triển 

khai công việc được giao một cách nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo chi đúng đối tượng và 

hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bỏ sót, trùng lặp. Đặc biệt, tỉnh vẫn chưa ghi nhận 

trường hợp cá nhân, tổ chức nào trục lợi tiền hỗ trợ của người dân’’. 

Nỗ lực chi trả cho các nhóm đối tượng còn lại 

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai ra văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố phải khẩn 

trương lên danh sách, lập hồ sơ các nhóm đối tượng còn lại (người lao động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 

100 triệu đồng/năm; người lao động (NLĐ) bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết hợp đồng 

lao động bị mất việc làm) để trình đơn vị xem xét, phê duyệt chi trả theo đúng mốc thời gian 

quy định. 

Đã có 8 địa phương gửi hồ sơ về Sở LĐTBXH tỉnh để xin thẩm định và đề nghị hỗ trợ kinh 

phí cho một số nhóm đối tượng. Đơn cử, huyện Đắk Đoa đề nghị hỗ trợ cho gần 200 NLĐ 

không có giao kết hợp đồng lao động; huyện Krông Pa đề nghị hỗ trợ cho 52 hộ kinh doanh 

cá thể... 

Một số địa phương kiểm tra hồ sơ chưa chặt chẽ, ví như đơn của NLĐ kê khai chưa đầy đủ, 

thiếu các thông tin cần thiết, không xác định đúng công việc chính của họ; danh sách tổng hợp 

còn chưa khớp với thông tin người làm đơn kê khai... 

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các Phòng LĐTBXH phối hợp với chính 

quyền địa phương tạo điều kiện, giúp đỡ doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho NLĐ; rà soát, 

lập danh sách chi tiết số lao động tự do để tỉnh tiến hành chi trả dứt điểm” - ông Thành thông 

tin thêm. 

BẢO TRUNG 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Tiền Giang 

Ngày đăng: 16/06/2020 
Mục: Chính quyền 

Huyện Chợ Gạo đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chợ Gạo được giao chỉ tiêu phát triển 

đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 1.750 người. Tuy nhiên, thời gian qua, tỷ lệ 

người dân tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, việc duy trì và khai thác phát triển đối 

tượng tham gia BHXH tự nguyện là một thách thức không nhỏ đối với BHXH huyện. 

Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành BHXH huyện Chơ Gạo đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích, ý nghĩa của việc 

tham gia BHXH tự nguyện để nâng dần tỷ lệ người dân tham gia loại hình bảo hiểm 

này. 

Nhân viên BHXH huyện và Bưu điện huyện tuyên truyền, vận động tham gia 

BHXH tự nguyện tại hộ gia đình ở thị trấn Chợ Gạo. 

Để hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được giao hàng năm, 

BHXH huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến 

từng cán bộ, từng đại lý thu BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Tăng 

cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, 

BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên 

truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đối tượng hướng đến là 

những người trong độ tuổi lao động, có thu nhập ổn định, chưa tham gia đóng BHXH bắt 

buộc. 

Để mời được những đối tượng này đến tham dự hội nghị, 2 ngành đã phối hợp với chính 

quyền địa phương trong việc phát hành giấy mời, có chữ ký của lãnh đạo xã nhằm huy động 

sự vào cuộc của chính quyền địa phương và quan trọng là tạo niềm tin cho nhân dân. Ngoài 

ra, các đại lý thu ở xã, thị trấn cùng các đoàn thể ở cơ sở còn tham gia tư vấn trực tiếp đến 

người dân với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" về tính ưu việt của chính sách BHXH 

tự nguyện. 

Vừa qua, ngày 23/5/2020, Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo phối hợp Bưu điện huyện tổ chức 

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân với chủ đề "Chính sách 

BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân". Trong ngày ra quân, BHXH phối 

hợp Bưu điện huyện chia làm 06 nhóm đến từng hộ gia đình trên địa bàn các xã Hòa Định, 



Bình Phan, Long Bình Điền và thị trấn Chợ Gạo tuyên truyền, vận động người dân tham gia 

BHXH tự nguyện. Tại mỗi nơi đến, nhân viên BHXH và Bưu điện huyện tư vấn người dân về 

những lợi ích, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện như chế độ hưu trí, được cấp thẻ 

BHYT trọn đời khi nghỉ hưu để khám, chữa bệnh, chế độ tử tuất, BHXH 1 lần là được thanh 

toán số tiền đã đóng nếu không tiếp tục tham gia; bảng tư vấn mức đóng mức hưởng; đối 

tượng, thủ tục tham gia... Ngay ngày ra quân đầu tiên, nhân viên BHXH huyện và Bưu điện 

huyện cùng các đại lý đã vận động được 68 người tham gia BHXH tự nguyện. Bằng những nỗ 

lực thực hiện nhiệm vụ của ngành, BHXH huyện, Bưu điện huyện và hệ thống đại lý thu 

BHXH tự nguyện trong 5 tháng đầu năm 2020 đã thu hút 659 người tham gia BHXH tự 

nguyện, đạt 37,7% kế hoạch giao. 

Hiểu được lợi ích của BHXH tự nguyện, gia đình bà Dương Thị Cẩm Bình, cư ngụ Khu II, thị 

trấn Chợ Gạo rất đồng tình với chính sách BHXH tự nguyện hiện nay. Vợ chồng bà đã được 

hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm của hội viên cựu chiến binh, qua công tác tuyên truyền, vận 

động của ngành BHXH, Bưu điện huyện, bà quyết định mua BHYT tự nguyện cho con trai 

mình. Bà Dương Thị Cẩm Bình chia sẻ: "Việc mua BHXH tự nguyện như thế này sẽ có lợi 

cho bản thân mình, đỡ phải lo và bảo đảm cho gia đình mình về sau". 

Anh Phạm Thanh Hải, ấp Hòa Thành, xã Hòa Định làm nghề kinh doanh phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật chia sẻ, qua thời gian tìm hiểu và được nhân viên đại lý tư vấn, anh nhận thấy loại 

hình BHXH tự nguyện phù hợp với gia đình, giúp vợ chồng anh có điều kiện tích lũy để dành 

về sau nên anh đã quyết định mua BHXH tự nguyện cho cả vợ chồng. 

Hiện tại, ngành BHXH huyện đang tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, 

sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2020. Tuy nhiên, khó khăn trong phát triển đối 

tượng tham gia BHXH tự nguyện là người lao động tự do có mức thu nhập thấp lại bấp bênh, 

đa số họ chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi tuổi già. 

Để người dân hiểu được lợi ích và tự giác tham gia BHXH tự nguyện, cần có sự vào cuộc của 

cả cộng đồng, trong đó ngành BHXH huyện tiếp tục chủ động phối hợp các ngành chuyên 

môn, đại lý thu BHXH tự nguyện tăng cường tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu 

được những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện để người dân hưởng ứng tích cực, tạo sự 

lan tỏa của chính sách trong cộng đồng. Cụ thể, BHXH huyện tiếp tục phối hợp ngành Bưu 

điện huyện và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền BHXH tự nguyện tại trụ sở ấp, 

đồng thời nhân viên đại lý BHXH trực tiếp đến từng hộ gia đình vận động mở rộng đối tượng 

tham gia... 

Ngọc Xuyên 

 

 



 

Nguồn: Người lao động 

Ngày đăng: 16/06/2020 
Mục: Sống khỏe 

Không muốn làm phiền con cháu 

Đó là ý kiến của một số người dân vừa tham gia BHXH tự nguyện, họ tham gia với 

mong muốn sau này có một khoản tiền để tự trang trải cuộc sống, không lệ thuộc vào 

con cháu 

"Sau khi được tư vấn, tôi quyết định tham gia BHXH tự nguyện để sau này được hưởng lương 

hưu". Đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Hường (quận Tân Bình, TP HCM) khi được hỏi về lý 

do tham gia BHXH tự nguyện. 

Muốn có lương hưu 

Bà Nguyễn Thị Hường kể bà là nhân viên của một công ty có trụ sở ở quận Tân Bình, do thời 

gian đóng BHXH không đủ 20 năm nên khi nghỉ việc, đủ tuổi, bà Hường không đủ điều kiện 

để nhận lương hưu. "Khi nghỉ việc, các con tôi đề nghị lãnh tiền BHXH một lần để có vốn 

buôn bán. Lúc đầu tôi nghe cũng xuôi tai, tuy nhiên sau thời gian suy nghĩ, tôi quyết định 

đóng tiếp BHXH tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu" - bà Nguyễn Thị Hường chia 

sẻ. 

Theo bà Hường, các con luôn yêu thương, hứa chăm sóc phụng dưỡng suốt đời nhưng với tư 

tưởng không muốn lệ thuộc con cái nên bà Hường đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện 

thay vì lãnh tiền BHXH một lần. 

Cũng với tư tưởng không muốn lệ thuộc con cái, ông Nguyễn Văn Vẹn (quận Tân Phú, TP 

HCM) đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện thêm 5 năm để sau này được hưởng lương 

hưu. "Lãnh BHXH một lần, ăn rồi cũng hết. Còn đóng BHXH tự nguyện thì còn đó, sau này 

ốm đau bệnh tật có thể BHYT để khám bệnh... không muốn phiền đến con cháu" - ông 

Nguyễn Văn Vẹn nói. 

Không chỉ có những người đã từng tham gia BHXH mới tham gia BHXH tự nguyện, mà còn 

những người chưa từng tham gia BHXH cũng tham gia BHXH tự nguyện. Chị Nguyễn Thị 

Tươi, một tiểu thương buôn bán chợ truyền thống ở quận 2, cho biết qua tư vấn của nhân viên 

BHXH, tôi quyết định tham gia BHXH tự nguyện để sau này được nhận lương hưu và các 

quyền lợi khác. 



 

Nhân viên BHXH Bưu điện TP HCM tuyên truyền về BHXH tự nguyện trên các tuyến phố ở 

TP HCM 

BHXH toàn dân 

Mới đây, phát biểu tại buổi lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, 

tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, Phó Giám đốc BHXH TP HCM 

Nguyễn Quốc Thanh cho biết BHXH, BHYT là 2 chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột 

chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm 

ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong nhiều năm qua, 

dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND TP và sự phối 

họp, chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương. BHXH TP HCM đã thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền trên địa bàn TP, góp phần nâng cao tỉ lệ người tham gia BHXH và BHYT hướng 

tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động. 

Ngày 21-11-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ- TTg phê duyệt 

đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Theo đó, 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt lấy tháng 5 là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. 

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1506/KHLT-BHXH-BĐVN ngày 15-5-2020 của BHXH Việt 

Nam và Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai 

BHXH toàn dân - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện". 

Với mục tiêu khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự 

nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp của các cấp, các 

ngành trong việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị 

quyết số 28- NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách 

chính sách BHXH. 

Nhiều quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện 

Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân hưởng được năm quyền lợi chính. Một là, khi 

tham gia BHXH tự nguyện, nếu nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trở lên và có đủ 20 năm đóng 

BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng. Hai là, những người này sẽ được cấp 

BHYT miễn phí khi đang hưởng lương hưu. Ba là, nếu người đang hưởng lương hưu hoặc 

đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm trở lên mà qua đời thì thân nhân được hưởng 

tiền mai táng phí và tiền tuất một lần. Bốn là, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng 



của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quỹ BHXH. Năm là, người tham 

gia BHXH tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng khi tham gia BHXH tự nguyện với 

thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm. 

Bài và ảnh: Bảo Nghi 

 

 

 


