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Nguồn: Đài PT-TH Long An    

Ngày đăng: 06/05/2019 
Mục: Tin tức    

Tp. Tân An tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện 

Bưu điện Tp. Tân An phối hợp với BHXH Tp. Tân An tổ chức tuyên truyền chính sách 
BHXH tự nguyện đến với người dânở xã Nhơn Thạnh Trung, Tp. Tân An. 

 

Tại buổi tuyên truyền người dân đã được giới thiệu những nội dung của Luật BHXH, trọng 
tâm là những điều cần biết về BHXH tự nguyện, trong đó nhấn mạnh về đối tượng tham gia, 
quyền lợi cơ bản được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng hàng tháng bằng 
22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội lựa chọn; phương thức đóng có 
thể đóng hàng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và tối đa 5 năm… Bên cạnh đó các vấn 
đề về chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, những vướng mắc trong quá trình tham gia BHXH tự 
nguyện, các ý kiến, thắc mắc của người dân đều được báo cáo viên tiếp thu, giải đáp rõ ràng, 
dễ hiểu. 

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và tính 
nhân văn của chính sách BHXH trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Từ đó làm thay đổi 
và nâng cao nhận thức trong việc thực thi, chấp hành các quy định của Luật BHXH, từng 
bước đưa chính sách BHXH đi vào cuộc sống, tiến tới thực hiện tốt mục tiêu BHXH cho mọi 
người dân./. 



 

Nguồn: Công thương  

Ngày đăng: 06/05/2019 
Mục: Tin tức  

Tăng mới 200.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019: Đầy khả thi 

Bằng các giải pháp cụ thể, quyết liệt, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) 
tự tin mục tiêu tăng 200.000 người tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ thực 
hiện được trong năm 2019.   

Là đơn vị được giao chủ trì thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, thời gian qua Bộ LĐ-TB&XH 
đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương: Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các 
nội dung của Nghị quyết 28 trên phạm vi cả nước, sâu rộng dưới nhiều hình thức; thể chế hoá 
các nội dung của Nghị quyết số 28 trình Chính phủ ban hành nhiều quy định về giao chỉ tiêu 
phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), quy định tham gia BHXH với người 
lao động nước ngoài, xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động (sủa đổi) với những thay đổi về căn 
cứ đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu theo tinh thần Nghị quyết số 28… 

 

Đẩy mạnh tuyên truyền BHXH tự nguyện đến với người dân 

Sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 28, theo Bộ LĐ-TB&XH, các cấp uỷ, chính 
quyền địa phương đã có thay đổi nhận thức rất lớn về chính sách BHXH. Các địa phương đã 
xác định rất rõ trách nhiệm của mình trong việc phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về 
phát triển đối tượng tham gia BHXH; do đó đã tăng cường chỉ đạo và có sự vào cuộc quyết 
liệt của các cơ quan chuyên môn, ban ngành trên địa bàn. 

Nhờ đó, chỉ sau 4 tháng (từ tháng 9 -12/2018) triển khai Chương trình động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 28, thống kê cho biết, cả nước đã phát triển mới được hơn 40.000 
người tham gia BHXH tự nguyện. Và tính đến hết quý I/2019, số tham gia BHXH tự nguyện 
toàn quốc đạt khoảng 312.000 người, tăng 89.106 người so với thời điểm tháng 9/2018. 

Năm 2019, Bộ LĐTB&XH đặt mục tiêu phát triển tăng mới được ít nhất 200.000 người tham 
gia BHXH tự nguyện. Với kết quả khả quan của quý I, theo Bộ LĐ-TB&XH, mục tiêu này 
hoàn toàn khả thi khi có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của bộ, ngành, đặc biệt là BHXH Việt 
Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng các địa phương với các giải pháp, gồm: Xây 



dựng kế hoạch phát triển người gia BHXH tự nguyện có sự phân công trách nhiệm cụ thể 
từng bên. Tính toán và giao chỉ tiêu phát triển số người cụ thể của từng địa phương để ngành 
BHXH và ngành Bưu điện vận động thuyết phục từng người, từng nhà. Chuẩn hoá tài liệu 
tuyên truyền để triển khai khoảng 5.000 hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp đến từng 
thôn xóm. Tập huấn đội ngũ tuyên truyền viên nhằm tuyên truyền mạnh mẽ về lợi ích, ý 
nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. 

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là chủ trương lớn của Nhà nước, trong 
đó có đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện 
thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đề ra. Do đó, dù đầy triển vọng trong phát triển đối tượng 
tham gia, nhưng trước mắt còn rất nhiều khó khăn phải đối diện, vì thế cần sự nỗ lực rất lớn từ 
Bộ LĐTB&XH, BHXH Việt Nam trong triển khai các giải pháp. Như ông Bùi Sỹ Lợi – Phó 
chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho hay, nhận thức của người dân về 
chính sách an sinh xã hội chưa cao, các chính sách BHXH chưa thật sự hấp dẫn người dân, 
ngành BHXH cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường hiệu quả công việc và chất 
lượng phục vụ người dân và cộng đồng. 

Được biết, thời gian tới, Bộ LĐTB&XH sẽ trình Thủ tướng Chính phủ các đề án phục vụ cho 
việc phát triển đối tượng tham gia BHXH như: Đổi mới toàn diện nội dung hình thức tuyên 
truyền; thí điểm thực hiện gói BHXH tự nguyện ngắn hạn; tăng cường kết nối, chia sẻ thông 
tin trong quản lý, giải quyết chế độ BHXH; nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các 
cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BH thất nghiệp. 

Mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụNỗ 
lực mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyệnNhiều lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã 
hội tự nguyện 

Ngành BHXH phấn đấu đến năm 2021 sẽ có 1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 
BHXH tự nguyện, tương ứng với 600.000 người; đến năm 2025 đạt khoảng 2,5% lực lượng 
lao động trong độ tuổi tham gia, tương ứng với 1.500.000 người; đến năm 2030 đạt khoảng 
5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia, tương ứng đạt trên 3.000.000 người. 

 



ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Quảng Bình  

Ngày đăng: 07/05/2019 
Mục: Xã hội   

Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: "Điểm sáng" Mỹ Trạch 

Mỹ Trạch (Bố Trạch) là một xã còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ được tuyên truyền, vận 
động, người dân địa phương đã hiểu được những lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo 
hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và nhiệt tình hưởng ứng, góp phần đưa Mỹ Trạch trở 
thành một "điểm sáng" trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của tỉnh  

Tham gia để về già không lo “phiền” con cái 

“Cả nhà tôi đã tham gia BHXH tự nguyện” là chia sẻ của bà Phan Thị Vững (50 tuổi), một 
người dân sản xuất nông nghiệp và làm bún bánh ở xã Mỹ Trạch (Bố Trạch). 

Bà Vững thổ lộ: “Trước đây, tôi đâu có biết tham gia BHXH tự nguyện là như thế nào, lợi ích 
tham gia được gì, nhưng nhờ được tham dự hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện do cơ 
quan BHXH tỉnh, huyện phối hợp với UBND và Hội Phụ nữ xã tổ chức vào tháng 11-2018 tại 
địa phương mà tôi đã hiểu nhiều hơn. 

Khi tham gia mình có lợi rất nhiều như: về già có lương hưu, được cấp thẻ BHYT và không lo 
làm phiền con cái. Thấy có nhiều lợi ích thiết thực, nên sau hội nghị, tôi và chồng đăng ký 
tham gia liền. Tôi cũng vừa đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho đứa con gái 18 tuổi của 
mình”. 

Gia đình bà Vững tham gia BHXH tự nguyện đã được gần 2 năm, bà chọn mức đóng 700.000 
đồng/người/tháng và được Nhà nước hỗ trợ 10% mức đóng hàng tháng. 

 

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình ở xã Mỹ Trạch thu 
hút đông đảo người dân tham gia. 

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng chị Trần Thị Mỹ Hạnh (SN1994) cũng đã nhận thức được 
những lợi ích thiệt thực của việc tham gia BHXH tự nguyện. 

“Chồng tôi đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Bản thân tôi ở nhà chỉ làm ruộng và 
chăm con nhưng tôi cũng nhận thấy bây giờ gia đình đang còn sức lao động, có nguồn thu 
nhập khá nhưng khi về già sợ ốm đau, không biết làm gì sống nên tôi đã quyết định tham gia 
BHXH tự nguyện. 

  

Tham gia loại hình bảo hiểm này, tôi thấy mình không thiệt thòi gì, mỗi tháng bỏ ra một ít 
tiền để đóng khi về già cũng an tâm hơn, không phụ thuộc con cái và lỡ có chuyện chẳng may 
cũng không làm khó gia đình”.  



Mỹ Trạch là một xã đang được hưởng chính sách xã “bãi ngang” của Nhà nước, người dân 
chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên đời sống và điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn.  

Tuy nhiên, sau hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH do ngành BHXH phối hợp với địa 
phương tổ chức, Mỹ Trạch là địa phương có số lượng người tham gia nhiều nhất so với các xã 
khác trên địa bàn tỉnh.  

Ông Phan Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch cho biết, từ sau hội nghị tuyên truyền 
chính sách BHXH được tổ chức (tháng 11-2018) đến nay, đã có gần 150 người tham gia 
BHXH tự nguyện và nhiều người khác cũng đang tiếp tục đăng ký tham gia. Đây là một tín 
hiệu rất đáng mừng trong công tác tuyên truyền và vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện ở địa phương.  

Phát huy vai trò của các đại lý thu    

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia lựa chọn mức đóng và phương 
thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.  

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là người từ 15 tuổi trở lên và không thuộc diện tham 
gia BHXH bắt buộc. Đóng BHXH tự nguyện, người tham gia sẽ được hưởng lương hưu, đồng 
thời, được trợ cấp mai táng và trợ cấp tử tuất theo quy định. 

Theo ông Phan Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch, tham gia BHXH tự nguyện là nhu 
cầu chung của nhiều người dân địa phương, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về quy định 
liên quan đến loại hình bảo hiểm này.  

Vì thế, ngay sau hội nghị tuyên truyền của ngành BHXH, UBND xã Mỹ Trạch phối hợp với 
các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và chỉ đạo các đại lý thu trên địa bàn tiếp 
tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát địa bàn, đến từng nhà dân để hướng 
dẫn cặn kẽ cho họ để thu hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia.  

Hiện, trên địa bàn xã Mỹ Trạch có 5 đại lý thu BHXH gồm 1 của UBND xã, 1 của Bưu điện 
và 3 của Hội Phụ nữ xã. Các đại lý thu BHXH trên địa bàn xã hiện đang hoạt động rất hiệu 
quả, thực sự là “cánh tay nối dài” của ngành BHXH trong việc tuyên truyền, đưa chính sách 
BHXH của Đảng và Nhà nước đến từng hộ dân. 

 

Sau hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, nhiều người dân Mỹ Trạch đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện và được làm thủ tục cấp sổ ngay. 

Anh Nguyễn Khánh Hòa, cán bộ phụ trách văn hóa xã Mỹ Trạch, làm nhân viên đại lý thu 
BHXH chia sẻ: “Tôi nhận thấy chính sách BHXH tự nguyện của Đảng và Nhà nước là chính 
sách ưu việt, nhân văn, mang lại lợi ích lớn cho nông dân và lao động tự do. 



Sau khi được cơ quan BHXH huyện Bố Trạch tập huấn, tôi đã đến từng nhà vận động, tuyên 
truyền để mọi người hiểu và yên tâm tham gia BHXH tự nguyện. 

Đối tượng tôi hướng đến là những người trẻ, có hiểu biết, có thu nhập ổn định tham gia 
BHXH tự nguyện để nhận lương hưu khi về già; những đối tượng không đủ điều kiện tham 
gia BHXH tự nguyện để nhận lương hưu thì vận động tham gia BHXH tự nguyện để nhận trợ 
cấp mai táng khi qua đời, giảm gánh nặng cho con cháu. 

Khi đóng BHXH đủ 10 năm trở lên mà hết tuổi lao động (nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi) thì được 
đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu để đủ 20 năm và được nhận lương hưu ngay. 
Do đó, nếu mới đăng ký tham gia BHXH lần đầu mà người lao động đã ở tuổi 50 đối với nam, 
45 tuổi đối với nữ vẫn có cơ hội được hưởng lương hưu theo quy định này”. 

Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Trạch cũng bày tỏ: “Với quan điểm chủ 
động đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần nhân dân, thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp 
chặt chẽ với BHXH huyện tổ chức nhiều hội nghị, sự kiện tuyên truyền ở các thôn trên địa 
bàn xã. Nội dung tuyên truyền được chúng tôi trình bày gần gũi, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, 
nhằm mục đích để cho người dân nào cũng có thể nắm bắt được thông tin và nâng hiểu biết, 
nhận thức về chính sách BHXH tự nguyện và lựa chọn cho mình gói BHXH tự nguyện phù 
hợp nhất để tham gia. 

Chúng tôi thường vận động bà con tham gia BHXH với mức đóng bằng mức chuẩn nghèo 
theo Nhà nước quy định là 700.000 đồng/người/tháng. Giả định, mức chuẩn nghèo không 
thay đổi, không tính đến yếu tố lạm phát, sau 20 năm đóng BHXH tự nguyện, 1 lao động nữ 
đến tuổi hưu (55 tuổi) sẽ nhận được lương hưu bằng 55% thu nhập tháng làm căn cứ đóng. 
Nếu đóng 154.000 đồng/tháng (mức thấp nhất) trong vòng 20 năm, tới tuổi nghỉ hưu sẽ nhận 
được lương hưu 385.000 đồng/tháng, hơn gấp đôi số tiền đóng và còn nhiều quyền lợi khác đi 
kèm...”. 

 

 


