
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: An ninh Hải Phòng   

Ngày đăng: 21/06/2019 
Mục: Tin tức    

Bảo hiểm xã hội thành phố và Bưu điện Hải Phòng:  

Đánh giá công tác phối hợp giữa 2 ngành 

BHXH thành phố vừa phối hợp với Bưu điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 
phối hợp giữa hai ngành trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC, chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, quản lý người hưởng, phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự 
nguyện và cập nhật biến động dữ liệu hộ gia đình trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. 

Hội nghị đã đánh giá kết quả nổi bật trong việc tổ chức thực hiện giữa hai ngành thời gian 
qua. Theo đó, công tác chi trả được đảm bảo kịp thời, an toàn; những người hưởng ốm đau, 
già yếu không đến được các điểm chi trả đều được chi tận nơi sinh sống. Việc nhận và trả hồ 
sơ qua dịch vụ bưu chính đã góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đối với các đơn 
vị sử dụng lao động, người lao động khi nộp hồ sơ tham gia, giải quyết các chế độ BHXH. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tỉ lệ người lĩnh lương hưu, trợ cấp 
BHXH qua tài khoản ATM còn thấp; số người tham gia BHXH tự nguyện chưa cao, một số 
hồ sơ sau khi nhận từ cơ quan BHXH chưa được cơ quan bưu điện chuyển kịp thời đến tận 
tay người lao động và người sử dụng lao động… 

Thời gian tới, hai ngành đề ra phương hướng phối hợp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới 
như đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản 
ATM; bám sát cơ sở, tuyên truyền đến từng thôn, xóm, từng nhà vận động người dân tham gia 
BHYT, BHXH tự nguyện; tăng cường nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, đào tạo bồi 
dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện… 
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Thành công từ phát triển đại lý thu 

Dựa vào đặc thù của địa phương, thời gian qua, BHXH tỉnh Quảng Ngãi đã tìm ra hướng đi 
riêng để mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực đội ngũ nhân viên đại lý thu- những người sâu sát và gần dân nhất luôn được quan 
tâm chú trọng. 

Ông Bùi Quang Danh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, hiện trên địa bàn Quảng Ngãi có 
109 đại lý thu với 577 nhân viên. Những năm trước, qua các đợt đào tạo, đội ngũ nhân viên 
đại lý thu đã cơ bản nắm được những kiến thức về BHXH, BHYT. Tuy nhiên, kỹ năng truyền 
thông của họ vẫn còn hạn chế, nhiều người ít chủ động tiếp cận người dân để vận động, tuyên 
truyền. 

 

Nhân viên đại lý thu ở Quảng Ngãi tuyên truyền tại nhà người dân 

Chính vì vậy, BHXH tỉnh đã tiến hành rà soát lại để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng 
truyền thông cho đội ngũ nhân viên đại lý thu. Từ năm 2015 đến nay, BHXH tỉnh đã mở được 
11 lớp đào tạo kỹ năng truyền thông cho hầu hết nhân viên đại lý thu xã, phường và Bưu điện. 
Mới đây, cuối tháng 5/2019, BHXH tỉnh đã tổ chứcHội nghị đào tạo, cấp thẻ nhân viên đại lý 
thu và tập huấn kỹ năng truyền thông cho gần 300 nhân viên đại lý thu xã, phường và Bưu 
điện trên địa bàn… 

Ông Nguyễn Công Lý- Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ (BHXH Quảng Ngãi) cũng khẳng 
định, đại lý thu là kênh gần nhất giúp người dân thuận lợi trong việc tiếp cận chính sách 
BHXH, BHYT. Do vậy, thời gian qua, thay vì chỉ dựa vào UBND, BHXH tỉnh đã đa dạng 
hóa các hình thức thu thông qua các tổ chức, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bưu điện. 
Theo đó, luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để các đại lý hoạt động hiệu quả; thường 
xuyên trao đổi, tập huấn nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lại hệ thống nhân viên 
đại lý, giúp họ ngày càng vững về kiến thức, giỏi về khả năng tuyên truyền, vận động. Đến 
nay, đa số nhân viên đại lý thu đã chủ động thay đổi cách thức tuyên truyền, vận động. Việc 
tư vấn, giải thích cho người dân cũng rõ ràng, cặn kẽ hơn; thậm chí một số đại lý còn đến 
từng nhà dân để vận động, hay gọi điện nhắc về thời hạn của thẻ BHYT để người dân tham 
gia tiếp. 

Minh chứng là trong năm 2018 BHXH tỉnh phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tổ chức được 65 hội 
nghị khách hàng với hơn 2.500 người tham, trong đó đã vận động được gần 900 người đăng 



ký tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị. Hiện nay,Bưu điện tỉnh có 23 Bưu cục và 
hơn 174 Điểm Bưu điện- Văn hoá xã, với khoảng 350 nhân viên tham gia vào công tác thu 
BHXH, BHYT. Với mạng lưới bao phủ tới tận xã, phường, thị trấn, đội ngũ nhân viên Bưu 
điện thuận lợi trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình… 

Có thể khẳng định, việc hình thành và nâng cao năng lực tuyên truyền cho đại lý thu đã giúp 
BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia và thụ hưởng 
chính sách BHXH, BHYT. Đến nay, tỉ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đã đạt 89,97% dân số, vượt 
4,17% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Đến tháng 5/2019, tỉnh cũng đã đạt hơn 3.000 tham gia 
BHXH tự nguyện, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2018. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, BHXH tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chủ động phối hợp với chính 
quyền và các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến với 
người dân. Việc đổi mới hình thức tuyên truyền với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” 
chắc chắn sẽ giúp BHXH tỉnh gặt hái kết quả cao hơn nữa. 

 


