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Phấn đấu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực bưu chính từ 20-30%/năm 

Toàn tỉnh hiện có 11 doanh nghiệp hoạt động bưu chính, với 169 bưu cục, điểm phục vụ; 
bán kính bình quân 1,7km/điểm. Các doanh nghiệp bưu chính đã thực hiện nhiều giải 
pháp đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ; triển khai nhiều sản phẩm mới tiện ích, đẩy 
mạnh phát triển hạ tầng mạng lưới phục vụ, đưa doanh thu các dịch vụ tăng trưởng ổn 
định. 

 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh có thêm 5 
doanh nghiệp bưu chính gia nhập thị trường và cũng có 3 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 
nâng tổng số các doanh nghiệp hoạt động bưu chính lên 11 doanh nghiệp. Đến nay, mạng lưới 
đường thư bưu chính công cộng gồm 5 đường thư cấp I, tần suất hoạt động 5 lần/ngày; 4 
đường thư cấp II và 27 đường thư cấp III. Mỗi xã có từ 1 đến 2 bưu tá chuyên thu gom và 
phát bưu gửi đến tận địa chỉ người nhận ở các thôn xóm, bản, làng với tần suất một đến hai 
lần/ngày làm việc. Ngoài việc duy trì vận hành, khai thác hiệu quả hạ tầng mạng lưới bưu 
chính, Bưu điện tỉnh đã đầu tư hơn 6,4 tỷ đồng để sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp các bưu 
cục, điểm phục vụ. Hiện 100% các doanh nghiệp bưu chính đã ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý, khai thác và vận hành hệ thống mạng lưới kinh doanh dịch vụ. 

Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp đã khai thác và cung ứng đa dạng các dịch vụ 
bưu chính cơ bản, dịch vụ cộng thêm, đồng thời, phát triển thêm dịch vụ mới. Trong đó, chủ 
yếu là chuyển phát nhanh (EMS), phát hàng thu tiền (COD), trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, chuyển tiền nhanh, tiết kiệm bưu điện, bưu phẩm không địa chỉ, Datapost, nhận 
tận nơi - phát tận tay, Logistics, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có 
công qua bưu điện... Từ năm 2016 đến năm 2019, tổng doanh thu bình quân hằng năm các 
doanh nghiệp bưu chính đạt khoảng trên 200 tỷ đồng; tốc độ tăng doanh thu bình quân đạt 
trên 20%/năm; tổng số nộp ngân sách ước đạt trên 20 tỷ đồng. 

Trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, xu hướng liên kết, khai thác, phát triển 
các loại hình dịch vụ mới tiếp tục được các doanh nghiệp chú trọng như: Dịch vụ chuyển phát 
nhanh, hỏa tốc, dịch vụ phục vụ hành chính công; dịch vụ phục vụ nền thương mại điện tử 
(COD); dịch vụ kho vận Logistics... Các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 



thông tin vào sản xuất, kinh doanh bưu chính, tiến tới hiện đại hóa bưu chính tỉnh Vĩnh Phúc 
nói riêng và bưu chính Việt Nam nói chung. 

Giai đoạn 2021-2025, các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạng 
lưới chuyển phát, Logistics để phát triển thương mại điện tử. Nâng cao hiệu quả hoạt động 
ngành bưu chính, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa loại hình dịch vụ: dịch vụ tài chính, 
dịch vụ về bảo hiểm, ngân hàng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
khai thác, cung cấp dịch vụ; tin học hóa mạng lưới bưu chính; tự động hoá trong khai thác, 
chia chọn. Hướng tới phát triển bưu chính hội tụ với viễn thông và công nghệ thông tin, hội tụ 
đa ngành, đa dạng loại hình dịch vụ, đa dạng hình thức thanh toán; phát triển bưu chính, viễn 
thông đi đôi với đảm bảo an ninh - quốc phòng, an toàn thông tin, góp phần thúc đẩy kinh tế - 
xã hội của tỉnh phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, tổng doanh thu các dịch vụ bưu 
chính đạt 1.130 tỷ đồng, duy trì tốc độ tăng trưởng hằng năm từ 20-30%. Toàn tỉnh có 190 
điểm phục vụ bưu chính, rút ngắn bán kính phục vụ bình quân còn 1,5km/điểm, số dân phục 
vụ 6.300 người/điểm. 
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Số người tham gia BHXH tự nguyện gia tăng 

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu BHXH, 
BHYT tháng 11/2019 do BHXH Việt Nam tổ chức cuối tuần qua. 

BHXH Việt Nam cũng cho biết, đến nay, tổng số người tham gia BHXH là 15,414 triệu 
người, trong đó, tự nguyện đã tăng gấp đôi so với tháng 9/2019, đạt 101,7% kế hoạch giao. 

1 tháng tăng 36 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện 

Báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 31/10/2019, tổng số người tham gia BHXH là 15,414 triệu 
người, tăng 181 nghìn người so với tháng 9/2019. Trong đó, tổng số người tham gia BHXH 
bắt buộc là 14,919 triệu người, tăng 146 nghìn người so với tháng 9/2019; tổng số người tham 
gia BHXH tự nguyện là 499 nghìn người, tăng 36 nghìn người, gấp đôi so với tháng 9/2019. 
Số người tham gia BHYT là 84,893 triệu người. Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 
là 291.142 tỷ đồng. Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10, toàn ngành đã ban hành quyết định thanh 
tra đột xuất đối với 1.047 đơn vị; phối hợp tổ chức 1.723 hội nghị phát triển đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện, theo đó, đã vận động được tổng số 38.135 người tham gia, nâng tổng số 
người tham gia BHXH tự nguyện từ đầu năm đến nay lên 212.593 người. 

 

Tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

Là một đơn vị được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT lớn, Phó Giám 
đốc BHXH thành phố Hà Nội Đàm Thị Hòa cho biết, trong tháng 10/2019, BHXH Thành phố 
đã tăng cường phối hợp với Bưu điện Hà Nội và chỉ đạo BHXH các quận, huyện thực hiện 
quyết liệt các nhiệm vụ được giao, như: Ra quân tuyên truyền, phổ biến, chọn lọc đối tượng 
để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; Giao chỉ tiêu 
phát triển đối tượng hàng tuần; Ký hợp đồng với Bưu điện Hà Nội về hỗ trợ rà soát, phát triển 
đối tượng, xây dựng kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện tới các bưu điện trung tâm và bưu điện quận, huyện. 

Chia sẻ về kinh nghiệm phát triển BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đạt hiệu quả tích cực, 
đại diện Bưu điện tỉnh Đồng Nai cho rằng, trong thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường phối 
hợp chặt chẽ giữa hai ngành trong việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền theo đúng quy định, 



cơ quan BHXH và Bưu điện tỉnh đã tiếp tục nghiên cứu, xem xét, dựa trên các điều kiện thực 
tế tại địa phương nhằm xây dựng kế hoạch, tăng cường tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho 
người dân trực tiếp tại từng thôn, ấp. 

Còn  Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hồng Thịnh chia sẻ, BHXH tỉnh đã tổ 
chức ra quân đồng thời từ cấp tỉnh đến cấp huyện để tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH 
tự nguyện đến người dân trên địa bàn, bên cạnh đó, phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp tục tổ 
chức tuyên truyền theo nhóm. Đặc biệt, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng với Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao của các huyện để tổ chức xe lưu động tuyên truyền trực tiếp tại các đường phố, xã, 
phường, kể cả vùng nông thôn hẻo lánh để giúp người dân hiểu rõ hơn chính sách BHXH, 
BHYT, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành, đột xuất các đơn vị chưa tham gia BHXH 

Thông tin tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào 
cho biết, hiện nay, Bưu điện Việt Nam đang gấp rút hoàn thành toàn bộ phần mềm quản lý về 
vấn đề đại lý thu, thực hiện toàn bộ nội dung liên quan đến nhiệm vụ được BHXH Việt Nam 
giao. Về việc có tới 15 tỉnh, thành phố chưa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện, theo ông Hào, nguyên nhân là do năng lực của bưu điện tỉnh còn hạn 
chế, chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đề nghị 
các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp 
để đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên 
ngành, đột xuất, tập trung vào các đơn vị chưa tham gia BHXH, tham gia chưa đủ số lao động 
và các đơn vị có hành vi vi phạm phát luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tăng cường 
tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trực tiếp với người dân, người lao 
động trong khu vực phi chính thức, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, chủ hộ 
kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng 
tiền lương; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các quy trình nghiệp 
vụ. 
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Bộ TT&TT: Liên thông, chia sẻ dữ liệu là yêu cầu bắt buộc trong phát triển Chính phủ 
điện tử 

Nhấn mạnh liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước là yếu tố quan trọng 
trong phát triển Chính phủ điện tử, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho 
biết, Bộ TT&TT đã và đang triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ 
liệu. 

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 
quan nhà nước là yếu tố quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử (Ảnh minh họa: 

Chinhphu.vn) 

Việc chậm triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện và 
các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do nhiều bộ, ngành xây dựng trên các nền tảng khác 
nhau gây khó khăn cho kết nối, chia sẻ dữ liệu là những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội 
quan tâm, đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên họp ngày 8/11 
vừa qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. 

Cụ thể, theo phản ánh của đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông), hiện nay có rất nhiều 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do nhiều bộ, ngành xây dựng trên các nền tảng khác nhau 
gây khó khăn cho việc chia sẻ thông tin, tích hợp dữ liệu dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, lãng 
phí. 

Đây cũng là vấn đề được đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) nêu ra tại phiên chất vấn. 
Thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định cho rằng, mỗi hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu lại do một ngành xây dựng, quản lý nên hiện chưa có sự kết nối, liên thông và chưa được 
sử dụng, khai thác hiệu quả. 



Đại biểu Mai Thị Phương Hoa lấy dẫn chứng 2 trường hợp báo chí đã phản ánh: một thanh 
niên lấy vợ 10 năm nhưng vẫn phải đi xác nhận từng là người độc thân để bán mảnh đất mà 
mình sở hữu từ khi còn chưa lấy vợ; hay một cụ già góa chồng muốn bán một mảnh đất để 
chia cho con cháu, vẫn phải lên phường xin xác nhận tình trạng độc thân, chưa tái giá. “Chúng 
tôi thấy việc này gây ra rất nhiều khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thậm 
chí, có nhiều trường hợp đã bị vòi vĩnh, nhũng nhiễu và tạo ra tham nhũng vặt”, vị này nhận 
xét. 

Trong báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc 
hội khóa XIV, Bộ TT&TT cũng chỉ rõ, một trong những tồn tại, hạn chế của công tác ứng 
dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử thời gian qua là việc xây dựng các cơ sở dữ liệu 
quốc gia tạo nền tảng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử còn chậm, đặc biệt là cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 
Chính phủ điện tử; các bộ, ngành, địa phương còn dùng nhiều phần mềm, nền tảng khác nhau 
gây khó khăn trong chia sẻ, tích hợp dữ liệu dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp. 

Trao đổi với các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, việc 
đặt ra quy chuẩn chung chính là giải pháp để dung hòa giữa thực tế các hệ thống thông tin, cơ 
sở dữ liệu đã được phát triển theo kiểu “trăm hoa đua nở” nhưng khi muốn kết nối lại không 
kết nối được. 

Người đứng đầu ngành TT&TT khẳng định rõ, trách nhiệm đặt ra quy chuẩn để kết nối, liên 
thông giữa các cơ sở dữ liệu cũng như đứng ra phân xử, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 
quá trình kết nối giữa hệ thống của các bộ, ngành với địa phương là của Bộ TT&TT. 

Theo Bộ trưởng, Bộ TT&TT là cơ quan phải ra tiêu chuẩn để cho các cơ sở dữ liệu kết nối 
được với nhau, các tỉnh có thể truy cập vào lấy dữ liệu về được, các bộ có thể truy cập vào địa 
phương để lấy dữ liệu và liên bộ với nhau cũng có thể kết nối. 

“Trong quá trình các cơ sở dữ liệu kết nối với nhau có vấn đề, Bộ TT&TT là đơn vị đứng ra 
làm người phân xử. Chúng tôi nhận trách nhiệm này. Thời gian vừa qua, khi các bộ, các 
ngành kết nối với địa phương gặp vấn đề đều đã liên hệ với Bộ TT&TT”, Bộ trưởng nói. 

Nhấn mạnh chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước là yếu tố quan trọng trong phát triển 
Chính phủ điện tử, Bộ trưởng thông tin, Bộ TT&TT đã và đang triển khai nhiều biện pháp để 
thúc đẩy kết nối chia sẻ dữ liệu. 

Cụ thể, Bộ TT&TT đã xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và triển 
khai kết nối các hệ thống trong cơ quan nhà nước bao gồm: cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp; hệ thống thông tin quản lý hộ tịch điện tử 
tập trung; cơ sở dữ liệu hộ gia đình (Bảo hiểm xã hội Việt Nam); hệ thống giao dịch điện tử 
(Bảo hiểm xã hội Việt Nam); hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để hỗ 
trợ gửi nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống 
thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương có yêu cầu. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết, về hành lang pháp lý, hiện Bộ TT&TT còn 
nợ Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số. Dự thảo Nghị định được Bộ lấy ý kiến 
rộng rãi và đã có phiên bản cuối cùng, sẽ sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành. Trong Nghị 
định này, theo Bộ trưởng, có một nội dung rất quan trọng là người dân đến một cơ quan công 
quyền đã khai báo thông tin cá nhân thì một cơ quan công quyền khác không được yêu cầu 
khai báo lại. 

Cũng trong trao đổi với các đại biểu Quốc hội, người đứng đầu ngành TT&TT nêu ra câu 
chuyện thực tế tại các địa phương, đó là: tỉnh A phát triển một phần mềm, thuê một công ty 
phát triển phần mềm đó. Đến tỉnh B thực hiện đúng công việc như vậy, cũng đi thuê một công 



ty để phát triển phần mềm này. Như vậy, hai địa phương hai lần đi thuê hai doanh nghiệp 
khác nhau để phát triển cùng một loại phần mềm với giá cả rất cao. 

Để giải quyết vấn đề trên, tránh trùng lặp, Bộ trưởng cho biết, Bộ TT&TT sẽ ra danh mục các 
phần mềm chuẩn và yêu cầu các doanh nghiệp cấp nền tảng sử dụng. Đồng nghĩa với việc 
một tỉnh biết thì 62 tỉnh, thành khác có thể dùng. Như vậy 63 tỉnh thành không phải cùng làm 
một việc, rất lãng phí. 



 

Nguồn: VietnamFinance 

Ngày đăng: 11/11/2019 
Mục: Tin tức  

Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Doanh thu 9 tháng tăng gần 40%, riêng mảng bảo hiểm con 
người tăng vọt gần 72% 

Theo thông tin từ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), kết thúc 9 tháng đầu năm 
2019, tổng doanh thu của công ty đạt 4.186 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái, 
hoàn thành 84% kế hoạch năm. 

 

Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Doanh thu 9 tháng đạt 4.186 tỷ đồng, bảo hiểm xe cơ giới và con 
người chiếm 83%. (Ảnh minh họa) 

9 tháng năm 2019, 2 nghiệp vụ bán lẻ chính của PTI là nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và bảo 
hiểm con người đã đạt mức doanh thu lần lượt là 1.848 và 1.633 tỷ đồng, tăng trưởng 26,6% 
và 71,8%. Tổng cộng hai mảng này chiếm 83% doanh thu của PTI. 

Cũng theo PTI, nghiệp vụ bảo hiểm con người vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhất từ 
trước đến nay. Các nghiệp vụ tài sản kỹ thuật và hàng hải cũng đạt mức doanh thu lần lượt là 
546 và 159 tỷ đồng. 

Kết quả sau 9 tháng, doanh thu của PTI đã hoàn toàn vượt qua mốc doanh thu của cả năm 
2018 là 4.159 tỷ đồng. Với tốc độ này, PTI dự báo công ty có khả năng đạt vượt mốc doanh 
thu 5.000 tỷ đồng kế hoạch vào cuối năm 2019. 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 1/8/1998. Ba cổ đông 
chính của PTI hiện nay là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam (chiếm 22,67%) và Tổng công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 18,68%). 

PTI hiện đang đứng vững vị trí thứ 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, đứng thứ 2 về bảo 
hiểm xe cơ giới và số 1 về bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam. 

PTI đang có 49 đơn vị thành viên; hơn 100 văn phòng giao dịch; 400 giám định viên; bảo 
lãnh thanh toán trên 600 gara liên kết; gần 2.000 cán bộ nhân viên, 10.800 điểm bưu cục, bưu 
điện và gần 13.000 đại lý phân phối viên trên khắp toàn quốc. 

Năm 2019, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13% 
so với năm 2018. Theo đó, một số giải pháp được công ty tập trung bao gồm: đẩy mạnh khai 



thác trên các kênh bán hàng hiện có, đặc biệt là các kênh phân phối mà PTI đang có thể mạnh 
như: Vnpost, banca, showroom, kênh bán hàng trực tuyến, môi giới… 

Cùng với đó, PTI sẽ hợp tác với các đối tác nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm bảo hiểm 
trên môi trường thương mại điện tử, bằng việc bắt tay với các sàn thương mại lớn, các công ty 
viễn thông uy tín; đẩy mạnh phát triển thương hiệu; áp dụng công nghệ quản lý hiện đại trong 
toàn bộ các mảng hoạt động kinh doanh chính của tổng công ty… 



 

Nguồn: Báo Ninh Bình   

Ngày đăng: 12/11/2019 
Mục: Tin tức  

Bưu điện huyện Hoa Lư: Tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện 

Thời gian qua, hệ thống Bưu điện trên địa bàn huyện Hoa Lư đóng vai trò quan trọng 
trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Các đại lý 
thu của Bưu điện được ví như “cánh tay nối dài” của ngành BHXH trong việc tuyên 
truyền, vận động, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi tham 
gia BHXH tự nguyện, từ đó chủ động và tích cực tham gia. 

 

Cán bộ, nhân viên Bưu điện huyện Hoa Lư tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại hộ gia đình 

 

Chị Ngô Thị Thảo, nhân viên Bưu điện văn hóa xã Ninh Xuân cho biết, chị làm đại lý BHXH, 
BHYT của Bưu điện từ năm 2016, đến nay được hơn 3 năm. Trong quá trình làm nhân viên 
đại lý, điều khó khăn nhất đối với mỗi nhân viên là phải nắm vững các chính sách, Luật 
BHXH, BHYT để có thể tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tham gia. Cùng với đó, 
nhân viên đại lý phải là người kiên trì, nhẫn nại, có tinh thần trách nhiệm cao, thực sự nhiệt 
tình và tâm huyết với công việc. Việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, 
BHYT, nhất là BHXH tự nguyện không chỉ đơn thuần là tìm đến nhà vận động, gặp người 
dân nhiều hay ít lần, mà quan trọng hơn cả là hiểu người dân cần gì để cung cấp thông tin và 
thông qua tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức của người dân, khiến họ tin tưởng, cảm 
thấy thoải mái và yên tâm, tự nguyện tham gia. 

“Những người làm đại lý thu phải gần gũi với bà con, nắm bắt, hiểu được tâm tư, nguyện 
vọng của các thành viên trong gia đình, từ đó tuyên truyền theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, 
bằng nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp, trên đài truyền thanh ba cấp, trong các hội nghị của 
các tổ chức chính trị - xã hội của thôn xóm, của xã, trong các buổi thu tiền điện, thu BHYT 
định kỳ... Và đặc biệt, cần có những dẫn chứng phù hợp bằng người thực, việc thực tại địa 
bàn thôn, xóm, để đối tượng hiểu thêm về lợi ích, ý nghĩa thiết thực và nhiệt tình tham gia các 
loại hình BHXH, BHYT...” – chị Ngô Thị Thảo cho biết thêm. Nhờ năng động, kiên trì, tích 
cực tuyên truyền, tư vấn, vận động, đến nay, chị Ngô Thị Thảo, nhân viên Bưu điện văn hóa 
xã Ninh Xuân đã khai thác được trên 30 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, trở thành nhân 
viên đại lý khai thác được nhiều đối tượng của huyện Hoa Lư. 



Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Giám đốc Bưu điện huyện Hoa Lư cho biết: Xác định 
BHXH tự nguyện là giải pháp tối ưu trợ giúp người dân khi về già, mất khả năng lao động, là 
hình thức để dành khi khỏe, khi có điều kiện về thu nhập, để khi về già có lương hưu ổn định 
cuộc sống, giúp người dân chủ động hơn trong cuộc sống của mình, không phải phiền lụy đến 
con cháu... Hệ thống Bưu điện trên địa bàn huyện Hoa Lư đã đóng vai trò quan trọng trong 
phát triển BHXH tự nguyện. Hiện toàn huyện có 11 đại lý thu bưu điện, có mặt hầu hết ở các 
xã, thị trấn trên địa bàn huyện.Các đại lý thu của Bưu điện đã và đang khẳng định là “cánh tay 
nối dài” của ngành BHXH trong việc tuyên truyền, vận động, giúp người dân nhận thức được 
tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. 

Trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Bưu điện huyện Hoa Lư chọn giải 
pháp chủ yếu là tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động ở các thôn, xóm, xã, thị trấn. Đối 
tượng hướng đến là những người trong độ tuổi lao động, có thu nhập ổn định, chưa tham gia 
đóng BHXH bắt buộc ở đâu. Để mời được những đối tượng này đến tham dự hội nghị, Bưu 
điện huyện 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 tạo niềm tin cho 
nhân dân. Sau đó, nhân viên Bưu điện ở các đại lý xã, thị trấn cùng các đoàn thể ở cơ sở gặp 
từng người, đến từng nhà người dân để tư vấn trước cho họ về tính ưu việt của chính sách 
BHXH tự nguyện. Đối với việc tuyên truyền, tư vấn, Bưu điện huyện Hoa Lư luôn yêu cầu 
nhân viên đại lý phải tận tình, trách nhiệm và bằng sự sẻ chia, gần gũi tâm sự để thuyết phục, 
kêu gọi được người dân tham gia. 

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, hầu hết các hội nghị tuyên truyền về chính sách 
BHXH tự nguyện do Bưu điện huyện Hoa Lư tổ chức đều thành công, đem lại hiệu quả thiết 
thực. Từ đầu năm 2019 đến nay, Bưu điện huyện Hoa Lư đã tổ chức hơn 20 hội nghị tuyên 
truyền chính sách BHXH tự nguyện tại 11 xã, thị trấn trong toàn huyện, thu hút hàng trăm 
người dân tham gia dự nghe. Kết quả, đã vận động phát triển mới được 335 đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện qua hệ thống Bưu điện, góp phần cùng BHXH huyện Hoa Lư có trên 
700 người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. 

Cũng theo đồng chí Giám đốc Bưu điện huyện Hoa Lư, trong quá trình tổ chức hội nghị tuyên 
truyền nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Bưu điện huyện luôn đổi mới 
cách làm, tìm tòi giải pháp, cách thức tổ chức hội nghị phù hợp với từng địa phương, mức 
sống của người dân từng vùng, miền, bảo đảm việc phát triển đối tượng tham gia một cách 
bền vững, duy trì tốc độ phát triển nhằm đạt được các mục tiêu an sinh dài hạn cho người dân. 
Tại các buổi tuyên truyền do Bưu điện tổ chức, người dân có thể trực tiếp đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện. Trường hợp người dân không mang theo tiền khi đến các hội nghị tuyên 
truyền, vẫn có thể đăng ký tham gia, sau đó nhân viên bưu điện sẽ đến tận nhà thu tiền, hoàn 
thiện hồ sơ và trong vòng 10 ngày sẽ giao sổ BHXH cho người dân. Sau khi đã đăng ký lần 
đầu, những lần tiếp theo, khách hàng chỉ cần đến điểm giao dịch bưu điện gần nhất để đóng 
tiền cho những lần tiếp theo. Trường hợp nếu không đi được, người dân có thể gọi điện cho 
nhân viên bưu điện đến tận nhà để thu phí... 

Với nhiều hình thức tuyên truyền và cách làm linh động, hiệu quả, Bưu điện huyện Hoa Lư 
ngày càng khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” đưa các chủ trương, chính sách về BHXH 
và BHYT đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân, giúp người dân được tiếp cận một cách đầy 
đủ, chính xác nhất những thông tin liên quan đến các chính sách an sinh xã hội của Đảng và 
Nhà nước. Mỗi nhân viên, đại lý của hệ thống Bưu điện huyện Hoa Lư đã và đang trở thành 
một tuyên truyền viên tích cực, hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
trên địa bàn. 



 

Nguồn: Lao động thủ đô    

Ngày đăng: 11/11/2019 
Mục: Tin tức  

Phát triển đối tượng tham gia: Nhiều địa phương vào cuộc quyết liệt, hiệu quả 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, sự vào cuộc 
mạnh mẽ của toàn ngành BHXH và Bưu điện, đến hết tháng 10/2019, một số BHXH 
tỉnh, thành phố đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt 
buộc, BHXH tự nguyện. Đặc biệt ghi nhận số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng 
gấp đôi so với tháng 9/2019. 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH) bảo hiểm y tế 
(BHYT) tháng 11/2019, BHXH Việt Nam cho hay, tính đến ngày 31/10/2019, tổng số người 
tham gia BHXH là 15,414 triệu người, tăng 181 nghìn người so với tháng 9/2019, đạt 98,8% 
so với kế hoạch Chính phủ giao. Trong đó, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,919 
triệu người, tăng 146 nghìn người so với tháng 9/2019, đạt 97,5% kế hoạch giao. 

 

Huyện Ứng Hòa, Hà Nội ra quân tuyên truyền, phát triển đối tượng 
tham gia BHXH 

Dự kiến số người còn phải phát triển 2 tháng cuối năm là 388 nghìn người. Trong đó, 5 tỉnh, 
thành phố có tỷ lệ cao về phát triển số người tham gia là Bắc Giang (269,515 người đạt 
105.9% kế hoạch giao); Ninh Bình (127,796 người, đạt 102.0% kế hoạch); Vĩnh Long 
(93,081 người, đạt 101.7% kế hoạch); Phú Thọ (163,870 người, đạt 100.8% kế hoạch); Quảng 
Ngãi (102,694 người, đạt 100.2% kế hoạch). Trong 10 tháng đầu năm 2019 các tỉnh Bắc 
Giang, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hải Dương, Thái Bình có tỷ lệ phát triển người tham gia cao 
nhất cả nước... 

Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 499.000 người, đạt 101,7% kế hoạch giao; tăng 
36.000 người so với tháng 9/2019, số người tăng 10 tháng đầu năm là 228 nghìn người. Trong 
đó, 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cao về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là: Hưng 
Yên, Sơn La, Cà Mau, Lạng Sơn, Hà Nam. Từ nay đến cuối năm số người phải phát triển theo 
chỉ tiêu phấn đấu là 101 nghìn người. 



Số người tham gia BHYT là 84,893 triệu người, đạt 100% kế hoạch giao. Tổng số thu BHXH, 
BHYT, BH thất nghiệp là 291.142 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch giao. Cũng theo báo cáo từ 
BHXH các tỉnh, thành phố, từ ngày 1/10 đến ngày 31/10, toàn ngành đã ban hành quyết định 
thanh tra đột xuất đối với 1.047 đơn vị. Các tỉnh, thành phố ban hành nhiều Quyết định thanh 
tra đột xuất là: Thành phố Hồ Chí Minh (110 đơn vị), Nghệ An (86 đơn vị), Hải Phòng (47 
đơn vị), Kiên Giang (42 đơn vị), Thanh Hóa (40 đơn vị). 

BHXH các tỉnh, thành phố cũng đã phối hợp với Bưu điện tổ chức được 1.723 hội nghị phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, đã vận động được 38.135 người tham 
gia, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện từ đầu năm đến nay lên 212.593 người, 
đạt 96,6% kế hoạch. 

Là một đơn vị được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT lớn, Phó Giám 
đốc BHXH thành phố Hà Nội Đàm Thị Hòa cho biết, trong tháng 10/2019, BHXH Thành phố 
đã tăng cường phối hợp với Bưu điện Hà Nội và chỉ đạo BHXH các quận, huyện thực hiện 
quyết liệt các nhiệm vụ được giao, như: Ra quân tuyên truyền, phổ biến, chọn lọc đối tượng 
để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; giao chỉ tiêu 
phát triển đối tượng hàng tuần; ký hợp đồng với Bưu điện Hà Nội về hỗ trợ rà soát, phát triển 
đối tượng, xây dựng kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện tới các Bưu điện Trung tâm và Bưu 
điện quận, huyện. 

Là một trong những đơn vị được khen thưởng đột xuất về 
công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
với 1.100 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện chỉ 
trong 1 tuần, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn 
Nguyễn Hồng Thịnh cho biết: BHXH tỉnh đã tổ chức “ra 
quân” đồng thời từ cấp tỉnh đến cấp huyện để tuyên 
truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện đến người 
dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với Bưu điện 
tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền theo nhóm. Đặc biệt, 
BHXH tỉnh đã ký hợp đồng với Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao của các huyện để tổ chức xe lưu động tuyên truyền 
trực tiếp tại các đường phố, xã, phường, kể cả vùng nông 
thôn hẻo lánh để giúp người dân hiểu rõ hơn chính sách 
BHXH, BHYT, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Ghi nhận công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện tăng cao, nhiều địa phương đã có nhiều giải 
pháp phát triển đối tượng tham gia một cách hiệu quả 
như tổ chức hội nghị, tổ chức các lễ ra quân, tuyên truyền trực tiếp với hình thức đi từng nhà, 
rà từng đối tượng, vì vậy kết quả tăng gần gấp đôi so với tháng 9 năm 2019, góp phần hoàn 
thành kế hoạch, chỉ tiêu của Chính phủ, BHXH Việt Nam giao, Phó Tổng Giám đốc BHXH 
Việt Nam Trần Đình Liệu lưu ý, hiện nay nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên tổng số thu 
còn cao, BHXH các tỉnh, thành phố cần phải tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc, 
hướng dẫn, nhắc nhở, cần thiết xử phạt hành chính nhằm đảm bảo, bảo vệ tốt nhất quyền và 
lợi ích của người lao động. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong 2 tháng cuối năm, Phó Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố 
tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tiếp tục triển khai hiệu quả Công văn số 
3045/BHXH-BT, Công văn số 3046/BHXH-BT để đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 
BHXH; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, đột xuất, tập trung vào các đơn vị chưa 
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tham gia BHXH, tham gia chưa đủ số lao động và các đơn vị có hành vi vi phạm phát luật về 
BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với Bưu điện tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách 
BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trực tiếp với người dân, người lao động trong khu vực phi 
chính thức, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, chủ hộ kinh doanh cá thể, người 
quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương. Đồng thời, kịp 
thời tham mưu, đề xuất kịp thời với lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương có giải pháp 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; tiếp tục ứng dụng công nghệ 
thông tin trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ; tiếp tục đề xuất khen thưởng đối với 
những địa phương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu. 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng              

Ngày đăng: 12/11/2019 
Mục: Tin tức  

BHXH tự nguyện: "Của để dành" cho người lao động tự do 

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng có ý nghĩa 
rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động tự do khi tuổi về 
già. Chính vì tính ưu việt đó của chính sách BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã 
phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ra quân tại 12 huyện, thành phố nhằm tuyên truyền 
chính sách BHXH tự nguyện đến gần với người dân hơn. 

  

 

BHXH huyện Lâm Hà phối hợp với Bưu điện huyện ra quân tuyên truyền chính sách 
BHXH tự nguyện. 

  

Với mục tiêu đưa chính sách BHXH đến gần người dân, các buổi ra quân của BHXH và bưu 
điện 12 huyện, thành phố đã “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để từng bước đặt 
nền móng, xây dựng lòng tin và giúp người dân hiểu rõ tính ưu việt của chính sách BHXH. 

  

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn 
mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng các chế độ theo 
quy định. Người dân tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu theo quy định; được 
trợ cấp một lần và tử tuất; được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT khi nghỉ hưu và hưởng quyền 
lợi khám, chữa bệnh như những người tham gia BHXH bắt buộc. Đặc biệt, loại hình bảo hiểm 
này có nhiều ưu việt trong việc giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập, 
ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động. 

Theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên và 
không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, gồm: Người lao động (NLĐ) làm việc theo 
hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng; người không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, tổ, 
khu phố; NLĐ giúp việc gia đình; người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
không hưởng lương; nông dân, lao động tự tạo việc làm gồm những người tự tổ chức hoạt 
động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình… 



  

Về mức đóng, người tham gia BHXH tự nguyện hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập 
tháng do bản thân lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn 
cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng) 
và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (29.800.000 đồng), tương ứng mức đóng thấp nhất 
hiện nay bằng 138.600đ/tháng và cao nhất bằng 6.540.000đ/tháng.  

  

Về phương thức đóng, có thể lựa chọn đóng hàng tháng, 3 tháng đóng 1 lần, 6 tháng đóng 1 
lần, 12 tháng đóng 1 lần, hoặc đóng 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm 1 
lần. Đặc biệt, đối với trường hợp đóng 1 lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia 
BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng 
BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng 
lương hưu. 

  

Hiện, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm 
(%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ 
thể, bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% với người thuộc hộ cận nghèo, 
10% đối với đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự 
nguyện thực tế của mỗi người, nhưng không quá 10 năm. 

  

Nghị quyết 28 ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đã đặt ra mục tiêu thiết kế chính sách BHXH theo hướng đa tầng, với mục tiêu các tầng chính 
sách sẽ hỗ trợ và bổ sung cho nhau để đảm bảo an sinh cho người dân. Từ đó, BHXH Việt 
Nam và các bộ, ngành có liên quan đã đưa ra phương án để mọi tầng lớp nhân dân trong xã 
hội đều được đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống, điển hình là linh hoạt trong điều kiện để 
được hưởng lương hưu. Trước đây, Luật BHXH luôn khẳng định tối thiểu 20 năm đóng 
BHXH, NLĐ mới có cơ hội được hưởng lương hưu, nhưng trong thời gian tới sẽ có lộ trình 
giảm dần từ 20 năm xuống còn 15 năm để đảm bảo người dân ai ai cũng có lương hưu và 
cuộc sống hạnh phúc khi về già. 
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NỖ LỰC PHÁT TRIỂN BHXH TỰ NGUYỆN ĐẾN TỪNG NGƯỜI DÂN 

Với cách làm mới, nỗ lực tìm gặp và vận động trực tiếp đến từng người dân, số tham gia 
BHXH tự nguyện tại Quảng Nam đang từng bước tăng lên. Số vận động trong năm nay 
bằng cả 10 năm trước; hiện đạt 4.674 người, tăng 2.304 người so với cuối năm 2018. 

 

Với sấp tờ rơi trên tay cùng quyển phiếu thu, chị Phan Thị Hoài Thủy (cán bộ đại lý thu 
BHXH, BHYT của Bưu điện tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bước vào một khu 
chợ. Nhìn quanh một lượt, đang lúc đông người, nhưng thật khó để tìm một người bắt chuyện. 
Vượt qua những e dè của lần đầu, sau rồi chị cũng mạnh dạn đến gặp một người tiểu thương 
trong lúc vị này có vẻ rảnh tay thưa khách hàng. Qua những câu hỏi mào đầu thân thiện, câu 
chuyện rồi cũng trở nên dễ dàng hơn; những thông tin về BHXH tự nguyện được khéo léo đan 
xen giữa không khí ồn ào của buổi chợ đông người. Cả buổi hôm đó, cố gắng lắm, chị Thủy 
cũng bắt chuyện được vài chục người; kết quả là tập phiếu thu của chị được ghi dừng lại ở tờ 
số 24 – tương ứng số người được chị vận động thành công tham gia BHXH tự nguyện hôm 
đó. Dù còn đôi chút ấp úng, chưa thực sự tự tin trong lúc giao tiếp, nhưng đó vẫn là một kết 
quả khả quan cho lần đầu tiên thực hiện với cách thức mới, tiếp cận trực tiếp, thuyết phục 
từng người dân tham gia BHXH tự nguyện. Trở ngại lớn nhất phải vượt qua là phải làm sao 
để người dân họ tin tưởng, thấy rõ mình đang vận động họ tham gia một chính sách của Nhà 
nước, chị Thủy chia sẻ về điều mình rút ra được sau cả buổi lặn lội ngoài chợ. Cũng từ hôm 
đó, bất kể đi đến đâu, trong cốp xe của chị Thủy luôn có sẵn tập tờ rơi và quyển sổ ghi phiếu 
thu, luôn sẵn sàng vận động BHXH tự nguyện khi gặp được người “có tiềm năng” tham gia. 



 

Cán bộ Bưu điện Phan Thị Hoài Thủy (trái) vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện 
Ảnh: Đức Dũng 

Với cách làm mới, nỗ lực tìm gặp và vận động trực tiếp đến từng người dân, số tham gia 
BHXH tự nguyện tại Quảng Nam đang từng bước tăng lên. Tại huyện Đại Lộc – nơi chúng tôi 
gặp gỡ cán bộ đại lý thu Phan Thị Hoài Thủy, số tham gia BHXH tự nguyện đã đạt 430 
người; con số bằng cả 10 năm trước cộng lại; riêng trong tháng 10 từ đợt ra quân với cách làm 
vận động trực tiếp người dân, số tham gia mới đạt 168 người, trong khi cả năm trước chỉ vận 
động được chừng 180 người – những con số được Giám đốc BHXH huyện Đại Lộc Nguyễn 
Quang Thân nêu ra, so sánh, phân tích để giúp chúng tôi có được hình dung bức tranh toàn 
cảnh. Lãnh đạo BHXH huyện cũng nhấn mạnh: công việc thường xuyên nhiều, nhưng cán bộ 
cơ quan BHXH luôn phối hợp chặt chẽ với Bưu điện đẩy mạnh công tác truyền thông; đa số 
phải bố trí cùng cán bộ bưu điện xuống từng xã tổ chức hội nghị vận động người dân buổi tối 
muộn; cung cấp tài liệu, tập huấn cho cán bộ bưu điện có thể chủ động, tự tin vận động người 
dân về BHXH tự nguyện. Bên Bưu điện chủ động là một chuyện nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu 
có người của cơ quan BHXH cùng đi và thuyết phục, độ tin cậy sẽ được nâng lên đáng kể. 

Không chỉ riêng huyện Đại Lộc, toàn địa bàn tỉnh Quảng Nam, cơ quan BHXH và bưu điện 
đang chủ động triển khai đa dạng các hình thức vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện. Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Nam Trần Việt Hùng cho biết: trong tháng 10 vừa 
qua, hai ngành đã cùng ra quân vận động BHXH tự nguyện mạnh mẽ, trong đó chú trọng 
thuyết phục trực tiếp đến từng hộ gia đình, từng người dân; từ việc ra chợ, gặp trên cánh 
đồng…  Cách làm này cũng xuất phát từ thực tế tại Quảng Nam: rất khó tổ chức hội nghị để 
quy tụ người dân đến nghe về BHXH tự nguyện, vì vậy phải tiếp cận trực tiếp. Công tác 
chuẩn bị được thực hiện chu đáo, từ việc phối hợp lọc dữ liệu từ phía cơ quan BHXH, xây 
dựng kịch bản với các tình huống giả định…  dự kiến trong các tháng cuối năm, sẽ vận động 
thêm khoảng 1.500 người tham gia BHXH tự nguyện, cố gắng sớm đạt chỉ tiêu được giao. 
Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Danh cho biết: 
công tác phát triển BHXH tự nguyện tại Quảng Nam đến nay đã đạt kết quả tích cực, số vận 
động trong năm nay bằng cả 10 năm trước; hiện đạt 4.674 người, tăng 2.304 người so với cuối 
năm 2018. Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất qua thực tiễn đó chính là phải có sự phối kết 
hợp chặt chẽ, rõ trách nhiệm của ba bên: cơ quan BHXH, Bưu điện và nhất là cấp ủy, chính 
quyền địa phương. Bưu điện cần chủ động thực hiện, sự tham gia của cấp ủy chính quyền là 
sẽ bảo đảm tính thuyết phục, uy tín với người dân; cơ quan BHXH đóng vai trò kết nối thực 
hiện, lọc và phân nhóm đối tượng, hỗ trợ tối đa về nghiệp vụ chính sách. Lãnh đạo BHXH 
tỉnh Quảng Nam cho biết: sẽ tăng cường kết nối chặt chẽ các khâu nghiệp vụ để bảo đảm có 
thể thực hiện in và cấp sổ BHXH ngay, phát trực tiếp đến người dân./. 


