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Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện qua fanpage 

Chỉ trong vòng 4 tháng hoạt động, trang fanpage “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Bưu điện 
Huế” đã vận động và phát triển trên 450 người tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Giải đáp thu hút BHXH tự nguyện qua trang fanpage 

“Đến từng nhà, rà từng đối tượng” hay tổ chức tuyên truyền ở các địa phương để vận động 
người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế xem ra không phải là 
thượng sách trong thời đại công nghệ thông tin. 

Lao động tự do muốn tham gia BHXH tự nguyện để nhận lương hưu; tuy nhiên, họ ngại đến 
các công sở hỏi thủ tục. Chính do mơ hồ về chính sách nên nhiều tiểu thương ở các chợ hầu 
như chưa tiếp cận với loại hình này. 

Từ tháng 5/2019, Bưu điện tỉnh ra mắt kênh tuyên truyền qua mạng xã hội. Trang fanpage 
“Bảo hiểm xã hội tự nguyện– Bưu điện Huế” chủ động tiếp cận khách hàng qua facebook. Tổ 
bán hàng công nghệ được xem là một phương thức phù hợp vì có thể tiếp cận được các đối 
tượng là những lao động tự do, nhất là người trẻ. 

"Chào bạn! Bưu điện Huế chúng tôi giúp được gì cho bạn?".  Đây là dòng hội thoại đầu tiên 
xuất hiện khi chúng tôi vừa truy cập trang fanpage “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Bưu điện 
Huế”. Vừa đặt câu hỏi tư vấn về mức đóng, độ tuổi tham gia, nhân viên tư vấn đã ngay lập tức 
phản hồi và có những giải thích cặn kẽ, chi tiết cùng bảng minh họa mức đóng, mức hưởng và 
những quyền lợi kèm theo. 

Cứ thế, người ta chuyền tai nhau về sự tiện ích của trang fanpage do Bưu điện tỉnh quản lý. 
Fanpage trên Facebook sẽ mang đến một sự lan tỏa rộng lớn hơn khi người dân ở các địa 
phương khác, không chỉ là ở Huế cũng có thể tương tác và tìm hiểu chính sách nhân văn này. 

Chị Nguyễn Thị Lý, tiểu thương ở quầy vải chợ Bến Ngự, bộc bạch: “Thấy trang Bưu điện 
tỉnh mời chào, vào hỏi xem thì được giải đáp những thắc mắc về chính sách nên rất thuận tiện 
để tham gia”. 



Nhiều lao động không có thời gian và điều kiện đi lại nên Bưu điện tỉnh sẽ cử người đến hỗ 
trợ tối đa về các  thủ tục tham gia. 

Chị Kim Anh, nhân viên của trang fanpage, cho biết: Nhân viên làm trong tổ công nghệ thì ít 
nhưng nhu cầu của người dân lại quá nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi sắp xếp thời gian để giải 
đáp những yêu cầu của người lao động. Khi người dân đã đồng ý mua BHXH tự nguyện, họ 
chỉ cần chụp ảnh chứng minh thư và thẻ BHYT, cung cấp địa chỉ là sẽ có nhân viên đại lý thu 
hỗ trợ hoàn tất thủ tục. 

Tính đến nay, đã có 398.000 lượt người vào fanpage, 1.254 lượt thích trang, có 83 người đọc 
bài đăng/phút và hiện đã có khoảng trên 9.250 lượt người quan tâm, tương tác bài viết. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh được giao chỉ tiêu phát triển gần 2.300 người tham gia BHXH tự 
nguyện thì đến hết tháng 9/2019 đã phát triển được 2.287 người. 

Ông  Lê Văn Nghị, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc lập ra một fanpage 
khuyến khích người dân tham gia chính sách an sinh xã hội là xu hướng. Chúng tôi  kết hợp 
giữa “online” và “offline”, tức là có một đội ngũ tương tác trực tiếp với người hỏi trên trang 
fanpage và khi đã chốt được người muốn tham gia, có một đội ngũ hoàn tất các thủ tục làm sổ 
cho người dân. 

Phát triển BHXH tự nguyện thông qua trang fanpage “Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Bưu điện 
Huế” là một trong nhiều biện pháp hiệu quả. Nhờ tận dụng mạng xã hội đã giúp cho người 
dân được tiếp cận với chính sách một cách nhanh chóng và ngành BHXH đạt hiệu quả tích 
cực trong việc hoàn thành chỉ tiêu về BHXH tự nguyện 
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Bảo hiểm xã hội tự nguyện - "của để dành" cho người lao động 

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 bảo hiểm xã hội 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 tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Ảnh: N.Minh 

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 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 138.600 đ/tháng và cao nhất bằng 6.540.000 đ/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/NQ-TW ngày 23/05/2018 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, 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.  

 

 


