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BHXH tự nguyện tiếp tục thu hút người dân tham gia 

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhưng nhờ những giải pháp quyết 
liệt của toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), 6 tháng 2020, số người tham gia BHXH tự 
nguyện đạt trên 635 nghìn người, tăng 61 nghìn người so với năm 2019.     

Ngoài ra, theo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2020, số người tham gia BHXH bắt 
buộc là 14.534 người và trên 85.428 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). 

Kết quả này là sự nỗ lực, vượt khó khăn của toàn ngành BHXH; sự quan tâm của cấp ủy, 
chính quyền địa phương đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; sự 
phối hợp hiệu quả của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong công tác tuyên truyền, đặc biệt 
là tổ chức hội nghị trực tiếp với người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức để 
tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Số người tham gia BHXH tự nguyên tiếp tục tăng đã khẳng định chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước 

Trước đó, trao đổi về tình hình phát triển BHXH tự nguyện trong tình hình mới, Phó Tổng 
giám đốc BHXH Việt Nam - ông Trần Đình Liệu - cho hay, tính đến thời điểm này, nỗ lực 
phát triển BHXH tự nguyện đang gặp nhiều khó khăn, song khó khăn này chỉ là ngắn 
hạn. “Cùng với việc từng bước kiểm soát được dịch bệnh ở trong nước và trên thế giới, những 
nỗ lực của Chính phủ trong khôi phục lại nền kinh tế và quyết tâm của các bộ ngành liên 
quan trong thực hiện chính sách thì việc phát triển BHXH sẽ dần trở lại quỹ đạo” - ông Liệu 
nhấn mạnh. 

Với sự lạc quan đó, để phát triển BHXH tự nguyện bền vững, hướng tới BHXH toàn dân, lãnh 
đạo BHXH Việt Nam cho biết, năm 2020, BHXH Việt Nam xác định tiếp tục song hành nhiều 
giải pháp. Cụ thể, từ nay đến hết năm 2020, để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia, ngành 
BHXH sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về 



BHXH, BHYT; chú trọng tổ chức các đợt phát động tuyên truyền, lễ ra quân và phối hợp với 
bưu điện tổ chức các hội nghị khách hàng để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT. Tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp nhất là các 
doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Chỉ thị số 
15/CT-TTg, Chỉ thị số 11/CT-TTg để có những biện pháp phù hợp. 

Bên cạnh đó, ngành BHXH sẽ tiếp tục thực hiện rà soát dữ liệu cơ quan thuế cung cấp để xác 
định đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 
nhằm khai thác triệt để đối tượng thuộc nhóm người sử dụng lao động và người lao động 
tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất đối 
với đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, kiên quyết xử lý vi phạm và đề nghị cơ 
quan Công an điều tra, truy tố, xử lý hình sự theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 
2015 khi cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả 
về giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực 
BHXH. 

Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị 
quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH - ghi dấu mốc quan trọng trong thực hiện 
chính sách này ở nước ta. Theo BHXH Việt Nam, từ khi có Nghị quyết 28 số người tham gia 
BHXH tự nguyện đã phát triển nhanh chóng. 

Cụ thể, năm 2018, toàn quốc đã có trên 277.000 người tham gia, tăng hơn 52.900 người, 
tương ứng tăng 23,6% so với năm 2017. Năm 2019, con số này đã tăng lên gần 574.000 
người, tăng 296.700 người, tương ứng tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực 
lượng lao động trong độ tuổi lao động. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 
mới trong năm 2019 đã bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 
11 năm trước cộng lại. 

"Thành quả tích cực về phát triển BHXH tự nguyện cho thấy những chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng, Nhà nước đã đi vào cuộc sống; công tác truyền thông phát huy hiệu 
quả, làm thay đổi nhận thức người dân; việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH tự nguyện 
ngày càng thuận tiện, tạo được niềm tin trong nhân dân" - ông Trần Đình Liệu nhấn mạnh. 

Hoa Quỳnh 

 

 



 

Nguồn: Báo Bình Dương 

Ngày đăng: 07/07/2020 
Mục: Tin tức 

Bỏ điện thoại xuống để yêu thương nhau nhiều hơn! 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 đã khép lại. Bình Dương tự hào khi có một học 
sinh (HS) là một trong số 61 HS cả nước đạt giải “Cây bút triển vọng”, đó là em Nguyễn 
Loan Thư, HS lớp 7 trường THCS Trịnh Hoài Đức (TP. Thuận An). 

 

Với thành tích đạt giải “Cây bút triển vọng”, em Thư và giáo viên hướng dẫn được các sở, 
ngành khen thưởng 

Chững chạc trong suy nghĩ 

Nhận được tin này, chúng tôi tức tốc tìm về trường THCS Trịnh Hoài Đức gặp em Loan Thư 
đúng vào dịp trường tổng kết năm học 2019-2020. Trong dịp này, em đã được Sở Giáo dục-
Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh trao thưởng vì đã đạt 
được thành tích trên. Cuộc thi viết thư UPU quốc tế năm 2020 tiếp tục được tổ chức tại Việt 
Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền Phong phối 
hợp tổ chức. Chủ đề cuộc thi năm nay là: Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế 
giới chúng ta đang sống. Ban tổ chức đã nhận được gần 600.000 bức thư của học sinh (HS) 
trên khắp mọi miền đất nước. Đến với cuộc thi, em Thư gửi đến ban tổ chức 2 bài dự thi, 
trong đó bức thư: “Gửi cha, người hùng trong lòng con!”, đã được ban tổ chức chọn trao giải 
cây bút triển vọng. 

Nhìn vào bức thư dự thi của em, người đọc thật sự bị cuốn hút bởi nét chữ viết đẹp đều tăm 
tắp như in. Bài viết được trình bày rõ ràng, sạch đẹp, lời văn ngắn gọn, súc tích. Điều này đã 
toát lên sự chăm chỉ, siêng năng trong học tập của em. Bài viết cô đọng trong khoảng 800 
chữ, nhưng em đã làm toát lên ý nghĩa: “Bỏ chiếc điện thoại xuống để yêu thương nhau nhiều 
hơn”. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé đã có những suy nghĩ thật chững chạc. Em đã thổ lộ với 
người cha của mình: “Tình cảm gia đình thật kỳ diệu cha nhỉ? Nó khiến con người ta hạnh 
phúc và có thể hy sinh để miễn là những người mình yêu thương được vui vẻ”. Và em cũng 
nhận ra rằng: “Ngày nay khi mà công nghệ ngày càng tiên tiến và điều kiện tài chính ngày 
càng đi lên thì càng làm các thành viên trong gia đình trở nên xa cách và lạnh nhạt trong 



chính mối quan hệ với nhau ...”. Và em tỏ ra trăn trở: “Dạo gần đây trong mỗi bữa ăn, chúng 
ta không còn trò chuyện, vui đùa cùng nhau nữa mà thay vào đó là mặc ai ngồi lướt mạng, 
nhắn tin. Điều đó có cảm giác dù cả nhà ngồi rất gần bên nhau trong một chiếc bàn ăn cơm, 
nhưng dường như luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, vô cùng to lớn giữa chúng ta”. Và 
em Thư muốn rằng được cha để ý đến cảm xúc của mình như chiếc điện thoại đó, em cũng 
muốn mẹ cười thật tươi với con như khi đang cầm nó trên tay. 

Nói về lý do chọn ý tưởng này, Thư cho hay: “Đó là thực trạng đang diễn ra hàng ngày trong 
mỗi gia đình. Em mong rằng qua bài này em nhắn gửi đến người thân, cũng như những người 
xung quanh hãy quan tâm đến người thân của mình và những người xung quanh, em muốn 
mọi người bỏ điện thoại xuống để yêu thương nhau nhiều hơn”. 

 

Nguyễn Loan Thư luôn có ý thức tự học khi ở nhà 

Thư tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU trong thời gian nghỉ tết và nghỉ học để phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. Em chia sẻ, khi em nghĩ ra ý tưởng viết bài dự thi, em đã đề xuất 
với giáo viên dạy ngữ văn là cô Nguyễn Thị Thương, nhờ cô góp ý, thời gian này cô trò 
không thể gặp nhau được vì đang thực hiện giãn cách xã hội. Vậy là em và cô trao đổi qua 
điện thoại, email. Em thực hiện bài gửi mẹ thiên nhiên trước, đến giữa tháng 2 khi đã nộp bài, 
thấy vẫn còn thời gian nên em tiếp tục viết bài: “Gửi cha, người hùng của con!”. 

Nhận xét về cô học trò cưng, cô Thương đã nói: “Thư là HS giỏi toàn diện. Đầu năm học tôi 
phát hiện em có năng khiếu viết văn, nên khi trường phát động giáo viên tìm và hướng dẫn 
HS viết thư UPU, tôi nghĩ ngay đến Thư. Trong số 7 HS do tôi hướng dẫn viết thư, em Thư là 
HS nổi trội nhất. Em có niềm đam mê viết, khi tôi hướng dẫn, em rất có năng lực, diễn đạt 
hay nên tôi động viên em viết hai bức thư và kết quả vừa qua đã đánh giá được năng khiếu 
trong học tập và khả năng quan sát cuộc sống của em”. 

Nỗ lực học tập tốt 

Không chỉ tạo dấu ấn trong kỳ thi viết thư quốc tế UPU, Thư còn là một HS giỏi nhiều năm 
liền. Những thành tích học tập của em đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trên con đường 
cắp sách đến trường của một cô bé 13 tuổi. Bằng tất cả sự nỗ lực cũng như rèn luyện từng 
ngày, năm học này em đã gặt hái một số thành tích như: Giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Anh 
khối THCS cấp thành phố, là HS giỏi đều các môn với nhiều thành tích học tập trên lớp. 
Ngoài học giỏi, em còn tham gia rất nhiều phong trào của trường như: Thi kể chuyện về Bác 



Hồ, cùng tập thể lớp giành giải nhì trong cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20-11), tham gia tích cực vào những hoạt động đội do trường phát động. “Điều em quý 
trọng hơn cả sau mỗi cuộc thi không phải là giải thưởng hay thành tích mà chính là sự giúp 
đỡ, khuyên nhủ của thầy cô giáo và mọi người xung quanh cùng những trải nghiệm tuyệt vời 
của chính bản thân mình”, Thư tâm sự. 

Để có thể đạt được những thành tích học tập như trên, em đã biết cân bằng giữa việc học, giải 
trí và tham gia các phong trào. Thư luôn có những kế hoạch và thời gian biểu phù hợp. Theo 
em, phần lớn thời gian ở nhà em đều tự học và tự tìm hiểu thêm các kiến thức xã hội qua xem 
tivi và thông tin đầy ắp trên internet. Ngoài học giỏi văn, Thư còn yêu thích và học giỏi tiếng 
Anh. Mỗi tuần em dành ra 3 đến 4 tiếng để bồi dưỡng thêm khả năng ngoại ngữ của mình. 
Ngoài ra, em luôn tìm cho mình những hứng thú và sự vui thích trong các môn học. Theo 
quan điểm của em, HS không thể học tốt một môn học mà không có bất kỳ niềm yêu thích 
nào dành cho nó. Bên cạnh việc học tiếng Anh, một trong những niềm đam mê khác của em là 
ca hát và đi du lịch. Em rất thích hát và đó cũng là một hoạt động giải trí giúp em bớt căng 
thẳng sau giờ học để cân bằng cuộc sống, học tập tốt hơn. Ngoài ra, với em xem phim cũng là 
bộ môn giải trí được em yêu thích. Qua các phim nước ngoài có phụ đề, em vừa kết hợp thư 
giãn, vừa giúp em nâng cao kỹ năng tiếng Anh và tập nói theo nhân vật để luyện khả năng 
nghe và nói. 

Năm học 2019-2020 đã khép lại, Thư đã đạt nhiều thành tích ấn tượng trong học tập như đã 
nêu trên. Con đường học tập của em vẫn còn dài ở phía trước. Thư tự hứa với bản thân sẽ nỗ 
lực nhiều hơn nữa để lập nhiều thành tích cao hơn, làm hành trang vững chắc để em vững tin 
bước vào đời. 

Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU đã nhận được gần 600.000 bức 
thư của HS trên khắp mọi miền đất nước. Trong số các giải thưởng do 
Ban tổ chức trao tặng cho các thí sinh, Bình Dương vinh dự đạt được một 
giải “Cây bút triển vọng”, giải đó thuộc về HS trường THCS Trịnh Hoài 
Đức. Phần thưởng này là công lao dạy dỗ của thầy cô giáo trường THCS 
Trịnh Hoài Đức và gia đình, là sự nỗ lực tích cực của HS; đồng thời là 
niềm vui của ngành thông tin và truyền thông, vì đây là lần thứ hai Bình 
Dương đạt giải trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Tôi mong rằng các 
cơ quan, đơn vị và nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho HS được thể 
hiện sự sáng tạo, đề xuất ý tưởng... về những vấn đề mang tính quốc gia, 
quốc tế trong các cuộc thi viết thư quốc tế UPU trong thời gian tới”. 

(Bà Phạm Thụy Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông) 

 HỒNG THÁI 

 



 

Nguồn: Báo Bình Phước 

Ngày đăng: 07/07/2020 
Mục: Xã hội 

Ngày 11-7 sẽ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 

BPO - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 
19/KHLT-BHXH-BĐBP về việc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế 
(BHYT) Việt Nam nhằm tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng tham gia BHXH 
tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, lễ ra quân nhằm tuyên 
truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, 
BHYT. Qua đó khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã 
hội đối với toàn thể nhân dân; tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện 
Nghị quyết số 21-NQ/TW 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; tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách, pháp 
luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân... 

Theo kế hoạch, lễ ra quân sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 11-7 và tổ chức ở phạm vi toàn tỉnh. Tại 
điểm cầu cấp tỉnh sẽ trực tuyến với điểm cầu Trung ương, đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu 
động bằng ôtô và xe máy tại các điểm cầu trực tuyến cũng như các huyện, thị xã, thành phố. 

Thanh Nga 

 

 

 


