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Nỗ lực phát triển BHXH tự nguyện sau dịch Covid-19 

Thông tin từ BHXH Việt Nam, tháng 5 vừa qua cả nước có số người tham gia BHXH tự 
nguyện tăng kỷ lục. Theo kế hoạch năm 2020, số lượng đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện phải đạt chỉ tiêu được giao là 1 triệu người 

Ngày 8-6 tại TP Hà Nội, BHXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến công tác thu 
BHXH, BHYT tháng 6-2020; dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu. Tham 
dự hội nghị còn có đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đại diện một số ban, vụ thuộc 
BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu địa phương. 

Nhiều điểm sáng về phát triển BHXH 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tháng 5-2020, 
Trưởng Ban Thu - BHXH Việt Nam, ông Dương Văn Hào, cho biết, tính đến ngày 31-5, cả 
nước có 14.404 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 89,8% kế hoạch). Trong đó, một số 
BHXH tỉnh có số đối tượng tăng trong tháng như: Hà Nội tăng 29.468 người, Nghệ An tăng 
3.183 người, Đà Nẵng tăng 2.829 người, Hà Nam tăng 2.259 người, Hải Phòng tăng 1.947 
người, TP HCM tăng 389 người… Đáng chú ý, tại Bắc Giang, số người tham gia BHXH bắt 
buộc tăng trong tháng 5 là 4.795 người và tăng 3.825 người so với năm 2019. Cùng với đó, 
tính đến ngày 31-5, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 600.000 người, tương đương 
50% kế hoạch. 

 

Bưu điện Việt Nam phối hợp cùng BHXH Việt Nam tuyên truyền về BHXH tự nguyện Ảnh: 
Hải Anh 

Chia sẻ công tác phát triển đối tượng, đại diện BHXH Bắc Giang cho biết đến hết tháng 5-
2020, tỉnh có 7 đơn vị đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất với trên 2.100 lao động 
(LĐ) và hơn 5,8 tỉ đồng; 9 đơn vị đề nghị xác nhận LĐ hưởng trợ cấp với hơn 300 LĐ. Ngay 
khi đơn vị xin dừng đóng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, LĐLĐ và BHXH tỉnh sẽ 
thành lập đoàn giám sát kiểm tra chặt chẽ nên số đơn vị này luôn chuẩn xác. Công tác phát 
triển BHXH tự nguyện tăng nhiều, đặc biệt trong ngày ra quân (23-5), Bắc Giang đã phát triển 
được trên 700 người tham gia BHXH tự nguyện mới. Đặc biệt, BHXH bắt buộc vẫn tăng là 



do có 1 đơn vị đăng ký mới trên 7.000 LĐ nên vẫn cao hơn so với số LĐ giảm do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19. 

Còn theo BHXH tỉnh Gia Lai, căn cứ danh sách doanh nghiệp (DN) đề nghị tạm dừng đóng, 
nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, Gia Lai đã thành lập các tổ đến tận các DN 
lập biên bản, xác định nhiều DN dừng đóng, tạm hoãn hợp đồng lao động, sa thải LĐ không 
đúng. Đối với các DN nào không đúng, yêu cầu đóng lại BHXH cho người lao động (NLĐ)… 
Đa số DN đều yêu cầu LĐ quay trở lại làm việc và thực hiện đóng BHXH cho NLĐ. Bên 
cạnh đó, cơ quan BHXH cũng phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, không chỉ căn cứ vào dữ liệu 
năm 2019 mà hằng tháng Cục Thuế đều cung cấp thông tin DN mới thành lập, DN phá sản để 
BHXH thành lập tổ vận động DN tham gia BHXH. 

Nỗ lực bảo đảm quyền lợi cho NLĐ 

Theo đánh giá của Ban Thu, một số tỉnh có số người tham gia BHYT giảm nhiều trong tháng 
5 như: Bình Dương giảm 20.537 người, lũy kế giảm 122.165 người so với năm 2019; Đồng 
Nai giảm 8.333 người, lũy kế giảm 55.257 người so với năm 2019; Long An giảm 4.953 
người, lũy kế giảm 23.909 người; Ninh Bình giảm 3.636 người, lũy kế giảm 10.995 người… 

Một số BHXH tỉnh có số người tham gia BHYT giảm nhiều so với năm 2019 và vẫn chưa có 
dấu hiệu tăng lại, cụ thể: TP HCM giảm 57.481 so với tháng 4-2020 và giảm 267.696 người 
so với năm 2019, Đồng Nai giảm 2.921 so với tháng 4-2020 và giảm 95.973 người so với năm 
2019, Bình Dương giảm 79.416 so với tháng 4-2020 và giảm 129.267 người so với năm 
2019… 

Trước thực tế này, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các địa phương từ nay đến hết năm 2020, 
BHXH các tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các cơ quan truyền thông 
đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp đến NLĐ và nhân dân về chính sách 
BHXH, BHYT. Rà soát, nắm bắt tình hình sử dụng LĐ tại các DN bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh Covid-19; đôn đốc DN đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp, 
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ; thống nhất 
với DN đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ đúng quy định khi hết ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh ngành BHXH phải duy trì 
công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Nhiều tỉnh giữ vững được đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT; chủ động phương án làm việc với DN; xây dựng kịch bản 
thực hiện nhiệm vụ "trong khó khăn vẫn có nhiều điểm sáng". Đáng chú ý, số người tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giảm không đáng kể, đặc biệt trong tháng 5-2020 đã có 
gần 50.000 người tham gia BHXH tự nguyện. "Với BHXH bắt buộc, phát động tỉnh nào phát 
triển 6 tháng đầu năm nhiều nhất; rà soát đơn vị dừng đóng đúng nhất, báo giảm chấm dứt 
HĐLĐ đúng nhất và nợ đọng BHXH thấp nhất. Với BHXH tự nguyện thì phát động chỉ tiêu 
tham gia mới tăng cao, tái tục giữ vững... Đặc biệt, ngành BHXH và bưu điện cần tăng cường 
phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, coi việc triển khai phát triển BHXH, BHYT là 
nhiệm vụ chung" - ông Liệu lưu ý. 

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cho biết: Trong 
tháng 5-2020, Bưu điện Việt Nam đã phát triển mới được hơn 40.000 người tham gia 
BHXH tự nguyện và từ nay đến cuối năm, bình quân 1 tháng Bưu điện phải phát triển hơn 
43.000 người. Với sự vào cuộc của các đơn vị, mục tiêu phát triển 400.000 người tham gia 
BHXH tự nguyện chắc chắc sẽ hoàn thành. 

Khánh Anh 
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Tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện 

Tính đến 31/5, số người tham gia BHXH tự nguyện là 600.600 người, tăng 42.000 người 
so với tháng 4. 

 

Chỉ trong tháng 5/2020, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện tăng 42.000 người 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, có được kết quả này là nhờ 
BHXH Việt Nam thực hiện đổi mới công tác truyền thông khi lần đầu tiên phối hợp với Bưu 
điện Việt Nam tổ chức thành công “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH 
toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” trên quy mô toàn 
quốc. 

Trong 2 ngày (23/5 và 24/5) ra quân truyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện, trên toàn quốc đã có 30.017 người tham gia BHXH tự nguyện và phát triển thêm 
được 4.734 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. 

Năm nay là năm đầu tiên thực hiện tháng vận động triển khai BHXH toàn dân theo quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài thành công trong công tác phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện, lễ ra quân có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự kiện truyền thông tạo được 
sự lan tỏa về chính sách BHXH trong nhân dân.  

Trước đó, theo số liệu ước tính đến ngày 30/4, số người tham gia BHXH tự nguyện là khoảng 
557.000 người, giảm 16.000 người so với thời điểm hết năm 2019 (573.000 người) và giảm 
11.000 người so với tháng 3/2020.  

Theo BHXH Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Đây là 
nguyên nhân khách quan khiến một số chỉ tiêu phát triển của ngành có xu hướng giảm. Để 



hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, 
BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp 
luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 
tham gia BHXH tự nguyện. 

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia với các bộ, ngành hoàn thiện 
dự thảo các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, 
BHTN. BHXH Việt Nam kịp thời ban hành trên 25 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các 
tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan kịp thời hỗ trợ người dân và DN 
tháo gỡ khó khăn, ứng phó với dịch bệnh COVID-19 như: Thực hiện chi trả lương hưu và trợ 
cấp BHXH tháng 4,5 trong cùng một kỳ chi trả cho người hưởng qua thẻ ATM, trực tiếp tại 
nhà; kịp thời chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động bị thất nghiệp do dịch bệnh gây ra; 
tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời KCB hoặc chuyển 
tuyến KCB BHYT khi nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2; thực hiện ngay việc tạm ứng kinh 
phí cho các cơ sở KCB BHYT để đảm bảo hoạt động KCB BHYT, đặc biệt là các cơ sở KCB 
có người bệnh bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19; sử dụng kinh phí chăm sóc sức 
khỏe ban đầu để mua thuốc sát trùng và xà phòng chống dịch COVID-19; cấp thuốc điều trị 
ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống 
dịch COVID-19; hướng dẫn, hỗ trợ người dân cung cấp mã số BHXH thực hiện khai báo y tế 
điện tử… 

Đặc biệt, đã kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối 
với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tính đến ngày 31/5/2020 có 53 BHXH tỉnh, 
thành phố đã nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, 
doanh nghiệp. Theo đó: Tổng số đơn vị đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng là 1.171 đơn 
vị, tương ứng với 107.327 lao động và số tiền ước khoảng 396 tỷ đồng. 

Thu Cúc 
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Củ Chi: Thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua bưu điện 

 

Đoàn viên đến tận nhà phát tiền trợ cấp trong đợt dịch Covid – 19 cho hộ bà Nguyễn Thị Cỡ, 
ấp Xóm Trại xã An Nhơn Tây. 

Ngày 11/6, UBND huyện Củ Chi đã tổ chức họp triển khai thực hiện chi trả trợ cấp xã hội 
hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn huyện cho các xã thị trấn trên địa bàn huyện. 
Huyện Củ Chi được UBND TPHCM  chọn thực hiện thí điểm việc chi trả trợ cấp xã hội hàng 
tháng qua hệ thống bưu điện. 

Theo kế hoạch, từ 1/7/2020, huyện Củ Chi sẽ thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng 
thông qua hệ thống bưu điện đến tận nhà đối tượng được hưởng. Việc chi trả qua hệ thống 
bưu điện được thực hiện đối với cá nhân và hộ gia đình đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 
kể cả tiền truy lĩnh và mai táng phí. Tuy nhiên, việc chi trả thông qua hệ thống bưu điện tạm 
thời chưa thực hiện đối với chính sách trợ giúp xã hội đột xuất và các khoản chi lo Tết, chúc 
thọ, mừng thọ. 

Huyện cũng đã chọn xã Nhuận Đức thực hiện xã điểm trong việc khảo sát, nắm chắc tình hình 
về sức khỏe, điều kiện khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội của người hưởng trợ 
cấp xã hội về nguyện vọng, tâm tư đúng theo quy định pháp luật của người hưởng trợ cấp xã 
hội. Từ đó, tổng hợp đề xuất UBND huyện có chỉ đạo hỗ trợ phù hợp và kịp thời. Thời gian 
thí điểm trong 1 năm và sau đó tổng kết đánh giá nhân rộng đối với 20 xã thị trấn còn lại. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi và khó khăn như: nhà chưa được 
cấp địa chỉ số nhà, đối tượng nhận và ký thay khi nhận tiền, quản lý chính xác tình hình biến 
động (tăng, giảm) đối tượng hàng tháng, hàng quý… 

Được biết, tính đến tháng 5/2020, huyện Củ Chi có 8.797 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã 
hội hàng tháng tại cộng đồng, 452 người đang được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng và 
13 đối tượng nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng với tổng kinh phí hơn 4 tỷ 442 
triệu/tháng. Bên cạnh đó, năm 2019, huyện đã thực hiện hỗ trợ mai táng phí đối với 547 
trường hợp với kinh phí hơn 4 tỷ 157 triệu đồng. 



Thu Hà 



 

Nguồn: Báo Điện Biên Phủ 

Ngày đăng: 12/06/2020 
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Kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính 
phủ về các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 
TX. Mường Lay đã triển khai kịp thời việc chi hỗ trợ cho các đối tượng người có công, 
gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. 

 

Cán bộ phường Na Lay (TX. Mường Lay) rà soát danh sách đối tượng được nhận hỗ trợ do 
ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn. 

Tại điểm Bưu điện văn hóa xã Lay Nưa, sáng ngày 1/6, người dân các bản đến xếp hàng từ rất 
sớm, chờ gọi tên theo danh sách. Người được hỗ trợ mang theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân 
dân, ký nhận hoặc điểm chỉ trước khi lấy tiền hỗ trợ. 

Thuộc diện đối tượng người có công nên ông Sìn Văn Chân, bản Ho Luông 2 đã nhận được số 
tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng/3 tháng. Ðược biết, bản thân ông Chân là thương binh không thể lao 
động nặng, tất cả chi tiêu trong nhà trông cả vào việc đi chợ bán rau của vợ ông và khoản trợ 
cấp thương binh ít ỏi. Dịch Covid-19 xảy ra, thu nhập của gia đình giảm sút, cuộc sống rất 
khó khăn. Nhận được tiền hỗ trợ, ông Chân xúc động nói: “Giờ dịch tạm lắng, hết giãn cách 
xã hội cũng là lúc tôi được nhận khoản tiền này. Tôi mừng lắm, bởi vợ chồng tôi đã có thêm 
một khoản để chi tiêu”. 

Ðối với gia đình anh Giang A Dế, có 14 nhân khẩu thì số tiền 10,5 triệu đồng được hỗ trợ 
càng có ý nghĩa hơn khi gia đình anh luôn nằm trong số những hộ nghèo nhất bản Hua Nậm 
Cản. Thiếu đất sản xuất, công việc làm thuê bấp bênh, nhà lại đông con nên khi dịch bệnh xảy 
ra, cuộc sống của gia đình anh càng thêm khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước giúp gia 
đình anh có tiền mua gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết. 

Ông Khoàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Lay Nưa cho biết: Cùng với ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, thời gian qua thiên tai đã làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà, thiệt hại hàng chục héc 
ta cây trồng của người dân trên địa bàn khiến đời sống của bà con càng thêm khó khăn. Bởi 
vậy, việc khẩn trương triển khai, rà soát, lập danh sách và tổ chức chi trả kịp thời, đúng đối 
tượng thụ hưởng là nhiệm vụ được xã chú trọng thực hiện. Theo đó, đợt này xã Lay Nưa có 
330 người thuộc 3 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. 



Ông Trần Mạnh Hà, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) TX. 
Mường Lay cho biết: Mặc dù danh sách, số lượng các đối tượng đã có sẵn nhưng để đảm bảo 
yếu tố khách quan, minh bạch, chính xác, không bỏ sót đối tượng, các xã, phường phải rà soát 
cẩn thận trên danh sách và đối chiếu tại từng phố, bản; rà chéo các đối tượng. Ðối với những 
trường hợp thuộc diện được hưởng từ 2 - 3 chế độ phải sàng lọc, lựa chọn chế độ có mức hỗ 
trợ cao nhất để đưa vào danh sách. UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng LÐ-TB&XH phối hợp với 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng tham gia giám sát việc cấp phát tiền hỗ trợ. Ðồng thời, 
Phòng LÐ-TB&XH thị xã hợp đồng với Bưu điện thị xã thực hiện chi trả trực tiếp tại 4 điểm 
trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân đến nhận hỗ trợ. Từ ngày 30/5 đến 2/6, TX. Mường 
Lay đã cấp phát xong số tiền hỗ trợ cho 1.593 người với tổng số tiền được hỗ trợ là 
1.461.500.000 đồng. 

Ðối với nhóm đối tượng đang làm việc tại doanh nghiệp bị tạm dừng lao động; người sử dụng 
lao động, hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm bị tạm dừng kinh doanh; 
người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 
nghiệp, lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm… Hội đồng thẩm định thực 
hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thị xã đã hoàn thành 
công tác xét duyệt danh sách gồm: 17 hộ kinh doanh, 3 lao động nghỉ việc không hưởng 
lương và 53 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Qua 2 đợt xét 
duyệt, ngày 5/6, UBND thị xã đã trình UBND tỉnh phê duyệt để hỗ trợ cho người dân trong 
thời gian sớm nhất.  

Bài, ảnh: Thu Hằng 

 

 



 

Nguồn: Báo Hòa Bình 

Ngày đăng: 12/06/2020 
Mục: BHXH 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện - chỗ dựa của người già 

Cầm tờ rơi về tuyên truyền BHXH tự nguyện, chị Bùi Thị Hằng ở xã Bắc Phong (Cao Phong) 
cho biết: Trước đây, tôi làm việc tại một công ty tư nhân và được đóng bảo hiểm. Nhưng làm 
việc được 3 năm thì nghỉ về nhà buôn bán. Cùng lúc, tôi đến cơ quan BHXH làm các thủ tục 
nhận BHXH 1 lần. 

 

 

Cán bộ BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH cho các tiểu thương 
ở chợ Nghĩa Phương (TP Hòa Bình). 

Lúc đó, nhân viên BHXH khuyên tôi không nên rút vì còn trẻ, có thể bảo lưu để sau này 
chuyển đến công ty khác làm việc, hoặc khi điều kiện kinh tế khá có thể đóng nối để sau này 
có lương hưu. Do suy nghĩ không được thấu đáo nên đã quyết định nhận BHXH 1 lần. Chứng 
kiến nhiều cảnh đời khi về già không có lương hưu, cuộc sống cơ cực nên khi được nhân viên 
BHXH tư vấn, tôi đã đăng ký tham gia bảo hiểm tự nguyện với mức đóng gần 1 triệu 
đồng/tháng, để về già có lương hưu và thẻ BHYT. 

Dưới góc độ tâm lý, khi một người được hưởng lương hưu, lúc về già sẽ có cảm giác thoải 
mái, vui vẻ vì có thể tự mình trang trải chi phí cuộc sống, không phải phụ thuộc hay trở thành 
gánh nặng cho gia đình, con cháu. Chị Hằng là 1 trong 252 người đã tham gia trong ngày đầu 
tiên BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng 
vận động triển khai BHXH toàn dân - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện (tháng 5/2020), với chủ đề "Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động 
và Nhân dân”. Trong tháng hành động, tập trung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân 
văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về quyền, lợi ích khi tham gia BHXH tự 
nguyện. 



Đồng chí Nguyễn Duy Thường, Trưởng Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng (BHXH 
tỉnh) cho biết: Những năm gần đây, trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, BHXH tỉnh chọn giải pháp chủ yếu là phối hợp với Bưu điện, chính quyền địa 
phương, các tổ chức đoàn thể xã hội ở các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp 
chính sách BHXH, BHYT. Đến thời điểm này, đây được xem là một kênh hiệu quả nhất để 
vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tuy nhiên, vừa qua, do 
diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hạn chế tập trung đông người, ngành BHXH và Bưu 
điện tỉnh đã thay đổi chính sách tuyên truyền, nhằm giữ được nhịp độ phát triển đối tượng, 
bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao, với phương châm "đến từng nhà, gặp từng người” 
để tuyên truyền chính sách và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình. 

BHXH tự nguyện thể hiện chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện công 
bằng và bảo đảm an sinh xã hội. Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu 
hàng tháng, khi đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi đời (lương hưu được điều chỉnh 
tăng hàng năm); được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng; không phải đóng tiền nhưng vẫn được cấp 
thẻ BHYT với mức thanh toán đến 95% chi phí khám, chữa bệnh; nhân thân được nhận chế 
độ tử tuất, mai táng phí… 

Từ năm 2018, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho người tham 
gia dựa trên mức chuẩn nghèo nông thôn theo các mốc: 30% với người nghèo, 25% với người 
cận nghèo và 10% với đối tượng khác. Sự hỗ trợ này đã góp phần tăng thêm tính hấp dẫn đối 
với người dân. Ngoài ra, tùy theo mỗi địa phương cũng có mức hỗ trợ thêm cho người tham 
gia BHXH tự nguyện. Đối với Nhà nước và xã hội, việc tham gia BHXH nói chung, BHXH 
tự nguyện nói riêng giúp giảm bớt áp lực, gánh nặng cho ngân sách Nhà nước trong việc bảo 
đảm các chính sách an sinh xã hội về lâu dài. 

 

 


