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Đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến gần người dân 

Để người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH tỉnh đã phối 
hợp với bưu điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người dân hiểu rõ hơn về chính 
sách này. 

 

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, viên chức BHXH đã phối 
hợp với bưu điện và các địa phương đến từng nhà dân để vận động. 

Bên hiên nhà, ông Võ Văn Kèn, ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, đang 
trò chuyện cùng một vài người ở xóm. Ông Kèn kể với mọi người về lợi ích khi tham gia 
BHXH tự nguyện. Theo ông Kèn, tham gia BHXH tự nguyện có rất nhiều cái lợi. Sau khi 
đóng đủ 20 năm và đủ tuổi theo quy định, mọi người sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế, để chăm 
sóc sức khỏe, được hưởng lương hưu, tránh làm gánh nặng cho con, cháu. “Trước đây, tôi 
cũng chưa hiểu lắm về BHXH tự nguyện, nên còn chần chừ. Hôm vừa rồi được cán bộ của 
ngành BHXH tỉnh và bưu điện đến tận nhà giải thích, nên tôi đã tham gia BHXH tự nguyện 
cho bà nhà tôi, cứ nghĩ ai đi làm việc thì mới được hưởng hưu, đâu nghĩ bà nhà tôi không đi 
làm vẫn được tham gia sau này có lương hưu để dưỡng già”, ông Kèn chia sẻ. 

Điều đáng nói ở ông Kèn, dẫu hoàn cảnh kinh tế gia đình khá khó khăn, bởi nhà có hai người 
nhiễm chất độc da cam, nhưng vẫn tham gia BHXH tự nguyện. Những năm tháng chiến tranh, 
ông Kèn hăng hái lên đường làm nghĩa vụ của người trai bảo vệ Tổ quốc, rồi ông đã bị nhiễm 
chất độc da cam. Chất độc ấy đã để lại di chứng trên người con trai út của ông. Do ảnh hưởng 
của chất độc da cam, nên ông Kèn và người con trai út không thể lao động, cuộc sống gia đình 
eo hẹp… Tuy nhiên, hiểu được những lợi ích của BHXH tự nguyện, nên ông Kèn quyết tâm 
tham gia, với ông BHXH tự nguyện có rất nhiều lợi ích, nên ngoài mua cho vợ, ông sẽ giải 
thích cho các con của ông hiểu, để họ cùng tham gia nhằm có lương hưu sau này. Ông Kèn 
bộc bạch: “Hoàn cảnh khó khăn, nên tôi chọn tham gia với mức thu nhập 700.000 đồng/tháng, 
coi như mỗi ngày mình tiết kiệm vài ngàn đồng. Mình đóng bây giờ, để lo cho tuổi già sau 
này”. 

Theo tìm hiểu thực tế tại nhiều hộ dân, nếu như trước kia, mọi người nghĩ chỉ cán bộ, công 
chức, viên chức mới có thể tham gia BHXH, thì nay đã thay đổi hoàn toàn. Ông Bùi Văn 



Thiều, ở khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ 
chỉ có cán bộ mới có lương hưu, còn nông dân như chúng tôi mua BHYT là hết. Nhưng khi 
đọc được tờ rơi giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện và được mọi người giải thích cụ 
thể, tôi đã hiểu và nhận thấy việc tham gia BHXH tự nguyện có nhiều lợi ích. Do đó, tôi quyết 
định tham gia”. 

Theo ông Thiều, trước đây, ban đầu ông cũng nghĩ khi tham gia BHXH tự nguyện cần nhiều 
thủ tục, công đoạn nên có tâm lý ngại, nhưng khi tham gia thấy rất nhanh chóng và đơn giản, 
cách thức đóng tiền thuận tiện, có thể đóng theo tháng hoặc đóng theo quý, cả năm tùy vào 
điều kiện kinh tế của mỗi người, rất phù hợp. 

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước về BHXH, quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện, tạo 
niềm tin cho những người thu nhập thấp có cơ hội hưởng lương hưu khi không thuộc diện 
tham gia BHXH bắt buộc. Ngành BHXH đã phối hợp với bưu điện ra quân để tuyên truyền 
chính sách BHXH tự nguyện đến từng hộ dân và vận động mọi người tham gia. Với phương 
châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, BHXH đã phối hợp với bưu điện và các 
địa phương đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, làm cho người dân hiểu chính sách 
nhân văn của Đảng và Nhà nước, thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự 
nguyện. Với cách làm trên, người dân nắm được sâu hơn, rõ hơn về quyền lợi, khi tham gia 
BHXH tự nguyện và tự giác tham gia, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia BHXH trên địa bàn. 
Qua đó, khẳng định được tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH tự nguyện trong đảm 
bảo an sinh xã hội. 

Bà Trần Nguyễn Ngọc Trang, Giám đốc Bưu điện thị xã Long Mỹ, cho biết: “Thời gian qua, 
chúng tôi chủ yếu mở các hội nghị để tuyên truyền BHXH tự nguyện đến người dân và tuyên 
truyền ở chợ. Tuy nhiên, cách làm này mang lại hiệu quả chưa cao. Những tháng đầu năm 
2020 này, chúng tôi đã phối hợp với BHXH thị xã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, để 
mọi người hiểu và mặn mà hơn với chính sách này”. Cũng theo bà Trang, tại các hộ gia đình, 
mọi người đã phát các tờ gấp giới thiệu về BHXH tự nguyện như mức đóng, phương thức 
đóng, chính sách chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện đến người dân. Đồng 
thời, giải đáp các câu hỏi, những băn khoăn của mọi người. Nhờ giải thích cụ thể, rõ ràng, 
trong buổi ra quân đầu tiên, thị xã Long Mỹ đã vận động được hơn 50 người tham gia BHXH 
tự nguyện. Đây là kết quả đáng khích lệ, làm nền tảng để địa phương thực hiện tốt hơn công 
tác này trong thời gian tới. 

Nói về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian tới, bà Quách 
Thị Bích Phượng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho rằng, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với 
bưu điện cùng các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
để người dân hiểu được tính ưu việt của chính sách này. Cùng với đó, chủ động xây dựng kế 
hoạch công tác tuyên truyền, triển khai đến các xã, phường, thị trấn và các đơn vị phối hợp. 
Tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân có thể tiếp cận, tham gia loại hình BHXH tự nguyện, 
góp phần tăng độ bao phủ BHXH… 

Ông Phan Văn Hanh, Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho rằng: “Chính sách BHXH, trong đó
BHXH tự nguyện là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã
hội. Trong năm 2020 này, bưu điện phấn đấu vận động 2.700 người tham gia BHXH tự
nguyện. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã phân bổ về bưu điện các huyện, thị, thành phố. Đến
nay, chúng tôi đã vận động được khoảng 500 người tham gia BHXH tự nguyện. Sau đợt
ra quân, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động ở các xã, phường, thị trấn còn lại
trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên
địa bàn”. 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh 

Ngày đăng: 26/02/2020 
Mục: Xã hội 

Hiệu quả từ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

Thời gian qua, việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) trong 
lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua 
dịch vụ bưu chính đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong thực hiện cải 
cách TTHC của ngành BHXH. 

 

Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế phối hợp 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, giai đoạn 2014 - 2016, BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản quy định về 
các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, về 
kinh phí chuyển phát và thời gian chuyển phát. BHXH các tỉnh, thành phố đã lựa chọn 
phương án ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ bưu điện để thực hiện công việc này. 

Giai đoạn 2017 - 2019, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
ký hợp đồng về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích cho đơn vị sử dụng lao động do cơ quan BHXH trả cước phí và triển khai thực hiện trong 
toàn hệ thống từ ngày 1/1/2017. Đối với tỉnh Quảng Trị, ngày 31/3/2015, Bưu điện tỉnh và 
BHXH tỉnh đã ký hợp đồng số 36/BĐQT về việc nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong 
lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu điện. 

Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHCqua dịch vụ bưu 
chính, BHXH tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động cũng 
như chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy 
trình, đảm bảo an toàn hồ sơ trong quá trình chuyển phát. Tích cực tuyên truyền đến các cơ 
quan, đơn vị sử dụng lao động về lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời cung cấp danh sách địa chỉ, số điện thoại 
của các đầu mối thực hiện tiếp nhận hồ sơ của bưu điện để các đơn vị sử dụng lao động thuận 
tiện liên hệ khi phát sinh hồ sơ giải quyết TTHC. 

Hằng năm, hai ngành BHXH, Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ 
thu BHXH, BHYT, về quy trình, thủ tục, hồ sơ,… qua đó giúp cho nhân viên bưu điện có 
thêm kiến thức, nắm rõ quy định, quy trình thủ tục hồ sơ đồng thời quán triệt tinh thần, thái độ 
phục vụ tổ chức, cá nhân và các nội dung phối hợp khác. Trong quá trình tổ chức triển khai 



thực hiện, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết 
kịp thời những vướng mắc phát sinh, đảm bảo phục vụ người tham gia, thụ hưởng và đơn vị 
sử dụng lao động nhanh chóng, hiệu quả. 

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện, có thể thấy số lượng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC 
tăng nhanh qua các năm. Thống kê của BHXH tỉnh cho thấy, nếu như năm 2015, số hồ sơ tiếp 
nhận qua bưu điện là 2.681 bộ hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC là 7.806 bộ hồ sơ thì đến 
năm 2019, số lượng hồ sơ tiếp nhận qua bưu điện là 177.646 lượt hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC là 406.459 lượt hồ sơ. 

Việc triển khai nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu điện bước đầu đáp ứng các mục 
tiêu như: Giảm số lượt đơn vị sử dụng lao động trực tiếp đến cơ quan BHXH để thực hiện 
giao dịch, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, chờ đợi cho người dân và doanh 
nghiệp khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH, đóng góp vào kết quả cải cách TTHC của 
ngành. Nhờ đó, đã giúp giảm hồ sơ tồn đọng tại cơ quan BHXH, theo dõi được số lượng và 
thành phần hồ sơ trả cho đơn vị theo từng ngày, giảm số lượt đơn vị trực tiếp đến cơ quan 
BHXH để thực hiện giao dịch, phòng ngừa, hạn chế các hành vi tiêu cực do doanh nghiệp 
không phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ giải quyết hồ sơ. 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Lê Thị Hà Nhung cho biết thêm: “Thực hiện quy chế phối hợp giữa 
hai đơn vị trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHHYT, BHTN, 
thời gian qua công tác này đã được phối hợp thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả. Tại các đơn vị 
sử dụng lao động, cán bộ nhân sự, tổ chức thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho người 
lao động (hưu trí, tử tuất và chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp …) không cần phải đến 
trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan BHXH để nộp hồ sơ, 
bưu điện sẽ đến tại đơn vị để nhận hồ sơ”. 

Bưu điện nhận kết quả giải quyết các TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN từ cơ quan 
BHXH để trả tận tay cho người lao động và nhân dân. Anh Lâm Công Ngọc, chuyên viên về 
lĩnh vực BHXH của Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị cho biết: “Kể từ 
năm 2016, đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho cán bộ, công nhân viên đơn vị. Việc 
làm này đã tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho đơn vị”. 

Để việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực BHXH, 
BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính công ích phát huy hiệu quả trong thời gian tới, BHXH 
tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông qua nhiều hình thức để giúp cho người 
dân, doanh nghiệp trên địa bàn hiểu rõ hơn lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính công ích. Hai 
ngành tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong thực hiện tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ, phòng ngừa, hạn chế 
các sai sót, thất lạc hồ sơ. 

Tiếp tục phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên bưu điện nhằm trang bị thêm kiến thức, 
nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cho nhân viên bưu điện để đảm bảo 
thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm đếm, đối chiếu hồ sơ với quy định của TTHC cũng như hướng 
dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Tiến hành triển khai đánh giá mức độ hài lòng với chất 
lượng công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 
để từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng và thuận lợi tối đa cho người dân và 
doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH. 

Bảo Bình 
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 “Ngày chủ nhật vàng” của Bưu điện Hà Tĩnh 

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả chương trình phối hợp trong việc phát triển đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, Bưu điện Hà Tĩnh vừa triển khai hình 
thức tuyên truyền “Ngày chủ nhật vàng”. 

 

Trong “Ngày chủ nhật vàng”, các nhân viên bưu điện trực tiếp tư vấn tận nơi cho các đối 
tượng tiềm năng... 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Bưu điện Hà Tĩnh cho biết: “Ngày chủ nhật vàng là 
một hình thức mới trong hoạt động tuyên truyền nhằm tạo “cú hích” để chúng tôi hoàn thành 
mục tiêu đề ra của năm 2020 trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. 

Ngay trong ngày ra quân đầu tiên, Bưu điện tỉnh và 13 huyện, thị xã, thành phố đã tuyên 
truyền, vận động được 573 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, tiêu biểu có các đơn 
vị như: Huyện Can Lộc có 70 người, huyện Đức Thọ có 52 người, huyện Hương Sơn có 51 
người… 

Hoạt động này sẽ được triển khai mỗi tháng 1 lần nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động 
tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH”. 

Trong “Ngày chủ nhật vàng”, nhân viên bưu điện và nhân viên BHXH phối hợp tuyên truyền 
tại chợ tỉnh, chợ huyện, thị xã, các điểm đông dân cư, hộ kinh doanh dọc các trục đường và 
gia đình có khả năng tham gia BHXH tự nguyện… 

Ngoài truyền tải các thông tin về đối tượng tham gia, mức đóng BHXH và quyền lợi được 
hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, các tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền chính 
sách hỗ trợ thêm 20% mức đóng (theo mức chuẩn nghèo) của Nghị quyết số 177/2019/NQ - 
HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đối với người tham gia BHXH tự nguyện có hộ khẩu thường 
trú ở tỉnh. 

Chị Nguyễn Thị Nghĩa (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Vừa qua, trong dịp ra 
quân “Ngày chủ nhật vàng” của Bưu điện tỉnh, tôi đã được các nhân viên bưu điện và BHXH 
tỉnh giải đáp cặn kẽ những băn khoăn, thắc mắc trong quá trình tham gia BHXH tự nguyện. 



Hơn thế nữa, tôi còn được biết thêm về những chính sách mới của Nhà nước đối với BHXH 
tự nguyện”. 

Hiện nay, Bưu điện Hà Tĩnh đã xây dựng hệ thống đại lý ở 13 huyện, thị xã, thành phố với 
266 nhân viên tại 266 điểm thu. Những năm qua, hệ thống này đều thực hiện nghiêm túc 
chương trình phối hợp giữa 2 ngành trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia các loại 
hình bảo hiểm. Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai qua hệ thống truyền thanh, tờ 
rơi, pano, áp phích, tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp… cũng đã tạo được hiệu quả tốt. 

Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng BHXH tỉnh cho 
biết: “Quá trình phối hợp, BHXH và Bưu điện tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, thống 
nhất quan điểm trong chỉ đạo. Nhờ đó, hiệu quả thu hút của hệ thống đại lý bưu điện khá cao. 
Tôi tin rằng, năm nay, với “Ngày chủ nhật vàng”, số lượng đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình từ hệ thống đại lý Bưu điện tỉnh sẽ tăng cao hơn nữa”. 

Thời gian qua, 266 nhân viên đại lý thu của ngành bưu điện đã nỗ lực hết mình để nâng tỷ lệ 
người dân tham gia BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã 
hội. Trong năm 2019 đã phát triển được thêm 4.485 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
6.041 người tham gia BHYT. Với cách làm mới của năm nay, Bưu điện Hà Tĩnh đang đặt 
mục tiêu phát triển thêm 4.700 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh trong lần đầu ra quân hoạt động “Ngày chủ 
nhật vàng”. 

Chị Phan Thị Thành - Giám đốc Bưu điện huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Với sự tư vấn nhiệt 
tình của đội ngũ nhân viên bưu điện và BHXH trong “Ngày chủ nhật vàng”, nhiều người dân 
đã chủ động lắng nghe, tìm hiểu để tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Thời gian tới, 
chúng tôi cũng sẽ tập trung phân loại đối tượng tuyên truyền và sẽ đề ra những kế hoạch cụ 
thể để “Ngày chủ nhật vàng” hàng tháng đạt kết quả cao hơn”. 

Phát triển các đối tượng tham gia BHYT, nhất là BHXH tự nguyện thông qua hệ thống các đại 
lý đang là kế hoạch được chú trọng của ngành BHXH tỉnh. Và “Ngày chủ nhật vàng” là một 
trong những hoạt động thiết thực được ví như rượu mới trong bình cũ nhằm đổi mới hình thức 
và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền của ngành BHXH và Bưu điện. 

Thông qua đó, quyết tâm đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về BHXH, BHYT vào cuộc sống, góp phần tiến tới thực hiện thành công mục tiêu 
BHXH, BHYT toàn dân. 


