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Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW: Đột phá trong phát triển BHXH tự nguyện 

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về phát triển người tham gia bảo hiểm xã 
hội (BHXH) tự nguyện, 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. 

Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để ngành BHXH tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, 
phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các địa phương nhằm mở rộng phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết 28 đặt ra. 

Chính sách khuyến khích, người tham gia BHXH tăng vượt bậc 

Có tể thấy, chỉ trong thời gian ngắn, nhưng tốc độ tăng trưởng người tham gia BHXH tự 
nguyện được đánh giá là hết sức tích cực. Theo báo cáo của BHXH Việt Nam về kết quả 02 
năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (Nghị quyết 28) của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XII về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, tính đến hết ngày 31/12/2019, số 
người tham gia BHXH đạt 15,774 triệu người, chiếm 32,3% so với lực lượng lao động trong 
độ tuổi lao động, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 15,2 triệu người, số người 
tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 574.000 người. Về số người tham gia BHXH tự nguyện, 
từ khi có Nghị quyết 28, số người tham gia BHXH tự nguyện có sự 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. 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. 

 

BHXH tự nguyện đến với bà con với nhiều chính sách tích cực. 

Góp phần cho thành quả này, theo BHXH Việt Nam, là nhờ chính sách hết sức linh hoạt. 
Trong đó, quy định không giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện chỉ cần là công dân 



Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên; đa dạng, linh hoạt các phương thức đóng; nới rộng thời điểm 
đóng, cụ thể, nếu như trước đây đóng trong nửa đầu của thời gian ứng với phương thức đóng 
thì hiện nay nới rộng đóng trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng; quy định mức 
thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện phù hợp hơn, như thấp nhất bằng mức chuẩn hộ 
nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng) so với trước đây (trước năm 
2016) thì mức thu nhập làm căn cứ đóng thấp nhất phải bằng mức lương tối thiểu chung hoặc 
mức lương cơ sở; Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH 
hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. 

Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện, việc triển khai Nghị quyết 28 đã được các cấp ủy, chính 
quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các địa phương đã thành lập, kiện toàn ban chỉ 
đạo cấp tỉnh, cấp huyện về phát triển đối tượng tham gia BHXH. Nhiều địa phương đã giao 
chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đến cấp huyện và cấp xã. Việc giao chỉ tiêu phát 
triển đối tượng ngay từ đầu năm giúp BHXH cấp tỉnh, cấp huyện chủ động trong việc xây 
dựng kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho 
từng đại lý; kịp thời gửi danh sách người tham gia đến hạn phải đóng tiền để biết và chủ động 
tham gia. 

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính luôn được rà soát, tinh giản, rút gọn (từ tháng 5/2020 rút gọn 
chỉ còn 03 thủ tục, riêng thủ tục thu BHXH tự nguyện chỉ duy nhất có 01 thủ tục). Việc ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ được đẩy mạnh, giao dịch điện tử cấp độ 
3, 4 được áp dụng đảm bảo thuận lợi nhất cho người tham gia. Một dấu ấn đặc biệt là công tác 
tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp thông qua hội nghị khách hàng và áp 
dụng phương thức tuyên truyền mới qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube… 

Bên cạnh đó, sự vào cuộc của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong công tác tuyên truyền, 
vận động, đặc biệt việc phối hợp 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, với trên 
14.000 hội nghị, đã phát triển được trên 276.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 
2019. Hệ thống đại lý, mạng lưới cộng tác viên được mở rộng. Đến nay, toàn quốc có trên 
12.400 đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế, trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý 
thu. Hệ thống đại lý thu đến từng xã, phường, thị trấn; mạng lưới cộng tác viên được trải đều 
đến từng thôn, bản, tổ dân phố tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia. 
Định kỳ hằng tháng, các đơn vị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực 
hiện, biểu dương đơn vị, cá nhân làm tốt, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả phát triển 
và duy trì người tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức đánh giá, khen thưởng cho tập thể cá 
nhân có thành tích để động viên, kịp thời… 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách vẫn còn nhiều tồn tại, như: Mức hỗ trợ của Nhà 
nước cho người tham gia BHXH tự nguyện thấp; thời gian đóng BHXH để được hưởng lương 
hưu còn dài; sự quan tâm vào cuộc của một số chính quyền chưa quyết liệt. Đặc biệt, chưa có 
địa phương nào bố trí nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng ngoài mức quy 
định của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện; thu nhập của nhiều người dân, 
người lao động khu vực phi chính thức còn thấp, bấp bênh; vẫn còn nhiều người dân chưa 
thay đổi nhận thức đóng góp, tích lũy chăm lo cho cuộc sống lâu dài, nên còn thiếu quan tâm, 
chưa tích cực tham gia BHXH tự nguyện. 

Nỗ lực 3 giải pháp và quyết tâm bứt phá 

Nghị quyết 28 đã đặt mục tiêu đến năm 2021 đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ 
tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH 
tự nguyện chiếm khoảng 1%.  Năm 2020 được coi là năm bản lề để bảo hiểm xã hội (BHXH) 
tự nguyện tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu theo tinh thần của các nghị quyết Trung ương đã 
đề ra. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 đã và đang gây ra những tác động tiêu 
cực đến cuộc sống người dân đòi hỏi ngành BHXH phải có những giải pháp mang tính đột 



phá. Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu thì để phát triển BHXH tự 
nguyện, hướng tới BHXH toàn dân, năm 2020 BHXH Việt Nam xác định tiếp tục song hành 
nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính để phát triển BHXH tự 
nguyện bền vững. Đó là: Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan truyền thông, 
cơ quan thông tấn, báo chí, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông với 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại. Qua đó, giúp người dân, người lao động hiểu rõ 
quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ 
trương, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sự 
đồng thuận, chủ động tham gia. 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
BHXH để tăng tính hấp dẫn, thuận lợi hơn nữa cho người tham gia. Trong đó sẽ đề xuất, kiến 
nghị: sửa đổi quy định về điều kiện, về thời gian đóng BHXH tự nguyện để được hưởng 
lương hưu, kết hợp với điều chỉnh cách tính hưởng lương hưu; Quy định điều chỉnh tăng và 
linh hoạt hơn về sự hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện nhất là đối 
tượng người nông dân, người lao động phi chính thức không thuộc hộ nghèo, cận nghèo để 
tăng mức độ hấp dẫn, khuyến khích tăng số người tham gia BHXH tự nguyện; Quy định điều 
kiện về tuổi để được hưởng lương hưu giữa nam và nữ cho phù hợp để khuyến khích người 
nông dân, người lao động khu vực phi chính thức là nam giới tham gia BHXH tự nguyện. 

Cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện công tác phát triển người tham 
gia BHXH của cơ quan BHXH thông qua việc tăng cường phối hợp chỉ đạo thực hiện chính 
sách BHXH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ, cải 
cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý và 
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức, bộ máy làm công tác thu, đại 
lý thu chấn chỉnh kịp thời sai phạm, nhũng nhiễu làm hạn chế kết quả thực hiện nhiệm vụ 
công tác phát triển đối tượng... 

BM 
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Chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19: Gấp rút hoàn thành đúng 
tiến độ 

Qua 2 đợt chi trả hỗ trợ cho 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ gói 
62 ngàn tỷ đồng của Chính phủ, đến nay tiền hỗ trợ đã đến tay phần lớn đối tượng thụ 
hưởng trên địa bàn tỉnh. 

 

Bà Nguyễn Thị Kim Nga (ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) nhận tiền chi trả hỗ trợ vì bị mất việc 
làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: P.Liễu 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các địa phương đã chủ động phối hợp với Bưu 
điện tỉnh sớm hoàn tất việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng, chậm nhất đến ngày mai, 30-
6. 

* Đã chi trả tiền hỗ trợ cho phần lớn đối tượng thụ hưởng 

Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Dương Thị Việt Hương cho biết, ở giai đoạn 1 (từ ngày 19-5 đến 
ngày 31-5), Bưu điện tỉnh đã chi trả tiền hỗ trợ cho phần lớn đối tượng trong danh sách từ các 
huyện, thành phố đưa lên. Trong giai đoạn 1 chủ yếu chi trả cho 3 nhóm đối tượng: người có 
công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. 

Cụ thể, dự kiến đối tượng người có công là 
10.282 người, tổng số tiền phải chi là 15,4 tỷ 
đồng; hiện đã chi cho 10.242 người với số tiền 
hơn 15,3 tỷ đồng (đạt 99,6%). đối tượng bảo 
trợ xã hội là 67.443 người, tổng số tiền phải 
chi 100,3 tỷ đồng, hiện đã chi cho 66.961 
người với số tiền 99,5 tỷ đồng (đạt 99,3%). đối 
tượng  nghèo và cận nghèo là 31.703 người, 
tổng số tiền phải chi gần 24 tỷ đồng, hiện đã 
chi trả cho 31.268 người với số  tiền hơn 23,4 

tỷ đồng (đạt 98,6%). 

Hiện Bưu điện tỉnh đang tiến hành chi trả tiền hỗ trợ giai đoạn 2 (từ ngày 19 đến 30-6) cho 
các đối tượng: người lao động (NLĐ) không giao kết hợp đồng bị mất việc làm, NLĐ bị chấm 
dứt hợp đồng lao động, NLĐ bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, NLĐ tự do; hộ kinh 

Theo Bưu điện tỉnh, một số địa phương làm 
tốt công tác lập danh sách và chuyển tiền 
hỗ trợ đầy đủ đến NLĐ bị mất việc làm do 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là: TP.Long 
Khánh với 1.226 người (đạt 99%), 
H.Thống Nhất 262 người (đạt 96%), 
H.Trảng Bom 442 người (đạt 94%), 
TP.Biên Hòa với 2.804 người (đạt 83%). 



doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng bị tạm dừng kinh doanh vì bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. 

Theo danh sách do Sở LĐ-TBXH đề xuất lên UBND tỉnh, số hộ kinh doanh bị mất doanh thu 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là hơn 600 hộ với tổng số tiền phải chi là 600 triệu đồng, 
hiện đã chi trả cho 555 hộ (đạt 92,5%). đối tượng lao động mất việc làm và lao động tự do dự 
kiến chi hỗ trợ cho 16 ngàn người, hiện Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận danh sách hơn 10 ngàn lao 
động và đã chi trả cho hơn 4 ngàn người (đạt 40%). 

 

Nhân viên bưu điện ở TP.Biên Hòa đến tận nhà chi trả tiền hỗ trợ cho vợ chồng ông Vũ Huế 
và bà Mai Thị Đăng (ngụ P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) thuộc diện gia đình chính sách 

Bà Nguyễn Thị Kim Nga (ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa)  chia sẻ: “Tôi mừng đến rơi nước 
mắt khi nhận được gần 5 triệu đồng tiền Nhà nước hỗ trợ. Do bị mất việc làm đột ngột, gia 
đình lâm vào cảnh khó khăn. Giờ gia đình tôi có tiền trang trải cuộc sống trong thời gian tìm 
việc mới”. 

* Khắc phục khó khăn, giải quyết đúng tiến độ 

Trao đổi về những khó khăn trong công tác chi trả tiền hỗ trợ, bà Dương Thị Việt Hương cho 
biết thêm, việc chi trả đối với các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và 
cận nghèo... rất thuận lợi vì đây là những đối tượng mà bưu điện chi trả tiền trợ cấp hằng 
tháng. Việc chi trả tiền hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh cũng không gặp khó khăn vì có địa 
chỉ, cửa hàng cụ thể. Tuy nhiên, hiện nay, việc chi trả đối với nhóm đối tượng lao động bị ảnh 
hưởng việc làm và lao động tự do đang bị gián đoạn vì... thiếu số điện thoại liên hệ. 

“Nguyên nhân là do trong mẫu kê khai cũng như danh sách chi trả không ghi số điện thoại của 
các đối tượng này. Trong khi đó, việc liên hệ để mời đối tượng thụ hưởng lên nhận tiền khá 
khó khăn do chỗ ở của họ không ổn định; NLĐ đang phải đi tìm việc mới không có điều kiện 
nghe thông báo từ loa truyền thanh phường, xã, dẫn đến tình trạng không biết thời gian, địa 
điểm để đến nhận tiền chi trả, nhân viên bưu điện cũng không thể liên hệ được” - bà Hương 
cho biết. 

Để tiền hỗ trợ đến được với người dân, đặc biệt là  NLĐ mất việc đúng tiến độ trước 30-6, 
góp phần đảm bảo an sinh xã hội, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương thông 
báo nhiều lần trên đài truyền thanh và cung cấp số điện thoại liên lạc để mời NLĐ bị ảnh 
hưởng việc làm bởi dịch Covid-19 đến nhận tiền hỗ trợ, nhằm nhanh chóng chi trả hết tiền hỗ 
trợ cho người dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Phương Liễu 

 


