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Nguồn: Khoa học và Đời sống 

Ngày đăng: 28/12/2020 
Mục: Kinh tế 

Kiểm tra thường xuyên bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật 

Tổng cục Quản lý thị trường và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ 
chức Lễ ký Quy chế phối hợp về việc hướng dẫn kiểm tra và xử lý tình huống đối với 
hàng hoá kinh doanh gửi qua đường bưu điện trong nước. 

 

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm 
tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp 
luật; cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, cập nhật các vi phạm 
xảy ra trên thị trường. Ngoài ra, hai đơn vị cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân và các tổ chức doanh nghiệp thực hiện gửi 
hàng hóa, bưu phẩm đúng  quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn việc mua bán, kinh 
doanh trái phép hàng cấm, hàng giả... 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nguồn: CTT Bình Thuận 

Ngày đăng: 28/12/2020 
Mục: Tin tức 

Đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 

 

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến công tác an sinh xã hội nói 
chung, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) nói riêng của tỉnh Bình 
Thuận. Tuy nhiên BHXH tỉnh đã tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh, đồng thời quyết tâm thực hiện đạt mức cao nhất nhiệm vụ đã được BHXH Việt 
Nam và UBND tỉnh giao. 

Khó khăn từ dịch bệnh 

Trong năm 2020, sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đã kìm hãm sự tăng trưởng ở hầu 
hết các ngành, lĩnh vực, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Tại Bình Thuận, hầu hết 
các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không bố trí được lao động làm việc, sản xuất nên phải 
cắt giảm theo hình thức giảm hẳn hoặc nghỉ không lương. Các ngành như: Du lịch, nhà hàng, 
khách sạn, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, may mặc, giày dép… bị ảnh hưởng khá 
nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, tạm ngưng hoạt động, tạm dừng sản 
xuất một phần hoặc dừng toàn bộ dây chuyền. 

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nền kinh tế trong nước có dấu 
hiệu phục hồi, nhưng tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành nghề, lĩnh vực, các doanh 
nghiệp ở Bình Thuận vẫn chưa khôi phục mạnh mẽ do ảnh hưởng của tình hình chung trên thế 
giới. Bình Thuận là địa phương có nhiều doanh nghiệp hoạt động tập trung chủ yếu ở các lĩnh 
vực dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn thu hút nhiều du khách du lịch trong và ngoài nước; 
các doanh nghiệp lớn đều tập trung ở các lĩnh vực may mặc, da giày xuất khẩu… Nhiều 
doanh nghiệp có doanh thu giảm dẫn đến việc nợ lương và chậm trích đóng BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-
BNN), làm tăng số nợ. 

Theo thống kê của BHXH tỉnh, toàn tỉnh hiện có 757 doanh nghiệp (chiếm 47,7% trong tổng 
số doanh nghiệp) điều chỉnh giảm tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 20.590 lao động 
(8.416 lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động; 10.297 lao động nghỉ việc không 
hưởng lương; 1.877 lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH; 9.000 trường hợp không xác nhận 
BHXH bảo lưu). Các ngành có nhiều lao động ngừng tham gia BHXH, BHYT, BHTN chủ 
yếu là du lịch, khách sạn, nhà hàng với 8.407 lao động; ngành gia công giày dép, may mặc 
6.028 lao động; ngành vận tải 681 lao động; giáo viên mầm non ngoài công lập 361 lao 
động… 



Chủ động đảm bảo an sinh xã hội 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn trong 
sản xuất, kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT vẫn tiếp tục 
diễn ra. Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp, BHXH tỉnh đã tăng cường thẩm 
định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng bởi dịch. Đến 30/11/2020, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 94 văn bản của đơn vị, doanh 
nghiệp, hội/hiệp hội doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; đề 
nghị giãn đóng, miễn đóng, miễn lãi chậm đóng, dừng đóng vào các quỹ BHXH, BHYT, 
BHTN; thông báo lao động nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ không hưởng lương; thông báo tạm 
ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do gặp khó khăn bởi COVID-19…  Qua rà soát, thẩm 
định, BHXH tỉnh đã giải quyết hồ sơ 07 đơn vị, doanh nghiệp đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ 
hưu trí và tử tuất, số lao động dừng đóng 514 người với số tiền 4.176 triệu đồng. Trong đó có 
04 doanh nghiệp/101 lao động dừng đóng từ tháng 4 đến tháng 6/2020; 03 doanh nghiệp/413 
lao động dừng đóng từ tháng 4 đến tháng 12/2020. 

BHXH tỉnh cũng đã tiếp nhận và xác nhận kịp thời danh sách người lao động tạm hoãn thực 
hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 (Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg) của 119 đơn vị doanh nghiệp/6.412 lao động, 
đạt tỷ lệ giải quyết hồ sơ 100%. 

Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm vấp phải nhiều thách thức trong bối cảnh 
dịch bùng phát. Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh, công tác này từng bước 
được gỡ khó. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN cho các huyện, thị xã, thành phố. Từ đó, UBND huyện, thị xã, thành 
phố giao chỉ tiêu cho các xã, phường thị trấn. Lấy kết quả phát triển đối tượng tham BHXH, 
BHYT để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các địa phương và đơn 
vị có liên quan. Đồng thời, chỉ đạo ngành Bưu điện và các tổ chức chính trị xã hội vừa phối 
hợp tuyên truyền vừa là đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Việc trích kinh phí đảm bảo hỗ trợ đóng BHYT có các đối tượng yếu thế như: Người thuộc hộ 
gia đình nghèo, học sinh sinh viên, người thuộc gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh… được UBND tỉnh quan tâm 
triển khai kịp thời. Đặc biệt, trong kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ XI (khóa X) vừa qua, HĐND 
tỉnh đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHYT của đối tượng cận nghèo. 
Như vậy, người trong hộ gia đình cận nghèo sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức 
đóng BHYT. 

Về phía BHXH tỉnh, để người dân dễ dàng tiếp cận hơn với các chính sách bảo hiểm, đơn vị 
đã đổi mới cách tiếp cận, tăng cường ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính trong công 
tác thu, giải quyết chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT, đẩy mạnh thanh toán bằng các 
phương thức không dùng tiền mặt… duy trì đôn đốc, hướng dẫn, thông báo, thông tin đến đơn 
vị, doanh nghiệp, người tham gia BHXH, BHYT thông qua dịch vụ bưu chính, phương tiện 
điện tử, điện thoại, mạng xã hội. Việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, 
BHYT tự nguyện được triển khai rộng khắp trên các phương tiện truyền thông điện tử, ứng 
dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook,...). 

Với những giải pháp quyết liệt, tính đến ngày 30/11/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc 
là 91.885 người, đạt 91,2% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện là 9.399 người, đạt 92,5% 
kế hoạch; tham gia BHTN là 82.949 người, đạt 89,8% kế hoạch; Tổng số người tham gia 
BHYT là 1.007.248 người, đạt 96,3% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87% dân số. Toàn 
tỉnh đã thu được 2.149.859 triệu đồng, đạt 85,7% so với dự toán thu. 

Ngoài ra, để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia, BHXH tỉnh đã xét duyệt, giải 
quyết kịp thời cho 57.469 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHTN, trong đó: hưởng BHXH 
dài hạn 1.241 người; BHTN 12.484 người; BHXH một lần 10.862 người và hưởng các chế độ 



BHXH ngắn hạn 32.882 lượt người. Quỹ BHYT đã chi trả cho 1.865.723 lượt khám, chữa 
bệnh của người tham gia BHYT với số tiền là 622.575 triệu đồng. 

BHXH tỉnh đánh giá, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến việc mở rộng, phát triển đối tượng 
tham gia bảo hiểm. Tỷ lệ bao phủ BHYT mới đạt 87%, chưa đạt chỉ tiêu của Chính phủ giao 
năm 2020 (90%), đối tượng tham gia BHXN tự nguyện, BHYT chưa thật sự bền vững… Thời 
gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tích cực phối hợp và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để 
thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN được tốt hơn, đảm bảo hỗ trợ người dân, doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh kịp thời./. 

Hữu Tri 

 

  



Nguồn: Báo Nam Định 

Ngày đăng: 28/12/2020 
Mục: Xã hội 

Chuyển biến tích cực trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh triển khai có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành các 
chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao. Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính; triển khai 
có hiệu quả công tác “tăng thu, giảm nợ”, chủ động đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, bảo 
hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo đúng thời gian quy định, hạn chế mức 
thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ; giải quyết kịp 
thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH. Ước tính 
hết năm 2020, tổng số người tham gia BHYT là 1.616.340 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 
trên 90% dân số, đạt 100,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”. 

Đồng chí Nguyễn Cửu Long, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Dịch bệnh COVID-19 ảnh 
hưởng mạnh tới hoạt động kinh doanh và dịch vụ của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 
dẫn tới việc trích nộp BHXH của đơn vị gặp khó khăn. Công tác phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thực hiện được trong các tháng cao điểm 
của dịch bệnh. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BHXH 
Việt Nam, BHXH tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tạo bước chuyển biến quan trọng hoàn 
thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 
BHXH tỉnh, huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai nhiều 
giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, nhất là các giải pháp phát triển 
đối tượng, thu hồi nợ đọng, khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi nguồn quỹ BHXH, 
BHYT. Cụ thể, để khắc phục tình trạng nợ đọng các khoản bảo hiểm, BHXH tỉnh thường 
xuyên đôn đốc, trực tiếp xuống làm việc với đơn vị sử dụng lao động đề nghị nộp tiền hoặc 
cam kết lộ trình nộp tiền để giảm số nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị có số nợ 
dưới 3 tháng. Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; thanh 
tra đột xuất đối với các đơn vị sử dụng lao động có thời gian nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 
tháng trở lên. Lập danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN gửi UBND các huyện, 
thành phố để đề nghị phối hợp trong công tác đôn đốc các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN 
trên địa bàn nộp tiền để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Gửi văn bản đề nghị đơn vị 
chủ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hưởng lương ngân sách quản về tình hình nợ BHXH, 



BHYT, BHTN. Lập danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN báo cáo và đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành liên quan phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác đôn 
đốc, thu hồi nợ đọng. Phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh đôn đốc, nhắc nhở 
đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN. Ngày 11-11-2020, BHXH tỉnh đã chuyển danh sách 
796 đơn vị tương ứng với số tiền trên 138 tỷ đồng tiền nợ của các doanh nghiệp đề nghị phối 
hợp trong việc kiểm tra, đôn đốc nộp. Giao BHXH các huyện trực tiếp báo cáo, đề nghị 
Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chủ trì tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ vướng 
mắc liên quan đến nợ đọng tiền BHXH và công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT trên địa bàn. 

Trong năm 2020, thực hiện  Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành 
Trung ương khoá XII về cải cách chính sách BHXH, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT); tiếp nhận kịp thời các chương trình ứng dụng do BHXH Việt 
Nam chuyển giao; bổ sung vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu phát triển của 
CNTT và nhiệm vụ của ngành BHXH. Trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, BHXH tỉnh 
đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành tất cả các hoạt động nghiệp vụ như: 
thực hiện giao dịch điện tử trong công tác thu các loại bảo hiểm và giải quyết chế độ ốm đau, 
thai sản, dưỡng sức; thực hiện giám định điện tử chi phí khám, chữa bệnh BHYT thông qua 
hệ thống thông tin giám định BHYT; thực hiện quyết toán trên phần mềm tập trung. Kết nối, 
chia sẻ dữ liệu người lao động tham gia BHXH cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong rà 
soát, kiểm tra để giải quyết chế độ BHTN cho người lao động, góp phần đảm bảo an toàn quỹ 
BHXH, BHTN. 

Ngay từ đầu năm 2020, BHXH tỉnh đã bám sát yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của ngành, sự 
chỉ đạo của BHXH Việt Nam, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa 
phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn 
tỉnh. Các đơn vị trong ngành đã tích cực góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân về 
chế độ chính sách BHXH, BHYT, tạo chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHXH, 
BHYT và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh chỉ đạo 
thực hiện việc tư vấn, giải thích về quyền lợi đối với các trường hợp đề nghị giải quyết chế độ 
BHXH một lần tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo quyền lợi. Phối hợp với Hội 
LHPN tỉnh tổ chức 10 hội nghị đối thoại tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho hội 
viên tại các xã; tổ chức đối thoại chính sách BHXH, BHYT tại 20 xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 2 Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động BHXH toàn 
dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”; Lễ ra quân hưởng ứng 
ngày BHYT Việt Nam... Tập trung tổ chức thực hiện việc kê khai, bình xét hộ gia đình làm 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2017-
2020. Năm 2020 công tác tiếp nhận hồ sơ tiếp tục được thực hiện nền nếp, đúng quy định và 
đạt hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân khi đến giao dịch và làm việc với 
cơ quan BHXH. Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh tiếp nhận 987.432 hồ sơ (trong đó: 617.675 
hồ sơ qua giao dịch điện tử; qua dịch vụ bưu chính 5.303 hồ sơ; qua bộ phận một cửa 364.454 
hồ sơ). 

Năm 2021, BHXH tỉnh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHXH tự nguyện do BHXH Việt Nam giao; có 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 1,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao 
động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được 
hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 
100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan 
BHXH với doanh nghiệp; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt 
mức 82%. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, 
BHTN và đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ 
thống ngân hàng. Tăng cường công tác quản lý quỹ BHXH, công tác thanh tra, kiểm tra để 



chính sách BHXH, BHYT, BHTN mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. 
Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh 
vực chuyên môn để xử lý kịp thời những phát sinh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong 
quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục duy trì kỷ cương hành chính, 
thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ công 
chức viên chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ./. 

Bài và ảnh: Việt Thắng 

 

  



Nguồn: Báo Bắc Kạn 

Ngày đăng: 28/12/2020 
Mục: Xã hội 

Bắc Kạn: Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trong cùng kỳ chi trả tháng 
01/2021 

Hơn 11.000 người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trên địa bàn 
tỉnh sẽ được nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và tháng 
02/2021 trong cùng kỳ chi trả tháng 01/2021. 

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho người hưởng lương 
hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui đón Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021, Bảo hiểm xã hội 
tỉnh vừa có Công văn số 895/BHXH-KHTC ngày 23/12/2020 về việc chi trả lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02/2021. 

Theo đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02/2021 sẽ được chi trả vào 
cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 01/2021, thời gian chi trả trong 
ngày 07 và ngày 08/01/2021. Kinh phí cấp cho Bưu điện tỉnh vào lần chi trả lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội tháng 01/2021 với tổng số tiền trên 90 tỷ đồng. Ngoài ra, sẽ thực hiện chi 
trả bổ sung đối với những người hưởng sau thời điểm lập danh sách chi trả tháng 01, 02/2021, 
phát sinh tháng 01 từ ngày 08/01/2021 và phát sinh tháng 02 từ ngày 05/02/2021. 

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm thông báo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh biết lịch chi trả tháng 01, tháng 02/2021 và lịch chi trả bổ sung 
và tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, đúng kế hoạch. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội 
tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện kiểm tra, rà soát, kịp thời thu hồi số tiền đã chi trả đối với các 
đối tượng giảm do chết theo quy định; Chuẩn bị nhân lực, phương tiện để công tác chi trả đảm 
bảo kịp thời, an toàn. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện phối hợp với các cơ quan thông tin đại 
chúng của địa phương tổ chức tuyên truyền đến đối tượng hưởng; Phối hợp với Bưu điện 
huyện, thành phố thực hiện tốt công tác chi trả theo quy định. 

Có thể nói, năm 2020, với sự tác động của dịch bệnh Covid-19 trong một thời gian dài, việc 
chi trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02/2021 cũng sẽ 
góp phần tạo sự phấn khởi và điều kiện thuận lợi cho người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 
năm 2021, nhân đôi niềm vui cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói 
riêng và cả nước nói chung./. 

 

 

 

 

 

 
  



Nguồn: VNExpress 

Ngày đăng: 28/12/2020 
Mục: Thời sự 

https://vnexpress.net/mot-nam-van-hanh-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-4212631.html 

Một năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia 

Người dân chỉ cần truy cập một địa chỉ, bằng một tài khoản có thể truy cập được tất cả cổng 
dịch vụ công của các bộ, ngành và địa phương, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. 

Một buổi sáng tháng 9/2020, sau khi hoàn tất thủ tục mua chiếc xe Hyundai i10 tại đại lý bán 
ôtô trên đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), vợ chồng anh Trịnh Thanh Phong ở 
Tây Mỗ, Nam Từ Liêm (Hà Nội) được nhân viên kinh doanh tư vấn có thể đăng ký xe, nộp 
thuế trước bạ trên mạng thay vì phải mang nhiều loại giấy tờ đi làm thủ tục trực tiếp. 

Sau 20 phút kê khai, nộp thuế trước bạ trên Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn), 
anh Phong nhận được tin nhắn từ Tổng cục thuế với nội dung "đã nộp hồ sơ kê khai thuế 
thành công" kèm theo số mã hồ sơ, tiếp đó là tin nhắn thông báo "hồ sơ đã được chuyển sang 
CSGT, mời bạn đến phòng đăng ký xe để làm thủ tục". 

Tại phòng CSGT, mất 5 phút điền tờ khai online, anh Phong nhận được mã số đi cấp biển, 
đăng ký xe. Hoàn tất các bước trên, anh Phong lái xe đến đội đăng ký xe, đọc mã số hồ sơ để 
lấy tờ khai đăng ký xe và bấm nút nhận biển số. Đây là lần thứ hai anh Phong mua ôtô, nhưng 
lần này, thời gian làm thủ tục giảm hơn nửa ngày so với lần đầu. 

 

Giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Đăng ký xe trực tuyến chỉ là một trong rất nhiều dịch vụ được tích hợp trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia, hoạt động từ cuối năm 2019. Cổng gồm 6 thành phần chính: Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xác thực, đăng nhập một lần; thanh toán trực tuyến; hệ 
thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến 
của các bộ, ngành, địa phương; hỗ trợ trực tuyến và Tổng đài hỗ trợ. 

Tại thời điểm khai trương, Cổng cung cấp 5 dịch vụ công tại 63 địa phương là Đổi giấy phép 
lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp 
điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh 
nghiệp). 

Hai tiện ích được tích hợp là thanh toán tiền điện và nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp. 
Riêng Hà Nội có thêm Đăng ký khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân. TP HCM có thêm 
Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế. 



"Đây là thành công bước đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử. Việc giao dịch qua mạng 
giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước thông qua Cổng dịch vụ công sẽ giúp 
công khai, minh bạch thủ tục, qua đó chống cửa quyền, ngăn chặn tham nhũng vặt", Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu như vậy khi bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công 
quốc gia, ngày 9/12/2019. 

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cũng kỳ vọng Cổng dịch 
vụ công quốc gia sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. 

"Người dân, doanh nghiệp chỉ cần truy cập một địa chỉ, bằng một tài khoản là có thể truy cập 
được tất cả cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương và theo dõi quá trình hoàn thành 
thủ tục hành chính mà không phụ thuộc thời gian, địa điểm", ông Dũng nói. 

Từ tháng 7/2020, Cổng được tích hợp thêm dịch vụ nộp phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ trên toàn quốc. Theo đó, sau 7 ngày nhận quyết định xử phạt, 
người dân nhập số biên bản vi phạm hành chính; ngày, tháng, năm vi phạm; họ và tên sẽ tìm 
ra quyết định, số tiền bị xử phạt và nộp qua ngân hàng/trung tâm thanh toán trực tuyến. 

Cảnh sát giao thông căn cứ vào biên lai thu tiền phạt để trả giấy tờ cho người dân qua bưu 
điện. Như vậy, người dân không phải đến các kho bạc, ngân hàng nộp tiền và đến trụ sở công 
an lấy lại giấy tờ như trước đây. 

Nhiều dịch vụ khác cũng được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia như chứng thực bản 
sao điện tử (công chứng) từ bản chính; Đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện; Gia hạn thẻ bảo 
hiểm y tế theo hộ gia đình; Cấp đổi giấy phép lái xe mức độ 4. Gần đây, Cổng đã tích hợp 
dịch vụ hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Đến nay, sau một năm vận hành, Cổng đã tích hợp hơn 2.500 thủ tục hành chính tại 4 cấp 
chính quyền; hơn 92 triệu lượt truy cập; 390.000 tài khoản đăng ký; 25 triệu hồ sơ đồng bộ 
trạng thái; 612.000  hồ sơ thực hiện trực tuyến trên Cổng. 

"Với những kết quả bước đầu, Cổng dịch vụ công quốc gia cho thấy đây là con đường phù 
hợp, đúng đắn để hiện đại hóa việc thực hiện thủ tục hành chính", ông Mai Tiến Dũng nói. 

Ông Dũng chia sẻ, quá trình triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia gặp không ít khó khăn, 
như chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai; cán bộ phải thay đổi thói quen, phương 
thức làm việc; thiết kế Cổng thân thiện với người dùng nhưng đảm bảo hiệu quả, an toàn, an 
ninh thông tin. Việc lựa chọn dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành cũng là áp lực không 
nhỏ. 

"Nhưng chính những áp lực này lại là động lực quan trọng để chúng tôi nỗ lực vận hành Cổng 
dịch vụ công quốc gia", ông Dũng nói. 

Ông Dũng cũng khẳng định, "Cổng dịch vụ công quốc gia giúp tiết kiệm 6.700 tỷ đồng mỗi 
năm". Trong đó, riêng dịch vụ công Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp phục vụ hơn 780.000 đơn vị, hơn 
14,4 triệu lao động và 12,7 triệu bảo hiểm y tế của người lao động hàng tháng. Dịch vụ này 
trước đây đều làm thủ công, phải chuẩn bị chứng từ và đến ngân hàng hoặc cơ quan bảo hiểm 
xã hội để đóng. Tuy nhiên, khi cung cấp trên Cổng, giúp mỗi tháng đơn vị sử dụng lao động 
tiết kiệm ít nhất 1 ngày công để thực hiện thủ tục này, tương đương 1.329 tỷ đồng mỗi năm. 

Năm 2020, Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị duy nhất thuộc Bộ Công an đưa 3 lĩnh vực 
trong nhóm dịch vụ công quốc gia vào phục vụ người dân gồm: Thu tiền nộp phạt vi phạm 
hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ; đăng ký xe, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ôtô, 
xe máy; hai tờ khai đăng ký xe ôtô. 

Theo lãnh đạo Cục CSGT, từ khi áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính đã được rút gắn khoảng 40%, có những thủ tục rút gắn 70% thời 
gian. Tuy nhiên số người dân sử dụng dịch vụ trên Cổng còn khiêm tốn. 



Đến ngày 1/12, các Phòng CSGT trên toàn quốc đã đưa lên Cổng dịch vụ Công quốc gia hơn 
158.000 quyết định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trong số này chỉ có hơn 
5.000 người nộp phạt trên Cổng dịch vụ Công quốc gia. 

Từ tháng 7 đến 1/12 Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận hơn 1,1 triệu dữ liệu lệ phí trước bạ 
điện tử từ Tổng cục thuế; trong đó có 7.775 trường hợp là nộp điện tử hoàn toàn, còn hơn 1 
triệu trường hợp nộp tại quầy. Đến nay chỉ có 38 trường hợp khai qua cổng dịch vụ công và 
đăng ký xe trực tuyến thành công. 

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó CSGT (Bộ Công an), giải thích nguyên nhân chính do "người 
dân vẫn còn tâm lý chưa tin tưởng, chưa có thói quen sử dụng công nghệ, đặc biệt vẫn còn tư 
duy người thật việc thật, phải đến trực tiếp". 

Ngoài ra, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin không đồng đều, ở các trung tâm, thành phố 
có thể thực hiện tốt, nhưng người dân ở vùng núi, hải đảo còn thiếu thiết bị, không thực hiện 
được. 

 

Các tài xế đến trụ sở Phòng CSGT Công an Hà Nội nộp phạt vi phạm giao thông, cuối tháng 
11/2020. Ảnh: Bá Đô 

"Cần phải nghiên cứu việc khuyến khích về kinh tế, như trong vòng 15 ngày có quyết định 
nộp phạt, người dân nộp trực tuyến ngay sẽ được giảm bao nhiêu phần trăm, hay đăng ký xe 
trực tuyến cũng giảm tiền lệ phí", đại tá Bình nêu giải pháp. 

Ông cũng đề nghị phải đơn giản hoá hơn nữa các thủ tục xác nhận ban đầu khi người dân 
đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các thao tác trực tuyến, bỏ bớt các phần yêu cầu xác 
thực nhân thân. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, từ năm 2021, Cổng sẽ tích hợp thêm nhiều dịch vụ trực 
tuyến của các bộ, ngành. Bộ Giáo dục và Đào tạo tích hợp đăng ký thi tốt nghiệp THPT và 
xét tuyển đại học. Tòa án nhân dân tối cao sẽ cung cấp dịch vụ trực tuyến Tiếp nhận và trả lời 
đơn; Thanh toán án phí; Công khai các bản án có hiệu lực thi hành; Nộp phạt theo các bản án 
của Tòa án; Kết nối, giải đáp nghiệp vụ của Hội đồng Thẩm phán, Nghị quyết của Hội đồng 
Thẩm phán tối cao... 

Đồng thời, Cổng tiếp tục đẩy mạnh tích hợp thanh toán trực tuyến với những dịch vụ thiết yếu 
như xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực; đóng viện phí, học phí...  

"Xây dựng và vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia là công việc thường xuyên, liên tục, 
không có điểm dừng với mục tiêu xuyên suốt lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước 
đo chất lượng", ông Mai Tiến Dũng nói. 

 



 

 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Nghệ An 

Ngày đăng: 27/12/2020 
Mục: Xã hội 

Phát triển BHXH tự nguyện ở Nghệ An: Tiềm năng và thách thức 

Ở Nghệ An, BHXH tự nguyện đang dần trở thành nền tảng quan trọng thực hiện mục 
tiêu BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. Tuy nhiên, để phát triển BHXH tự nguyện 
bền vững vẫn còn nhiều khó khăn. 

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng được sự quan tâm, lãnh 
đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền cơ sở cùng với sự nỗ lực của toàn 
ngành, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, BHXH tự nguyện đang dần trở thành nền tảng quan trọng 
thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. 

Nỗ lực đưa chính sách BHXH đến với nhân dân 

Từ đầu năm đến nay, BHXH từ tỉnh đến huyện chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền 
các cấp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể huy động sự vào cuộc của hệ 
thống chính trị tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự 
nguyện bằng những hình thức, nội dung thiết thực và linh hoạt trong cách tiếp cận. 

 

Cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức diễu hành tuyên truyền 
chính sách BHYT, BHXH. Ảnh tư liệu: Công Kiên 

Đặc biệt, thông qua hàng trăm hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách được tổ chức chủ 
yếu vào ngày nghỉ, ban đêm ngay tại xóm, bản, làng; tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 
của BHXH Việt Nam, của  UBND tỉnh lấy tháng 5, tháng 7 hàng năm là tháng cao điểm thực 
hiện công tác truyên truyền về BHXH, BHYT, trên cơ sở đó, tổ chức lễ phát động, lễ ra quân 
đồng loạt từ tỉnh đến các huyện, thị xã, góp phần lan tỏa chính sách BHXH đến với đông đảo 
quần chúng nhân dân. 

Nhờ nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nên nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân ngày 
càng được nâng cao, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh đạt được thành tích 
đáng ghi nhận. Ước tính đến hết tháng 12/2020, toàn tỉnh có 75.012 người tham gia BHXH tự 
nguyện, tăng 25.047 người so với năm 2019; hiện, Nghệ An là địa phương đang dẫn đầu cả 
nước về số người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm hơn 8% tổng số người tham gia toàn 
quốc. Trong đó, nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, số 
người tham gia BHXH tự nguyên tại địa phương có tốc độ tăng nhanh như: Yên Thành, Tân 
Kỳ, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, TX. Hoàng Mai... 



Tiềm năng và thách thức 

Mặc dù sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về cải 
cách chính sách BHXH, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đạt được 
những kết quả, chỉ tiêu tích cực, song việc triển khai chính sách BHXH tự nguyện trong thời 
gian tới trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.  

Hiện nay, tỷ lệ bao phủ BHXH (bao gồm số người tham gia BHXH bắt buộc và tham gia 
BHXH tự nguyện) mới chỉ đạt khoảng 17% lực lượng lao động trong độ tuổi; kết quả này có 
khoảng cách quá xa so với độ bao phủ chung của toàn quốc (32%) và mục tiêu đặt ra tại Nghị 
quyết số 28-NQ/TW. Số người tham gia BHXH tự nguyện chưa tương xứng với tiềm năng, 
chiếm tỷ lệ còn nhỏ so với lực lượng lao động trong độ tuổi của tỉnh. 

Những khó khăn này xuất phát từ các nguyên nhân: Nghệ An là tỉnh có diện tích, địa bàn 
rộng, vị trí địa lý, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; dân số đông, đứng thứ 4 cả 
nước với trên 1,8 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó, nông dân và người làm việc ở 
khu vực phi chính thức chiếm tỷ lệ lớn (khoảng 70%); phần lớn nông dân và người lao động 
khu vực phi chính thức có thu nhập còn thấp, không ổn định; sự phối hợp trong tổ chức thực 
hiện chính sách BHXH tự nguyện của các cấp, các ngành với cơ quan BHXH chưa thường 
xuyên, có nơi coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của riêng cơ quan BHXH.  

Ông Lê Viết Thức - Phó Giám đốc quản lý điều hành BHXH Nghệ An chia sẻ: “Đó chỉ là 
những khó khăn mang tính chất ngắn hạn. Ngoài những khó khăn mang tính “ngắn hạn” kể 
trên thì chính sách BHXH cũng có tính đặc thù, đó là hướng tới bảo đảm an sinh xã hội trong 
dài hạn. Vì vậy, để phát triển BHXH tự nguyện bền vững, hướng tới BHXH toàn dân, trong 
thời gian tới cần có sự quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm, đồng bộ các nhóm giải 
pháp tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH, đặc 
biệt, quán triệt sâu sắc quan điểm để thực hiện tốt chính sách BHXH là nhiệm vụ của cả hệ 
thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính 
trị, xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Tăng cường, phát huy và đề cao hàng đầu vai 
trò, năng lực, hiệu lực quản lý của Nhà nước về BHXH”. 

Riêng đối với ngành BHXH, tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm: Tiếp tục chủ 
động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo triển khai chính sách BHXH tự 
nguyện tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, 
các đoàn thể tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự 
nguyện bằng những hình thức, nội dung thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng; trong 
đó, tập trung thực hiện hình thức tuyên truyền, vận động, gắn với việc hướng dẫn, hỗ trợ 
người dân kê khai đăng ký tham gia thông qua việc tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại 
khối, xóm, bản, làng, cộng đồng dân cư, để từ đó giúp người dân giải tỏa những vướng mắc, 
băn khoăn, hiểu rõ quyền lợi thiết thực, ý nghĩa khi tham gia, củng cố thêm niềm tin và sự hài 
lòng đối với việc tham gia. 

Tiếp tục phát triển, mở rộng, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống 
đại lý thu. Thực hiện tốt kế hoạch của BHXH Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng 
bước hiện đại hóa hệ thống quản lý, gắn với đẩy mạnh CCHC theo hướng đơn giản, thuận tiện 
cho người dân tham gia. 

Để hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, mới đây, BHXH Việt Nam đã đề nghị 
Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham 
gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người 
có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện, hạn chế số người đang tham gia nhưng vì 
không có điều kiện tiếp tục tham gia đã phải dừng đóng, hưởng BHXH 1 lần. Cụ thể: 
Nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận 
nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại. 

P.V 



Nguồn: Báo Quảng Ngãi 

Ngày đăng: 27/12/2020 
Mục: Xã hội 

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Trong hàng loạt chỉ tiêu, BHXH tự nguyện luôn được ngành BHXH chú trọng để phát 
triển đối tượng. Bởi nguồn đối tượng này còn khá lớn, nhưng người dân chưa biết tính 
ưu việt của BHXH tự nguyện. 

Tăng cường tuyên truyền 

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã nỗ lực tổ chức hội nghị, tư vấn, tuyên truyền chính sách BHXH 
tự nguyện đến người dân. Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh) 
Phạm Văn Lệ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, phòng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn 
xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông năm 2020 và kế hoạch phân bổ chỉ tiêu BHXH tự 
nguyện cho BHXH các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kịp thời.  

 

Nhân viên BHXH tỉnh tư vấn các lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện cho người dân. 

Theo đó, BHXH tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổ 
chức 13 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho 
nhóm nòng cốt của Mặt trận và hội viên hội nông dân các cấp. Qua các hội nghị, đã kết hợp 
tuyên truyền, vận động gần 100 đại biểu tham gia BHXH tự nguyện, góp phần lan tỏa hiệu 
ứng, hình thức tuyên truyền. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh còn phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận 
động 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện và đã có gần 600 người đăng ký tham gia 
BHYT hộ gia đình. Tổ chức 4 hội nghị đào tạo, cấp thẻ cho gần 200 nhân viên đại lý thu 
BHXH, BHYT, nhằm củng cố, kiện toàn, mở rộng mạng lưới tuyên truyền ở cơ sở. Bên cạnh 
đó, BHXH tỉnh còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành 4.500 phụ trang tuyên 
truyền về BHXH, BHYT, BHTN gửi đến các chi bộ cơ sở, nhằm huy động sự chung tay vào 
cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, đặc 
biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. 

Cùng với đó, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung 
ương đóng trên địa bàn tỉnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về BHXH, BHYT, 
BHTN; đặc biệt là định hướng tham mưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến 



với đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

Số người tham gia ngày càng tăng 

Anh Huỳnh Hữu Cần, làm việc tại một doanh nghiệp ở TP.Quảng Ngãi chia sẻ: Lâu nay, tôi 
chưa tham gia BHXH tự nguyện. Gần đây, thông qua các hội nghị do BHXH tỉnh tổ chức, 
mọi thắc mắc được trao đổi, tư vấn rõ ràng, nên tôi quyết định tham gia. Mục đích không chỉ 
để có lương hưu, mà còn để tôi an tâm hơn trong cuộc sống. 

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.178.040 người tham gia BHYT, đạt 100,08% kế hoạch 
BHXH Việt Nam giao, tăng 10.214 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 10.631 
người (tăng 3.903 người so với số thực hiện năm 2019), đạt 58,71% so với kế hoạch giao. 
Mặc dù, con số BHXH tự nguyện đạt thấp so với chỉ tiêu, nhưng đã tăng gấp đôi so với cùng 
kỳ năm trước, cho thấy người dân đã bắt đầu ý thức về việc tham gia BHXH tự nguyện, để 
làm chỗ dựa cho mình lúc ốm đau, hoạn nạn, về già. 

Giám đốc BHXH tỉnh Tiêu Sinh cho biết: Trên cơ sở đạt được, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa 
phương, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các nhóm đối tượng tại cơ sở. 
Đồng thời củng cố và mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT theo phương châm “đi 
từng ngõ, gõ từng nhà”; phân công CB,VC bám sát cơ sở, nhất là các xã có tỷ lệ BHXH tự 
nguyện thấp, những xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020 để tuyên truyền, vận động 
người dân tham gia. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn cho các doanh nghiệp trong thực hiện việc đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN... phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN 

 


