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Ngành Bảo hiểm xã hội quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 

Mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội (BHXH) trong năm 2020 là 
rất khó khăn do tác động tiêu cực từ dịch Covid-19. Ngành BHXH đặt ra quyết tâm, nỗ lực 
thực hiện các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thời kỳ hậu Covid. 

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì hội nghị. Ảnh: BHXH Việt Nam 

Ngày 08/7, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng 
đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Gỡ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh cho biết, 
trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH Việt Nam luôn chủ động, bám sát chỉ đạo điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt đã kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với 
đại dịch Covid-19. 

BHXH Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống 
chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp (BHTN). Đồng thời, 
thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách cho người tham gia; triển khai nhiều giải 
pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT. 

Kết quả, tính đến hết tháng 6/2020, toàn quốc hiện có trên 15,1 triệu người tham gia BHXH. 
Đặc biệt, vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, số người tham gia 
BHXH tự nguyện vẫn tăng gần 100.000 người so với năm 2019, đạt 670.800 người tham gia. 
Số người tham gia BHYT là 85,5 triệu người, đạt 97,1% kế hoạch giao, tỷ lệ bao phủ 88,3% 
dân số. 

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 45,3% kế hoạch cả năm (tăng 6,8% so với cùng kỳ 
năm 2019). Số chi BHXH, BHTN ước khoảng 169.509 tỷ đồng đạt 45,3% kế hoạch cả năm, 
trong đó, chi BHXH từ quỹ BHXH là 93.367 tỷ đồng, chi quỹ BHTN là 5.757 tỷ đồng và chi 
KCB BHYT là 46.810 tỷ đồng… 



Trong tình hình dịch bệnh, quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT vẫn được bảo đảm, tăng 
cường. Toàn ngành đã giải quyết 60.523 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng 
(tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019); 454.209 người hưởng trợ cấp 1 lần (tăng 9,2% so với 
cùng kỳ năm 2019); 4.589.884 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục 
hồi sức khỏe; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho hơn 77,6 triệu lượt 
người… 

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Việt Nam chi trả gộp lương 
hưu, trợ cấp BHXH tháng 4-5/2020; tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho 
người hưởng nhận bằng tiền mặt. Qua đó, đảm bảo an toàn trong đợt cao điểm phòng chống 
dịch Covid-19; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chi trả và tiếp tục mở rộng 
thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả qua bưu điện... 

Quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đánh giá cao nỗ 
lực của toàn ngành. Theo ông, tinh thần chung mà BHXH Việt Nam đặt ra là cố gắng đạt 
được kế hoạch phát triển đối tượng. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
trong năm 2020 sẽ gặp không ít khó khăn; phần lớn các chỉ tiêu về phát triển đối tượng, về số 
thu... đều dồn lại cho nửa cuối năm 2020, trong khi đại dịch Covid-19 vẫn là nguy cơ với nền 
kinh tế toàn cần, dự báo vẫn còn tác động tiêu cực đến Việt Nam. 

Thêm ý kiến về công tác này, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn 
mạnh, bằng mọi giải pháp, ngành BHXH phải đạt được tỷ lệ 90,7% dân số tham gia BHYT 
theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Mặc dù việc phát triển BHXH bắt buộc sẽ gặp khó khăn 
hơn do tình trạng chung của nền kinh tế, tuy nhiên BHXH tự nguyện có sự gia tăng đáng kể 
đối tượng tham gia, nên đây sẽ là một nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm 2020. 

“Kinh nghiệm của một số địa phương cho thấy, việc sử dụng các giải pháp phù hợp đã mang 
lại kết quả tốt trong mở rộng đối tượng. Đề nghị BHXH các địa phương cần thường xuyên 
trao đổi với các ban chuyên môn, tháo gỡ nhanh các khó khăn, vướng mắc, sử dụng linh hoạt 
các giải pháp để cố gắng đạt kế hoạch của năm”, ông Trần Đình Liệu nhấn mạnh. 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, BHXH Việt Nam xác định tiếp tục tập trung triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-
19 theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành 
(từng tháng, quý) nhằm tăng tốc phát triển đối tượng tham gia. 

Trong đó, sẽ tăng cường phối hợp với các hệ thống đại lý thu tổ chức các hình thức tuyên 
truyền, vận động phù hợp; đẩy mạnh, đổi mới công tác truyền thông trong tình hình mới, tập 
trung truyền thông hướng đến các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình,… 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phối hợp thanh tra liên ngành, tăng cường thanh tra chuyên ngành đột 
xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, phối hợp với ngành Bưu điện 
quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức 
dịch vụ công ích; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ; tăng 
cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được giao 
năm 2020;... 

Toàn ngành cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, giao dịch điện tử. Cùng với đó là mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịnh vụ công thuộc 
thẩm quyền giải quyết của ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia… 

Mai Lâm 

 



 

Nguồn: Báo Lao động thủ đô 

Ngày đăng: 09/07/2020 
Mục: Xã hội 

Đẩy mạnh chi trả lương hưu qua tài khoản 

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đang phối hơp với các đơn vị đẩy mạnh chi 
trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân. Đây được 
xem là giải pháp góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội cho người dân, đơn vị, doanh 
nghiệp theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch trong tài chính, nhằm phục vụ 
người hưởng chế độ ngày càng tốt hơn.   

Nhiều tiện ích cho người sử dụng 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho hay, Hà Nội là địa phương có số đối tượng, số tiền chi 
trả chế độ hằng tháng lớn nhất cả nước, với tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo 
hiểm xã hội hằng tháng theo các hình thức là trên 566 ngàn người. Trong đó, chi bằng tiền 
mặt, chi qua tài khoản cá nhân với các phương thức tổ chức thực hiện như chi tại cơ quan Bảo 
hiểm xã hội, chi qua đơn vị sử dụng lao động (chế độ ốm đau, thai sản…); ký hợp đồng với tổ 
chức dịch vụ công (cơ quan bưu điện); chi qua tổ chức dịch vụ cung ứng dịch vụ thanh toán 
(ngân hàng thương mại). 

 

Việc tiến hành rà soát được Hà Nội triển khai từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội tháng 4, tháng 5/2020. Ảnh: B.D 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 3984/UBND-KGVX, từ 
ngày 1/10/2019, việc thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, 
dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp của công chức, viên chức, người lao động 
được thực hiện 100% qua thẻ ATM và công văn 2031/UBND-KGVX ngày 29/5/2020 về việc 
tiếp tục đẩy mạnh chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân. 



Đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tích cực triển khai thực hiện phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt. Nhiều biện pháp quản lý được tăng cường như ứng dụng công nghệ 
thông tin; phối hợp đồng bộ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã tổ chức 
thực hiện tốt công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, đến 
đúng người thụ hưởng chế độ, quản lý chặt chẽ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; 
các quy trình, thủ tục chi trả, quản lý người hưởng được đơn giản hóa theo hướng tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình chính 
trị - xã hội trên địa bàn Thành phố, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Đến nay, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua thẻ ATM so với hình 
thức chi lương hưu tại phường, xã hoặc bưu điện đã thể hiện được tính ưu việt, mang đến 
nhiều tiện ích cho người hưởng. Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, người hưởng lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội khi đăng ký sử dụng nhận chế độ qua tài khoản cá nhân, sẽ nhận được 
nhiều tiện ích như: Được mở thẻ ATM miễn phí và được lựa chọn ngân hàng thuận tiện, phù 
hợp; đến kỳ nhận lương hưu, ngân hàng tự động chuyển tiền vào tài khoản ATM của người 
hưởng nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời. Việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hình 
thức ATM sẽ đảm bảo an toàn, giúp người hưởng không phải mang tiền mặt theo người, tránh 
rủi ro trong quá trình đi lại. 

Bên cạnh đó, người hưởng có thể thanh toán các hóa đơn, dịch vụ thông qua thẻ ATM. Đặc 
biệt, thanh toán viện phí qua hình thức ATM đang được ứng dụng và triển khai tại các bệnh 
viện giúp người bệnh không cần xếp hàng hay mang theo tiền mặt khi trả viện phí… 

Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Để tạo thuận 
lợi cho người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội, các Ngân hàng thương 
mại và cơ quan Bưu điện có trách nhiệm hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM, phát 
hành thẻ ATM cho người hưởng khi làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan Bảo hiểm xã hội và tại điểm chi trả của cơ quan 
Bưu điện. 

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã làm việc với các Ngân hàng thương mại bố trí, sắp xếp, 
phát triển mạng lưới cây ATM, đặc biệt là các vùng ngoại thành; giám sát hoạt động ATM 
đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho ngưởi hưởng khi nhận các 
chế độ bảo hiểm xã hội qua ATM. 

Tiếp tục tập trung rà soát, triển khai 

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên ngành Bảo hiểm xã hội thành phố Hà 
Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội đang tiến hành rà soát, dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận bằng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc tiến 
hành rà soát được bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4, tháng 
5/2020 và các kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của các tháng tiếp theo. 

Những tiện ích của ATM khi người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đăng ký 
sử dụng: 

- Được mở thẻ ATM miễn phí và được lựa chọn ngân hàng thuận tiện, phù hợp. 

- Đến kỳ nhận lương hưu, ngân hàng tự động chuyển tiền vào tài khoản ATM của người 
hưởng nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời. 

- Việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hình thức ATM sẽ đảm bảo an toàn, 
giúp người hưởng không phải mang tiền mặt theo người, tránh rủi ro trong quá trình đi lại. 

- Người hưởng có thể thanh toán các hóa đơn, dịch vụ thông qua thẻ ATM. 

- Thanh toán viện phí qua hình thức ATM đang được ứng dụng và triển khai tại các bệnh 



Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, việc rà soát nhằm đảm bảo công tác chi trả, quản 
lý người hưởng được chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng quy định của pháp luật; nắm bắt 
thực trạng người hưởng để báo giảm kịp thời các trường hợp người hưởng chết; đồng thời 
việc rà soát thông tin người hưởng phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dữ liệu thông tin 
chính xác và hoàn thành đúng thời gian quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Theo đó, việc rà soát dữ liệu lần này tập trung thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin của 
người hưởng như: Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước 
công dân; số điện thoại; địa chỉ nơi nhận lương hưu và nơi cư trú hiện tại của người 
hưởng(ghi đầy đủ số nhà, ngõ, ngách/hẻm, đường phố,tổ/thôn/xóm, xã/ phường /thị trấn, 
huyện/quận/thị xã) của người hưởng tiền mặt; thực hiện việc xác minh thông tin người 
hưởng/người ủy quyền cho người khác nhận thay tại nơi cư trú đồng thời thực hiện kiểm tra 
toàn bộ giấy ủy quyền, thời hạn ủy quyền. 

Kết quả, tính đến nay, Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bưu điện Thành phố đã thực hiện cập 
nhật kết quả xác minh thông tin người hưởng đạt tỷ lệ 39,27%. Theo kế hoạch, Bảo hiểm xã 
hội Thành phố và Bưu điện Hà Nội đang tiếp tục phối hợp thực hiện rà soát, đối chiếu thông 
tin người hưởng đảm bảo đúng kế hoạch cũng như chất lượng rà soát dữ liệu người hưởng 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận bằng tiền mặt xong trước ngày 
30/11/2020. 

Bảo Duy 

 

 

 

viện giúp người bệnh không cần xếp hàng hay mang theo tiền mặt khi trả viện phí. 



 

Nguồn: Nhân dân 

Ngày đăng: 10/07/2020 
Mục: Tin tức 

Ðẩy mạnh ứng dụng trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Cụ thể, yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh việc cung cấp các nhóm dịch vụ công, thủ tục hành 
chính có tính liên thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện. Truyền thông và nâng cao năng lực cho đội 
ngũ cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính và vận hành các hệ thống trực tuyến để 
thật sự tạo bước chuyển của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với người 
dân, doanh nghiệp. 

Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tái cấu 
trúc quy trình xử phạt vi phạm giao thông đường bộ hoàn toàn trực tuyến. Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ 
cung cấp dịch vụ khai báo tình hình sử dụng lao động liên thông với thủ tục đăng ký, điều 
chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kết nối với Cổng dịch vụ 
công quốc gia trong tháng 9-2020. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích hợp, cung cấp hai dịch vụ 
công: Ðóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và 
kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 7-2020... 

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, các bộ, 
ngành, địa phương tiếp tục phát triển, hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia và các dịch vụ 
công trực tuyến; tăng cường chia sẻ, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống; chủ trì, phối hợp Bộ 
Tài chính thực hiện việc tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng thông tin một cửa 
quốc gia trong năm 2020. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính 
phủ nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách, hoàn thiện, quảng bá cho Cổng dịch vụ công 
quốc gia đến cộng đồng doanh nghiệp... 
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