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CHUYÊN ĐỀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
NỘI DUNG:
1) Những cải cách, đổi mới về chính sách bảo hiểm xã hội từ Nghị quyết 28:
- Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng
- Thêm hàng loạt đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc
- Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người
quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, NLĐ làm
việc theo chế độ linh hoạt.
- Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí
như sau:
+ Thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.
+ Giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm
với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho NLĐ cao tuổi, có số năm tham
gia BHXH thấp được thụ hưởng quyền lợi.
+ Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ,
giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.
+ Kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao
với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng
chế độ hưu trí.
+ Sửa đổi quy định về căn cứ đóng, mức đóng BHXH bắt buộc

2) Ngày 8/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 125 về Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Theo đó, đề cập
tới những nội dung sẽ được sửa đổi của Luật BHXH như sau:
- Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH để đạt mục tiêu mở rộng diện bao
phủ BHXH.
- Giảm điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí.
- Điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng.
- Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác.
-Tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, giảm
quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
- Điều chỉnh tỷ lệ tích lũy để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế.
- Hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, đặc biệt đối với các hành vi trốn
đóng, nợ đọng, trục lợi BHXH.
3) Mục tiêu cụ thể:
Giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham
gia bảo hiểm xã hội
Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham
gia bảo hiểm xã hội
Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham
gia bảo hiểm xã hội

