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TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 

THỰC HIỆN AN SINH XÃ HỘI 

                          TS. Nguyễn Văn Hồi 

                                              Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội,  

                                                         Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

 

Từ nhiều năm qua, đặc biệt là từ khi thực hiện đường lối đổi mới (năm 1986) 

đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để ổn định chính 

trị - xã hội, phát triển bền vững. An sinh xã hội được xác định là một bộ phận quan 

trọng của chính sách xã hội, nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước. Bảo đảm an sinh xã hội là điều kiện để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa 

cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường, phản ánh bản chất tốt đẹp của chế độ ta. 

Tiếp tục phát triển quan điểm, chủ trương đó của Đảng, trong Cương lĩnh xây dựng 

đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991 và bổ sung, phát triển 

năm 2011) và nghị quyết của các kỳ đại hội, đặc biệt Nghị Quyết số 15-NQ/TW 

ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề 

về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020” đã đặt ra yêu cầu “Chính sách xã hội 

phải được đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và thực hiện đ ng bộ với phát triển 

kinh tế, ph  hợp với tr nh độ phát triển và khả năng ngu n lực trong từng thời kỳ...; 

đ ng thời thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm mức sống tối thiểu và hỗ trợ 

kịp thời người có hoàn cảnh khó khăn; coi bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ 

thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã 

hội, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản h nh thành hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn 

dân với các yêu cầu: bảo đảm người dân có việc làm, thu nhập tối thiểu; tham gia 

bảo hiểm xã hội; bảo đảm hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi thu nhập thấp, người khuyết tật nặng, 

người nghèo,…); bảo đảm cho người dân tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản ở 

mức tối thiểu (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin), góp phần từng bước nâng 

cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, b nh đẳng và hạnh phúc của nhân dân”.  

Theo số liệu thống kê hiện nay, nước ta có hơn 612.000 doanh nghiệp đang 

tham gia thị trường có đăng ký, có đến 5 triệu hộ kinh doanh cá thể; lực lượng lao 

động trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) khoảng 54,88 triệu người, số người 

lao động đang làm việc ước tính 53,52 triệu người, g m: 21,64 triệu người đang làm 

việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 40,4% tổng số; khu vực công 

nghiệp và xây dựng 13,7 triệu người, chiếm 25,6%; khu vực dịch vụ 18,18 triệu 

người, chiếm 34%. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 
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quý I/2018 khoảng 2,2%. Trong bối cảnh như vậy, vấn đề đặt ra là hệ thống doanh 

nghiệp đã và đang có vai trò, trách nhiệm như thế nào để c ng với Nhà nước và 

cộng đ ng giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội. 

Thực hiện an sinh xã hội là một nội dung cơ bản và tất yếu trong trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp. Trách nhiệm an sinh xã hội của doanh nghiệp là một vấn 

đề khá mới đối với các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Theo quan 

niệm của Hội đ ng Thương mại thế giới, th  “trách nhiệm thực hiện an sinh xã hội 

của doanh nghiệp là sự cam kết trong việc ứng xử hợp đạo lý và đóng góp vào sự 

phát triển kinh tế, đ ng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của lực lượng lao động 

và gia đ nh họ, cũng như của cộng đ ng địa phương và của toàn xã hội nói chung”. 

Có thể có nhiều cách diễn giải khác nhau, tuy nhiên có thể hiểu trách nhiệm an sinh 

xã hội của doanh nghiệp bao g m các yếu tố cấu thành: 

(1) trách nhiệm với thị trường và người tiêu d ng; 

(2) trách nhiệm về bảo vệ môi trường; 

(3) trách nhiệm với người lao động (dạy nghề, việc làm, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, BHYT, ATLĐ…); 

(4) trách nhiệm chung với cộng đ ng (người nghèo, người cao tuổi, người 

khuyết tật, bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội…). 

Với cách tiếp cận này, có thể thấy trách nhiệm thực hiện an sinh xã hội của 

doanh nghiệp là trong thực hiện BHXH và trợ giúp xã hội đối với người lao động và 

cộng đ ng, mang tính chất tất yếu và thường xuyên. Nó xuất phát từ chính nhu cầu 

t n tại, phát triển của doanh nghiệp và được quy định thực hiện bởi chính sách, pháp 

luật của nhà nước, không phải là sự trợ giúp, lòng hảo tâm, làm từ thiện của doanh 

nghiệp và doanh nhân đối với một số nhóm người yếu thế trong xã hội như người 

khuyết tật, trẻ m  côi, nạn nhân lũ lụt. Doanh nghiệp thực hiện an sinh xã hội không 

đơn thuần là những hoạt động từ thiện, trợ giúp cộng đ ng mà còn là sự cam kết của 

doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc quan tâm 

nâng cao chất lượng lao động và đời sống cho người lao động, cho cộng đ ng và 

cho toàn xã hội. Doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về BHXH, BHYT, trả 

lương, thưởng; đào tạo, nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ; điều kiện làm 

việc đúng quy định đối với người lao động, hoặc cam kết trách nhiệm với cộng đ ng 

nơi doanh nghiệp đóng trụ sở là thước đo để đánh giá doanh nghiệp thực hiện trách 

nhiệm an sinh xã hội của m nh. Doanh nghiệp thực hiện tốt an sinh xã hội sẽ góp 

phần tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận, nâng cao tính cạnh tranh, tăng 

năng suất, thúc đẩy sự phát triển bền vững, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện ngày 

càng cao các tiêu chuẩn quốc gia cũng như quốc tế về điều kiện lao động, hỗ trợ 

cộng đ ng. Đ ng thời, doanh nghiệp sẽ tạo ra được một đội ngũ người lao động gắn 
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bó, yêu thích công việc, tự hào về công ty và làm việc hết m nh v  lợi ích chung của 

“đại gia đ nh”. Số liệu khảo sát do Viện Khoa học Lao động và Xã hội tiến hành gần 

đây tại 50 doanh nghiệp thuộc hai ngành dệt may và da giầy đã khẳng định nhờ thực 

hiện các chương tr nh “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” (trong đó có an sinh 

xã hội) mà doanh thu của các doanh nghiệp này tăng 25%, năng suất lao động tăng 

từ 34,2 lên 35,8 triệu đ ng/lao động/năm, tỷ lệ hàng xuất khẩu tăng từ 94% lên 97%. 

Ngoài hiệu quả kinh tế, các doanh nghiệp còn có lợi từ việc tạo dựng h nh ảnh với 

khách hàng, sự gắn bó và hài lòng của người lao động, thu hút lao động có chuyên 

môn cao… Do đó, bản thân doanh nghiệp cần coi việc thực hiện an sinh xã hội 

chính là đòn bẩy, động lực cho sự phát triển của m nh. 

Đối với doanh nghiệp nhà nước, thực hiện an sinh xã hội để khẳng định vai 

trò chủ đạo của m nh đối với các thành phần kinh tế. Như chúng ta đã biết, quan 

điểm về phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước là “tăng trưởng kinh tế 

gắn liền với công bằng xã hội”. Đ ng thời, xác định vai trò chủ đạo của thành phần 

kinh tế nhà nước trong quá tr nh thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa. Để hiện thực hoá quan điểm này trong cuộc sống th  việc thực hiện an 

sinh xã hội của các doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng. Thực tế cho thấy, 

trong những năm qua, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn của Nhà nước 

như: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân Hàng Công Thương 

Việt Nam (Vietinbank); Tập đoàn Dầu khí quốc gia; Công ty Viễn thông quân đội 

(Viettel)… đã xác định, thực hiện an sinh xã hội chính là sự nghiệp của chính bản 

thân doanh nghiệp. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, các doanh nghiệp này đã luôn 

đề cao vai trò, trách nhiệm thực hiện an sinh xã hội của m nh đối với người lao động 

và cộng đ ng. Tuy nhiên, đối với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là ở khu vực 

tư nhân, việc chủ động quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội vẫn là điều lạ lẫm đối 

với không ít doanh nghiệp. Điều này có thể xuất phát từ 2 nguyên nhân chính: nhận 

thức hoặc khó khăn về tài chính của bản thân các doanh nghiệp. Vấn đề các doanh 

nghiệp nợ đọng lương, đóng BHXH cho người lao động đang rất báo động.  

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết ngày 31/11/2017, tổng số 

tiền nợ BHXH gần 13,1 nghìn tỷ đ ng. Trên thực tế cho thấy, việc doanh nghiệp 

không quan tâm đến quyền lợi của người lao động, “quỵt” tiền đóng BHXH cho 

người lao động; buộc người lao động làm việc đến kiệt sức hoặc không có giải pháp 

giúp họ tái tạo sức lao động của m nh là điều hoàn toàn xa lạ với trách nhiệm của 

doanh nghiệp trong thực hiện an sinh xã hội, đ ng thời làm cản trở quá tr nh thực 

hiện các mục tiêu: tăng trưởng kinh tế gắn liền với công bằng xã hội và xác lập vai 

trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước ở Việt Nam hiện nay (đối với các 

doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước). 



4 
 

Tăng cường vai trò thực hiện an sinh xã hội của doanh nghiệp góp phần khắc 

phục một số hạn chế của h nh thức thực hiện an sinh xã hội truyền thống – phi chính 

thức. Song song với chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, ở Việt Nam đang t n 

tại h nh thức an sinh xã hội phi chính thức mang tính truyền thống theo liên kết thế 

hệ trong gia đ nh, bố mẹ, ông bà chăm sóc con cháu và khi bố mẹ, ông bà không còn 

khả năng lao động nữa th  con cháu đi làm chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ, ông bà. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập và đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế như 

hiện nay th  h nh thức an sinh xã hội này đang đặt ra những vấn đề bất cập. Thực tế 

cho thấy, nếu người trụ cột gia đ nh bị mất việc làm, hoặc giảm ngu n thu nhập do 

một lý do nào đó như t nh trạng lạm phát th  tất yếu mô h nh an sinh xã hội này sẽ 

không phát huy được vai trò. Bên cạnh h nh thức an sinh xã hội truyền thống, một 

h nh thức phi Nhà nước nữa cũng đang t n tại, đó là xuất phát từ truyền thống đạo 

lý tốt đẹp của người Việt Nam, như: tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đ m lá 

rách. Những năm qua h nh thức này đã phát huy rất hiệu quả trong việc trợ giúp xã 

hội đối với nhóm xã hội yếu thế, gặp thiên tai địch hoạ xảy ra bất thường. Tuy 

nhiên, do là h nh thức phi chính thức, nên các hoạt động mang tính tự phát, thời vụ, 

thậm chí còn phụ thuộc vào sự nhiệt t nh của cộng đ ng hay lòng hảo tâm của mỗi 

cá nhân, đôi khi sự hỗ trợ không kịp thời. Với h nh thức này, hiện tượng khá phổ 

biến ở Việt Nam là các doanh nghiệp tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện 

như: giúp nạn nhân của bão lụt, thiên tai hay tai nạn, đóng góp vào Quỹ xoá đói 

giảm nghèo của các tổ chức chính trị – xã hội khác nhau. Bên cạnh mặt tích cực, vẫn 

còn không ít doanh nghiệp chưa nhận thức được thực hiện an sinh xã hội là trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp, do thiếu quy định pháp luật chặt chẽ về việc khấu 

trừ số tiền đóng góp vào chi phí trước thuế. Một số doanh nghiệp có động cơ “đánh 

bóng h nh ảnh” với mục đích vụ lợi không trong sáng như làm ăn phi pháp, móc 

ngoặc, trốn tránh trách nhiệm với người lao động ngay trong doanh nghiệp, gây ô 

nhiễm môi trường… Do vậy, việc đề cao vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện 

an sinh xã hội với tư cách là một là một thành tố quan trọng trong trách nhiệm xã 

hội của bản thân doanh nghiệp sẽ kế thừa những giá trị an sinh truyền thống, đ ng 

thời khắc phục các bất cập hạn chế của các h nh thức an sinh xã hội phi chính thức ở 

Việt Nam hiện nay. 

Tăng cường vai trò thực hiện an sinh của doanh nghiệp là góp phần quan 

trọng trong việc chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước trong bối cảnh hiện nay. Đặc 

điểm của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay là chưa phổ cập trong toàn xã 

hội, đ ng thời chủ yếu được thực hiện bởi Nhà nước, vai trò của doanh nghiệp chưa 

tương xứng với trách nhiệm vốn có của nó và yêu cầu đặt ra. Nhà nước với vai trò 

và trách nhiệm của tạo cơ chế bảo đảm những điều kiện tối thiểu về an sinh xã hội 

cho những thành viên trong xã hội bằng các biện pháp cụ thể hoặc các công cụ 

chính sách về ngu n lực, bộ máy thực hiện. Nhà nước cũng có thể trực tiếp phân 
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phối lại thu nhập hoặc gián tiếp thông qua việc h nh thành những định chế ph  

hợp… Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, ngoài trách nhiệm chính của Nhà nước, 

cần xây dựng hệ thống an sinh xã hội ngoài Nhà nước, trong đó việc đề cao vai trò 

của doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Nếu không có sự tham gia một cách tích 

cực chủ động của doanh nghiệp th  những khiếm khuyết của hệ thống an sinh xã hội 

ở Việt Nam hiện nay khó khắc phục. Chính sách an sinh xã hội hiện nay được biết 

đến bởi hai hệ thống BHXH và trợ giúp xã hội. BHXH là h nh thức an sinh xã hội 

thực hiện trên nguyên tắc có đóng, có hưởng, kể cả h nh thức bắt buộc hay tự 

nguyện bao g m y tế, nghề nghiệp, thai sản, tuổi già… Trợ giúp xã hội là h nh thức 

an sinh xã hội thực hiện trên nguyên tắc không đóng vẫn được hưởng, bao g m: trợ 

cấp xã hội, trợ giúp khẩn cấp, ưu đãi xã hội… H nh thức an sinh xã hội tự nguyện 

đang có xu hướng phụ thuộc vào vai trò thực hiện của doanh nghiệp ngày càng lớn. 

Định hướng trong quá tr nh xây dựng và thực hiện hệ thống an sinh xã hội của Việt 

Nam hiện nay là hoạt động trên nguyên tắc đóng tiền để được bảo hiểm và bảo hiểm 

đó phải bảo đảm mức sống tối thiểu, cho d  có xảy ra t nh trạng khủng hoảng kinh 

tế hoặc lạm phát. Do vậy, hệ thống an sinh xã hội ở nước ta đang triển khai theo 

hướng đa tầng, linh hoạt, nhằm mục tiêu cơ bản: (1) giải quyết được những vấn đề 

cơ bản trong giai đoạn chuyển đổi của Việt Nam; (2) phải mang tính xã hội; (3) bảo 

đảm độ an toàn và có yếu tố bền vững. Đặc biệt, việc xây dựng một hệ thống BHXH 

hoàn chỉnh, theo nguyên tắc đóng – hưởng (bao g m BHXH bắt buộc và tự nguyện, 

BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…) đang được quan tâm thực hiện. Trước hết, để đối 

phó với bối cảnh khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp gia tăng. Việt Nam đang thực 

hiện bảo hiểm thất nghiệp, nâng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động th  

vấn đề xác lập vai trò tích cực hơn của doanh nghiệp trong thực hiện an sinh xã hội 

lại càng là vấn đề có ý nghĩa mang tính cấp bách. Do vậy, tăng cường sự tham gia 

của chủ thể doanh nghiệp vào quá tr nh thực hiện an sinh xã hội ở Việt Nam hiện 

nay là một tất yếu nhằm xây dựng và thực hiện hệ thống an sinh của Việt Nam ngày 

càng tốt hơn, bao phủ rộng hơn, hiệu quả hơn. 

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, một trong nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp (trong đó có vấn đề thực hiện an sinh xã hội) nửa 

vời là do tổ chức công đoàn ở một số nơi còn yếu. Tại khu vực doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, kinh tế tư nhân chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, nhiều 

doanh nghiệp tổ chức công đoàn hoạt động chỉ mang tính chất h nh thức, là cánh tay 

nối dài của chủ sử dụng lao động. Do vậy, khi có tranh chấp xảy ra, người lao động 

trong tình thế không được bảo vệ, để giải quyết vấn đề họ t m cách đ nh công. Từ 

nguyên nhân này dẫn đến, số vụ đ nh công của công nhân ngày một gia tăng. Theo 

số liệu tổng hợp của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2017 cả nước 

xảy ra 164 cuộc đ nh công và ngừng việc tập thể, khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 

tỷ lệ lớn… Tính chất của các cuộc đ nh công chủ yếu là đ nh công tự phát, các xung 
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đột về lợi ích của người lao động v  thế cũng không giải quyết được. T nh trạng đ nh 

công của công nhân xảy ra có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết phần lớn xuất 

phát từ lý do doanh nghiệp không thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội cho người lao 

động như: thu nhập của họ quá thấp, không đủ để trang trải cho cuộc sống; chủ 

không tuân thủ thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, trong việc trả lương và các khoản trợ 

cấp cho công nhân… Do vậy, doanh nghiệp quan tâm và thực hiện tốt vấn đề an 

sinh xã hội cho người lao động sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ đ nh công của công nhân 

ở Việt Nam hiện nay. 

Trong giai đoạn tới, để tăng cường thực hiện các mục tiêu v  sự phát triển 

bền vững, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 7, của Nghị Quyết số 

15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một 

số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”, tạo điều kiện để doanh 

nghiệp thực hiện tốt an sinh xã hội, các cơ quan chức năng cần định hướng chính 

sách an sinh xã hội như sau: 

Thứ nhất, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

cho các cấp quản lý, doanh nghiệp, người lao động về trách nhiệm trong việc thực 

hiện an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế. 

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ người dân có việc làm, nâng 

cao thu nhập, giảm nghèo và tham gia thị trường lao động 

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất, tạo việc làm, học nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, ưu tiên người 

nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt 

khó khăn. Triển khai Luật Việc làm; khẩn trương nghiên cứu xây dựng Chương 

tr nh việc làm công. Phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ thất nghiệp chung dưới 3%; tỉ lệ 

thất nghiệp thành thị dưới 4%. 

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và 

Chương tr nh mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, trong đó chú trọng các chính sách 

giảm nghèo đối với các huyện nghèo, ưu tiên người nghèo là đ ng bào dân tộc thiểu 

số thuộc huyện nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, 

v ng bãi ngang ven biển, hải đảo, thu hẹp chênh lệch về mức sống và an sinh xã hội 

so với b nh quân cả nước. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ hộ cận 

nghèo để giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,5 - 2%/năm; các 

huyện, xã có tỉ lệ nghèo cao giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo từng giai đoạn. 

- Theo dõi chặt chẽ t nh h nh biến động lao động trong các doanh nghiệp, 

đặc biệt là tại các khu công nghiệp, các dự án phải dừng, giãn tiến độ để có các giải 

pháp kịp thời tạo điều kiện cho người lao động mất việc nhanh chóng t m được việc 

làm; theo dõi chặt chẽ t nh h nh lao động đang làm việc ở nước ngoài, kịp thời đề 
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xuất các giải pháp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và an toàn cho người lao động. 

Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao năng lực dự báo và cung 

cấp thông tin thị trường lao động tại các v ng nông thôn, v ng chuyển đổi cơ cấu 

đất đai; tổ chức việc làm tạm thời cho người lao động nghèo bị thất nghiệp, thiếu 

việc làm trong các hộ gia đ nh nghèo hoặc cận nghèo. 

- Theo dõi t nh h nh tiền lương, thu nhập của người lao động; nghiên cứu đề 

xuất giải pháp để cải thiện tiền lương, thu nhập để người lao động bớt khó khăn 

trong điều kiện lạm phát, giá cả sinh hoạt tăng cao; giảm nguy cơ tranh chấp lao 

động. 

- Tập trung triển khai các Đề án dạy nghề hiện hành; triển khai các chương 

tr nh, dự án di dân, định canh, định cư cho người dân gắn với điều kiện cụ thể của 

các v ng, nhằm ổn định cuộc sống cho nhân dân, tạo điều kiện chuyển đổi nghề. 

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống chính sách về bảo hiểm xã hội 

Nghiên cứu, sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng mở rộng đối tượng, 

bảo hiểm xã hội. Hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý Quỹ bảo hiểm 

xã hội để bảo đảm yêu cầu cân đối và tăng trưởng của Quỹ bảo hiểm xã hội. Nghiên 

cứu xây dựng chính sách khuyến khích nông dân, lao động trong khu vực phi chính 

thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Rà soát, bổ sung quy định buộc người sử 

dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của 

pháp luật. Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo 

hiểm xã hội; tăng tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Thứ tư, tăng cường trợ giúp xã hội người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ 

hưởng với h nh thức hỗ trợ thích hợp; nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên 

ph  hợp với khả năng ngân sách nhà nước. Xây dựng mức sống tối thiểu ph  hợp 

với điều kiện kinh tế - xã hội làm căn cứ xác định người thuộc diện được hưởng trợ 

giúp xã hội. Tiếp tục hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội. Củng cố, nâng cấp hệ 

thống cơ sở bảo trợ xã hội, phát triển mô h nh chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt 

tại cộng đ ng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô 

h nh chăm sóc người cao tuổi, trẻ m  côi, người khuyết tật, nhất là mô h nh nhà 

dưỡng lão. Phấn đấu đến năm 2030 có chính sách trợ giúp xã hội đơi với 40% dân 

số có thu nhập thấp. 

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm người dân bị thiệt hại khi 

gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và phương 

thức tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đột xuất; mở rộng sự 

tham gia hỗ trợ của cộng đ ng. 
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Thứ năm, bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người 

dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc 

thiểu số 

- Bảo đảm giáo dục tối thiểu 

Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương tr nh, đề án về giáo dục. Mở rộng 

và tăng cường các chế độ hỗ trợ, nhất là đối với thanh niên, thiếu niên thuộc hộ 

nghèo, người dân tộc thiểu số ở các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn để 

bảo đảm phổ cập giáo dục bền vững. Tăng số lượng học sinh trong các trường dân 

tộc nội trú, mở rộng mô h nh trường bán trú; xây dựng và củng cố nhà trẻ trong khu 

công nghiệp và v ng nông thôn. Xây dựng đề án phổ cập mầm non cho trẻ dưới 5 

tuổi. Nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở, đặc biệt là đối với con em hộ 

nghèo, dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu đến năm 2020 

có 99% trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học, 95% ở bậc trung học cơ sở; 98% 

người trong độ tuổi từ 15 trở lên biết chữ; trên 70% lao động qua đào tạo. 

- Bảo đảm y tế tối thiểu 

Tiếp tục triển khai chiến lược, các chương tr nh, đề án về y tế, nhất là đề án 

khắc phục quá tải ở các bệnh viện. Cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở 

các tuyến cơ sở, ưu tiên các huyện nghèo, xã nghèo, v ng sâu, v ng xa, v ng đ ng 

bào dân tộc thiểu số. Hoàn thiện việc phân công quản lý các đơn vị thuộc ngành y tế 

ở địa phương. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. 

Đến năm 2025, trên 90% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỉ lệ suy dinh 

dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân 10%. Đẩy mạnh thực hiện Chương tr nh 

phòng, chống lao quốc gia, giảm mạnh số người bị mắc bệnh lao và chết do lao, 

phấn đấu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 nước có tỉ lệ người mắc bệnh lao cao 

nhất thế giới. 

Nâng cao hiệu quả sử dụng bảo hiểm y tế đối với đ ng bào dân tộc thiểu số, 

v ng miền núi, các hộ nghèo. Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế, đổi mới công tác 

quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, có chính sách khuyến khích người dân, nhất là 

người có thu nhập dưới mức trung b nh tham gia bảo hiểm y tế. Đến năm 2020 trên 

80% dân số tham gia bảo hiểm y tế và hướng đến bao phủ BHYT toàn dân. 

- Bảo đảm nhà ở tối thiểu 

Cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp ở đô thị, 

từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp 

và học sinh, sinh viên. 

Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 

và tầm nh n đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện chương tr nh xoá nhà tạm giai đoạn 

2013 - 2020. Đổi mới cơ chế hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị để có giá 
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thuê, giá mua hợp lý với các đối tượng. Tập trung khắc phục những khó khăn về đất 

đai, quy hoạch, vốn, thủ tục, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh tham gia thực 

hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư 

xây dựng nhà ở tại các khu công nghiệp. 

- Bảo đảm nước sạch 

Tiếp tục thực hiện Chương tr nh mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2020 và các năm tiếp theo, ưu tiên cho đ ng bào 

dân tộc thiểu số, người dân ở miền núi, hải đảo, v ng ngập lũ, v ng bị nhiễm mặn. 

Cải thiện cơ bản t nh trạng sử dụng nước sinh hoạt của dân cư, đặc biệt là dân cư 

nông thôn, v ng dân tộc thiểu số, v ng núi cao thiếu nước. Đến năm 2020, 100% 

dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 70% sử dụng 

nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia. 

- Bảo đảm thông tin 

Tăng cường thông tin truyền thông đến người dân nghèo, v ng nghèo, v ng 

khó khăn. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu đưa thông tin về cơ sở, miền núi, v ng sâu, 

v ng xa, biên giới và hải đảo. Củng cố và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, nhất 

là ở miền núi, v ng sâu, v ng xa, v ng bãi ngang ven biển và hải đảo; bảo đảm 

100% số xã khu vực miền núi, v ng sâu, v ng xa, biên giới và hải đảo được phủ 

sóng phát thanh, truyền h nh mặt đất và 100% các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới 

và xã an toàn khu, xã bãi ngang ven biển và hải đảo có đài truyền thanh xã. 

Thứ sáu, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy 

định liên quan đến thực hiện an sinh xã hội quy định tại Bộ Luật lao động, Luật Bảo 

hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các Luật có liên quan khác. Khen thưởng, nêu 

gương, nhân rộng mô h nh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 

 


