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Nghị quyết số 28-NQ/TW,  

ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành  

Trung ương Đảng (khoá XII) về cải  

cách chính sách bảo hiểm xã hội. 
 

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước 

ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và 

thực hiện chính sách an sinh xã hội, đây vừa là mục 

tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, 

thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. 

Hệ thống pháp luật, chính sách bảo hiểm xã 

hội, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, 

thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo 

hiểm thất nghiệp đã từng bước được hoàn thiện, 

ngày càng đồng bộ, phù hợp với thực tế đất nước 

và thông lệ quốc tế. 

Quỹ bảo hiểm xã hội đã trở thành quỹ an sinh 

lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng - hưởng 

và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ 

và giữa các thế hệ tham gia bảo hiểm xã hội, số 

người tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng được 

mở rộng, số người được hưởng bảo hiểm xã hội 

không ngừng tăng lên. 

2. Tuy nhiên, việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện chính sách bảo hiểm xã hội vẫn còn nhiều hạn 

chế, bất cập, chưa thích ứng với quá trình già hoá 

dân số và sự xuất hiện các quan hệ lao động mới, 

độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm; số người 

hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh.  

Tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục 

lợi bảo hiểm xã hội chậm được khắc phục. Quỹ hưu 

trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn. 

Các chế độ bảo hiểm xã hội chưa thể hiện đầy đủ 

các nguyên tắc đóng - hưởng; công bằng, bình 

đẳng; chia sẻ và bền vững. 

3. Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều 

nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là 

chủ yếu. Một số cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ 

đạo thiếu quyết liệt. Năng lực, hiệu lực quản lý nhà 

nước hiệu quả thấp; tính tuân thủ pháp luật chưa 

cao. Nhận thức của một bộ phận người lao động, 

người sử dụng lao động về vai trò, mục đích, ý 

nghĩa của bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ. Công tác 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật về bảo hiểm xã hội chưa thật sự tạo được sự tin 
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cậy để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm 

xã hội. 

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC 

TIÊU 

1. Quan điểm chỉ đạo 

(1) Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ 

thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng 

thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn 

định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát 

triển bền vững đất nước. 

(2) Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã 

hội linh hoạt, hiện đại, hội nhập; huy động các 

nguồn lực xã hội theo truyền thống tương thân 

tương ái của dân tộc; kết hợp hài hoà các nguyên 

tắc đóng - hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ và 

bền vững. 

(3) Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội vừa 

mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; đặt 

trong mối tương quan với phát triển các chính sách 

xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ 

giúp xã hội để mọi công dân đều được bảo đảm an 

sinh xã hội. 

(4) Phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính 

sách bảo hiểm xã hội bảo đảm tinh gọn, chuyên 

nghiệp, nâng cao tính hấp dẫn, củng cố niềm tin và 

sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể 

tham gia bảo hiểm xã hội. 

(5) Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội 

là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách 

nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, 

doanh nghiệp và của mỗi người dân. 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo 

hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ 

thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc 

diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu 

bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo 

hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và 

hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, 

công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng 

cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo 
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hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin 

cậy và minh bạch. 

2.2. 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, trong đó 

bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực 

lượng lao động trong độ tuổi; thất nghiệp khoảng 

28%; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu 

được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng 

tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ 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 bảo 

hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; 

chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia 

bảo hiểm xã hội đạt mức 80%. 

Giai đoạn đến năm 2025: 

Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động 

trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó 

bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5%; 

thất nghiệp khoảng 35%; có khoảng 55% số người 

sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo 

hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; 

chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia 

bảo hiểm xã hội đạt mức 85%. 

Giai đoạn đến năm 2030: 

Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động 

trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó 

bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5%; thất 

nghiệp khoảng 45%; khoảng 60% số người sau độ 

tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã 

hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số 

đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo 

hiểm xã hội đạt mức 90%. 

III- NỘI DUNG CẢI CÁCH 

1. Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa 

tầng 

- Trợ cấp hưu trí xã hội: Ngân sách nhà nước 

cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi 

không có lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội hằng 

tháng; điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách. 

- Bảo hiểm xã hội cơ bản, bao gồm bảo hiểm 

xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện: Bảo 

hiểm xã hội bắt buộc (với các chế độ hưu trí, tử 

tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, 
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thai sản, thất nghiệp) dựa trên đóng góp của người 

lao động và người sử dụng lao động. Bảo hiểm xã 

hội tự nguyện (với các chế độ hưu trí, tử tuất hiện 

nay, từng bước mở rộng sang các chế độ khác) dựa 

trên đóng góp của người lao động không có quan 

hệ lao động 

2. Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian 

tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế 

độ hưu trí theo hướng linh hoạt đồng thời với việc 

điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc 

đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền 

vững.  

Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo 

hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối 

thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm 

xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức 

hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện 

cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia 

bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng 

quyền lợi bảo hiểm xã hội. 

3. Cải cách trong xây dựng và tổ chức thực 

hiện chính sách nhằm củng cố niềm tin, tăng mức 

độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống bảo 

hiểm xã hội. 

Bảo đảm sự công bằng, không phân biệt đối 

xử giữa các nhóm đối tượng tham gia; tăng cường 

sự chia sẻ giữa các nhóm đối tượng thụ hưởng 

nhằm khắc phục bất hợp lý, chênh lệch quá lớn về 

mức hưởng.  

4. Có quy định phù hợp để giảm tình trạng 

hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng 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. 

Từng bước tăng tuổi nghỉ hưu bình quân, tăng 

tỉ lệ giảm trừ tiền lương hưu đối với người lao động 

muốn nhận chế độ hưu trí sớm. 

5. Thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu 

theo lộ trình  

Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ 

hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu 

hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi 

nghỉ hưu; đối với những ngành nghề đặc biệt, 

người lao động được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc 

muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung. 

6. Điều chỉnh tỉ lệ tích luỹ để đạt tỉ lệ hưởng 

lương hưu tối đa bảo đảm khả năng cân đối quỹ 

hưu trí trong dài hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế  
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 IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 

chính sách bảo hiểm xã hội, để cán bộ, đảng viên, 

nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý 

nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính 

sách bảo hiểm xã hội đối với bảo đảm an sinh xã 

hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  

2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, 

việc làm, bảo hiểm xã hội 

Sửa đổi, bổ sung pháp luật về bảo hiểm xã hội 

theo hướng tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn 

dân; hoàn thiện các quy định về đóng - hưởng bảo 

hiểm xã hội, bảo đảm các nguyên tắc công bằng, 

bình đẳng, chia sẻ và bền vững.  

Có quy định cụ thể và cơ chế quản lý chặt chẽ 

việc đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo đảm việc đầu 

tư Quỹ bảo hiểm xã hội an toàn, hiệu quả.  

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về bảo hiểm xã hội 

Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy 

phạm pháp luật để đẩy mạnh việc phân cấp cho các 

cơ quan bảo hiểm xã hội; thực hiện giao chỉ tiêu 

phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho 

các địa phương; phân định rõ quản lý nhà nước với 

quản trị bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo 

hiểm xã hội.  

4. Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ 

chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp 

Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán 

và thông tin báo cáo về bảo hiểm xã hội theo quy 

định của pháp luật, đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu 

quốc gia về bảo hiểm với các hệ thống cơ sở dữ 

liệu có liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thực 

hiện chính sách và công tác nghiên cứu, hoạch định 

chính sách. 

5. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát 

huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám 

sát, phản biện xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận 

động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật 

về bảo hiểm xã hội. 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban 

cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung 

ương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động 
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với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện phù hợp với 

điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa 

phương, đơn vị. 

2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc xây 

dựng luật, pháp lệnh phục vụ triển khai thực hiện 

Nghị quyết; tăng cường giám sát việc cải cách 

chính sách bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động hướng tới mục tiêu tiến bộ, 

công bằng, bền vững, đóng góp tích cực vào phát 

triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

3. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối 

hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Kinh tế 

Trung ương tổ chức việc học tập, quán triệt và 

tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết, kết quả thực 

hiện Nghị quyết. 

4. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện 

Nghị quyết và định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư./. 


