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LỜI NÓI ĐẦU
Ở Trung Quốc, sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế và quá trình công
nghiệp hóa, đô thị hóa mạnh đã làm biến đổi sâu sắc bộ mặt của nông thôn, tác
động mạnh mẽ lên đời sống và thu nhập của người nông dân.
Ngày càng nhiều vấn đề phức tạp mới phát sinh, trong đó việc bảo đảm
cuộc sống cơ bản cho người nông dân và nâng cao phúc lợi xã hội là một vấn
đề vừa cấp bách vừa lâu dài. Chính sách lương hưu cho nông dân đã được
Trung Quốc thực hiện thí điểm tại một số địa phương.
Tiếp tục thực hiện chính sách Tam nông của Đảng Cộng sản, Chính phủ
Trung Quốc đang chuNn bị triển khai thí điểm “Bảo hiểm dưỡng lão cho người
nông dân”, còn được gọi là “Chính sách lương hưu mới của người nông dân”.
Tháng 8-2009, những thông tin đầu tiên về kế hoạch của Chính phủ Trung
Quốc được báo chí nước ngoài đăng tải, tạo ra nhiều luồng dư luận khác nhau.
Đầu tháng 9-2009, Quốc Vụ viện Trung Quốc đã có văn bản hướng dẫn việc
thực hiện thí điểm chính sách lương hưu mới cho nông dân tại một số địa
phương. Chính sách lương hưu mới cho nông dân của Trung Quốc đang được
xây dựng và sẽ được triển khai thí điểm từ tháng 10- 2009.
N hằm bám sát tình hình thời sự, cung cấp kịp thời những thông tin về
chính sách, tài liệu tham khảo “Chính sách lương hưu cho nông dân của Trung
Quốc” giới thiệu ý kiến của Quốc Vụ Viện Trung Quốc chỉ đạo việc thực hiện
chính sách này.
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TÓM LƯỢC
Nguyên tắc:
- Thực hiện chính sách lương hưu mới cho nông dân là tiếp tục thể
hiện đường lối xây dựng xã hội hài hòa, trên cơ sở lí luận Đặng Tiểu
Bình và học thuyết Ba đại diện.
- Đảm bảo nguyên tắc: khoa học, phát triển trong quá trình thực hiện
- Chính quyền Trung ương đưa ra những nguyên tắc, đường lối cơ
bản, chính quyền địa phương căn cứ vào đó để thực hiện
Mục tiêu:
- Chính sách này nhằm mục tiêu xây dựng chế độ lương hưu mới
cho người nông dân. Chính phủ thực hiện các giải pháp đồng bộ về
chính sách an sinh xã hội như: cứu trợ xã hội, dưỡng lão gia đình,
bảo hiểm đất đai v.v… đảm bảo người già nông thôn có cuộc sống
cơ bản.
-N ăm 2009, thí điểm 10% huyện (thành phố, xã) của cả nước, sau
đó dần dần mở rộng phạm vi thí điểm, trước năm 2020 cơ bản thực
hiện trên phạm vi cả nước.
Phương pháp
- Quỹ lương hưu cho người nông dân được thực hiện bằng nguyên
tắc “N hà nước và nhân dân cùng làm:
+ Cá nhân: đóng góp theo khả năng thực tế
+ Tập thể: khuyến khích và kêu gọi sự tham gia của các tổ chức
kinh tế, các doanh nghiệp
+Chính quyền Trung ương: chi ngân sách thực hiện việc trả lương
cho nông dân
+ Chính quyền địa phương: chính quyền các cấp trực tiếp tham gia
vào việc trả lương hưu cho nông dân.
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Đối tượng, phạm vi thực hiện
- Từ tháng 10-2009, thí điểm tại một số địa phương. Từ 2020 thực
hiện phổ biến trong cả nước.
-N ông dân đủ 16 tuổi (không bao gồm học sinh), không tham gia
chương trình hưu trí cho công nhân viên chức thành thị đều
có quyền tham gia chính sách này.
N gười già đủ 60 tuổi, không được hưởng chương trình hưu trí cho
công nhân viên chức thành thị, có thể nhận lương hàng tháng.
Quản lý, giám sát
- Quỹ lương hưu được nhập vào quỹ tài chính đặc biệt về an sinh xã
hội, thực hiện việc thu chi theo hai hướng: giữ tài chính và hạch
toán độc lập, dựa vào các quy định liên quan thực hiện tăng giá trị
bảo đảm trị giá.
- Cơ quan giám sát thực hiện việc giám sát định kỳ để đảm bảo tính
minh bạch, hiệu quả
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Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA QUỐC VỤ VIỆN TRUNG QUỐC
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM LOẠI HÌNH MỚI VỀ

BẢO HIỂM DƯỠNG LÃO CHO NGƯỜI NÔNG DÂN
Căn cứ tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 17 và Hội nghị toàn
thể khóa III lần thứ 17 Ủy ban TW Đảng Cộng Sản Trung Quốc,
Chính phủ Trung Quốc quyết định, từ năm 2009 trở đi bắt đầu triển
khai loại hình mới về thí điểm bảo hiểm dưỡng lão cho người nông
dân (sau đây gọi tắt là lương hưu mới của người nông dân). Công
tác thí điểm hiện nay đề xuất mấy ý kiến chỉ đạo sau:
1. Nguyên tắc cơ bản
Thực hiện lương hưu mới của người nông dân là nêu cao ngọn cờ
vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy lí luận Đặng Tiểu
Bình và tư tưởng quan trọng của Học thuyết Ba đại diện làm chủ
đạo. Quá trình thực hiện chính sách nhằm thể hiện sâu rộng quan
điểm phát triển khoa học, nhanh chóng thiết lập hệ thống an sinh xã
hội của cư dân nông thôn và thành thị, từng bước giải quyết vấn đề
lương hưu cho người nông dân.
N guyên tắc cơ bản của việc thí điểm lương hưu mới cho người nông
dân: đảm bảo về mặt cơ bản, bao phủ rộng, có tính đàn hồi linh
hoạt, có tính bền vững”.
- Xuất phát từ thực tế, nông dân phát triển từ trình độ thấp,
cho nên tiêu chuNn tăng vốn và tiêu chuNn đãi ngộ phải chấp nhận
năng lực tương ứng với các mặt phát triển kinh tế.
- Cá nhân (gia đình), tập thể, chính phủ phân chia trách nhiệm
hợp lí, quyền lợi và nghĩa vụ đi liền với nhau.
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- Chính phủ chỉ đạo và nông dân tự nguyện phối hợp, hướng
dẫn cư dân nông thôn tham gia bảo hiểm rộng rãi.
- Trung Ương quyết định nguyên tắc cơ bản và chính sách
chủ yếu, địa phương đưa ra những biện pháp cụ thể, chính quyền địa
phương thực hiện việc quản lý số người tham gia bảo hiểm.
2.

Mục tiêu nhiệm vụ

Chính sách này nhằm mục tiêu xây dựng chế độ lương hưu mới cho
người nông dân, kết hợp giữa việc cá nhân đóng góp, tập thể và
Chính phủ hỗ trợ. Chính phủ thực hiện sự kết hợp giữa tính toán
chung của xã hội và tài khoản cá nhân, các giải pháp đồng bộ về
chính sách an sinh xã hội như: cứu trợ xã hội, dưỡng lão gia đình,
bảo hiểm đất đai v.v… đảm bảo người già nông thôn có cuộc sống
cơ bản. N ăm 2009, thí điểm 10% huyện (thành phố, xã) của cả
nước, sau đó dần dần mở rộng phạm vi thí điểm, trước năm 2020 cơ
bản thực hiện trên phạm vi cả nước.
3.

Phạm vi tham gia lương hưu cho người nông dân

N ông dân đủ 16 tuổi (không bao gồm học sinh), không tham gia
chương trình hưu trí cho công nhân viên chức thành thị đều
có quyền tham gia chính sách này.

4. Tập trung ngân quỹ
Lương hưu mới cho người nông dân do cá nhân đóng góp, chính
phủ và tập thể hỗ trợ.

5

Tài liệu tham khảo – Số 4 (22-9-2009)

- Cá nhân đóng góp. N ông dân tham gia phải chấp nhận quy
định đóng góp phí bảo hiểm dưỡng lão. Tiêu chuNn đóng góp
hàng năm theo 5 cấp độ: 100 N DT, 200 N DT, 300 N DT,
400N DT, 500 N DT. Địa phương có thể căn cứ vào tình hình
thực tế của địa phương mình để đưa ra mức đóng góp thích
hợp. N gười tham gia tự do lựa chọn mức đóng phí, đóng
nhiều hưởng nhiều. N hà nước căn cứ vào các tình hình như
mức tăng trưởng thu nhập ròng bình quân đầu người để điều
chỉnh cấp độ đóng góp.
- Sự hỗ trợ của tập thể: Tập thể thôn có điều kiện phải tham
gia đóng góp hỗ trợ lương hưu, tiêu chuNn hỗ trợ do Ủy ban
nông dân thôn tổ chức cuộc họp dân chủ thôn để quyết định.
Khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội công ích
khác tham gia đóng góp góp
-Sự đóng góp của Chính phủ Trung ương: Chính phủ chi trả
quỹ lương hưu mới đối với người tham gia bảo hiểm có điều
kiện lĩnh nhận phù hợp. Trong đó đối với khu vực Miền
Trung, Miền Tây, Tài chính trung ương dựa vào tiêu chuNn
quỹ dưỡng lão do Trung Ương quyết định dành cho sự hỗ trợ,
đối với khu vực Miền Đông chỉ được hỗ trợ 50%.
- Chính quyền địa phương: Chính quyền địa phương phải chi
trả cho người tham gia chế độ bảo hiểm. Tiêu chuNn chi trả
không thấp hơn 30 N DT người/năm; trường hợp lựa chọn
mức độ đóng góp cao, có thể dành những khuyến khích thích
hợp, tiêu chuNn biện pháp cụ thể do chính phủ nhân dân tỉnh
(khu tự trị, thành phố trực thuộc) quyết định. Đối với người
gặp khó khăn như người tàn tật, chính quyền địa phương sẽ
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trả một phần hoặc toàn bộ thuế của mức phí bảo hiểm dưỡng
lão theo tiêu chuNn thấp nhất.
5. Lập tài khoản cá nhân
N hà nước lập tài khoản cá nhân về bảo hiểm dưỡng lão đối với mỗi
người khi tham gia chế độ lương hưu mới…. Cá nhân đóng góp, tập
thể hỗ trợ cùng với các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội công ích
khác tham gia đóng góp, giúp chính quyền địa phương chi trả lương
hưu đối với người tham gia bảo hiểm.Tiền trong khoản cá nhân hiện
nay hàng năm tham khảo cơ quan tiền tệ của ngân hàng nhân dân
Trung Quốc công bố tỷ lệ lãi suất tiền gửi nhân dân tệ kỳ hạn một
năm.
6. Chế độ đãi ngộ đối với lương hưu
Chế độ đãi ngộ đối với lương hưu được cấu thành từ quỹ lương hưu
cơ bản và tài khoản cá nhân, chi trả trong suốt đời.
Tiêu chuNn lương hưu cơ sở do TW quyết định là 55 N DT/
người/tháng. Chính quyền địa phương có thể căn cứ tình hình thực
tế để nâng tiêu chuNn lương hưu. Đối với nông dân đóng góp lâu
dài, có thể áp dụng hình thức tăng lương cơ sở, chính quyền địa
phương tăng khoản lương chi trả.
Tiêu chuNn tính lương hàng tháng lấy tổng tiền mà tài khoản
cá nhân có chia cho 139 (tương đương với hệ số lương hưu của
công nhân viên chức thành thị hiện nay). N gười tham gia bảo hiểm
bị tử vong, số dư tiền lương trong tài khoản cá nhân, trừ đi phần tiền
do chính phủ hỗ trợ, có thể được thừa kế theo luật pháp; phần tiền
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trừ đi do chính phủ hỗ trợ đó sẽ tiếp tục dùng để chi trả cho những
người tham gia bảo hiểm khác.
7. Điều kiện lựa chọn chế độ đãi ngộ tiền lương hưu
N gười già đủ 60 tuổi, không được hưởng chương trình hưu trí cho
công nhân viên chức thành thị, có thể nhận lương hàng tháng.
Khi thực hiện chế độ lương hưu nông dân kiểu mới, người già đã đủ
60 tuổi, không được hưởng chương trình hưu trí cho công nhân viên
chức thành thị, không phải đóng góp, có thể lĩnh lương hàng tháng,
tuy nhiên con cái của họ sẽ phải có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm.
Trường hợp nhận lương không đủ 15 năm, thì đóng phí theo năm,
cũng cho phép trả sau, việc đóng phí không vượt quá 15 năm.
Trường hợp nhận lương trên 15 năm, phải đóng phí theo năm, việc
đóng phí không được ít hơn 15 năm.
Phải hướng dẫn nông dân trung niên, thanh niên tham gia đóng bảo
hiểm, đóng dài hạn. Biện pháp cụ thể do chính phủ nhân dân tỉnh
(xã, thành phố) quy định.
8. Điều chỉnh chế độ đãi ngộ
N hà nước căn cứ vào sự phát triển kinh tế, sự thay đổi vật
giá v.v… để có điều chỉnh tiêu chuNn thấp nhất của lương hưu
cơ bản cho người nông dân kiểu mới một cách thích hợp.
9. Việc quản lí lương cơ bản
Xây dựng kiện toàn chế độ tài chính kế toán về quỹ lương cơ bản
cho người nông dân. Quỹ lương hưu được nhập vào quỹ tài chính
đặc biệt về an sinh xã hội, thực hiện việc thu chi theo hai hướng: giữ
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tài chính và hạch toán độc lập, dựa vào các quy định liên quan thực
hiện tăng giá trị bảo đảm trị giá. Giai đoạn thí điểm, mức lương cơ
bản cho người nông dân tạm thời được thực hiện dưới sự quản lí của
cấp huyện, cùng với việc mở rộng và đNy mạnh thí điểm, từng bước
cải thiện hệ thống cấp bậc quản lý. Địa phương có điều kiện có thể
do cấp huyện trực tiếp quản lí.
10. Việc giám sát quỹ bảo hiểm
Ban ngành an sinh xã hội các cấp phải thực hiện trách nhiệm quản
lí quỹ bảo hiểm nông dân, đưa ra chế độ hoàn thiện việc quản lí các
hạng mục nghiệp vụ về lương hưu nông dân, trình tự quy chuNn
nghiệp vụ, xây dựng kiện toàn chế độ kiểm soát nội bộ và chế độ
đối chiếu kế toán quỹ lương hưu nông dân.
Cơ quan giám sát tiến hành kiểm tra định kỳ đối với việc thu quỹ,
phát, cho vay quỹ, và định kỳ công bố thông tin về việc chi trả cũng
như thu quỹ lương hưu cho người nông dân, công khai minh bạch,
xã hội tăng cường kiểm tra. Ủy ban nhân dân thôn và cơ quan phụ
trách lương hưu nông dân ở địa phương thí điểm hàng năm trong
phạm vi hành chính thôn tiến hành công bố công khai những người
đủ tư cách hưởng đãi ngộ và nhận lương hưu, chấp nhận sự giám sát
của quần chúng.
11. Quản lí phục vụ
Khu vực triển khai thí điểm lương hưu nông dân, phải tích cực ghi
lại việc đóng phí tham gia bảo hiểm nông dân và chế độ đãi ngộ khi
lĩnh lương, xây dựng văn bản tham gia bảo hiểm, lưu giữ được lâu
dài; xây dựng hệ thống quản lý thông tin lương hưu nông dân thống
nhất cả nước, nhập vào hệ thống quản lý thông tin an sinh xã hội
9
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xây dựng “Chương trình quỹ bảo hiểm”, và cùng với hệ thống quản
lý thông tin công dân khác thực hiện việc chia sẻ nguồn thông tin;
phải ra sức phát triển thẻ an sinh xã hội.
Khu vực thí điểm cần dựa vào nguyên tắc tinh giản, gọn nhe, hòa
nhập với nguồn dịch vụ xã hội nông thôn hiện có, tăng cường xây
dựng năng lực giải quyết chế độ bảo hiểm nông dân, vận dụng
phương thức quản lý hiện đại và phương thức phục vụ mua bán
nhà nước, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả công việc. Kinh phí
công việc bảo hiểm lương hưu nông dân nhập vào ngân quỹ tài
chính, không được chi trả từ quỹ lương này.
12. Kết hợp chế độ tương quan
Đối với các số địa phương đã triển khai loại hình lương hưu nông
dân do lấy đóng góp của cá nhân làm chủ yếu (sau đây gọi tắt
là lương hưu cũ), phải xử lý ổn thỏa vấn đề nợ lương hưu cũ, làm tốt
kết hợp với chế độ lương hưu mới. Tại khu vực thí điểm lương hưu
mới, phàm là nông dân đủ 60 tuổi, đã tham gia đóng bảo hiểm theo
chế độ lương hưu cũ đều có quyền hưởng chế độ lương hưu mới.
Đối với nông dân đã tham gia đóng bảo hiểm cũ, chua đủ 60 tuổi thì
chưa được nhận lương, nên thay tài khoản lương hưu cũ bằng tài
khoản lương hưu mới, tiếp tục đóng phí theo tiêu chuNn mức phí
mới, phù hợp với quy định về hưởng thụ và chế độ đãi ngộ tương
ứng.
Giải pháp kết hợp của các chế độ lương hưu khác như: lương hưu
mới của người nông dân và lương hưu của công nhân viên chức
thành thị v.v… do Bộ N hân lực An sinh xã hội và Bộ Tài chính ban
hành. Bộ N hân lực An sinh xã hội, Bộ Tài chính và ban ngành hữu
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quan nghiên cứu ban hành các biện pháp cụ thể để làm tốt chế độ
lương hưu mới.
Phải làm tốt công tác kết hợp đồng bộ của chế độ chính sách giữa
chế độ lương hưu mới và chính sách khuyến khích đối với người
dân phải di chuyển nơi ở do lấy đất làm hồ chứa nước, chính sách
giúp đỡ gia đình nông dân sinh đẻ có kế hoạch, chế độ bảo đảm
cuộc sống tối thiểu cho người dân nông thôn v.v… Giải pháp cụ thể
do Bộ N hân lực An sinh xã hội, Bộ Tài chính và ban ngành hữu
quan cùng nhau nghiên cứu đưa ra.
13. Đẩy mạnh tổ chức lãnh đạo
Quốc Vụ Viện thành lập nhóm lãnh đạo công tác thí điểm lương
hưu mới, nghiên cứu đưa ra chính sách liên quan và đốc thúc kiểm
tra tình hình thực hiện chính sách, tổng kết đánh giá công tác
thí điểm, giải quyết vấn đề phát sinh trong công tác thí điểm.
Chính quyền nhân dân địa phương các cấp phải bổ sung nhận
thức ý nghĩa quan trọng về triển khai công tác thí điểm chương trình
lương hưu mới cho người nông dân, đưa quy hoạch phát triển kinh
tế xã hội vùng và việc quản lý mục tiêu năm vào hệ thống kiểm tra,
tăng cường thiết thực tổ chức lãnh đạo. Sở ban ngành nhân lực an
sinh xã hội các cấp phải thực hiện triệt để trách nhiệm của ngành
chủ quản hành chính công tác lương hưu mới, cùng với ban ngành
hữu quan làm tốt các công việc như: kế hoạch chung đưa ra chính
sách, thống nhất quản lý về chế độ lương hưu mới. Khu vực thí
điểm cũng phải lập tổ lãnh đạo công tác thí điểm, phụ trách công
việc thí điểm ở địa phương mình.
14. Đưa ra biện pháp cụ thể và phương án thực hiện thí điểm
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Chính quyền nhân dân tỉnh (khu tự trị, thành phố trực thuộc) phải
căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của văn bản này, kết hợp với tình hình
thực tế địa phương mình, đưa ra biện pháp thí điểm cụ thể, và gửi
hồ sơ lên tổ lãnh đạo công tác thí điểm chương trình lương hưu mới
cho nông dân của Quốc Vụ Viện. Trên cơ sở điều tra đầy đủ, luận
chứng nhiều bên và tính toán cNn thận phải đề xuất phương án thực
hiện thí điểm thiết thực nhất, yêu cầu lựa chọn khu vực thí điểm,
báo lên tổ lãnh đạo công tác thí điểm chế độ lương hưu nông dân
mới của Quốc Vụ Viện thNm định. Phương án thực hiện thí điểm tại
huyện (xã, thị trấn) thí điểm do chính phủ nhân dân tỉnh (khu tự trị,
thành phố trực thuộc) thực hiện sau khi đã phê chuNn, và báo cáo lên
tổ lãnh đạo công tác thí điểm chế độ lương hưu mới của Quốc Vụ
Viện.
15. Làm tốt công tác tuyên truyền dư luận
Lập chế độ mới về lương hưu cho người nông dân là thực hiện
quán triệt quan điểm phát triển khoa học kỹ thuật, đNy nhanh thành
quyết sách quan trọng về hệ thống an sinh xã hội cho người dân
nông thôn, thành thị. Đây chính là giải pháp nhằm đối phó với nguy
cơ khủng hoảng toàn cầu, mở rộng nhu cầu tiêu dùng nội địa, từng
bước giảm cách biệt giữa nông thôn và thành thị, thay đổi cơ cấu
giữa nông thôn và thành thị, thúc đNy công trình cơ bản quan trọng
về sự ngang bằng nhau về dịch vụ công cộng, thực hiện mở rộng
dưỡng lão ở nông thôn, thúc đNy gia đình hòa hợp, tăng thu nhập…
Khu vực và ban ngành liên quan phải tuân theo định hướng đúng
của dư luận, vận dụng phương thức tuyên truyền từ dễ đến khó, tăng
cường tuyên truyền về ý nghĩa quan trọng của công tác thí điểm,
nguyên tắc cơ bản, và các hạng mục của chính sách, đưa chính sách
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này vào lòng dân, hướng dẫn nông dân đúng độ tuổi tích cực tham
gia đóng bảo hiểm.
Các địa phương phải chú ý nghiên cứu tình hình mới, vấn đề mới
phát sinh trong quá trình thí điểm, tích cực tìm tòi và tổng kết kinh
nghiệm, biện pháp giải quyết các vấn đề mới, xử lý tốt mỗi quan
hệ giữa cải cách, phát triển và ổn định. Tình hình nghiêm trọng phải
kịp thời báo cáo lên tổ lãnh đạo công tác thí điểm chế độ lương hưu
mới của Quốc Vụ Viện.
Quốc Vụ Viện Trung Quốc

13

