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 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BC-BHXH Quảng Trị, ngày        tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10,

phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Các chỉ tiêu chủ yếu
1.1. Công tác phát triển đối tượng, công tác thu và tình hình nợ đọng 

BHXH, BHYT, BHTN
1.1.1. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Đến 31/10/2019, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo 

hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - 
bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) là 594.844 người tham gia, giảm 5.955 
người (0,99%) so với tháng 9/2019 tăng 9.736 người (1,67%) so với cùng kỳ 
năm 2018, đạt 100,01 % so với kế hoạch được giao. Trong đó:

- BHXH bắt buộc: 51.620 người, tăng 395 người (0,77%) so với tháng 
9/2019; tăng 1.994 người (4,02%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 97,58% so với 
kế hoạch.

- BHXH tự nguyện: 4.736 người, tăng 301 người (6,7%) so với tháng 
9/2019; tăng 3.287 người (226,8%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 90,9% so với 
kế hoạch.

- BHTNLĐ-BNN: 50.213 người, tăng 400 người (0,8%) so với tháng 
9/2019; tăng 2.121 người (4,4%) so với cùng kỳ năm 2018.

- BHTN: 43.473 người, tăng 1.662 người (3,97%) so với tháng 9/2019; 
tăng 3.436 người (8,6%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 98,5% so với kế hoạch.

- BHYT: 590.108 người, giảm 6.256 người (1,05%) so với đến tháng 
9/2019; tăng 6.449 người (1,08%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 100,09% so với 
kế hoạch, đạt tỷ lệ bao phủ 93,32% so với dân số (632.375).

1.1.2. Số thu BHXH, BHYT, BHTN
Đến 31/10/2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.083.555 triệu đồng, 

(bao gồm lãi chậm đóng 1.081 triệu đồng), tăng 91.173 triệu đồng (9,2%) so với 
cùng kỳ năm 2018; đạt 81,1% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó: 

- BHXH bắt buộc: 603.354 triệu đồng, tăng 75.676 triệu đồng (14%) so với 
tháng 9/2019; tăng 72.240 triệu đồng (13,6%) so với cùng kỳ năm 2018; đạt 
84,1% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

- BHXH tự nguyện: 15.146 triệu đồng, tăng 2.396 triệu đồng (19%) so với 
tháng 9/2019; tăng 9.916 triệu đồng (11,4%) so với cùng kỳ năm 2018; đạt 
76,8% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
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- BHTN: 39.668 triệu đồng, tăng 4.112 triệu đồng (12%) so với tháng 
9/2019; tăng 4.426 triệu đồng (12,6%) so với cùng kỳ năm 2018; đạt 80,9% so 
với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

- BHYT: 424.306 triệu đồng, tăng 29.184 triệu đồng (7%) so với  tháng 
9/2019; tăng 15.914 triệu đồng (3,9%) so với cùng kỳ năm 2018; đạt 77,1% so 
với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

1.1.3. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN
Đến 31/10/2019, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 62.891 triệu đồng, 

chiếm 4,7% so với Kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, giảm 15.045 triệu đồng 
(19,3%) so với cùng kỳ năm 2018. Nếu trừ phần NSNN chưa chuyển là 23.773 
triệu đồng và phần nợ khó thu là 5.487 triệu đồng tổng số nợ là 33.631 triệu đồng 
chiếm tỷ lệ 2,52% so với Kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao). Trong đó: 

- Nợ BHXH: 29.994 triệu đồng.
- Nợ BHTN: 1.363 triệu đồng.
- Nợ BHTNLĐ-BNN: 304 triệu đồng.
- Nợ BHYT: 26.842 triệu đồng (trong đó phần kinh phí NSNN chưa chuyển 

là 23.773 triệu đồng, chiếm 88,57% tổng số nợ BHYT).
- Nợ lãi: 4.388 triệu đồng.
1.2. Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
- Số sổ BHXH cấp mới 458 sổ. Tổng số lao động được cấp đến 31/10/2019 

là 61.708 sổ, đạt 99,9%. 
- Số lượng thẻ BHYT tăng mới: 21.189 thẻ. Đến 31/10/2019 đã tiến hành 

cấp thẻ BHYT cho 100% đối tượng tham gia theo quy định.
1.3. Chi BHXH, BHYT
1.3. Chi BHXH, BHYT
Tổng số chi trong tháng: 173.025 triệu đồng, giảm 27,57% so với tháng 

9/2019, tăng 10,51% so cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm là 1.658.512 triệu 
đồng, đạt 85,23% so với Kế hoạch được giao. Trong đó:

- Chi BHXH:
+ Chi từ nguồn NSNN: 28.167 triệu đồng, giảm 0,94% so với tháng 

9/2019, tăng 2,94% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm là 278.380 
triệu đồng, đạt 81,20% so với Kế hoạch được giao.

+ Chi từ nguồn quỹ BHXH: 89.171 triệu đồng, giảm 45,63% so với tháng 
9/2019, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm là 933.010 triệu 
đồng, đạt 88,64% so với Kế hoạch được giao

- Chi BHTN: 3.355 triệu đồng, tăng 0,78% so với tháng 9/2019, tăng 
3,27% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm là 28.119 triệu đồng, đạt 
69,87% so với Kế hoạch được giao.
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- Chi BHYT: 52.332 triệu đồng, tăng 21,41% so với tháng 9/2019, tăng 
16,76% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm là 418.923 triệu đồng, đạt 
82,12% so với Kế hoạch được giao.

1.4. Giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT
1.4.1. Giải quyết chế độ BHXH
- Trong tháng, đã thụ lý và giải quyết chế độ cho 2.810 lượt người với tổng 

số tiền là 21.031 triệu đồng. (Trong đó: Số người hưởng chế độ hàng tháng: 417 
người với số tiền 1.299 triệu đồng; Số người hưởng trợ cấp 1 lần: 359 người với 
số tiền 9.814 triệu đồng; Giải quyết chế độ ngắn hạn cho 2.034 lượt người với số 
tiền 9.918 triệu đồng).

- BHXH tỉnh hiện đang quản lý 24.325 đối tượng hưởng chế độ BHXH 
thường xuyên với số tiền chi trả hàng tháng là 98.541 triệu đồng. (trong đó chi 
từ NSNN: 8.999 người, với số tiền 27.272 triệu đồng; chi từ quỹ BHXH: 15.326 
người, với số tiền 71.269 triệu đồng).

1.4.2. Công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
Tháng 10/2019, đã thực hiện giám định cho 122.052 lượt bệnh nhân khám 

chữa bệnh BHYT với số tiền chi trả 52.332 triệu đ ồng, tăng 18.442 l ư ợt 
(17,8%), tăng 9.228 triệu đồng (21,4%) so với tháng 9/2019; tăng 8.575 lượt 
(7,56%), tăng 7.066 triệu đồng (15,6%) so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: nội 
trú 13.356 lượt với số tiền 35.307 triệu đồng; ngoại trú 108.696 lượt với số tiền: 
17.025 triệu đồng. Trong tháng đã giải quyết 07 hồ sơ thanh toán trực tiếp với 
tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

1.5. Công tác Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính
- Trong tháng, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 65.020 hồ sơ. Trong đó: Nhận qua 

dịch vụ bưu chính: 7.754 hồ sơ; Nhận trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả: 2.484 hồ sơ; Hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử: 54.782 hồ sơ.

- Tổng số hồ sơ đã trả trong tháng: 42.959 hồ sơ. Trong đó: Hồ sơ trả qua 
dịch vụ bưu chính: 31.634 hồ sơ; Hồ sơ trả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả: 969 hồ sơ; Hồ sơ không phát sinh trả: 10.356 hồ sơ.

- Tổng số hồ sơ đã giải quyết 77.043 hồ sơ. (kỳ trước chuyển sang: 12.023 
hồ sơ); Hồ sơ đã giải quyết: 67.379 hồ sơ; Hồ sơ đang giải quyết: 9.664 hồ sơ 
(hồ sơ chưa đến hạn: 8.761 hồ sơ).

1.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư và tiếp công dân
1.6.1. Công tác thanh tra, kiểm tra
Tháng 10/2019, BHXH tỉnh tổ chức thực hiện 03 cuộc thanh tra tại 17 đơn 

vị sử dụng lao động (SDLĐ). Ttrong đó: tổ chức thực hiện 01 cuộc thanh tra 
chuyên ngành (TTCN) đóng BHXH, BHTN, BHYT đột xuất đối với 09 đơn vị 
SDLĐ có nợ đọng tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT; Tổ chức thực hiện 01 cuộc 
thanh tra chuyên ngành đột xuất về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 02 đơn vị 
SDLĐ có đề nghị truy thu cộng nối thời gian từ 6 tháng trở lên; Phối hợp với Sở 
Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) thực hiện 01 cuộc thanh tra liên 
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ngành về việc chấp hành pháp luật lao động, BHXH, BHTN, BHYT và An toàn 
vệ sinh lao động tại 06 đơn vị SDLĐ.

Bên cạnh đó, đã tiếp tục thực hiện 01 cuộc TTCN đóng BHXH, BHTN, 
BHYT đột xuất tại 07 đơn vị SDLĐ có nợ đọng tiền đóng BHXH, BHTN, 
BHYT; Thực hiện 01 cuộc kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và quản lý, sử 
dụng nguồn kinh phí BHYT; công tác cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận 
nghỉ việc hưởng BHXH tại 03 các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và 01 cuộc 
kiểm tra đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN và 
giải quyết, chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn tại 10 đơn vị SDLĐ.

Qua thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu 08 đơn vị SDLĐ được thanh tra, kiểm 
tra kịp thời chuyển nộp số tiền nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, 
BNN, với số tiền: 425 triệu đồng; Truy thu BHXH, BHTN, BHYT, bảo hiểm tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) đối với 29 người lao động tại 
08 đơn vị SDLĐ với tổng số tiền phải truy đóng và tiền lãi chậm đóng BHXH, 
BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN: 522 triệu đồng; Yêu cầu 01 đơn vị SDLĐ điều 
chỉnh tăng mức đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN đối với 19 người 
lao động, với tổng số tiền phải truy đóng trên 10 triệu đồng; Yêu cầu 01 đơn vị 
SDLĐ điều chỉnh giảm mức đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN đối 
với 02 người lao động do đăng ký đóng cao hơn so với mức lương thực tế nhận. 
Thu hồi nộp hoàn quỹ BHXH đối với 03 trường hợp được cấp Giấy chứng nhận 
nghỉ hưởng BHXH không đúng quy định với số tiền: 2,6 triệu đồng; Thu hồi 
nộp quỹ BHYT tại 01 cơ sở KCB BHYT do thanh toán chi phí KCB BHYT 
không đúng quy định, với số tiền 9,8 triệu đồng.

1.6.2. Về công tác giải quyết đơn thư và tiếp công dân
Trong tháng, BHXH tiếp nhận 01 đơn và đã giải quyết 01 đơn. Tháng 

10/2019, BHXH tỉnh Quảng Trị tiếp công dân 03 lượt/03 người/ 03 vụ việc, nội 
dung chủ yếu hỏi về các thủ tục, các chế độ chính sách liên quan và quyền lợi 
khi tham gia BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh thường xuyên chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực 
hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tốt cáo, kiến 
nghị phản ánh. Tiếp tục phối hợp các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng kế 
hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN 
trên địa bàn. Ban hành các kết luận sau thanh tra, kiểm tra gửi các đơn vị theo 
quy định; Đôn đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng 
lao động nghiêm túc thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

1.7. Tình hình triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH)

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành đoàn thể có liên quan lấy ý kiến xây 
dựng Dự thảo trình UBND tỉnh về ban hành quy chế hoạt động của BCĐ phát 
triển BHXH cấp tỉnh.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị phát động phong 
trào phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.
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- Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông về 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

+ Tổng số hội nghị tổ chức: 29 hội nghị
+ Tổng số người tham dự hội nghị: 1.206 người 
+ Số đối tượng mới tham gia BHXH tự nguyện: 391 người

1.8. Một số công tác khác
Nhìn chung trong tháng 8/2019, BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt 

ở tất cả các lĩnh vực để hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và 

đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
- Chỉ đạo việc rà soát, kiểm tra đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, 

BHTNLĐBNN đầy đủ cho người lao động theo dữ liệu của Tổng cục Thuế; 
Hướng dẫn thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua đại lý thu; Hướng dẫn việc 
quyết toán kinh phí NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng năm 
2015; Đề nghị chuyển kinh phí truy đóng BHYT đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi.

- Tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Công văn 3045/BHXH-BT; Đôn 
đốc, rà soát phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Đôn đốc tiếp tục rà 
soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT; 

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị 
quyết 102/NQ-CP của Chính phủ; Báo cáo 01 năm triển khai công tác tuyên 
truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; Tổ chức thanh tra 
chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra đột 
xuất công tác thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT tại BHXH các huyện, thị xã, 
thành phố; kiểm tra việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn tại các 
đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Thẩm định để thanh toán theo chế độ BHYT đối với một số DVYT; 
Quyết toán chi phí KCB BHYT quý III năm 2019.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc chấp 
hành pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN và an toàn vệ sinh lao động tại 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng báo cáo thi 
hành Luật BHXH giai đoạn 2016-2019 và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 
BHTN trên địa bàn tỉnh; Góp ý dự thảo giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị 
tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT Bộ Luật Lao động và Luật 
Công đoàn trong CNVCLĐ năm 2019.

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt tuyên 
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2019.

- Tham gia cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính 
tỉnh Quảng Trị năm 2019"
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- Tham gia Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT khu vực Bắc miền 
Trung - Tây nguyên năm 2019; Đôn đốc thực hiện Cuộc thi “Viết về BHXH, 
BHYT”; Tổ chức các hoạt động giao lưu văn thể nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt 
Nam 20/10.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, 
UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, đoàn thể có 
liên quan để tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện 
Luật BHXH, BHYT và các văn bản chỉ đạo việc thực hiện chính sách pháp luật 
về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

II - NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2019
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác 

thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thu hồi nợ đọng. Tập 
trung đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng, trong đó chú trọng chỉ tiêu phát triển 
đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT học sinh sinh 
viên, BHYT Hộ gia đình. Tham mưu kịp thời với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 
phương, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức đoàn thể liên 
quan trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Chủ động 
báo cáo, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND về tình hình phát triển đối tượng, đặc biệt 
là BHXH tự nguyện.

2. Phối hợp chặt chẽ các Sở, Ban, Ngành liên quan tiến hành đối chiếu, rà 
soát, phân tích dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang 
quản lý để xác định chính xác số đơn vị, lao động thuộc đối tượng tham gia 
BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ, xác định rõ 
nguyên nhân, từ đó xây dựng kế hoạch khai thác phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Tăng cường công tác thanh tra chuyên 
ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, đề xuất xử lý nghiêm 
minh theo pháp luật những đơn vị cố tình vi phạm theo Nghị quyết 05/NQ-
HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

3. BHXH cấp huyện chủ động, phối hợp với Bưu điện huyện tham mưu 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, xã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển 
đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cấp huyện, cấp xã do Lãnh đạo 
UBND làm Trưởng ban, Lãnh đạo BHXH, Bưu điện, Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội (LĐTB&XH), Phòng Tài chính, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên 
đoàn lao động, ...) làm thành viên để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính 
trị vào cuộc trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

4. Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố triển khai Quy chế cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; 
Lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình; Tập trung khai thác và phân 
tích cơ sở dữ liệu thành viên HGĐ để phát triển đối tượng tham gia BHYT. Đôn 
đốc, chỉ đạo việc thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu trên phần mềm Quản lý 
nhân khẩu hộ gia đình tham gia BHXH, BHYT đảm bảo đúng tiến độ. 

5. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ các 
vướng mắc cho BHXH các huyện trong việc điều tra, khai thác đối tượng  tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và tổ chức hội nghị truyền thông 
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phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn 
BHXH cấp huyện phối hợp với Bưu điện huyện tăng cường tổ chức hội nghị 
tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời phối hợp 
với các đại lý Thu trên địa bàn, duy trì và tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động, thông báo đến người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ để đảm bảo 
người dân tham gia liên tục, không bị gián đoạn nhằm đảm bảo quyền lợi về 
BHXH, BHYT và ổn định phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tăng 
cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc 
cho BHXH các huyện trong việc điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và tổ chức hội nghị phát triển đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện.

6. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành chức năng tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; 
Tổ chức kiểm tra việc thực thi công vụ, kiểm tra công tác kế toán, quản lý tài 
chính; công tác quản lý chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; công tác 
xét duyệt, chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn; công tác quản lý, giao nhận Giấy 
chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH tại BHXH cấp huyện.

7. Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT 
điện tử; đôn đốc việc sử dụng, kết nối chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí 
KCB BHYT đến hệ thống Giám định BHYT, ứng dụng CNTT trong liên thông 
dữ liệu giữa cơ sở y tế và cơ quan BHXH. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện chính sách BHYT tại các cơ sở KCB; Tổ chức kiểm tra thường kỳ và 
đột xuất tại các cơ sở KCB nhằm chấn chỉnh, kiểm soát vấn đề gia tăng đột biến 
chi phí KCB. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ 
BHYT trên địa bàn. 

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, cho nhiều đối 
tượng, nhiều tổ chức hội, đoàn thể theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm 
đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo HGĐ 
và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Phối hợp với Bưu điện tỉnh 
tập trung tổ chức hội nghị tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện.

9. Đẩy mạnh phong trào thi đua của ngành BHXH năm 2019 với chủ đề: 
"Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng 
tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt 
Nam"; Hưởng ứng phong trào thi đua  thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH với 
chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải 
cách chính sách BHXH” gắn với phong trào thi đua sáng kiến cải tiến có hiệu 
quả trong công việc. Tiếp tục đôn đốc thực hiện phong trào thi đua chuyên đề 
“Nỗ lực phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 6 tháng cuối 
năm 2019”.

10. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động 
quản lý; Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao chất 
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lượng, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, lao động; Tăng 
cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong việc thực thi 
công vụ của CCVC, LĐ; Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi cản trở, gây 
khó khăn nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH nhằm 
nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ 
chức và doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT 
theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:  
- BHXH Việt Nam (b/c); PHÓ GIÁM ĐỐC                         
- Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hoá xã hội - HĐND tỉnh;
- Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;            Lê Quang Khoa  
- Sở Y tế;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; 
- Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Hồ Sỹ Nam
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