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I - CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND),
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của các Sở, Ban, Ngành
và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, BHXH tỉnh
đã nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu,
nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và đảm
bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
- 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, BHTN và các
văn bản chỉ đạo việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa
bàn tỉnh.
- Báo cáo UBND tỉnh và đề nghị chuyển kinh phí mua thẻ BHYT của các đối
tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển; Đề nghị chuyển kinh phí NSNN hỗ
trợ BHXH tự nguyện, Đề nghị chuyển kinh phí ngân sách Nhà nước đóng BHYT
cho đối tượng người tham gia kháng chiến; Tiến hành phân bổ kinh phí NSNN đóng
BHYT cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Phân bổ kinh phí truy đóng BHYT
trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016, 2017 và 2018. Hướng dẫn việc thực hiện truy thu
BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng;
Chấn chỉnh thu BHXH, BHYT qua đại lý Bưu điện.
- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thẩm
quyền tiếp nhận và giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện đối với hồ sơ giấy. Đề xuất phương
án nhân sự cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh. Phối hợp rà soát
quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức Hội nghị phát động phát động phong trào phát triển đối tượng tham
gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2019-2020; Hội nghị triển khai công tác phát
triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hoàn thiện dữ liệu dân số trên
phần mềm quản lý hộ gia đình tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Giao chỉ tiêu phát
triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT,
BHTN hàng tháng.
- 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; Tiếp
tục đôn đốc việc rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT; Đôn đốc
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việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH và tiếp tục việc đồng bộ dữ liệu, bàn giao
sổ BHXH cho người lao động quản lý theo đúng quy định, đúng tiến độ.
- Thành lập Tổ kiểm soát việc quản lý và cấp mã số BHXH; Xây dựng Kế
hoạch kiểm tra, rà soát việc cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách
nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2018. Phối hợp với Bưu điện tỉnh và
UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị về hoàn thiện dữ liệu hộ gia
đình (HGĐ) tham gia BHYT tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ
trưởng Bộ y tế về tăng cường phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT
và sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHYT 9 tháng đầu năm 2019;
Nghị quyết 05/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân
dân Tối cao. Đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của
Bộ trưởng Bộ Y tế; Công văn số 3328/BHXH-GĐB ngày 12/9/2019 của BHXH
Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Thông báo điều chỉnh giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm
2018 cho các cơ sở y tế; Thành lập Tổ rà soát số liệu KCB BHYT. Đôn đốc việc
tăng cường công tác giám định, nắm bắt tình hình thu dung người bệnh đến KCB
BHYT; Tiến hành thẩm định, ký kết hợp đồng KCB BHYT đối với các cơ sở y tế
đủ điều kiện theo quy định; Chấn chỉnh công tác kiểm tra bệnh nhân nội trú tại
các cơ sở KCB BHYT;
- Tổ chức Hội nghị triển khai ứng dụng CNTT trong giám định BHYT;
Hướng dẫn việc rà soát dữ liệu phục vụ quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2018.
Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm đăng ký tài khoản tra bảo hiểm thất
nghiệp cứu trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam. Tổ chức Hội nghị tập huấn cho
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký và cấp giấy
chứng nhận nghỉ hưởng BHXH. Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa
người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH; hướng dẫn cập nhật số điện thoại
nhận tin nhắn thương hiệu BHXH Việt Nam.
- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý đối tượng, chi trả chế độ BHXH hàng
tháng, bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống Bưu điện tại các địa phương; Chỉ đạo
việc tăng cường công tác quản lý, hạn chế tình trạng bội chi quỹ, chống lạm dụng,
trục lợi quỹ BHXH, bảo đảm an toàn quỹ BHXH ngắn hạn.
- Công khai số liệu dự toán và phân bổ dự toán năm 2019; Giao chỉ tiêu phấn
đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 cho các đơn vị; Giao dự toán thu
năm 2019 cho Đại lý thu Bưu điện;
II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Công tác thu, phát triển đối tượng và quản lý nợ đọng
1.1. Số người tham gia
Đến ngày 31/12/2019: tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN:
598.912 người, tăng 8.974 người (1,5%) so với năm 2018, đạt 100,74% so với kế
hoạch năm 2019 BHXH VN giao. Trong đó:
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- Số người tham gia BHXH: 57.994 người (Trong đó BHXH BB là 52.269
người tăng 1.986 người (3,95%) so với năm 2018, đạt 100,33% so với kế hoạch giao;
BHXH tự nguyện 5.725 người tăng 3.089 người (117%) so với năm 2018, đạt
110,95% so với kế hoạch giao), đạt 94% kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2019
(61.700 người), chiếm khoảng 19,15% lực lượng lao động trong độ tuổi (302.800),
đạt 101,3% kế hoạch BHXH VN giao năm 2019 (57.259 người)
- Tham gia BHTN 44.183 người, tăng 3.572 người (8,8%) so với năm 2018,
đạt 100,84% so với kế hoạch giao, đạt 86,2% kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2019
(51.250 người), chiếm khoảng 14,59% lực lượng lao động trong độ tuổi (302.800
người).
- Tham gia BHYT 593.187 người, tăng 5.885 người (1%) so với năm 2018,
đạt 100,65% so với kế hoạch, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 93,8% dân số (632.375
người); vượt 5,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số
1167/QĐ-TTg (88%).
1.2. Số thu
Đến 31/12/2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.401.300 triệu đồng,
tăng 122.168 triệu đồng (9,5%) so với năm 2018, đạt 105,9% so với kế hoạch
BHXH Việt Nam giao. Trong đó:
- Thu BHXH bắt buộc: 750.250 triệu đồng, tăng 72.289 triệu đồng (10,66%)
so với năm 2018, đạt 105,6% so với kế hoạch;
- Thu BHXH tự nguyện: 20.100 triệu đồng, tăng 12.680 triệu đồng (170,9%)
so với năm 2018, đạt 134,9% so với kế hoạch;
- Thu BHTN: 49.050 triệu đồng, tăng 5.344 triệu đồng (12,2%) so với năm
2018, đạt 107,2% so với kế hoạch.
- Thu BHYT: 581.900 triệu đồng, tăng 31.855 triệu đồng (5,8%) so với năm
2018, đạt 105,9% so với kế hoạch.
1.3. Nợ BHXH, BHYT
- Đến 31/12/2019, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là: 27.338 triệu đ
ồng, chiếm 2,06% so với Kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. (Nếu trừ phần Ngân
sách nhà nước chưa chuyển là 4.697 triệu đồng và nợ khó thu là 5.596 triệu đồng
thì số nợ là 17.045 triệu đồng, chiếm 1,29% so với Kế hoạch thu BHXH Việt Nam
giao (1.323.356 triệu đồng). Trong đó phần ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng
BHYT chưa chuyển là 4.697 triệu đồng, chiếm 77,99% tổng nợ BHYT).
2. Công tác giải quyết chế độ BHXH
- Năm 2019, BHXH tỉnh đã giải quyết cho 28.728 lượt người hưởng chế độ
BHXH với số tiền chi trả là 228.195 triệu đồng tăng 29.134 triệu đồng (15%) so
với năm 2018. Trong đó: số người hưởng BHXH hàng tháng: 4.182 người với số
tiền chi trả là 12.176 triệu đồng; hưởng trợ cấp 1 lần: 4.582 người với số tiền chi
trả là 120.275 triệu đồng; chế độ BHXH ngắn hạn: 19.964 lượt người, với số tiền
chi trả là 95.744 triệu đồng.
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- BHXH tỉnh hiện đang quản lý 24.432 đối tượng hưởng chế độ BHXH
thường xuyên với tổng số tiền chi trả bình quân hàng tháng là 94.577 triệu đồng.
Lũy kế từ đầu năm là 1.134.928 triệu đồng.
3. Công tác thực hiện chính sách BHYT
3.1. Về công tác ký hợp đồng KCB BHYT
Năm 2019, BHXH tỉnh tiến hành rà soát, thẩm định chặt chẽ các điều kiện
pháp lý và thực hiện ký kết hợp đồng KCB BHYT với 27 cơ sở khám chữa bệnh
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, có 07 cơ sở tuyến tỉnh, 20 cơ sở tuyến huyện.
Phân cấp cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng 08 Trung tâm Y tế
huyện với 138 Trạm Y tế xã. Số cơ sở KCB công lập là 20 đơn vị, ngoài công lập
là 07 đơn vị.
3.2. Tình hình giám định và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT
Năm 2019, toàn tỉnh có hơn 1.226 ngàn lượt người khám, chữa bệnh với chi
phí 479,8 tỷ đồng. Trong đó, nội trú trên 123 ngàn lượt với chi phí 313 tỷ đồng,
ngoại trú trên 1.103 ngàn lượt với chi phí 166,8 tỷ đồng. So với năm 2018, số lư
ợt khám, chữa bệnh tăng 24.604 lượt (2%), chi phí KCB tăng 32,4 tỷ đồng (7,2%).
Chi phí KCB toàn tỉnh năm 2019 ước bằng 94% dự toán được giao.
4. Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
4.1. Cấp sổ BHXH
- Số lao động được cấp sổ trong kỳ: 5.820; Tổng số lao động đã được cấp sổ
thời điểm cuối kỳ: 63.560/63.595 chiếm tỉ lệ: 99,94%.
- Thực hiện Kết luận của Đoàn Kiểm toán nội bộ BHXH Việt Nam, sau khi rà
soát, xác minh lại nguyên nhân cụ thể từng trường hợp một người có nhiều sổ
BHXH (809 trường hợp một người có nhiều sổ BHXH) và việc cấp trùng sổ BHXH
(134 số sổ BHXH cấp trùng cho 268 người). Đến nay, việc xử lý cơ bản đã hoàn
thành, đối với một số trường hợp vẫn còn vướng mắc sẽ tiếp tục rà soát, xác minh
trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
4.2. Cấp thẻ BHYT
- Số lượng thẻ BHYT tăng mới: 360.500; Đến 31/12/2019 đã tiến hành cấp
thẻ BHYT cho 100% đối tượng tham gia theo quy định.
4.3. Tình hình sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT
- Tổng số phôi sổ BHXH sử dụng năm 2019 là 9.472; trong đó số phôi sổ
BHXH in hỏng 210 chiếm tỷ lệ 2.21%.
- Tổng số phôi thẻ BHYT sử dụng năm 2019 là 210.450; trong đó số phôi
thẻ BHYT in hỏng 1.922 chiếm tỷ lệ 0,91%.
5. Công tác rà soát, xử lý dữ liệu trùng quá trình tham gia BHXH, BHYT
- Đã hoàn thiện rà soát và xử lý dữ liệu 3.444 trường hợp quá trình tham gia
BHXH của người lao động chưa được chốt sổ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chuyển
lên Trung ương theo đúng thời gian quy định.
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6. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư và tiếp công dân
6.1. Công tác thanh tra, kiểm tra
Trong năm 2019, BHXH tỉnh chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện
35 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 145 đơn vị (trong đó: 09 đơn vị nội bộ ngành;
15 Đại lý thu, đại diện chi trả BHXH, BHYT; 05 cơ sở khám chữa bệnh BHYT
và 116 đơn vị sử dụng lao động). Trong đó, nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung
vào các nội dung sau:
- Thực hiện TTCN về đóng BHXH, BHTN, BHYT, thanh tra liên ngành về
việc chấp hành pháp luật lao động BHXH, BHTN, BHYT và An toàn vệ sinh lao
động, kiểm tra việc đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ,
BNN và giải quyết, chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn tại các đơn vị SDLĐ.
- Kiểm tra liên ngành về công tác khám, chữa bệnh, quản lý, sử dụng quỹ
KCB BHYT và thanh quyết toán cho phí KCB BHYT; kiểm tra việc cấp, quản lý
và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại các cơ sở KCB BHYT.
- Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật, hướng dẫn của BHXH Việt
Nam về thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các Đại lý thu BHXH,
BHYT; kiểm tra công tác quản lý đối tượng, chi trả chế độ BHXH hàng tháng,
BHTN tại đại lý chi trả.
- Thực hiện kiểm tra đột xuất, kiểm tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ các
đơn vị nội bộ ngành; Kiểm tra đột xuất công tác quản lý, sử dụng và quyết toán
nguồn kinh phí chi BHXH, BHTN, BHYT của BHXH tỉnh Quảng Trị do BHXH
Việt Nam cấp; 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 chế độ BHXH
ngắn hạn; công tác quản lý giao nhận Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ
BHXH tại các đơn vị nội bộ ngành.
* Kết quả thanh tra, kiểm tra:
- Xử lý thu hồi, nộp quỹ BHXH, BHTN, BHYT số tiền nợ đọng BHXH,
BHTN, BHYT tại 55 đơn vị SDLĐ, với số tiền trên 7,4 tỷ đồng/8,4 tỷ đồng (đạt
88% so với tổng số tiền nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT);
- Xử lý truy thu BHXH, BHTN, BHYT đối với 247 người lao động tại 55
đơn vị SDLĐ, với tổng số tiền đã truy đóng BHXH, BHTN, BHYT và tiền lãi
phát sinh do chậm đóng trên: 1,3 tỷ đồng.
- Yêu cầu 07 đơn vị SDLĐ điều chỉnh giảm đóng BHXH, BHYT đối với 10
lao động đã nghỉ việc không hưởng lương tại đơn vị với số tiền trên 38 triệu đồng;
- Yêu cầu 09 đơn vị SDLĐ điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, BHYT,
BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với 52 người lao động với tổng số tiền điều chỉnh
tăng và tiền lãi chậm đóng trên 72 triệu đồng;
- Xử phạt vi phạm hành chính về nợ đọng tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT,
BHTNLĐ, BNN đối với 01 đơn vị SDLĐ với tổng số tiền xử phạt trên 15 triệu đồng;
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- Xử lý thu hồi, nộp quỹ BHXH, BHYT tại các đơn vị được kiểm tra do chi
sai quy định với tổng số tiền trên 344 triệu đồng.
BHXH tỉnh đã yêu cầu các đơn vị nội bộ ngành nghiêm túc chấp hành đúng
quy định của Bộ Tài chính và quy định của BHXH Việt Nam về công tác kế toán,
quản lý tài chính; kịp thời bổ sung một số chứng từ còn thiếu trong hồ sơ thanh
toán, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, sai sót được phát hiện qua kiểm tra; Thu
hồi, nộp nguồn kinh phí chi Quản lý BHXH, BHTN, BHYT của BHXH tỉnh do chi
không đúng chế độ quy định; chuyển trả về BHXH tỉnh khoản công nợ khó xử lý
kịp thời khắc phục một số sai sót trong công tác quản lý và thực thi công vụ nhiệm
vụ theo đúng quy định của pháp luật, của BHXH Việt Nam.
6.2. Về công tác giải quyết đơn thư và tiếp công dân
Năm 2019, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 22 đơn thư (gồm: 03 đơn
khiếu nại, 01 đơn tố cáo đối tượng, 18 đơn kiến nghị, phản ánh) và phát sinh 01
vụ việc công dân khởi kiện BHXH tỉnh tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. BHXH
tỉnh Quảng Trị đã tiếp công dân 53 lượt/57 người/53 vụ việc, nội dung chủ yếu
hỏi về thủ tục, hồ sơ và các chế độ, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT...
BHXH tỉnh thường xuyên chỉ đạo BHXH huyện 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.
7. Công tác Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC)
7.1. Công tác Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC
- Tồn kỳ trước chuyển sang: 18.853 hồ sơ
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ: 779.642 hồ sơ, trong đó:
+ Nhận qua dịch vụ Bưu điện: 177.646 hồ sơ
+ Nhận trực tiếp tại Bộ phận TNHS & và TKQTTHC: 50.641 hồ sơ
+ Nhận qua giao dịch điện tử: 551.355 hồ sơ
- Tổng số hồ sơ đã trả: 762.508 trong đó:
+ Trả qua dịch vụ Bưu điện: 406.459 hồ sơ
+ Trả trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQTTHC: 21.398 hồ sơ
+ Hồ sơ không có phát sinh trả: 334.651 hồ sơ
7.2. Công tác lưu trữ
Năm 2019, thực hiện tiếp nhận tiếp nhận và chỉnh lý 5.060 hồ sơ nghiệp vụ
BHXH của năm 2018 đưa vào lưu trữ; Thực hiện rút 537 hồ sơ cho các Phòng
nghiệp vụ liên quan giải quyết chế độ, bỏ phiếu điều chỉnh nhân thân 495 hồ sơ.
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Sao y 78 hồ sơ cho đối tượng đối chiếu hồ sơ thu, nhận 697 hồ sơ hưởng BHXH
đưa vào lưu trữ.
8. Công tác Kế hoạch tài chính
- Công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi được theo dõi, quản lý chặt chẽ, không
xảy ra mất mát, số dư tiền mặt vào ngày cuối tuần, ngày lễ, tết đảm bảo theo quy
định, công tác chuyển tiền thu BHXH tại các Ngân hàng đảm bảo theo Thỏa thuận
liên ngành.
- Việc thực hiện dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN: BHXH các
huyện đã bám sát các nội dung chi, hạch toán, quyết toán theo đúng chế độ, định
mức quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Ngành; việc sử dụng các nguồn kinh
phí đảm bảo theo dự toán được giao đầu năm.
- Thực hiện cấp ứng kinh phí chi trả chế độ BHXH, BHTN theo quy định để
chi trả đến tận tay người hưởng, không để xảy ra mất mát trong quá trình chi trả,
chi trả đúng ngày theo lịch chi trả hàng tháng đã thông báo cho đối tượng, hồ sơ
thủ tục đầy đủ đúng quy định.
- Việc cấp ứng kinh phí KCB BHYT cho các đơn vị KCB kịp thời theo kế
hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam.
- Công tác mua sắm, quản lý tài sản: BHXH các huyện và Văn phòng BHXH
tỉnh thực hiện đã mở đầy đủ sổ sách theo dõi tài sản tại nơi sử dụng và thực hiện
nhập tài sản vào phần mềm quản lý, theo dõi tài sản của Bộ Tài chính.
- Hoàn thành công tác thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 cho
BHXH các huyện; lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 gửi BHXH Việt
Nam theo đúng tiến độ, thống nhất số liệu thẩm định quyết toán tài chính năm
2018 với BHXH Việt Nam. Thực hiện phân bổ dự toán thu - chi năm 2019 cho
BHXH các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định.
- Đến ngày 31/12/2019, tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN là 1.963.583 triệu
đồng, tăng 232.396 triệu đồng (13,42%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 100,91%
so với Kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó:
- Chi BHXH từ nguồn NSNN: 331.133 triệu đồng, tăng 2.243 triệu đồng
(0,68%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 96,59% so với Kế hoạch.
- Chi từ nguồn quỹ BHXH: 1.114.108 triệu đồng, tăng 197.059 triệu đồng
(21,49%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 105,84% so với Kế hoạch.
- Chi từ nguồn quỹ BHTN: 38.473 triệu đ ồng, t ă ng 7.140 triệu đ ồng
(22,79%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 95,32% so với Kế hoạch.
- Chi BHYT: 479.869 triệu đồng, tăng 25.953 triệu đồng (5,72%) so với cùng
kỳ năm 2018, đạt 94,07% so với Kế hoạch.
9. Công tác lập danh sách tăng giảm đối tượng tham gia BHYT và cập
nhật tăng giảm dữ liệu hộ gia đình
- Thực hiện Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt
Nam; Công văn số 4779/UBND-VX ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc hoàn
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thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình (HGĐ) tham gia BHYT và lập danh sách tăng,
giảm đối tượng tham gia BHYT; Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019
của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế quản lý cấp mã
số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND
ban hành các văn chỉ đạo, chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh và UBND các
huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là huyện) tổ chức Hội nghị về hoàn thiện dữ liệu
HGĐ tham gia BHYT tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.
- Kết quả:
+ Tổng số HGĐ có biến động: 17.172 hộ
+ Tổng số thành viên biến động: 25.773 người
+ Tổng số thành viên tăng: 15.232 người (trong đó: tăng sinh 8.676 người,
tăng khẩu 6.556 người, cấp mới mã số BHXH 9.454 người).
+ Tổng số thành viên giảm: 10.541 người (trong đó: giảm chết 2.700 người,
giảm khẩu 7.615 người, giảm khác 226 người).
10. Công tác cải cách hành chính
Công tác CCHC luôn được BHXH tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm. Điều này đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi làm các thủ
tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tích cực triển
khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh
nghiệp nhỏ, đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.
- BHXH tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt
động quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị, thường xuyên nâng cấp các phần mềm
quản lý nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới.
BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong giải
quyết các chế độ BHXH ngắn hạn cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị. Trên cơ sở đó, công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn
cho các đơn vị sử dụng lao động được thực hiện nhanh chóng, chính xác, kịp thời và
thuận tiện hơn.
- Chú trọng việc triển khai ứng dụng CNTT trong công tác giám định BHYT
với mục tiêu đẩy mạnh tin học hóa trong công tác khám chữa bệnh (KCB), giám
định BHYT và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT. Yêu cầu các cơ sở KCB
BHYT nghiêm túc thực hiện việc chuyển dữ liệu KCB BHYT kịp thời đến cổng
tiếp nhận dữ liệu KCB BHYT để kiểm soát vấn đề thông tuyến, đồng thời chuyển
dữ liệu KCB BHYT đề nghị thanh toán đến cổng giám định của cơ quan BHXH
kịp thời, đúng thời gian quy định, đúng chuẩn dữ liệu đầu ra theo Quyết định số
4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn bổ sung
của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam.
- Duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận “Một cửa” tại BHXH tỉnh và
BHXH các huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Vận hành có hiệu quả phần
mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, chuyên
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nghiệp trong công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Thực hiện tiếp
nhận và trả kết quả TTHC tại đơn vị sử dụng lao động thông qua dịch vụ Bưu điện
đạt tỷ lệ 100%. Thường xuyên rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về
hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) còn bất cập,
chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn, trở ngại cho tổ chức, cá nhân; Niêm yết
công khai thủ tục hành chính tại trụ sở BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã,
thành phố và trên trang thông tin điện tử theo đúng quy định của Ngành.
- Hiện nay, toàn bộ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành BHXH đã
được triển khai theo kiến trúc Chính phủ điện tử. Ngành BHXH đã có nhiều nỗ
lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng CNTT trong
quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành với mục tiêu phục vụ doanh nghiệp,
người lao động và nhân dân ngày một tốt hơn. Các hoạt động ứng dụng CNTT
của Ngành đã đáp ứng yêu cầu của các Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia; Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan,
BHXH; Nghị quyết số 36a/NQ-CP năm 2015 về Chính phủ điện tử.
Công tác CCHC được chú trọng triển khai đồng bộ, các TTHC được đơn giản
hóa, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý đã được áp dụng rộng rãi tạo điều
kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và người dân trên địa bàn về
BHXH, BHYT đã được nâng cao.
11. Công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN
- Phối hợp Sở LĐ-TB&XH tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành
động, Chỉ thị về thực hiện các chính sách BHXH, BHTN. Thực hiện việc ký Cam
kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và Giám đốc BHXH tỉnh với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy năm 2019. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định, Kế hoạch văn
bản chỉ đạo tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2019-2020; Xây
dựng Kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN,
BHTNLĐ-BNN tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn việc rà soát,
khai thác, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức quán triệt toàn văn Nghị
quyết số 28-NQ/TW đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC,
LĐ) thuộc hệ thống BHXH tỉnh Quảng Trị; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin tình hình thực hiện chính
sách BHXH, BHYT và phát động Cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT".
- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết
định giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2019 và thông báo nguồn kinh
phí KCB BHYT năm 2019 cho BHXH các huyện và các cơ sở KCB BHYT trên
địa bàn tỉnh.
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- Phối hợp Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện
chính sách BHYT năm 2018;
- Phối hợp với Cục Thuế, Sở LĐ-TB&XH và Bưu điện tỉnh cử thành viên
tham gia Tổ công tác rà soát, điều tra, khai thác, phát triển đối tượng tham gia
BHXH, BHYT, BHTN.
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị đánh giá
tình hình thực hiện BHYT HSSV của các trường trên địa bàn huyện, thị xã, thành
phố và đôn đốc việc triển khai phát triển đối tượng BHYT học sinh, sinh viên năm
học 2018-2019; Hướng dẫn triển khai BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài;
Thống nhất quy trình thanh quyết toán nguồn NSNN đóng BHYT cho đối tượng
người từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị
định số 146/2018/NĐ-CP.
- Phối hợp với Công an, Sở Y tế, Liên đoàn lao động, Cục Thuế tỉnh triển
khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2019; Tổ chức thanh tra chuyên
ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT đột xuất đối với các đơn vị SDLĐ có nợ đọng
tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT. Tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất về
đóng BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị SDLĐ có đề nghị truy thu cộng nối
thời gian từ 6 tháng trở lên; 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.
- Phối hợp với Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
Hội nghị về hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình (HGĐ) tham gia BHYT tại các địa
phương trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn rà soát, xử lý dữ liệu trùng tham
gia BHXH, BHYT. Xây dựng Kế hoạch khảo sát Điểm thu Đại lý Bưu điện.
- Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh tổng kết công tác phối hợp công tác tuyên truyền năm và 2018 xây dựng Kế
hoạch tổ chức các hoạt tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH,
BHYT năm 2019.
- Phối hợp LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp về chính
sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, pháp luật lao động và Công đoàn, 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;
Tuyên truyền mục tiêu, tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW đến với 200 đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị Đối thoại chính sách BHXH, BHYT,
BHTN do BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại
Quảng Trị;
- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh và các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức việc
giám sát công tác quản lý nhà nước về lao động, BHXH, an toàn, vệ sinh lao động
và hoạt động công đoàn của UBND cấp huyện.
- Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH lồng ghép tuyên truyền nội dung Nghị quyết
số 28-NQ/TW và đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị,
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doanh nghiệp trên địa bàn tại Hội nghị Đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH,
BHYT, BHTN do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tại tỉnh Quảng Trị;
- Phối hợp với Ban Xã hội - Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt
Nam và Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách đối thoại
BHXH, BHYT cấp huyện và cấp cơ sở năm 2019 thu hút gần 500 hội viên nông dân
trên địa bàn tham dự. Qua Hội nghị, đã có gần 50 hội viên nông dân đăng ký tham
gia BHXH tự nguyện và được in, trao sổ BHXH trực tiếp tại Hội nghị.
- Phối hợp với Vụ BHXH, Cục việc làm Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, BHTN với doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 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 và tham
gia lễ ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Xây dựng Kế hoạch
giám sát thực hiện chương trình truyền thông đối với Bưu điện tỉnh.
- 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; 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.
- Phối hợp với Vụ Hợp tác đối ngoại BHXH Việt Nam và Ban Chỉ đạo công
tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về
thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2019.
- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam và Vụ Pháp chế
tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông năm
2019 và kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế tại BHXH tỉnh và BHXH các
huyện, thị xã, thành phố.
- Phối hợp với Đoàn làm việc BHXH Việt Nam kiểm tra, đôn đốc công tác
thu, cấp sổ, thẻ, cấp mã số BHXH và rà soát dữ liệu năm 2019; Xây dựng kế hoạch
thanh tra, kiểm tra năm 2020;
12. Công tác khác
- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và Hội nghị CCVC, LĐ năm 2019;
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019; Xây dựng KH tổ chức thực
hiện Phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Quảng
Trị thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.
- Tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019 của các khối trên địa bàn tỉnh;
Hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2019. Sơ kết phong trào thi đua "Chung tay vì
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2019-2020.
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,
viên chức và lực lượng vũ trang ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
ngày 14/12/2004 của Chính phủ; đề xuất phương án xây dựng bảng lương theo vị
trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành BHXH.
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- Tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ, nhiệm vụ tại BHXH cấp
huyện. Khảo sát, đánh giá công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tại BHXH cấp huyện
chuẩn bị cho việc sáp nhập.
- Sửa đổi phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh.
Tiến hành luân chuyển và kiện toàn đội ngũ viên chức quản lý tại các Phòng nghiệp
vụ và BHXH cấp huyện; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong
02 năm 2019-2020;
- Cử công chức học Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, kỹ
năng quản lý tài chính, các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN, các lớp Cao cấp, Trung
cấp Lý luận Chính trị - Hành chính; Cử viên chức tham gia thi nâng ngạch, thăng
hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính, từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên.
- Thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu, thực hiện việc tiêu hủy tài liệu
theo đúng quy định. Hướng dẫn chuyển phát Thông báo lịch làm việc tại đơn vị
qua Bưu điện; Hướng dẫn bàn giao, lưu trữ chứng từ, danh sách chi trả lương hưu,
trợ cấp BHXH, TCTN tại cơ quan Bưu điện. Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”. Cử cán bộ tham gia tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh.
- Tiếp tục triển khai rà soát, giám định theo chuyên đề; Kiểm tra, xác minh
thông tin ghi nhận tình trạng tử vong, kiểm tra bệnh nhân đã tử vong nhưng vẫn
đi KCB BHYT. Thông báo Danh sách các cơ sở KCB BHYT đăng ký ban đầu
năm 2020; Thẩm định cơ sở KCB BHYT mới đăng ký KCB BHYT để ký kết hợp
đồng; Cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định đấu thầu thuốc, vật tư hóa chất
sinh phẩm.
- Góp ý dự thảo giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm
thất nghiệp (BHTN). Tham gia vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
- Xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2019; Xây dựng Kế hoạch
thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019; Ban hành Kế hoạch kiểm soát
thủ tục hành chính năm 2019; Xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật năm 2019; Xây dựng Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2019.
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;
- Ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra liên ngành
và kiểm tra năm 2019. Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; Tổ chức
thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT; Tiến hành 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; Thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất công tác
quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí chi BHXH, BHTN, BHYT của
BHXH tỉnh Quảng Trị do BHXH Việt Nam cấp.
- Thành lập tổ mua sắm tài sản năm 2019; Thành lập Tổ thẩm định, đánh giá
sáng kiến của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2019; Kiện toàn Hội đồng
Khoa học BHXH tỉnh;
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- Tổ chức đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, đề nghị Hội đồng thi đua khen
thưởng các cấp xét tặng Huân chương lao động hạng nhất cho BHXH tỉnh nhân
kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngành.
- Tham gia Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT khu vực Bắc miền Trung
- Tây nguyên năm 2019; Triển khai thực hiện Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” và
cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2019"
- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật
chất cho cán bộ, viên chức. Xây dựng 02 nhà tình nghĩa cho gia đình thuộc đối
tuợng chính sách với tổng trị giá 140 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi,
tặng quà cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và
triển khai nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác.
III - TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA
BCH TRUNG ƯƠNG VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BHXH
1. Công tác tham mưu
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ
bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH
(sau đây gọi chung là Nghị quyết số 28-NQ/TW), BHXH tỉnh Quảng Trị đã phối
hợp chặt chẽ cùng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể liên quan tham mưu cho Tỉnh
ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị ban hành các văn bản chỉ đạo tổ
chức thực hiện. Cụ thể:
- Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU, ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy
Quảng Trị về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.
- Công văn 1774-CV/TU ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.
- Kế hoạch số 606/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị
triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất
nghiệp (BHTN) theo Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU, ngày
12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị, giai đoạn 2019-2020;
- Công văn số 609/UBND-VX ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về
việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Công văn số 3420/UBND-VX, ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc
tăng cường chính sách BHYT học sinh sinh viên năm học 2019 - 2020.
- Quyết định số 2476/QĐ-UBND, ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH,
BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quyết định số 3198/QĐ-UBND, ngày
25/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của
BCĐ phát triển đối tượng gia BHXH, BHTN;
2. Công tác tuyên truyền
2.1. Công tác phối hợp với các Sở, Ban, Ngành
- Trên cơ sở mục tiêu, tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, BHXH tỉnh đã
phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các Sở, Ban, Ngành liên
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quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động và
Kế hoạch triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đã chú trọng phối hợp đẩy mạnh
tuyên truyền, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
- Tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với các Phòng, Ban
liên quan tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành Chương trình, Kế
hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU, ngày
12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị và Kế hoạch số 606/KH-UBND ngày
18/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.
2.2. Công tác phối hợp với Báo, Đài địa phương
- BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh Truyền hình (PTTH) Quảng Trị tuyên truyền mục tiêu, tinh thần Nghị quyết số
28-NQ/TW sâu rộng tại địa phương, đăng tải bài viết tuyên truyền công tác triển
khai thực hiện Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 của
Tỉnh ủy Quảng Trị và Kế hoạch số 606/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND
tỉnh Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.
- Năm 2019, BHXH tỉnh tiếp tục duy trì phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền
hình (PTTH) Quảng Trị thực hiện chuyên mục “An sinh xã hội”. Phối hợp đăng
tải trên Báo Quảng Trị các bài viết trên chuyên chuyên trang “Thực hiện chính
sách BHXH, BHYT” như phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN
cho người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân; Những điểm mới về chính
sách BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ năm 2019; Giải pháp nâng cao tỷ lệ
HSSV tham gia BHYT; Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN...
- BHXH tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cập nhật các tin, bài viết tuyên truyền mục
tiêu, tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực
hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn tỉnh của cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương; Đưa tin các hoạt động của BHXH tỉnh Quảng Trị về tuyên truyền, phổ
biến Nghị quyết số 28-NQ/TW. Giải đáp kịp thời những vướng mắc của bạn đọc
hỏi về quy trình, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
2.3. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16/8/2018 của
Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam; Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU
ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Kế hoạch số
606/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện Nghị quyết
125/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018; BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng
Kế hoạch số 1110/KH-BHXH ngày 14/9/2018 triển khai Chương trình hành động
của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam và kế hoạch của UBND tỉnh;
Tham mưu UBND tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia
BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Xây dựng Kế hoạch số 47/KHBHXH ngày 08/01/2019 của BHXH tỉnh Quảng Trị hưởng ứng Phong trào thi đua
thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2030 của BHXH Việt Nam.
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- Phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT,
BHTN. Phát động thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 6 tháng cuối
năm 2019. Đôn đốc việc tăng cường tổ chức hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện.
- Trên cơ sở Kế hoạch số 202/KH-BHXH ngày 28/2/2018 của BHXH tỉnh về
phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN năm 2018. BHXH tỉnh đã thành lập
Tổ công tác tại các Phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và BHXH các huyện để tiến hành
làm việc với các đơn vị SDLĐ chưa đóng BHXH hoặc đóng không đầy đủ rà soát,
đôn đốc lập biên bản xác định đối tượng đóng và mức đóng BHXH cho người lao
động. Đông thời phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức các buổi Hội nghị tuyên truyền,
vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
- Năm 2019, cơ quan BHXH và Bưu điện đã phối hợp tổ chức 196 cuộc hội
nghị với tổng số người tham dự: 9.548 người. Số người tham gia BHXH tự nguyện
tăng mới qua các hội nghị là 3.750 người.
- BHXH tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và các tổ
chức, đoàn thể có liên quan, các cơ quan báo, đài Trung ương và và địa phương
trên địa bàn tỉnh để tổ chức các buổi Tọa đàm, Đối thoại, các Hội nghị tuyên
truyền, vận động và thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra... nhằm nâng cao nhận
thức của chủ sử dụng và người lao động cũng như người dân về các chế độ, chính
sách cũng như các quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an
sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
IV - CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
1. Công tác thực hiện Quy chế dân chủ
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ
(QCDC) trong cơ quan là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm phát huy quyền làm
chủ của mỗi CCVC, LĐ, qua đó huy động những sáng kiến, kiến nghị góp phần
xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh, BHXH tỉnh đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị
cán bộ, CCVC, LĐ thuộc BHXH tỉnh. Duy trì quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo
thực hiện QCDC cơ sở và quy chế trong hoạt động của cơ quan, quy chế phối hợp
giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng. Thực hiện tốt chế độ báo
cáo về kết quả thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan theo đúng quy định.
- Thông qua đó, nhận thức về chủ trương và ý thức trách nhiệm của CCVC,
LĐ được nâng cao, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung xây dựng
hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy trình phối hợp thực hiện nghiệp vụ chuyên
môn, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục
hành chính theo cơ chế “một cửa” của đơn vị.
- Công tác thực hiện QCDC luôn được lãnh đạo BHXH tỉnh thường xuyên
quan tâm, chỉ đạo. Việc thực hiện QCDC luôn gắn liền với việc thực hiện nhiệm
vụ chính trị, lồng ghép với việc tuyên truyền, triển khai, quán triệt Chỉ thị, Nghị
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, với việc phổ biến các văn
bản pháp luật. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên đã được cụ thể hóa vào việc xây dựng
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các chương trình, biện pháp công tác để thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Đảng bộ BHXH tỉnh đã thành lập BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở để hướng dẫn,
đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện QCDC tại các chi bộ, đơn vị trực thuộc
sự quản lý, lãnh đạo của Đảng ủy BHXH tỉnh.
- Tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, hội nghị sơ kết, tổng kết
và họp giao ban mở rộng (cán bộ chủ chốt) của cơ quan, BHXH tỉnh tiến hành
kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong kỳ, nắm bắt tiến
độ và kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai
thực hiện nhiệm vụ, đồng thời quán triệt, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm
trong thời gian tới, kết hợp phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách,
Nghị quyết của Trung ương, chính quyền địa phương và quy chế thực hiện dân
chủ đến từng CCVCLĐ trong cơ quan, giúp họ lĩnh hội và nắm bắt được những
thông tin, nội dung cần thiết để vận dụng và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ
của mình trong khi thi hành công vụ.
- BHXH tỉnh luôn thực hiện QCDC trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản
lý, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, nâng lương thường xuyên, nâng
lương trước thời hạn trên cơ sở tổng biên chế đã được giao đối với CCVCLĐ
trong đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, chấm điểm, xếp
loại thi đua để xét thưởng, chi thu nhập bổ sung đối với công chức, viên chức và
đơn vị thuộc BHXH tỉnh. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế của
BHXH tỉnh đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ theo quy định.
2. Phát triển đồng bộ đội ngũ nhân lực của BHXH tỉnh với chất lượng
ngày càng cao, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp
ứng yêu cầu thực tiễn và chiến lược phát triển ngành BHXH
- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt
chẽ với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh
trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, công tác tổ chức cán bộ của
BHXH tỉnh tại địa phương theo quy định. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục, thời
gian giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế
hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc của Ngành, BHXH tỉnh Quảng Trị.
- Thường xuyên rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các
Phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện. Trên cơ sở đó, bố trí, sắp xếp lại cán bộ có
trình độ chuyên môn phù hợp với công việc, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đã
được phân công. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và duy trì có hiệu quả hoạt động
của các tổ nghiệp vụ để hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, chất
lượng tổt, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kế tiếp vừng vàng; bố trí, phân
công nhiệm vụ theo vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của
viên chức và người lao động.
- Phát hiện, tuyển chọn, có kế hoạch thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng
cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động đảm bảo có năng
lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
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- Nâng cao chất 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.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi
đua để xét thưởng, chi thu nhập bổ sung đối với công chức, viên chức và đơn vị
thuộc BHXH tỉnh theo Quyết định số 425/QĐ-BHXH, Quyết định số 438/QĐBHXH ngày 01/12/2017 sửa đổi Quy định về chấm điểm thi đua đối với tập thể,
cá nhân thuộc BHXH tỉnh Quảng Trị.
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi của công chức,
viên chức, lao động trong đơn vị.
3. Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị luôn coi trọng công tác phòng,
chống tham nhũng (PCTN) là một trong những công tác trọng tâm, được thực hiện
thường xuyên, liên tục nhằm làm cho nội bộ cơ quan luôn trong sạch, vững mạnh
toàn diện.
Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của
BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN, BHXH tỉnh đã tổ chức
triển khai, quán triệt đến từng công chức, viên chức, người lao động; trong đó,
nhấn mạnh những điểm có tính chất quan trọng, những việc cần phải thực hiện
thường xuyên, những việc dễ dẫn đến tiêu cực, tham nhũng và cách phòng ngừa
có hiệu quả cao để công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) nắm bắt và thực
hiện, nhất là đối với cán bộ chủ chốt để triển khai lại cho nhân viên cấp dưới.
BHXH tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối
sống trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4
khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao nhận thức
của đảng viên, CCVCLĐ trong toàn cơ quan.
Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong việc kiểm tra, giám
sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tố giác, chấn chỉnh một cách nghiêm túc những
hành vi, biểu hiện tham nhũng. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động
của cơ quan, đơn vị đến toàn thể CCVCLĐ trong cơ quan. Công tác lập, thẩm
định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản theo đúng định mức, tiêu chuẩn trang
thiết bị thực sự cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi
mới công nghệ.
Tuân thủ các quy định về kế hoạch, đề án bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công
tác đã được phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, nâng cao trách nhiệm
của mỗi cá nhân trong cơ quan. Công khai kết quả nâng bậc lương trước hạn, nâng
lương thường xuyên... và kết quả xét duyệt đánh giá, xếp loại, thi đua, khen
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thưởng. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo
quy định.
Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đặc
biệt là Ban Thanh tra nhân dân trong việc tham gia, giám sát các hoạt động quản
lý nhà nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng
phúc lợi và các nguồn kinh phí khác đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.
V - BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo việc thực hiện
chính sách BHXH, BHYT nói riêng và hệ thống an sinh xã hội nói chung trên địa
bàn tỉnh thì ngoài sự nỗ lực của cơ quan BHXH cần có sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị, cụ thể:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền
các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, Nghị quyết
số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung
ương về cải cách chính sách BHXH; Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ
ngày 16/8/2018 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam và Chương trình hành
động số 138-CTHĐ/TU, ngày 12/11/2018 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW
về cải cách chính sách BHXH; Kế hoạch số 606/KH-UBND ngày 18/02/2019
triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN. Thực
tế, nhiều nơi cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chẽ trong
triển khai thực hiện, có kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát,
sơ kết, tổng kết thì hoạt động BHXH, BHYT nơi đó đạt hiệu quả cao.
Hai là, các Cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cần đề cao hơn nữa trách
nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật,
chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, phát huy vai trò tuyên truyền, giám sát của
tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia BHXH,
BHYT và phát hiện những hạn chế, yếu kém, sai phạm, kịp thời khắc phục, rút
kinh nghiệm, đồng thời biểu dương, nhân rộng những nhân tố tích cực trong cộng
đồng. Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán
bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về công tác BHXH, BHYT để bản thân
họ tự quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình theo quy định
của pháp luật.
Ba là, phát triển hệ thống BHXH, BHYT đồng bộ với phát triển các dịch vụ
xã hội khác, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế
độ BHXH, BHYT.
Bốn là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đối mới tác
phong, lề lối làm việc và phong cách phục vụ đối tượng; 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.
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Năm là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện có hiệu quả cải cách
hành chính, tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng hệ
thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả cao nhằm tạo thuận lợi
cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ
BHXH, BHYT, BHTN.
Sáu là, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ quan, triển khai thực hiện có
hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện nghiêm túc các chế độ,
chi tiêu theo quy định hiện hành của nhà nước.
VI - ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2019, BHXH tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT,
BHTN được giao; Giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT,
BHTN cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ. Sử dụng an toàn và bảo đảm
cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; Quản lý có hiệu quả, bảo đảm cân đối quỹ
khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện tốt dự toán chi KCB BHYT được giao năm
2019. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT,
BHTN; phòng, chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện
tốt việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Ứng dụng
CNTT trong mọi hoạt động quản lý, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hoàn thiện dịch
vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ
người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
VII - NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2020
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. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối
tượng tham gia BHXH, BHTN trong chỉ tiêu phát triển KT-XH hằng năm theo Quyết
định 357/QĐ-BHXH ngày 02/4/2019 của BHXH Việt nam và Kế hoạch 606/QĐUBND của UBND tỉnh; Chủ động phối hợp các cơ quan, ban ngành chức năng lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.
3. 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,
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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.
4. Chủ động tham mưu xây dựng các Kế hoạch, Chương trình, phát huy vai
trò của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN các cấp
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc phát triển đối
tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
5. 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.
6. 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 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.
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, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt
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Nam, 25 năm thành lập BHXH tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục 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.
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 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);
- 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;
- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; 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;
- Lưu: VT, VP.
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