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

Số:        /BC-BHXH

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

Quảng Trị, ngày       tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết tình hình thực hiện Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, Luật Việc làm

Thực hiện Công văn số 60/BHXH-CSXH, ngày 07/01/2020 của Bảo hiểm 
xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tổng kết tình hình thực hiện Luật BHXH, BHXH 
tỉnh Quảng Trị báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật BHXH từ 2016 
đến 2019, Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về bảo hiểm tai nạn lao động 
(TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) từ tháng 7/2016 đến 2019, Luật Việc làm về 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 2015 đến 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Quảng Trị là tỉnh thuộc khu vực duyên hải miền Trung. Toàn tỉnh có 8 huyện, 
01 thị xã, 01 thành phố; 125 xã, phường, thị trấn. Dân số năm 2019 là 632.375 
người; trong đó: nam 313.493 người, chiếm 49,6%; nữ 318.882 người, chiếm 
50,6%; thành thị 195.451 người, chiếm 30,9%, nông thôn 436.924 người, chiếm 
69,1%. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước đến nay là 349.000 người. Đội 
ngũ lao động được đào tạo, có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh còn hạn chế, phần lớn 
là lao động không có chuyên môn kỹ thuật chiếm 74%. Đại đa số lao động trên địa 
bàn tỉnh làm việc trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 55%;

Tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp tại 
tỉnh Quảng Trị chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nên gặp nhiều rủi ro trong 
cạnh tranh; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; môi trường biển tuy đã phục hồi 
nhưng ảnh hưởng vẫn còn nặng nề; thu ngân sách, thu hút đầu tư còn nhiều khó 
khăn; nhưng các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện quyết liệt, 
đồng bộ các giải pháp, chính sách, huy động các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế phát 
triển; các chính sách an sinh xã hội được chú trọng. 

Với nhận thức chính sách BHXH là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, 
được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm chỉ đạo. Luật BHXH 2014 sau khi ban 
hành đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trên toàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo với mục 
tiêu thực hiện có hiệu quả chính sách, chế độ BHXH; tăng nhanh diện bao phủ 
đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; sử dụng an toàn và đảm bảo 
cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên 
nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế. 
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II. VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

A. Kết quả, ưu điểm

- Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, 
thể hiện bằng Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; 
Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và nhiều văn bản chỉ đạo 
của Trung ương, Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), 
BHXH Việt Nam... việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên 
địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể, hàng năm BHXH tỉnh đã hoàn 
thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nhận thức của đơn vị sử dụng lao động, người lao 
động ngày càng nâng cao, ý thức chấp hành pháp luật BHXH của đơn vị sử dụng 
lao động chuyển biến tích cực; người dân hiểu được trách nhiệm và quyền lợi khi 
tham gia BHXH, BHYT, BHTN, là một yếu tố quan trọng để triển khai thực hiện 
chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

- Luật BHXH 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đã bổ sung những chế 
độ, quy định mới theo hướng có lợi cho người lao động đồng thời khắc phục 
những hạn chế, bất cập còn tồn tại của Luật Bảo hiểm xã hội 2006, góp phần hoàn 
thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả thực thi chế độ, chính sách bảo hiểm xã 
hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Đến nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện Luật 
BHXH được xây dựng, ban hành đã cơ bản đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, 
tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện pháp luật về BHXH và đáp ứng 
các yêu cầu đặt ra. Hệ thống các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành BHXH 
được ban hành đầy đủ và thường xuyên được sửa đổi, hoàn thiện đáp ứng được 
yêu cầu thực tế. Qua hơn 4 năm thực hiện, Luật BHXH 2014 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành đã góp phần làm cho chính sách BHXH đi vào cuộc sống, phát huy 
tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người 
sử dụng lao động, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của nhà nước.

- Luật ATVSLĐ 2015 có hiệu lực 1/7/2016 quy định việc bảo đảm an toàn, 
vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác 
an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Để 
đảm bảo tính đồng bộ, tránh sự tản mạn trong quy định về an toàn vệ sinh lao 
động tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau, Luật ATVSLĐ quy định về chế độ 
bảo hiểm TNLĐ, BNN và thay thế các nội dung liên quan trước đó được quy định 
tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Các nội dung trong Luật ATVSLĐ được quy định 
đầy đủ, tiến bộ, hội nhập, giải quyết được những vấn đề được dự báo trong tương 
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lai và khắc phục được những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống văn bản pháp luật 
hiện hành về ATVSLĐ.

Việc giải quyết chế độ TNLĐ- BNN được quy định theo hướng mở rộng 
đối tượng, điều kiện hưởng, giảm thành phần, thủ tục hồ sơ và rút ngắn thời gian 
giải quyết chế độ TNLĐ,BNN... đáp ứng yêu cầu đòi hỏi đối với công tác cải cách 
thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng lao động và 
người lao động trong thụ hưởng chế độ.

- Luật Việc làm 2013 có hiệu lực ngày 01/01/2015 với chính sách bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN) là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an 
sinh xã hội, từng bước đi vào cuộc sống, hỗ trợ tích cực cho người lao động và 
người sử dụng lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Chính sách BHTN hỗ 
trợ cho người lao động trong khoảng thời gian thất nghiệp, đồng thời hỗ trợ cho 
người sử dụng lao động, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp, giữa 
doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ. Người lao động tham gia BHTN, khi đảm 
bảo các điều kiện được hưởng những quyền lợi: Trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học 
nghề, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tìm việc làm… giúp hỗ trợ người thất nghiệp lập 
nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp nhận người thất nghiệp, thực sự là điểm tựa của 
cả người lao động và người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, 
đáp ứng được thực tiễn đòi hỏi, thúc đẩy gắn kết xã hội và được xã hội đánh giá 
cao.

Đến nay về cơ bản, hệ thống văn bản hướng dẫn BHTN đã tương đối hoàn 
thiện, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức, thực hiện và đem lại lợi 
ích cho người sử dụng lao động. Số người tham gia và thu hưởng ngày càng tăng.

Bảng số liệu giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Loại chế độ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

1. Chế độ dài hạn (người) 3.992 4.234 4.094 4.376

1.1 Hưu trí 960 1.141 748 732

1.2. Trợ cấp BHXH một 
lần 2.551 2.590 2.791 3.058

1.3. Tuất 418 426 467 485

1.3.1. Hàng tháng 142 124 144 142

1.3.2.Một lần 276 302 323 343

http://giadinh.net.vn/bao-hiem-that-nghiep.html
https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep
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1.4. TNLĐ 63 77 88 101

1.4.1. Hàng tháng 34 28 31 33

1.4.2. Một lần 29 49 57 68

1.5. BNN 0 0 0 0

2. Chế độ ngắn hạn

        (lượt người)
16.589 18.356 17.333 19.964

2.1. Ốm đau 11.187 13.176 11.925 13.701

2.2. Thai sản 3.721 3.745 3.895 4.571

2.3. DSPHSK 1.681 1.435 1.513 1.692

Sau 4 năm thực hiện Luật BHXH tại tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết 
quả quan trọng, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị. Việc giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia BHXH, 
BHTN được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Số người được 
giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, số đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp 
BHXH hàng tháng tăng dần qua các năm. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp 
BHXH hàng tháng được thực hiện bằng nhiều hình thức, linh hoạt cho người 
hưởng theo hình thức tiền mặt hoặc tài khoản cá nhân. Đơn vị chi trả Bưu điện đã 
thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng bằng tiền mặt bằng cách sử dụng Thẻ chi trả để nhận tiền thay 
thế cho phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, chứng minh thư nhân dân hoặc giấy 
tờ tùy thân có ảnh đã tạo thuận tiện, đơn giản về thời gian, địa điểm nhận tiền, 
việc quản lý người hưởng đang được quan tâm, chỉ đạo quản lý chặt chẽ hơn, dữ 
liệu người hưởng được rà soát, quản lý tập trung khoa học, chính xác. 

         B. Tồn tại, hạn chế, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất

Luật BHXH

- Về đối tượng tham gia BHXH:
+ Đề nghị bổ sung thêm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với chủ 

hộ kinh doanh cá thể. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với chủ hộ kinh 
doanh cá thể, đề nghị thực hiện theo mức tiền lương do đối tượng lựa chọn nhưng 
không thấp hơn lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ để đảm bảo 
tính đa dạng, linh hoạt của đối tượng. Đối với một số tỉnh đã có thu BHXH của 
chủ hộ kinh doanh cá thể thời gian trước đây, đề nghị cơ quan thẩm quyền có 
hưởng dẫn thực hiện đối với các trường hợp này.
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+ Đối với cán bộ xã không chuyên trách: Đề nghị bổ sung quy định cho 
phép cán bộ không chuyên trách cấp xã được tham gia BHXH bắt buộc đủ 05 chế 
độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất nhằm đảm 
bảo bình đẳng và đầy đủ về quyền lợi trong tham gia BHXH bắt buộc (hiện cán 
bộ không chuyên trách chỉ được đóng và hưởng chế độ hưu trí, tử tuất). 

Về tiền lương tham gia BHXH: Theo quy định hiện hành, cán bộ xã không 
chuyên trách tham gia BHXH với mức đóng bằng mức lương cơ sở, dẫn đến mức 
hưởng chế độ hưu trí thấp hơn lương cơ sở nên không thể trang trải nhu cầu cuộc 
sống tối thiểu. Vì vậy, đề nghị cần bổ sung thêm quy định cho phép đối tượng này 
được tham gia BHXH tự nguyện để đóng với mức cao hơn nếu có nguyện vọng.

- Chế độ ốm đau:

+ Trường hợp mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày: Luật BHXH 
2014 quy định mức hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp mắc bệnh cần chữa 
trị dài ngày trong 180 ngày được hưởng 75% mức tiền lương, tiền công đóng 
BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, sau đó nếu vẫn tiếp tục điều trị thì 
được hưởng theo mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã 
đóng BHXH. Quy định trên đã khắc phục được điểm bất hợp lý trong chế độ 
hưởng so với quy định mức hưởng 180 ngày được lặp lại hàng năm của Luật 
BHXH 2006. Tuy nhiên, hướng dẫn tại Ví dụ 5, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 
59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH 
bắt buộc không phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật BHXH 2014, 
gây vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Nếu theo nội dung tại ví dụ 5 có thể hiểu, 
một người có thời gian đóng BHXH đủ 01 tháng bị mắc bệnh cần chữa trị dài 
ngày, sau thời gian hưởng chế độ BHXH ốm dài ngày 180 ngày với mức tỉ lệ 75% 
và 01 tháng với mức 50%, nếu tiếp tục đóng BHXH thêm 01 tháng mà tiếp tục 
mắc bệnh cần điều trị dài ngày thì liền sau đó vẫn được hưởng tiếp chế độ BHXH 
ốm dài ngày 180 ngày với mức tỉ lệ 75% và 02 tháng với mức 50%.

+ Theo quy định, trường hợp có ngày lẻ thì trợ cấp ốm đau một ngày được 
tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Dẫn đến trường hợp 
ốm đau mà ngày lẻ từ 25 ngày đến dưới 01 tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau 
sẽ cao hơn người lao động nghỉ ốm đau tròn tháng, là điều bất hợp lý trong thụ 
hưởng. Đề nghị bổ sung quy định nếu tính theo ngày lẻ mà cao hơn nghỉ ốm tròn 
tháng thì mức hưởng được tính bằng mức tròn tháng.

- Chế độ thai sản:

+ Đề nghị quy định rõ hơn về việc lao động nữ thôi việc trước khi sinh con, 
nhận nuôi con nuôi thì trong thời gian hưởng chế độ thai sản sinh con, nhận nuôi 
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con nuôi có được hưởng BHYT hay không do quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 
18 Luật BHXH 2014 hiện có cách hiểu khác nhau trong thực hiện.

+ Hiện nay Luật lao động và BHXH chỉ quy định trường hợp lao động nữ 
sinh con được đi làm sớm nếu đã nghỉ hưởng chế độ thai sản ít nhất 04 tháng. 
Không có quy định đối với trường hợp lao động nữ sinh con mà con chết sau khi 
sinh (gồm cả chết ngay sau khi sinh), nếu có nhu cầu đi làm sớm trước thời gian 
04 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản và đóng BHXH trong thời gian đi làm 
sớm hay không. Đây là nhu cầu phát sinh trong thực tiễn thực hiện, đề nghị có 
quy định bổ sung đối với trường hợp này.

+ Điều kiện thời gian đóng để hưởng chế độ thai sản sinh con, nhận nuôi 
con nuôi: Luật BHXH 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản là người 
lao động cần đóng BHXH tối thiểu đủ 06 trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, 
nhận nuôi con nuôi. Do số tiền được hưởng chế độ thai sản cao hơn nhiều so với 
số tiền phải đóng BHXH trong tối thiểu 06 tháng nên còn xảy ra nhiều trường hợp 
cố tình trục lợi hưởng chế độ BHXH, chỉ đóng đủ điều kiện thời gian tối thiểu để 
được hưởng chế độ thai sản và sau đó nghỉ việc. Các trường hợp này cơ quan 
BHXH thường khó khăn, mất nhiều thời gian để kiểm tra, xác định có thuộc 
trường hợp trục lợi hưởng hay không. Đề nghị xem xét về quy định tính hưởng 
chế độ thai sản, ngoài điều kiện về thời gian đóng, hưởng như quy định hiện hành, 
trên cơ sở nguyên tắc đóng hưởng, đề nghị bổ sung thêm quy định mức tính hưởng 
chế độ thai sản cần phụ thuộc vào thời gian người lao động đã đóng BHXH.

- Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: Chế độ dưỡng sức phục hồi sức 
khỏe là chế độ được quy định với mục đích giúp người lao động được nghỉ dưỡng 
sức, phục hồi sức khỏe sau sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi, giúp người lao động sớm hồi phục sức khỏe 
trở lại làm việc. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện chưa đảm bảo tính hiệu quả do 
thiếu cơ sở cụ thể nào để xác định là sức khỏe chưa phục hồi. Điều này dẫn đến 
sự lạm dụng, tùy tiện, cảm tính, đại trà trong thực hiện. Vì vậy, đề nghị cần có 
quy định cụ thể, rõ ràng hơn để bảo đảm tính hiệu quả của chính sách trong thực 
hiện.

- Đề nghị bổ sung quy định về quy trình thủ tục, điều kiện giải quyết các 
chế độ BHXH ngắn hạn, dài hạn đối với trường hợp nợ đọng, đơn vị giải thể, phá 
sản, chủ bỏ trốn... Đối với chế độ ngắn hạn, theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội, việc giải quyết chế độ ngắn hạn đối với đơn vị 
giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn hiện khá phức tạp, mất nhiều thời gian vì cần phải 
thông qua UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp để giải quyết. Đối 
với chế độ BHXH dài hạn, đề nghị có quy định cụ thể về việc giải quyết chế độ 
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BHXH trong trường hợp nợ đọng, đơn vị giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn... Việc giải 
quyết, điều chỉnh mức hưởng, cơ chế kiểm soát đối với các trường hợp này.

- Về hưởng trợ cấp BHXH một lần đối với trường hợp bệnh nguy hiểm đến 
tính mạng: Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 2014, người 
lao động được hưởng BHXH một lần nếu “Người đang bị mắc một trong những 
bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, 
lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo 
quy định của Bộ Y tế”. Quy định trên mang tính nhân văn, nhằm tạo điều kiện cho 
người lao động có thể nhận trợ cấp BHXH một lần để trang trải thêm chi phí trong 
quá trình điều trị bệnh vì các bệnh nguy hiểm đến tính mạng thường phải cần số 
tiền lớn để điều trị. 

Tại Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế 
quy định việc giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần của trường hợp bệnh nguy 
hiểm đến tính mạng trên cần phải có thêm điều kiện “...không tự kiểm soát hoặc 
không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và 
những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người 
theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.”

Việc thực hiện quy định trên của cơ quan BHXH thường có vướng mắc về 
hồ sơ giải quyết do các cơ sở y tế không ghi rõ, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu 
của Thông tư số 56/2017/TT-BYT, đồng thời người lao động có ý kiến đây là nội 
dung không có trong quy định tại Luật BHXH 2014, khó khăn và phức tạp về thủ 
tục do phải đi lại để ghi bổ sung thêm thông tin về tình trạng không tự phục vụ được 
trong khi người lao động mắc bệnh hiểm nghèo đang rất cần có kinh phí để kịp thời 
trang trải. Vì vậy, đề nghị xem xét lại về điều kiện hưởng trợ cấp BHXH một lần 
được quy định thêm tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Về hưởng BHXH một lần: Theo nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 
22/6/2015 về thực hiện chính sách một lần đối với người lao động, người lao động 
tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện 
sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có 
yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Qua thống kê cho thấy, số đối tượng giải 
quyết hưởng BHXH một lần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có xu hướng tăng dần qua 
các năm, trong đó năm 2017 tăng 1,52% so với năm 2016, năm 2018 tăng 7,7% so 
với năm 2017, năm 2019 dự kiến tăng 27% so với năm 2018.

Người lao động nhận trợ cấp BHXH chủ yếu là người trong độ tuổi còn trẻ, 
trong đó, lứa tuổi từ 20 - 30 chiếm 57%, lứa tuổi 30 - 40 công nhân chiếm 33% trên 
tổng số người hưởng; về cơ cấu giới tính, nữ chiếm 51,3%, nam 48,7%. Các đối 
tượng này do công việc thiếu tính ổn định, khi nghỉ việc chỉ muốn được thanh toán 
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tiền BHXH một lần để trang trải cho cuộc sống trước mắt, chưa nhận thức đầy đủ 
lợi ích lâu dài của chế độ hưu trí. 

Để hạn chế số người hưởng BHXH một lần, đề nghị điều chỉnh quy định 
theo hướng tăng thời gian chờ giải quyết BHXH lên 02 năm, giảm mức hưởng 
BHXH một lần và sớm đưa vào quy định được hưởng chế độ hưu trí khi có đủ từ 
10 năm đóng BHXH trở lên.

- Về quy định được lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần: Đây là quy định 
mới của Luật BHXH 2014 nhận được nhiều sự đồng tình của người lao động và 
thân nhân, khắc phục được điểm bất cập của Luật BHXH 2006 trong trường hợp 
có chênh lệch lớn về mức hưởng giữa trợ cấp tuất một lần và trợ cấp tuất hàng 
tháng, dẫn đến không công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng chế độ. Sự bất cập 
này diễn ra đối với thân nhân người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà thời gian 
hưởng quá ngắn (con chuẩn bị hết tuổi hưởng trợ cấp, bố mẹ đã quá già, yếu,..). 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giải quyết chế độ vẫn còn có trường 
hợp thân nhân đã được lựa chọn hưởng chế độ tử tuất và được cơ quan BHXH 
giải quyết theo đúng quy định nhưng sau đó lại có đề nghị thay đổi lại chế độ 
hưởng một lần thành tuất tháng hoặc ngược lại. Vì vậy, đề nghị cần bổ sung thêm 
vào Luật BHXH quy định chung về việc nếu đã được giải quyết và nhận tiền 
hưởng các chế độ BHXH theo đúng quy định thì không được trả lại hoặc thay đổi 
lại chế độ đã được hưởng để có thêm cơ sở pháp lý trong tổ chức thực hiện pháp 
luật BHXH.

- Về thành phần hồ sơ: Đối với chế độ tử tuất, đề nghị bổ sung vào Luật 
BHXH quy định thân nhân được hưởng trợ cấp tuất tháng nếu thuộc trường hợp 
khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương suy giảm 81% trở lên) đã được quy 
định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH. 

- Việc giải quyết chế độ theo Luật BHXH được thực hiện trên cơ sở nguyên 
tắc đóng hưởng, tuy nhiên cách tính hưởng thâm niên nghề được hướng dẫn tại 
Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH và 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH 
lại không dựa trên nguyên tắc này. Tại hai Thông tư trên, thâm niên nghề thực tế 
được hưởng và đóng BHXH khác với mức thâm niên nghề được giải quyết chế 
độ BHXH (tính theo mức thâm niên cao nhất tháng cuối cùng của thời gian có 
cùng hệ số lương và phụ cấp, không tính theo mức thâm niên nghề thực tế đóng 
hàng năm của đối tượng đó), gây ảnh hưởng đến cân đối quỹ BHXH, thiếu công 
bằng trong thụ hưởng. Đề nghị sửa đổi lại cách tính thâm niên nghề vào lương 
hưu tại các văn bản hướng dẫn để phù hợp với nguyên tắc đóng hưởng đã được 
nêu tại Luật BHXH.
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Luật ATVSLĐ

- Do BHXH không phải là cơ quan quản lý về lao động, vì vậy đề nghị có 
quy định rõ về thẩm quyền của cơ quan BHXH trong việc xác định trường hợp tai 
nạn, bệnh có phải là TNLĐ, BNN hay không. Trường hợp phát hiện TNLĐ, BNN 
có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi hưởng, cơ quan BHXH có thẩm quyền đến đâu 
trong việc kết luận là TNLĐ, BNN, hay phải trên cơ sở ý kiến của cơ quan quản 
lý về lao động, y tế trên địa bàn để thực hiện.

- Việc giải quyết chế độ TNLĐ, BNN theo Luật ATVSLĐ hiện được quy 
định thực hiện trên cơ chế hậu kiểm. Đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về việc 
thực hiện hậu kiểm của cơ quan BHXH. Với tình hình cán bộ nghiệp vụ giải quyết 
chế độ BHXH phải kiêm nhiệm nhiều công việc như hiện tại, rất khó để thực hiện 
tốt công tác hậu kiểm giải quyết chế độ TNLĐ, BNN. 

Đối với trường hợp đơn vị đã phá sản, giải thể không còn lưu giữ hồ sơ 
TNLĐ, BNN của người lao động thì việc hậu kiểm thực hiện như thế nào; trường 
hợp khi hậu kiểm mà người lao động đã nghỉ việc, chết, ra cư trú ở nước ngoài... 
nếu có trục lợi BHXH thì xử lý như thế nào.

- Tai nạn lao động do tham gia các hoạt động phong trào, đoàn thể: Đây là 
nội dung còn vướng mắc rất lớn, gây lúng túng, khó khăn cho cơ quan BHXH 
trong tổ chức thực hiện. Căn cứ theo nội dung tại Khoản 1, Công văn số 
1165/BLĐTBXH-ATLĐ ngày 26/3/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội thì:“…Việc xem xét các trường hợp bị tai nạn khi tham gia hoặc cổ vũ các 
hoạt động phong trào (tập và dự hội thao; tham gia tập văn nghệ và biểu diễn văn 
nghệ; đi thăm người ốm, đi viếng đám ma; sinh hoạt các tổ chức đoàn thể; tham 
quan học tập kinh nghiệm, du lịch, nghỉ mát,… do đơn vị SDLĐ tổ chức hoặc cử 
tham gia) có đủ điều kiện hưởng chế độ TNLĐ hay không cần căn cứ trên hồ sơ 
của từng vụ việc cụ thể để xem xét theo quy định tại Điều 45 Luật ATVSLĐ”.

Theo đó, việc giải quyết chế độ TNLĐ đối với trường hợp bị tai nạn khi tham 
gia hoặc cỗ vũ các hoạt động phong trào cần căn cứ trên hồ sơ của từng vụ việc 
cụ thể để xem xét theo quy định tại Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Tuy 
nhiên, Công văn không nêu rõ cơ quan nào có thẩm quyền và cơ sở nào để xem 
xét, xác định trường hợp tai nạn có phải là TNLĐ hay không nên BHXH tỉnh còn 
vướng mắc trong thực hiện. Các trường tham gia hoặc cỗ vũ các hoạt động phong 
trào nói chung, BHXH tỉnh có thẩm quyền xem xét, giải quyết hay không và cơ 
sở để thực hiện xem xét; hay các trường hợp này cần phải lấy ý kiến của cơ quan 
quản lí về lao động cấp tỉnh để có cơ sở giải quyết.

- Đối với các trường hợp TNLĐ được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 
45 Luật ATVSLĐ:“Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện 
công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử 
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dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động”, nhìn chung 
trong thực hiện rất khó kiểm soát, xác định những trường hợp không phải thực 
hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động khi đơn vị sử dụng lao 
động và người lao động cố tình hợp thức hồ sơ để hưởng chế độ TNLĐ. Hiện nay 
chủ yếu dựa trên ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của người lao động và người sử 
dụng lao động. Đây là một trong những vấn đề lớn chưa có giải pháp hiệu quả 
trong thực hiện chế độ TNLĐ cho người lao động.

- Tai nạn lao động xảy ra ở nước ngoài: 
+ Về đối tượng: Theo quy định tại Điểm c Điều 19 thì người lao động Việt 

Nam được giải quyết chế độ TNLĐ khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài do người 
sử dụng lao động giao phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam đối với 
các công việc sau đây: Tham dự hội nghị, hội thảo, học tập ngắn hạn, nghiên cứu 
thực tế ở nước ngoài. Trường hợp người lao động được giao nhiệm vụ khác như 
đi nghiệm thu mua bán, giao nhận và áp tải hàng... từ nước ngoài về Việt Nam mà 
bị tai nạn ở nước ngoài, không thuộc các trường hợp công việc nêu trên thì có 
được giải quyết chế độ TNLĐ hay không. Đề nghị xem xét, có quy định hướng 
dẫn đối với các trường hợp này.

+ Về hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 39/2016/NĐ-
CP, người sử dụng lao động phải lập, lưu giữ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ 
tai nạn lao động xảy ra ở nước ngoài, bao gồm:

“a) Quyết định của cơ sở cử người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

b) Bản dịch có chứng thực và bản sao biên bản khám nghiệm hiện trường 
của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

c) Bản dịch và bản sao sơ đồ hiện trường của cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài; ảnh hiện trường; ảnh nạn nhân;

d) Bản dịch có chứng thực và bản sao biên bản khám nghiệm tử thi hoặc 
khám nghiệm thương tích;

đ) Bản dịch có chứng thực biên bản lấy lời khai của nạn nhân, người biết 
sự việc hoặc người có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có);

e) Bản dịch có chứng thực và bản sao giấy chứng nhận tai nạn của cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài;

…”

Trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông ở nước ngoài nhưng không 
có bản dịch Biên bản khám nghiệm hiện trường và Sơ đồ hiện trường của cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài nêu trên mà chỉ có giấy xác nhận tai nạn giao thông 
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của công an địa phương nước ngoài thì có đảm bảo về căn cứ để giải quyết chế 
độ TNLĐ hay không? 

- Khoản 5 Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định 39/2016/NĐ-
CP quy định trách nhiệm của công an cấp xã, ủy ban nhân dân cấp xã trong việc 
xác nhận về tai nạn giao thông theo đề nghị của người lao động hoặc thân nhân 
của người lao động. Tuy nhiên, hiện còn có tình trạng nhiều cơ quan công an cấp 
xã hoặc ủy ban nhân dân cấp xã không thực hiện lập văn bản xác nhận riêng dù 
đã được cung cấp điều khoản quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Ngoài ra, việc cho phép sử dụng xác nhận của công an hoặc ủy ban nhân dân 
cấp xã về tai nạn giao thông làm cơ sở thực hiện chế độ TNLĐ nhưng không quy 
định cụ thể biểu mẫu xác nhận kèm theo dẫn đến sự thiếu thống nhất, không đầy 
đủ về nội dung xác nhận. Nhiều trường hợp văn bản xác nhận thiếu một trong các 
nội dung về nguyên nhân, tuyến đường, hướng đi, thời gian, địa điểm cụ thể... dẫn 
đến khó khăn, thiếu cơ sở xem xét khi cơ quan BHXH thực hiện hậu kiểm, phải 
kéo dài thời gian xử lý do chờ bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ và người lao động 
phải đi lại nhiều lần trong quá trình hoàn thiện lại hồ sơ. 

Để đảm bảo cơ sở giải quyết và tính thống nhất trong thực hiện, đề nghị có 
văn bản quy định cụ thể về trách nhiệm, biểu mẫu xác nhận về tai nạn giao thông 
của công an cấp xã và chính quyền địa phương để làm cơ sở giải quyết chế độ 
TNLĐ cho người lao động.

Luật Việc làm

- Đối tượng tham gia BHTN chưa được mở rộng đến người lao động có hợp 
đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, trong khi đây là đối tượng có nguy 
cơ mất việc làm cao. Đề nghị mở rộng đối tượng tham gia đóng BHTN đối với 
người lao động có hợp đồng làm việc từ 01 tháng trở lên để thống nhất với quy định 
đóng của Luật BHXH.

- Theo quy định hiện hành, người lao động làm việc từ 12 đến 36 tháng đều 
được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng là chưa công bằng, chưa đảm bảo về 
nguyên tắc đóng hưởng. Đề nghị sửa đổi quy định theo hướng phù hợp hơn: Đóng 
12 tháng BHTN thì được hưởng 01 tháng, 24 tháng thì được hưởng 02 tháng trợ 
cấp thất nghiệp.

- Công tác quản lý lao động còn nhiều bất cập, chưa có công cụ hữu hiệu để 
quản lý lao động, kiểm soát đối tượng tham gia BHTN và tình trạng việc làm của 
người lao động trên phạm vi cả nước.

- Chưa có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả và giao dịch điện tử trong giải 
quyết, chi trả các chế độ BHTN giữa các cơ quan về việc tiếp nhận danh sách 
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đối tượng hưởng mới, chấm dứt, hủy hưởng, tạm dừng, tiếp tục hưởng trợ cấp 
thất nghiệp từ Trung tâm DVVL theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 
24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, 
BHYT, BHTN.

- Một số trường hợp tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng 
Trung tâm DVVL chuyển quyết định muộn sau khi chi trả cho người hưởng, đặc 
biệt là các trường hợp chi trả qua tài khoản cá nhân gây khó khăn trong công tác 
thu hồi.

Việc chi trả trợ cấp qua tài khoản cá nhân vẫn tồn tại vướng mắc trong việc 
chi trả trợ cấp tháng đầu tiên: Theo quy định trợ cấp tháng đầu tiên được chi trả 
ngay khi có Danh sách chi trả, tuy nhiên những trường hợp bị hủy Quyết định 
hưởng, Trung tâm DVVL ban hành Quyết định hủy sau khi Bưu điện chuyển 
tiền vào tài khoản người hưởng nên khó có thể thu hồi.

- Việc hưởng trợ cấp thất nghiệp phát sinh hàng ngày trong tháng, tổ chức 
BHXH phải thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp của tháng đầu tiên cho người 
lao động trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận quyết định hưởng trợ cấp thất 
nghiệp đồng thời trả thẻ BHYT, mặc khác số lượng người lao động hưởng trợ cấp 
thất nghiệp phát sinh ngày càng nhiều nên gây khó khăn, áp lực cho cơ quan 
BHXH trong việc quản lý, chi trả.

III. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A. Thuận lợi 

1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn các Luật

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đồng bộ, đầy đủ, kịp 
thời và theo hướng tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế, góp phần giải quyết an sinh xã 
hội. Cho đến nay, Chính phủ, các Bộ, Ngành đã ban hành cơ bản những văn bản 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH năm 2014, Luật ATVSLĐ, 
Luật Việc làm, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện tốt chính sách 
BHXH, TNLĐ, BNN, BTHN. 

Đối với Luật BHXH năm 2004, sau khi được Quốc hội thông qua, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định, đồng thời chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong 
phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình xây dựng, ban hành các văn bản để 
hướng dẫn thực hiện Luật và các nghị định của Chính phủ. 

Việc tổ chức thi hành Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, Luật Việc làm cơ bản đã 
được thực hiện chặt chẽ, kịp thời từ Trung ương đến địa phương; các cơ quan có 
thẩm quyền đã ban hành một hệ thống đồng bộ các văn bản quy định chi tiết thi 
hành và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-166-2016-nd-cp-giao-dich-dien-tu-trong-linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-318793.aspx
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2. Công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp

Trong những năm qua, BHXH tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo sát sao của 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.

2.1. Công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp

BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành nhiều nghị 
quyết, chương trình, văn bản để lãnh đạo thực hiện các chính sách, pháp luật về 
BHXH: Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU ngày 02/7/2013 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Chương trình 
hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 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 bảo hiểm xã hội để các cấp, các ngành tổ 
chức thực hiện; 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. 
Đồng thời, Tỉnh ủy đã đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH vào trong 
Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI và Chương trình hành động số 138-
CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 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 bảo hiểm xã hội để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện. 

Đảng ủy các cấp đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các 
nghị quyết của Đảng, nghị quyết, chương trình, văn bản của Tỉnh ủy tới các cán 
bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chính sách 
BHXH, đồng thời đề ra nghị quyết để lãnh đạo thực hiện chính sách, pháp luật về 
BHXH ở cấp mình. 

BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp 
ủy địa phương tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện công tác BHXH 
nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc quan 
tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách an sinh xã hội.

2.2. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp
Ngay từ khi Luật BHXH năm 2014 được ban hành, với sự chỉ đạo của UBND 

tỉnh Quảng Trị, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban ngành liên quan và các địa 
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phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật 
BHXH.

UBND tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 3491/KH-UBND ngày 21/10/2013 về 
triển khai thực hiện Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Kế hoạch số 606/KH-UBND ngày 
18/02/2019 triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU, 
ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị, giai đoạn 2019-2020; Quyết định số 
2476/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở các kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện chính sách, 
pháp luật về BHXH và phát triển đối tượng tham gia BHXH tại địa phương mình.

Quá trình triển khai Luật BHXH, các chủ trương của Đảng, về chính sách 
BHXH, dưới sự chỉ đạo tích cực của UBND tỉnh, nhận thức của các ngành, các cấp 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về BHXH có nhiều chuyển biến tích cực, quyền 
lợi của người tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm tốt hơn; người sử dụng lao 
động hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người 
lao động; tình trạng cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT giảm đáng kể; nhận 
thức của nhân dân, người lao động về quyền và trách nhiệm tham gia BHXH, 
BHYT đã thay đổi căn bản.

3. Công tác phối hợp với các ngành

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, Luật Việc 
làm, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình phối hợp với 
các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức đoàn thể có liên quan nhằm triển khai thực 
hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh như: Chương trình phối 
hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quy chế 
phối hợp giữa BHXH tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, Quy chế phối hợp số về việc trao đổi, 
cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra Tòa án đối các hành vi vi phạm 
pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh và BHXH tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, 
BHYT giai đoạn 2016-2020; Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và BHXH 
tỉnh về việc tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 
2016-2020; Quy chế phối hợp số giữa BHXH tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
Quảng Trị giai đoạn 2016-2020; Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và 
BHXH tỉnh Quảng Trị trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi 
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phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân 
dân và BHXH tỉnh; Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh và Cục Thuế tỉnh; Quy 
chế phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh và các quy chế, kế hoạch phối 
hợp công tác khác giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với các cơ quan nhà nước, các tổ 
chức chính trị - xã hội.

Đặc biệt là phối hợp với Sở Y tế trong việc thực hiện Thông tư số 56/TT-
BYT trong việc giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động; Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong việc thực hiện 
chính sách BHTN cho người lao động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN nhằm bảo vệ lợi 
ích chính đáng cho người lao động.

4. Tổ chức thực hiện của cơ quan BHXH trên tất cả các lĩnh vực:

4.1. Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, 
BHTN 

Trong giai đoạn 2016 - 2019, BHXH tỉnh Quảng Trị đã chủ động tham mưu 
cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai 
thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn. Đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, 
Ngành, đoàn thể ký kết các Chương trình, Quy chế phối hợp trong công tác tuyên 
truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với Báo, Đài địa 
phương tích cực thông tin, tuyên truyền về chính sách BHTN cho người lao động 
trên địa bàn. Qua đó, đã đạt được một số kết quả sau:

- Phối hợp tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với 
gần 200 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị Đối thoại chính sách 
BHXH, BHYT, BHTN do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại Quảng Trị.

- Phối hợp với Vụ BHXH, Cục Việc làm Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị 
tuyên truyền chính sách BHXH, BHTN với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Quảng Trị.    

- Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng 
(VCCI) tổ chức Đối thoại chính sách BHXH, BHTN với 200 đơn vị, doanh nghiệp 
trên địa bàn.

- Phối hợp tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ 
gia đình với gần 500 hội viên nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio 
Linh và Cam Lộ tại Hội nghị Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cấp cơ sở do 
Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức tại Quảng Trị.

- Tham gia tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với 
các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại các Hội nghị Đối thoại với Doanh 
nghiệp do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hằng năm.
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- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thực 
hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” cho 
gần 150 đại biểu là các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, 
Ngành, đoàn thể, đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH tại các buổi 
Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy.

- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức 78 cuộc hội nghị tuyên truyền, phố biến 
pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, Bộ luật Lao động và Công đoàn đến 4.680 
đại biểu là công nhân viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức Đối thoại để tìm biện pháp giải quyết 
các chế độ BHXH cho người lao động tại công ty Cổ phần Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Công ty Cổ phần Vinacafe Quảng Trị.

- Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, LĐLĐ tổ chức 02 Hội nghị Đối thoại chính 
sách BHXH, BHYT, BHTN, pháp luật về lao động, công đoàn cho gần 500 đại 
biểu là đại diện các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn 
tỉnh; tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015. Trong đó, chú trọng 
thông tin những điểm mới của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh và đại diện các 
đơn vị SDLĐ trên địa bàn. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 02 cuộc Hội nghị cung 
cấp thông tin về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa 
bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng thông tin những nội dung, điểm mới của Luật BHXH 
năm 2014; lồng ghép phát động Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” do BHXH Việt 
Nam tổ chức đến toàn thể đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương 
đóng trên địa bàn, phóng viên Báo, Đài địa phương.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức 04 
cuộc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn 
tỉnh.

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 07 cuộc Hội nghị tuyên truyền về 
chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho 440 đại biểu là hội viên Hội 
Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh.
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- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Đối thoại về chính 
sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với 150 đại biểu là hội viên Hội LHPN. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện chuyên mục Pháp luật và Đời sống 
tuyên truyền về chính sách BHXH trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - 
Truyền hình (PTTH) Quảng Trị.

- Phối hợp với ngành Thuế rà soát, khai thác, phát triển đối tượng tham gia 
BHXH bắt buộc trên dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền trực tiếp, 
phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

- Tuyên truyền qua Báo, Đài Trung ương và địa phương:
+ Phối hợp với Đài PTTH Quảng Trị thực hiện Chuyên mục An sinh xã hội 

phát sóng định kỳ 01 tháng 01 phóng sự trên sóng truyền hình. Trong giai đoạn 
2016-2019, BHXH tỉnh đã phối hợp với với Đài PTTH Quảng Trị thực hiện 48 
phóng sự, Tọa đàm, Đối thoại, Tư vấn về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 
Trong đó, chú trọng thực hiện nhiều phóng sự chuyên đề tư vấn, đối thoại về 
những nội dung, điểm mới của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành.

+ Phối hợp với Báo Quảng Trị thực hiện Chuyên trang Thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT. Trong đó, đã phối hợp đăng tải 42 bài viết tuyên truyền chính 
sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp đăng tải toàn văn Luật BHXH 
năm 2014, Nghị quyết số 05-NQ/HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán, 
Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, 
BHTN; Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, 
BHYT, BHTN cho NLĐ trong Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật BHXH.

+ Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương như: Báo Lao động, Báo 
Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Châu Á 
Thái Bình Dương, Tạp chí Thanh tra, Tạp chí Thi đua Khen thưởng để tuyên 
truyền việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân 
trên địa bàn.

- Tuyên truyền thông qua tờ rơi, ấn phẩm tuyên truyền, pano, bảng hiệu.
- Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh: Thường xuyên 

đăng tải văn bản hướng dẫn thực hiện BHXH; giải đáp kịp thời những câu hỏi của 
người dân gửi đến hỏi về chế độ, chính sách BHXH.

Tính đến thời điểm cuối năm 2019, Trang TTĐT của BHXH tỉnh đã có hơn 
1,8 triệu lượt truy cập, khai thác thông tin về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, 
BHTN.
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- Các hoạt động tuyên truyền khác:
+ Tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT” năm 2017. 
+ Tổ chức Hội nghị phát động phong trào phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2019-2020 và ký cam kết thi đua phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2019-2020 với Bưu điện tỉnh Quảng Trị. 

+ Lồng ghép tuyên truyền về chính sách BHXH trong các đợt thanh tra, kiểm 
tra, khảo sát, phát triển đối tượng tham gia BHXH tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại tỉnh Quảng Trị đã đạt được 
nhiều kết quả, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH đã ngày càng đi vào 
chiều sâu. Những thay đổi về chính sách, hoạt động của Ngành như: Thực hiện 
Luật BHXH 2014; Luật ANVSLĐ, Luật việc làm về BHTN, cải cách thủ tục hành 
chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin … đều được tuyên truyền phản 
ánh kịp thời trên các kênh thông tin, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư 
luận, nâng cao nhận thức của người dân về BHXH, BHYT. Đặc biệt, việc thông 
tin các vấn đề về lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nợ đọng BHXH... đã góp phần 
cảnh tỉnh, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật BHXH, đồng thời, giúp các cơ 
quan chức năng sớm có giải pháp xử lý kịp thời.

4.2. Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN 

4.2.1 Tình hình phát triển đối tượng các năm 2016 - 2019

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Số 
người

Tỉ lệ % 
so với 
LLLĐ 

trong độ 
tuổi

Số 
người

Tỉ lệ % 
so với 
LLLĐ 
trong 

độ tuổi

Số 
người

Tỉ lệ % 
so với 
LLLD 
trong 

độ tuổi

Số 
người

Tỉ lệ % 
so với 
LLLĐ 

trong độ 
tuổi

Tổng số 
người 47.346 16 48.218 16,1 52.929 17,5 57.994 19

BHXH bắt 
buộc 46.136 46.939 50.300 52.269

(Trong đó 
BHTN) 37.257 38.176 41.862 44.183

BHXH tự 
nguyện 1.210 1.279 2.629 5.725

- Đối với nhóm đối tượng mới được bổ sung theo quy định của Luật BHXH 
năm 2014 đang tham gia BHXH, tình hình thực hiện:

+ Số người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến 
dưới 3 tháng: Năm 2018: 15 lao động/7 đơn vị; Năm 2019: 24 lao động/4 đơn vị; 



19

+ Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Năm 2016: 1.491 
người/141 đơn vị, Năm 2017: 1.554 người/141 đơn vị, năm 2018: 1.539 
người/191 đơn vị, Năm 2019: 1.236/193 đơn vị.

+ Số người lao động học tập công tác nước ngoài: Năm 2018: 5 người/3 đơn 
vị, Năm 2019: 7 người/4 đơn vị.

+ Số người lao động nước ngoài: 16 người/5 đơn vị.
Với kết quả trên, trong thời gian tới BHXH tỉnh Quảng Trị tiếp tục tham mưu 

cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách chính 
sách BHXH. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 
cấp tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể liên quan đẩy 
mạnh công tác thông tin, truyền thông và 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 08/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện Nghị quyết 
số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH tại địa phương. 
Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Đối thoại với doanh 
nghiệp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ 
đạo, giám sát, kiểm tra của Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT cấp tỉnh.

- Duy trì thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nhanh đối tượng tham 
gia BHXH, BHTN. Trong đó, tập trung vào nhóm đối tượng người làm việc theo 
hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng và đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện.

- Tập trung mở rộng, đào tạo, phát triển hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT 
đến tận phường, xã, thôn, xóm; duy trì phối hợp với ngành Bưu điện trong việc 
phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại địa phương.

- Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, 
BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp có số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT lớn và 
thời gian nợ kéo dài; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đóng BHXH, BHYT, 
BHTN làm căn cứ cho việc đề xuất với các cơ quan chức năng khởi tố tổ chức, cá 
nhân, đơn vị vi phạm quy định tại các Điều 214, 215, 216 của Bộ Luật Hình sự.

- Mở rộng đối tượng tham gia BHXH đối với nhóm người quản lý doanh 
nghiệp không hưởng lương, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng 
lương, chủ hộ kinh doanh, người làm việc theo chế độ linh hoạt: làm việc không 
trọn thời gian, làm việc trên môi trường mạng (không đến cơ quan, doanh nghiệp) 
với mức đóng tham gia BHXH tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng.
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4.2.2 Kết quả công tác thu

4.3. Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Trong những năm qua, BHXH tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính (TTHC) bằng nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng 
phục vụ, công khai, minh bạch các quy định của cơ quan BHXH về hồ sơ, quy 
trình thủ tục trong giao điện tử, giao nhận hồ sơ qua bưu điện và đảm bảo thời hạn 
trả kết quả giải quyết theo quy định, giảm bớt thủ tục hồ sơ giấy tờ và giảm thời 
gian đi lại cho các đơn vị đến giao dịch. Hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị về 
quy định thủ tục hồ sơ bằng nhiều hình thức: Tập huấn cho đơn vị khi có TTHC 
thay đổi, niêm yết trên trang thông tin điện tử BHXH tỉnh và tại bộ phận tiếp nhận 
và Trả kết quả TTHC để thuận lợi trong việc lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH 
và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu điện. 

Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kiểm soát và cải cách 
TTHC theo Nghị quyết hàng năm của chính phủ, theo quy định của BHXH Việt 
Nam. Cụ thể: BHXH tỉnh đã triển khai giao dịch điện tử kịp thời đúng theo quy 
định tại Nghị định 166/2016NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính Phủ; Quyết định 
số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giao 
dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, Quyết định số 39/QĐ-BHXH 
ngày 09/01/2017 của BHXH Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch 
vụ bưu chính công ích.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết các năm 2016 - 2019:

- Năm 2016: nhận 85.425 hồ sơ, giải quyết 85.805 hồ sơ;

- Năm 2017: nhận 95.803 hồ sơ, giải quyết 95.498 hồ sơ;

- Năm 2018: nhận 679.541 hồ sơ, giải quyết 670.875 hồ sơ (thống kê theo số 
đối tượng đề nghị giải quyết)

Số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN 
(ĐVT: Triệu đồng)Chỉ tiêu

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

BHXH bắt buộc 566.768 632.187 677.612 750.227

BHXH tự nguyện 8.314 7.589 7.421 20.108

Bảo hiểm thất nghiệp 35.363 40.109 43.854 49.048

Bảo hiểm y tế 412.709 479.048 550.245 581.885

Tổng cộng 1.023.154 1.158.933 1.279.132 1.401.268
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- Năm 2019: nhận 779.642 hồ sơ, giải quyết 762.508 hồ sơ (thống kê theo số 
đối tượng đề nghị giải quyết)

Hồ sơ của các đơn vị sử dụng lao động: Tỉ lệ giao dịch điện tử trung bình 
chiếm tỷ lệ 70,7%, nhận qua bưu chính chiếm 22,8%, nhận trực tiếp chiếm 6,5%.

4.4. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; rà soát, bàn giao sổ BHXH cho 
người lao động

Việc cấp sổ BHXH cho người lao động, thẻ BHYT cho đối tượng tham gia 
được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quản lý và sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT 
bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

- Từ năm 2016 đến năm 2019, BHXH tỉnh đã cấp mới 20.846 sổ BHXH 
cho người lao động. Trong đó năm 2016 cấp mới 4.529 sổ; năm 2017 cấp mới 
4.024 sổ; năm 2018 cấp mới 5.708 sổ; năm 2019 cấp mới 6.585 sổ.

- Cấp thẻ BHYT cho các đối tượng còn giá trị sử dụng tính đến tháng 
12/2019 là 581.000 thẻ.

- Công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH được thực hiện nghiêm túc, kịp 
thời, đúng quy trình, quy định và chuyển đến tận tay người lao động, đạt 100% kế 
hoạch BHXH Việt Nam giao. Cụ thể: 

+ Giai đoạn 1: Tính đến 31/12/2017, toàn tỉnh đã thẩm định, rà soát và bàn 
giao được 40.224 sổ BHXH cho người lao động, đạt 83,07%.

+ Giai đoạn 2: Đến 30/9/2018, hoàn thành 100% công tác bàn giao sổ 
BHXH cho người lao động trên toàn tỉnh.  

4.5. Công tác thanh tra, kiểm tra
Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra tại 

BHXH tỉnh Quảng Trị luôn được sự quan tâm của lãnh đạo, của các cấp ủy đảng 
và chính quyền địa phương, sự quan tâm phối hợp của các Sở, ban ngành, cơ quan 
đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh. 

4.5.1 Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra giai đoạn 2016 - 2019 
BHXH tỉnh chủ trì và phối hợp với các Sở, ban ngành chức năng liên quan 

trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện 72 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại 365 SDLĐ, cụ thể: 

- Liên ngành (BHXH tỉnh - Công an tỉnh - Cục Thuế tỉnh - Liên đoàn Lao 
động tỉnh), do BHXH tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện 8 cuộc thanh tra chuyên ngành 
đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 70 đơn vị SDLĐ;

- Liên ngành (Sở LĐTB&XH - BHXH tỉnh), do Sở LĐTB&XH chủ trì tổ 
chức thực hiện 9 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, BHXH, BHTN, 
BHYT và an toàn vệ sinh lao động tại 49 đơn vị SDLĐ;
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- BHXH tỉnh tổ chức thực hiện 55 cuộc thanh tra, kiểm tra về đăng ký tham
gia, đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN; giải quyết, chi trả
các chế độ BHXH ngắn hạn tại 246 đơn vị SDLĐ.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã xử lý:
- Xử lý thu hồi số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT phát hiện qua thanh tra, 

kiểm tra tại 160 đơn vị SDLĐ với số tiền trên: 21,5 tỷ/22 tỷ (Đạt 98% trên tổng 
số tiền nợ);

- Truy thu BHXH, BHTN, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp (BHTNLĐ, BNN) đối với 489 người lao động tại 168 đơn vị SDLĐ, với 
tổng số tiền đã truy đóng và tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, 
BNN trên: 3,5 tỷ/3,6 tỷ (Đạt 97% trên tổng số tiền phải truy đóng);

- Điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN đối 
với 60 người lao động tại 10 đơn vị SDLĐ với số tiền đã điều chỉnh tăng và tiền 
lãi chậm đóng trên: 0,104 tỷ (Đạt 100% trên tổng số tiền điều chỉnh tăng mức 
đóng);

- Điều chỉnh giảm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN đối với 16 
người lao động không còn làm việc và hưởng lương tại đơn vị với tổng số tiền đã 
điều chỉnh giảm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN trên: 0,068 tỷ (Đạt 
100% trên tổng số tiền giảm đóng);

- Thu hồi nộp quỹ BHXH số tiền trên: 0,244 tỷ đối với 124 trường hợp tại 
31 đơn vị SDLĐ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định;

- Ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, 
BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN đối với 02 đơn vị SDLĐ với tổng số tiền xử phạt 
trên: 0,1 tỷ.

4.5.2 Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh 

4.5.2.1. Kết quả công tác tiếp công dân:
Trong giai đoạn 2016 - 2019, BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện thực hiện tiếp 

công dân 349 lượt/359 người/349 vụ việc, nội dung tiếp công dân chủ yếu: Hỏi 
về các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; quyền lợi hưởng thẻ BHYT; hồ sơ xem xét 
nối thời gian công tác trong quân đội, giáo viên mầm non trước năm 1995; hồ sơ 
hưởng chế độ hưu trí, hưởng chế độ thất nghiệp...

Kết quả tiếp công dân tại BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện giảm qua từng năm 
(từ năm 2016 đến năm 2019), cụ thể: Năm 2016 tiếp 123 lượt, năm 2017 tiếp 87 
lượt, giảm 30% so với năm 2016; năm 2018 tiếp 83 lượt giảm 5% so với năm 2017; 
năm 2019 tiếp 53 lượt, giải 38% so năm 2018. Thông qua kết quả nêu trên, cho 
thấy công tác tiếp công dân của BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện ngày càng đi vào 
nề nếp, ổn định, đã tiếp đón, tiếp nhận và giải quyết thỏa đáng, đúng chính sách, 
pháp luật đối với những vướng mắc, đề nghị, kiến nghị của công dân, đảm bảo được 
quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật.
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4.5.2.2. Kết quả giải quyết đơn thư: 

Trong giai đoạn 2016 - 2019, BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện tiếp nhận và 
giải quyết 141 đơn thư (gồm có: 12 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo, 122 đơn kiến 
nghị, phản ánh), trong đó: BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện đã trực tiếp giải quyết 
113 đơn; lưu đơn 08 đơn (do đối tượng rút lại đơn, đơn không đủ điều kiện thụ 
lý); chuyển trả và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền 20 đơn. Nội 
dung đơn chủ yếu: Khiếu nại về việc xem xét, giải quyết các chế độ BHXH; tố 
cáo đối tượng man khai tuổi đời, thời gian công tác để hưởng chế độ hưu trí; đề 
nghị, kiến nghị xem xét giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Số lượng đơn 
thư tiếp nhận tại BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện tăng, giảm qua từng năm (từ năm 
2016 đến năm 2019), cụ thể: năm 2016 tiếp nhận 31 đơn, năm 2017 tiếp nhận 22 
đơn giảm 30% so với năm 2016; năm 2018 tiếp nhận 33 đơn tăng 50% so với năm 
2017; năm 2019 tiếp nhận 23 đơn giảm 31% so với năm 2018.

4.6. Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Số liệu chi trả chế độ BHXH hàng tháng, BHTN năm 2016 - 2019

Loại chế độ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

1. Chi trả bảo hiểm thất 
nghiệp (người) 2.225 2.264 3.046 3.065

3.1 Trợ cấp thất nghiệp 
hàng tháng 2.130 2.206 2.944 2.917

3.2 Hỗ trợ học nghề 95 58 102 148

2. Chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH hàng tháng 22.517 23.374 23.973 24.423

         4.6.1. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thông qua Bưu điện:
- Về tổ chức các điểm chi trả: Bưu điện các huyện đã phân chia ra nhiều 

điểm chi trả như: Tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, tại gia đình và tại Bưu 
điện văn hóa xã, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng ở từng cụm dân cư đến 
nhận tiền. 

- Về cơ sở vật chất: Hầu hết các điểm chi trả được trang bị công cụ bảo 
quản tiền mặt, quạt điện, bàn ghế, nước uống đầy đủ. Nhìn chung đáp ứng được 
yêu cầu chi trả. Tiền chi trả được vận chuyển đến tất cả các điểm chi trả bằng ô 
tô, đảm bảo an toàn.

- Về đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác chi trả: Số lượng nhân viên bưu 
điện thực hiện chi trả đảm bảo, đã dần đi vào chuyên nghiệp, thái độ phục vụ lịch 
sự, hòa nhã, chu đáo, được đối tượng đánh giá tốt, thời gian trung bình thực hiện 
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chi trả đối với một người hưởng trong vòng khoảng 3 phút, đảm bảo nhanh, gọn, 
chính xác, không mất nhiều thời gian của người hưởng.

- Chi trả tiền mặt: Việc chi trả được thực hiện định kỳ theo lịch chi trả. Lịch 
chi trả và địa điểm chi được niêm yết, thông báo rộng rãi để người hưởng lựa chọn 
nơi nhận chế độ thuận lợi nhất. Thực hiện chi trả đúng lịch đã đề ra, chi trả tiền 
đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, đến tận tay đối tượng. Bưu điện huyện chuẩn bị số 
tiền của từng người, để vào phong bì trước khi chi trả tại điểm chi hàng tháng, 
mỗi điểm chi trả thường bố trí ít nhất 02 người. Công tác thanh quyết toán được 
đảm bảo đúng quy định.

- Chi trả các chế độ BHXH không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng:

+ Hệ thống máy ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được các ngân hàng cung 
cấp là gần 70 máy. Số lượng rất nhỏ so với nhu cầu của dân cư trên địa bàn và lại 
tập trung ở thành phố, thị xã. Ở địa bàn huyện có nơi chỉ bố trí 01 máy ATM ở thị 
trấn, nên hạn chế trong công tác triển khai các dịch vụ qua thẻ ATM. 

+ Trong quá trình chi trả, phát sinh trường hợp người hưởng đăng ký thay 
đổi hình thức nhận tiền mặt sang nhận qua thẻ ATM thì được giải quyết kịp thời; 
trường hợp người hưởng đăng ký thông tin tài khoản không đúng số tài khoản, tên 
ngân hàng, tên người hưởng... cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện hướng dẫn 
đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng.

4.6.2. Công tác quản lý người hưởng

- BHXH tỉnh đã ký hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các 
chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện với Bưu điện tỉnh. Qua đó yêu cầu Bưu điện 
tỉnh xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, chi tiết. Chỉ đạo bưu điện huyện để quản 
lý người hưởng chế độ BHXH hàng tháng chặt chẽ theo đúng quy định của pháp 
luật và của BHXH Việt Nam; theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch, giải pháp 
trong công tác quản lý người hưởng do cơ quan Bưu điện xây dựng, kịp thời phối 
hợp để giải quyết vướng mắc, tồn tại. 

- Công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH và cơ quan Bưu điện trong việc 
cập nhật, trao đổi dữ liệu, thông tin và quản lý người hưởng đã được thực hiện 
thường xuyên, cập nhật khá kịp thời, đầy đủ, đặc biệt là đối với người hưởng chết, 
di chuyển, người hưởng thay đổi thông tin, thay đổi phương thức nhận tiền.

B. Khó khăn  

1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn Luật

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn dưới Luật đôi lúc chưa đầy đủ, kịp 
thời, ví dụ: Luật ATVSLĐ có hiệu lực ngày 01/07/2016 nhưng đến ngày 
20/09/2017 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ 
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TNLĐ, BNN mới ban hành dẫn đến cơ quan BHXH khó khăn, vướng mắc trong 
tổ chức thực hiện do thiếu cơ sở. Trong quá trình thực hiện có phát sinh một trường 
hợp cá biệt chưa được quy định trong văn bản phải xin ý kiến cấp trên.

- Một số nội dung hướng dẫn chưa có sự thống nhất để thực hiện, ví dụ: 
Điểm b Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và 
Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH 
bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng 
lương như đối với quân nhân. Việc tính hưởng trợ cấp khu vực một lần từ năm 
1995 về sau giữa đối tượng hưởng theo Nghị định số 115/2015/NĐ-CP khác với 
đối tượng theo Nghị định số 33/2016/NĐ-CP.

2. Công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đòi hỏi sự chung tay vào cuộc cả 
hệ thống chính trị, tuy nhiên công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa 
phương đối lúc chưa quyết liệt và kịp thời, nên ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình 
tổ chức thực hiện.

3. Công tác phối hợp với các ngành 

Công tác phối hợp với các ngành để thực hiện chính sách BHXH, BHYT, 
BHTN đôi khi chưa đồng bộ, kịp thời; công tác phối hợp trong hoạt động tuyên 
truyền giữa các ban ngành đoàn thể ở một số địa phương chưa thật sự chặt chẽ, 
hiệu quả.

4. Tổ chức thực hiện của ngành BHXH trên tất cả các lĩnh vực

- Công tác cải cách thủ tục hành chính có quyết liệt, nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp 
thời nhu cầu và đòi hỏi của cơ quan, đơn vị, người lao động và người dân tại địa phương. 
Việc thực hiện giao dịch điện tử chưa đạt 100%.

- Công tác tuyên truyền: Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách 
BHXH tuy đã được quan tâm chú trọng, tổ chức thường xuyên, có nhiều hình thức 
phong phú, tuy nhiên vẫn chưa đạt hiệu quả cao. 

Ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH của nhiều đơn vị, doanh nghiệp 
chưa cao dẫn đến tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH và tham gia BHXH không đầy 
đủ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Công tác phát triển đối tượng: Tỷ lệ tham gia BHXH đặc biệt là BHXH tự 
nguyện tuy tăng cao so với năm 2018 nhưng chưa tương xứng với tiềm năng lực lượng 
lao động tại địa phương.

Tại một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, việc ban hành các văn bản chỉ 
đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách 
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chính sách BHXH còn chậm và chưa được quan tâm đúng mức.
Nhận thức của một bộ phận chủ sử dụng lao động trong thực hiện chính sách, 

pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN còn thấp, dẫn đến thiếu ý thức chấp hành chính 
sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, để xảy ra tình trạng trốn 
đóng, nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài, ảnh hưởng 
đến quyền lợi của người lao động.

- Các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN vẫn còn xảy 
ra, với hình thức thực hiện ngày càng phứt tạp, tinh vi như không làm việc nhưng 
cố tình gửi đóng BHXH ở mức cao để hưởng chế độ thai sản; hưởng đồng thời 
tiền lương tại đơn vị và đề nghị hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn...; một số đơn 
vị cố tình không đóng hoặc đăng ký đóng BHXH, BHTN chưa đầy đủ, không 
đúng mức tiền lương.. làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN:

+ Việc thực hiện đóng BHXH từ ngày 01/01/2018 trở đi gặp khó khăn trong 
việc xác định mức tiền lương để đóng BHXH cho người lao động. Nguyên nhân do 
quy định các khoản bổ sung khác phải đóng BHXH rất khó xác định. Các doanh 
nghiệp đã tận dụng đưa vào các khoản bổ sung khác không phải đóng BHXH để 
tránh việc đóng BHXH cho người lao động. Bên cạnh đó nhận thức của người lao 
động về chế độ BHXH, BHYT, BHTN còn mơ hồ, một phần cũng do tiền công, 
tiền lương người lao động vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống hằng ngày vì 
thế vẫn muốn nhận nguyên khoản phụ cấp để không phải đóng BHXH.

Ngoài ra, hàng tháng đơn vị sử dụng lao động không đủ nhân lực để thực 
hiền điều chỉnh đóng BHXH hàng tháng cho người lao động khi có thay đổi lương, 
người làm công tác BHXH trong các doanh nghiệp vẫn còn kiêm nhiệm, am hiểu 
về chính sách chế độ còn hạn chế. Vì vậy tính khả thi trong việc đóng các khoản 
bổ sung và phụ cấp khác theo lương hàng tháng vẫn gặp nhiều khó khăn, đa số 
đều chưa thực hiện được. 

+ Nợ đóng BHXH: Nguyên nhân nợ BHXH trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chủ 
yếu là do các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; không ít 
doanh nghiệp vẫn cố tình trốn tránh, vi phạm pháp luật về BHXH khi lãi suất tiền 
phạt chậm đóng BHXH thấp, các chế tài xử phạt chưa cao; ý thức tuân thủ pháp 
luật của chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, một số đon vị nợ khi có thanh tra thì 
đơn vị đã khắc phục một phần hoặc khắc phục toàn bộ số nợ BHXH, tuy nhiên 
sau khi kết thúc thanh tra đơn vị lại tiếp tục tái nợ.

- Một số doanh nghiệp ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, có đơn vị 
không hoạt động kinh doanh theo địa chỉ đã đăng ký, có đơn vị chủ bỏ trốn hoặc 
không liên lạc được chủ doanh nghiệp nhưng không báo giảm lao động và không 
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nộp tiền BHXH; để nợ BHXH kéo dài, dây dưa đến nay vẫn không có khả năng 
chuyển nộp.

- Trước đây, công tác khởi kiện ra tòa những đơn vị nợ đóng, chậm đóng 
BHXH có tác dụng răn đe rất lớn, nhiều doanh nghiệp lo sợ bị khởi kiện sẽ cân 
nhắc việc vi phạm quy định đóng nộp BHXH hoặc tự nguyện nộp vì không muốn 
ảnh hưởng đến hình ảnh của đơn vị. Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật 
BHXH, giao quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH cho tổ chức Công đoàn 
nhưng tổ chức này vẫn chưa thực hiện được việc khởi kiện.

Việc khởi kiện của tổ chức Công đoàn hiện gặp khó khăn do quy trình khởi 
kiện ra tòa án mất nhiều thời gian, đồng thời việc khởi kiện chỉ thực hiện được 
khi có giấy ủy quyền của người lao động, đây là thủ tục khó thực hiện do tâm lý 
người lao động sợ mất việc làm nên không tự nguyện viết đơn ủy quyền dẫn đến 
tổ chức công đoàn gặp khó khăn trong việc khởi kiện đơn vị nợ đọng ra tòa án.

- Công tác thanh tra, kiểm tra: 

+ Tình hình vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT của các 
Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những năm qua diễn ra khá phổ biến như: 
Không đăng ký tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động thuộc 
điện tham gia; để nợ đọng tiền đóng kéo dài và chiếm dụng tiền đóng BHXH, 
BHTN, BHYT của người lao động để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh... Tuy nhiên, chưa được các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương  áp dụng 
biện pháp xử lý nghiêm minh, hầu hết các vi phạm của doanh nghiệp đều chưa 
được cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT; dẫn đến gây không ít khó khăn cho BHXH tỉnh 
Quảng Trị trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm. 

+ Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện các đơn vị SDLĐ có hành vi vi phạm 
pháp luật về việc ký kết hợp đồng lao động, chi trả tiền lương cho người lao động 
có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT, nhưng 
cơ quan lao động tại địa phương chưa xử lý, dẫn đến cơ quan BHXH không có cơ 
sở để xác định và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT 
đối với các đơn vị này.   

+ Công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình quản lý doanh 
nghiệp, đăng ký kê khai quyết toán thuế TNCN và đăng ký tham gia đóng BHXH, 
BHTN, BHYT cho người lao động giữa cơ quan BHXH và cơ quan Thuế tại địa 
phương mặc dù đã được tăng cường, thống nhất trong phối hợp, nhưng vẫn còn 
có một số tồn tại, hạn chế trong việc phối hợp hỗ trợ tích cực trong công tác thanh 
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tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.     
+ Theo quy định của pháp luật, cơ quan BHXH chỉ có chức năng thanh tra 

chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT và kiểm tra việc thực hiện chế độ, 
chính sách BHXH, BHTN, BHYT, không có chức năng thanh tra, xử lý vi phạm 
pháp luật về chi BHXH, BHTN, BHYT đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị có vi 
phạm. Do đó việc xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về chi 
BHXH, BHTN, BHYT chỉ dừng ở mức độ phát hiện sai sót, kiến nghị thu hồi và 
kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Còn xảy ra tình trạng kết luận sau kiểm tra của cơ quan BHXH không được 
các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chưa có tác dụng răn đe, phòng ngừa hành vi vi 
phạm. Một số đơn vị sử dụng lao động cố tình không chấp hành các quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết 
luận sau thanh tra, kiểm tra.

- Công tác quản lý đối tượng và chi trả qua Bưu điện chưa được chặt chẽ: 
Nội dung Giấy ủy quyền ghi không đầy đủ thông tin như: Năm sinh, số chứng 
minh nhân dân, địa chỉ, quan hệ với người lĩnh thay, thời hạn lĩnh thay, lý do lĩnh 
thay; quản lý người hưởng chưa chặt chẽ, kịp thời, đặc biệt là đối tượng hưởng 
qua tài khoản ATM; việc báo giảm chết chưa kịp thời; tỷ lệ người hưởng các chế 
độ BHXH, BHTN qua tài khoản ATM chưa cao; công tác chi trả đến tận nhà cho 
đối tượng già yếu, bệnh không đi nhận được vẫn chưa được thực hiện triệt để...

Đội ngũ nhân viên chi trả của Bưu điện phần lớn thiếu am hiểu về chế độ 
chính sách BHXH, nên chưa đáp ứng được yêu cầu về tư vấn, giải thích, hướng 
dẫn cho đối tượng. Ngoài ra, Bưu điện chưa quan tâm và chú trọng đúng mức đến 
công tác quản lý đối tượng, mà chủ yếu chỉ tập trung vào công tác chi trả.

C. Đề xuất, kiến nghị sửa Luật

1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn các Luật 

- Hiện nay danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đang nằm dàn trải ở nhiều văn bản, gây khó khăn 
trong việc tra cứu cho cơ quan thực hiện lẫn đơn vị sử dụng lao động và người lao 
động, đề nghị cần sớm tổng hợp, quy định thống nhất ở một văn bản theo từng 
ngành nghề cụ thể. Tương tự đối với văn bản hướng dẫn tính thời gian công tác 
hưởng BHXH trước năm 1995 hiện đang được quy định ở rất nhiều văn bản, khó 
tìm kiếm, tra cứu, tổng hợp, xác định thời gian được tính, đề nghị nghiên cứu, xây 
dựng vào một văn bản để các cơ quan thực hiện thống nhất, tránh cách hiểu, cách 
tính khác nhau trong thực hiện.
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- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, trong đó mở rộng 
quyền lợi đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như đối với BHXH bắt buộc để 
thu hút hơn nữa người dân tham gia BHXH tự nguyện.

- Để giảm số lượng hồ sơ hưởng BHXH một lần, ngoài bổ sung quy định 
giảm mức hưởng, tăng thời gian chờ giải quyết, đề nghị sớm đưa vào quy định 
điều kiện hưởng lương hưu theo lộ trình 10, 15 năm đóng BHXH để tạo điều kiện 
cho nhiều người lao động tiếp cận, thụ hưởng chế độ hưu trí.

- Đề nghị bổ sung đối tượng tham gia BHXH là người quản lý doanh nghiệp, 
người quản lý điều hành hợp tác xã (không quy định phải có hưởng tiền lương). 
Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương được hưởng ghi trên hợp đồng 
lao động, hoặc nghị quyết hội nghị thành viên, Điều lệ doanh nghiệp hoặc căn cứ 
theo tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

- Đề nghị bỏ quy định đối với trường hợp người lao động làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng đóng BHXH trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi 
cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Mà quy định chỉ 
đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài trong việc thực hiện chế độ BHXH.

2. Công tác chỉ đạo của cấp ủy chính quyền

Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng 
cao tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ chung 
của cả hệ thống chính trị; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên 
quan tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao 
động trong các đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là trong các doanh nghiệp; đồng 
thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của 
Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị số 
34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm 
giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng các giải pháp phấn đấu 
thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, số người hưởng lương 
hưu, giao dịch điện tử mà Nghị quyết số 28-NQ/W đã đề ra.

3. Công tác phối hợp với các ngành

- Đề nghị có quy định cho phép kết nối thông tin hoặc xây dựng hệ thống 
dữ liệu liên thông giữa các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan Bảo hiểm xã hội 
và cơ quan Thuế để quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tạo điều 
kiện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo 
hiểm xã hội.
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- Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng lương 
hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHTN; đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua 
các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo 
của Chính phủ, của Ngành. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn 
hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; 

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân 
dân trong giám sát, phản biện xã hội về chính sách BHXH, BHYT tổ chức tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT

4. Cơ chế chính sách đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện

- Đề nghị bổ sung vào Luật thêm chức năng thanh tra chuyên ngành về giải 
quyết, chi BHXH, BHTN, BHYT cho ngành BHXH, để ngành BHXH chủ động 
trong việc tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi, 
hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền để nâng cao 
nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân. 
Cụ thể, nên đưa nội dung pháp luật về BHXH vào chương trình giảng dạy, tuyên 
truyền, phổ biến tại các cơ sở đào tạo, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp định kỳ hàng 
năm và khi tuyển dụng lao động mới.

- Tăng cường công tác quản lý việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH, 
bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời ngăn chặn các hành vi lạm dụng 
quỹ. Trong đó, chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác 
chính sách tại các đơn vị sử dụng lao động; chủ động phối hợp với chính quyền 
địa phương, Bưu điện để quản lý tốt đối tượng hưởng BHXH, đặc biệt là đối tượng 
hưởng qua ATM; phối hợp với các cơ sở y tế kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy 
chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; phối hợp với các cơ quan chức năng thanh 
tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách tại các đơn vị sử dụng lao động để 
kịp thời chấn chỉnh các sai sót.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào mọi mặt hoạt động của Ngành, tiến 
tới tự động hóa việc cập nhật thông tin, giải quyết chế độ, qua đó, hạn chế được 
các hành vi tiêu cực, lạm dụng quỹ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các phần mềm 
nghiệp vụ và đầu tư hạ tầng thông tin để triển khai đồng bộ các phần mềm nghiệp 
vụ, kết nối cơ sở dữ liệu trong toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều 
hành và giải quyết chính sách; xây dựng kho cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý 
quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách của người lao động trên phạm vi toàn 
quốc, có cảnh báo, ngăn chặn đối với trường hợp thực hiện không đúng quy định 
pháp luật về BHXH, BHTN; hoàn thiện việc cấp mã số BHXH duy nhất cho từng 
cá nhân để nâng cao hiệu quả quản lý; nghiên cứu xây dựng hệ thống dịch vụ công 
trực tuyến, triển khai hệ thống chứng thực điện tử và cấp chữ ký số cho 100% cán 
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bộ công chức, viên chức ngành BHXH tạo môi trường giao dịch điện tử thuận lợi 
và hiệu quả giữa cơ quan BHXH với các tổ chức, cá nhân đáp ứng được yêu cầu 
cải cách thủ tục hành chính.

- Hằng năm tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công 
chức, viên chức nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, 
chuyên nghiệp về phong cách phục vụ để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ của 
Ngành.

Trên đây là báo cáo Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật BHXH; 
Luật ATVSLĐ về TNLĐ, BNN; Luật Việc làm về BHTN. BHXH tỉnh Quảng Trị 
báo cáo BHXH Việt Nam để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam;
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Sở LĐ-TB&XH;
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Giám đốc BHXH tỉnh;
- Các Phó Giám đốc BHXH tỉnh;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, CĐ BHXH.      

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Thanh Bình
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