
1

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

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

Số:        /BC-BHXH Quảng Trị, ngày         tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8,

phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

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

BHXH, BHYT, BHTN
1.1.1. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Đến 31/8/2020, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm 

y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh 
nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) là 621.301 người tham gia, tăng 2.771 người 
(0,45%) so với tháng 7/2020; tăng 17.983 người (2,97%) so với cùng kỳ năm 
2019, đạt 102,23 % so kế hoạch giao của BHXH Việt Nam. Trong đó:

- BHXH bắt buộc: 50.473 người, giảm 691 người (1,35%) so với tháng 
7/2020; giảm 504 người (0,99%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 92,43% so với Kế 
hoạch giao của BHXH Việt Nam. 

- BHXH tự nguyện: 10.413 người, tăng 580 người (5,9%) so với tháng 
7/2020; tăng 6.176 người (145,76%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 82,58% so với 
Kế hoạch giao của BHXH Việt Nam. 

- BHTN: 42.795 người, giảm 693 người (1,59%) so với tháng 7/2020; tăng 
14 người (0,03%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 88,84% so Kế hoạch giao của 
BHXH Việt Nam. 

- BHYT: 610.888 người, tăng 2.191 người (0,36%) so với tháng 07/2020; 
tăng 11.762 người (1,96%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 102,65% so với Kế 
hoạch giao của BHXH Việt Nam, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 96,6% dân số 
(632.375 người).

1.1.2. Số thu BHXH, BHYT, BHTN
Tháng 8/2020, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 95.998 triệu đồng, lũy 

kế từ đầu năm là 903.089 triệu đồng, tăng (7,1%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt 
60,3% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó: 

- BHXH bắt buộc: 64.936 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 505.445 triệu 
đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2019; đạt 62,7% so với kế hoạch BHXH 
Việt Nam giao.

- BHXH tự nguyện: 3.615 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 22.639 triệu 
đồng, tăng 102,8% so với cùng kỳ năm 2019; đạt 64,9% so với kế hoạch BHXH 
Việt Nam giao.
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- BHTN: 4.149 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 33.550 triệu đồng, tăng 7,1% 
so với cùng kỳ năm 2019; đạt 60,3% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

- BHYT: 23.298 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 341.455 triệu đồng, tăng 
5,5% so với cùng kỳ năm 2019; đạt 56,7% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

1.1.3. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN
Đến 31/8/2020, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 92.938 triệu đồng, 

chiếm 6,2% so với Kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Nếu trừ phần NSNN 
chưa chuyển và phần nợ khó thu thì tổng số nợ là 47.265 triệu đồng chiếm tỷ lệ 
3,15% so với Kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Trong đó: 

- Nợ BHXH: 46.104 triệu đồng.
- Nợ BHTN: 2.123 triệu đồng.
- Nợ BHYT: 44.711 triệu đồng (trong đó phần kinh phí NSNN chưa 

chuyển là 40.248 triệu đồng, chiếm 90,02% tổng số nợ BHYT).
1.2. Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
- Số sổ BHXH cấp mới 706 sổ. Tổng số lao động được cấp đến 31/8/2020 là 

67.731 sổ, đạt 99,93%. 
- Số lượng thẻ BHYT tăng mới: 23.386 thẻ. Đến 31/8/2020 đã tiến hành cấp 

thẻ BHYT cho 100% đối tượng tham gia theo quy định.
1.3. Chi BHXH, BHYT
Tháng 8/2020, tổng số chi là 155.200 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 

1.022.139 triệu đồng, giảm 4,72% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 48,36% so với 
Kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó:

- Chi BHXH: 120.920 triệu đồng (Trong đó: chi từ nguồn NSNN: 27.040 
triệu đồng, chi từ nguồn quỹ BHXH: 93.880 triệu đồng), lũy kế từ đầu năm là 
676.028 triệu đồng tăng 2,95% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 43,4% so với Kế 
hoạch BHXH Việt Nam giao.

- Chi BHTN: 4.941 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 26.931 triệu đồng, tăng 
46,01% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 74,06% so với Kế hoạch BHXH Việt 
Nam giao.

- Chi BHYT: 29.338 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 319.180 triệu đồng, 
giảm 30,23% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 61,43% so với Kế hoạch BHXH 
Việt Nam giao.

1.4. Giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT
1.4.1. Giải quyết chế độ BHXH
- Trong tháng, đã thụ lý và giải quyết chế độ cho 2.309 lượt người với tổng 

số tiền chi trả là 20.925 triệu đồng. (Trong đó: Số người hưởng chế độ hàng 
tháng: 485 người với số tiền 1.446 triệu đồng; Số người hưởng trợ cấp 1 lần: 386 
người với số tiền 12.558 triệu đồng; Giải quyết chế độ ngắn hạn cho 1.438 lượt 
người với số tiền 6.921 triệu đồng). Lũy kế từ đầu năm là 14.991 lượt với tổng 
số tiền chi trả là 137.525 triệu đồng.
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- BHXH tỉnh hiện đang quản lý 24.780 đối tượng hưởng chế độ BHXH 
thường xuyên với số tiền chi trả hàng tháng là 101.131 triệu đồng. (trong đó chi 
từ NSNN: 8.747 người, với số tiền 26.237 triệu đồng; chi từ quỹ BHXH: 16.033 
người, với số tiền 74.894 triệu đồng). Lũy kế từ đầu năm là 805.589 triệu đồng.

1.4.2. Công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
Tháng 8/2020, đã tiến hành giám định cho 68 ngàn l ượt với tổng chi phí 

29.338 triệu đồng. Trong đó: ngoại trú 62,7 ngàn l ượt với chi phí 10.355 triệu 
đồng; nội trú 6,1 ngàn lượt với chi phí 18.983 triệu đồng, giảm 29,4 ngàn lượt 
(30%), giảm 12.713 triệu đồng (30,2%) so với cùng kỳ năm 2019.

1.5. Công tác Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính
- Trong tháng, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 41.619 hồ sơ (Trong đó: nhận qua 

dịch vụ bưu chính: 4.831 hồ sơ; nhận trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả: 1.688 hồ sơ; nhận qua giao dịch điện tử: 35.160 hồ sơ:

- Tổng số hồ sơ đã trả trong tháng: 40.504 hồ sơ (Trong đó: trả qua dịch vụ 
bưu chính: 21.775 hồ sơ; trả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 
4.716 hồ sơ; hồ sơ không phát sinh trả: 14.013 hồ sơ).

1.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư và tiếp công dân
1.6.1. Công tác thanh tra, kiểm tra
- Tháng 8/2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, BHXH tỉnh Quảng 

Trị đã tạm dừng việc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động. BHXH 
tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc về 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... Kế hoạch 
kiểm tra công tác quản lý đối tượng, chi trả chế độ BHXH hàng tháng, BHTN tại 
các Đại lý chi trả; Chỉ đạo triển khai việc rà soát dữ liệu và kiểm tra trên hồ sơ 
của đơn vị do cơ quan BHXH đang quản lý để cảnh báo, thông báo theo đúng 
chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đôn đốc các đơn vị sử dụng lao 
động (SDLĐ) được thanh tra, kiểm tra chấp hành Kết luận thanh tra, kiểm tra 
của Giám đốc BHXH tỉnh. Qua đó, có 03 đơn vị SDLĐ đã chuyển nộp đủ số 
tiền nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT với tổng số tiền gần 68 triệu đồng.

1.6.2. Công tác giải quyết đơn thư và tiếp công dân
Tháng 8/2020, BHXH tiếp nhận 01 đơn đề nghị tính thời gian đóng BHXH 

cho đối tượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến; Tiếp 05 
lượt/05 người/05 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 các huyện, thị xã thực hiện tốt 
nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 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 và các đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc thực 
hiện kết luận, xử lý sau thanh tra, kiểm tra.
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1.8. Một số công tác khác
- Tổ chức hội nghị giao ban quý III, hội nghị triển khai Nghị định 89; Nghị 

định 90 của Chính phủ.
- Tổ chức Hội nghị triển khai công tác BHYT HSSV; triển khai công tác 

phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc.
- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cung cấp thông tin về tình hình 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định kỳ làm căn cứ đôn đốc các doanh 
nghiệp trên địa bàn đăng ký tham gia BHXH theo đúng quy định của pháp luật 
cũng như theo dõi, quản lý chặt chẽ các đơn vị nợ BHXH; Đôn đốc BHXH cấp 
huyện rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Đề nghị UBND tỉnh chuyển kinh phí NSNN hỗ trợ đóng BHXH tự 
nguyện đợt 1 năm 2020

- Hướng dẫn chi trả lương hưu trong thời gian phòng, chống dịch Covid 19;  
triển khai công tác giám định BHYT trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19; Đôn 
đốc việc cài đặt ứng dụng NCOVI & Bluezone để phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19.

- Hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã phối hợp với Bưu điện triển khai tiếp 
nhận và xử lý hồ sơ được chuyển đến từ hệ thống phần mềm quản lý thu BHXH 
tự nguyện, BHYT. Thông báo Mã định danh trên Hệ thống quản lý văn bản và 
điều hành của BHXH tỉnh Quảng Trị và BHXH huyện, thị xã để triển khai việc 
kết nối gửi, nhận văn bản điện tử với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của 
các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước qua Trục liên thông văn bản 
quốc gia

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng 
vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 
Hướng dẫn việc sử dụng mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách 
tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường thực hiện công tác BHYT 
HSSV năm học 2020-2021; Chỉ đạo BHXH cấp huyện tăng cường công tác 
truyền thông chính sách BHXH, BHYT

- Trình UBND tỉnh bổ sung dự toán chi KCB BHYT cho các cơ sở KCB 
vượt dự toán được giao năm 2019; Báo cáo việc rà soát, xử lý trùng thẻ BHYT 
giai đoạn năm 2015 - 2019.

- Ban hành quyết định thanh tra chuyên ngành đột xuất về đóng BHXH, 
BHTN, BHYT tại đơn vị sử dụng lao động có đề nghị truy thu cộng nối thời 
gian trên 6 tháng trở lên

- Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không 
ai ở lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020; Xây dựng bảng điểm thi đua; Khen 
thưởng các tập thể và cá nhân ngoài Ngành đã có thành tích xuất sắc trong công 
tác bảo BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

- Phối hợp với Công đoàn phát động, triển khai thực hiện cuộc vận động 
“Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào thi 
đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
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BHXH tỉnh cũng đã tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 
phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể có liên quan để 
tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện Luật BHXH, 
BHYT và các văn bản chỉ đạo việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, 
BHYT trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung trong tháng 8/2020, công tác thu, phát triển đối tượng BHXH, 
BHYT gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên 
BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực để phấn đấu hoàn 
thành chương trình, kế hoạch đề ra.

II - NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2020
- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các Sở, 

ban, ngành liên quan tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng kế 
hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 
Nghị quyết 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.

- 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. Chủ động báo cáo, tham mưu kịp thời với 
các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về tình hình phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 
BHXH, BHYT nói chung và triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW về 
cải cách chính sách BHXH nói riêng trên địa bàn tỉnh. Đổi mới nội dung, hình 
thức tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, phù hợp với 
tình hình thực tế. 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.

- Đối chiếu, rà soát, phân tích dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp với dữ liệu cơ 
quan BHXH đang quản lý để xác định chính xác số đơn vị, lao động thuộc đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy 
đủ, xác định rõ nguyên nhân, từ đó xây dựng kế hoạch khai thác phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Tăng cường công tác 
thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

- Phối hợp với Bưu điện triển khai phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH. 
Phối hợp với Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật, hoàn 
thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; 
Tập trung khai thác và phân tích cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phát triển đối tượng 
tham gia BHYT, BHXH. 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. 
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- 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. 

- Tiếp tục việc phân cấp việc giải quyết các chế độ BHXH cho các đơn vị 
cấp huyện theo đúng tiến độ.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước BHXH tỉnh giai đoạn 2020-2025; 
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của 
BCH 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.

- Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động quản lý; Cải cách 
hành chính, nhất là cải cách TTHC. Nâng cao chất lượng, đạo đức công vụ của 
đội ngũ công chức, viên chức, lao động; Thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, 
công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào thi đua “Cán 
bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Xây dựng đội ngũ 
CCVC, LĐ hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng 
tạo”; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kỹ năng... đáp ứng yêu cầu 
thực hiện nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới. Thực hiện 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;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; 
- Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH huyện, thị xã;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Hồ Sỹ Nam
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