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

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

Số:        /BC-BHXH Quảng Trị, ngày         tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5,

phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 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 31/5/2020, 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 610.300 người tham gia, tăng 2.900 người 
(0,48%) so với tháng 04/2020; tăng 7.136 người (1.18%) so với cùng kỳ năm 
2019, đạt 100,42 % so kế hoạch giao của BHXH Việt Nam. Trong đó:

- BHXH bắt buộc: 51.262 người, tăng 21 người (0,04%) so với tháng 
04/2020; tăng 482 người (0,95%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 93.87% so với 
Kế hoạch giao của BHXH Việt Nam. 

- BHXH tự nguyện: 7.518 người, tăng 1.334 người (21,57%) so với tháng 
04/2020; tăng 3.392 người (82,21%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 59,62% so 
với Kế hoạch giao của BHXH Việt Nam. 

- BHTN: 43.479 người, tăng 77 người (0,18%) so với tháng 04/2020; tăng 
981 người (2,31%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 90,26% so Kế hoạch giao của 
BHXH Việt Nam. 

- BHYT: 602.782 người, tăng 1.566 người (0,26%) so với tháng 04/2020; 
tăng 3.744 người (0,63%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 101,28% so với Kế 
hoạch giao của BHXH Việt Nam, đ ạt tỷ lệ bao phủ BHYT 95,3% dân số 
(632.375 người)

1.1.2. Số thu BHXH, BHYT, BHTN
Tháng 5/2020, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 99.978 triệu đồng (bao 

gồm lãi chậm đóng: 71 triệu đồng), lũy kế từ đầu năm là 532.446 triệu đồng, tăng 
(4,8%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt 35,5% so với kế hoạch BHXH Việt Nam 
giao. Trong đó: 

- BHXH bắt buộc: 67.040 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 308.841 triệu 
đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019; đạt 38,3% so với kế hoạch BHXH 
Việt Nam giao.

- BHXH tự nguyện: 3.258 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 11.177 triệu 
đồng, tăng 76,6% so với cùng kỳ năm 2019; đạt 32% so với kế hoạch BHXH 
Việt Nam giao.
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- BHTN: 4.560 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 20.403 triệu đồng, tăng 7,2% 
so với cùng kỳ năm 2019; đạt 36,7% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

- BHYT: 25.021 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 193.414 triệu đồng, giảm 
4,5% so với cùng kỳ năm 2019; đạt 32,1% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

1.1.3. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN
Đến 31/5/2020, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 94.962 triệu đồng, 

chiếm 6,34% 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 44.935 triệu đồng chiếm tỷ lệ 
3% so với Kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Trong đó: 

- Nợ BHXH: 42.771 triệu đồng.
- Nợ BHTN: 2.136 triệu đồng.
- Nợ BHYT: 50.055 triệu đồng (trong đó phần kinh phí NSNN chưa 

chuyển là 45.412 triệu đồng, chiếm 90,7% tổng số nợ BHYT).
1.2. Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
- Số sổ BHXH cấp mới 980 sổ. Tổng số lao động được cấp đến 30/4/2020 là 

65.322 sổ, đạt 99,82%. 
- Số lượng thẻ BHYT tăng mới: 15.899 thẻ. Đến 31/5/2020 đã tiến hành cấp 

thẻ BHYT cho 100% đối tượng tham gia theo quy định.
1.3. Chi BHXH, BHYT
Tháng 5/2020, tổng số chi là 162.435 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 

761.994 triệu đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 36,05% so với Kế 
hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó:

- Chi BHXH: 119.219 triệu đồng (Trong đó: chi từ nguồn NSNN: 27.357 
triệu đồng, chi từ nguồn quỹ BHXH: 91.862 triệu đồng), lũy kế từ đầu năm là 
553.343 triệu đồng tăng 3,41% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 35,52% so với Kế 
hoạch BHXH Việt Nam giao.

- Chi BHTN: 3.781 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 16.720 triệu đồng, tăng 
31,42% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 45,98% so với Kế hoạch BHXH Việt 
Nam giao.

- Chi BHYT: 39.435 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 191.931 triệu đồng, 
giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 36,94% 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 2.340 lượt người với tổng 

số tiền chi trả là 23.193 triệu đồng. (Trong đó: Số người hưởng chế độ hàng 
tháng: 642 người với số tiền 1.817 triệu đồng; Số người hưởng trợ cấp 1 lần: 504 
người với số tiền 15.153 triệu đồng; Giải quyết chế độ ngắn hạn cho 1.194 lượt 
người với số tiền 6.223 triệu đồng). Lũy kế từ đầu năm là 10.710 lượt với tổng 
số tiền chi trả là 96.061 triệu đồng.
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- BHXH tỉnh hiện đang quản lý 24.679 đối tượng hưởng chế độ BHXH 
thường xuyên với số tiền chi trả hàng tháng là 100.568 triệu đồng. (trong đó chi 
từ NSNN: 8.819 người, với số tiền 26.546 triệu đồng; chi từ quỹ BHXH: 15.860 
người, với số tiền 74.022 triệu đồng). Lũy kế từ đầu năm là 493.723 triệu đồng.

1.4.2. Công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
Tháng 5/2020, đã tiến hành giám định cho 82.620 lượt với tổng số tiền đề 

nghị thanh toán là: 35.435 triệu đồng. (Trong đó: ngoại trú: 75.187 lượt với chi 
phí: 12.397 triệu đồng; nội trú: 7.433 lượt với chi phí: 27.038 triệu đồng).

So với tháng 04/2020, tổng số lượt KCB tăng 11.585 lượt (16,3%), chi phí 
KCB BHYT đề nghị tăng 4.375 triệu đồng (12,5%). So với cùng kỳ năm trước, 
số lượt KCB giảm 22.945 lượt (-21,7%), chi phí KCB BHYT đề nghị thanh toán 
giảm 2.796 triệu đồng (-6,6%).

1.5. Công tác Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính
- Trong tháng, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 42.645 hồ sơ (Trong đó: nhận qua 

dịch vụ bưu chính: 3.002 hồ sơ; nhận trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả: 2.359 hồ sơ; nhận qua giao dịch điện tử: 37.284 hồ sơ:

- Tổng số hồ sơ đã trả trong tháng: 40.598 hồ sơ (Trong đó: trả qua dịch vụ 
bưu chính: 20.014 hồ sơ; trả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 
1.564 hồ sơ; hồ sơ không phát sinh trả: 19.020 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 5/2020, BHXH tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thực hiện 01 cuộc thanh 

tra chuyên ngành đột xuất về đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với 04 đơn vị 
SDLĐ có đề nghị truy thu cộng nối thời gian từ 06 tháng trở lên. Tiếp tục hoàn 
thiện cuộc thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT và kiểm tra 
việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị giải quyết chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn tại 
10 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý thu hồi số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT 
phát hiện qua thanh tra tại 02 đơn vị SDLĐ với số tiền trên 37 triệu đồng; Yêu 
cầu 03 đơn vị SDLĐ kịp thời lập thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia, truy đóng 
BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN đối với 05 người lao động với tổng số 
tiền truy đóng và tiền lãi chậm đóng gân 37 triệu đồng. Yêu cầu 01 đơn vị 
SDLĐ thu hoàn nộp quỹ BHXH số tiền chi sai chế độ ốm đau đối với 01 người 
lao động, với số tiền 1,2 triệu đồng.

Sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra, có 04 đơn vị SDLĐ đã lập thủ tục 
hồ sơ đăng ký tham gia, truy đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN đối 
với 10 người lao động với tổng số tiền truy đóng và tiền lãi chậm đóng trên 153 
triệu đồng; 09 đơn vị SDLĐ đã thực hiện điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, 
BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN đối với 56 người lao động, với tổng số tiền truy 
đóng và tiền lãi chậm đóng trên 80 triệu đồng.
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1.6.2. Công tác giải quyết đơn thư và tiếp công dân
Tháng 5/2020, BHXH tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 02 đơn phản ánh, kiến 

nghị; Thực hiện tiếp 02 lượt công dân/02 người/02 vụ việc, nội dung tiếp công 
dân, 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, tốt cáo, kiến nghị phản 
ánh. Tiếp tục phối hợp các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng kế hoạch thanh 
tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. 
Ban hành các kết luận sau thanh tra, kiểm tra gửi các đơn vị theo quy định; Đôn 
đốc BHXH các huyện, thị xã và các đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc thực 
hiện kết luận, xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

1.7. Công tác triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương
- BHXH tiếp tục tham mưu UBND tỉnh về việc chỉ đạo triển khai thực hiện 

chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN năm 2020; Xây dựng Kế 
hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, 
BHTN năm 2020. Đề nghị UBND tỉnh kiện toàn thành viên BCĐ phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cấp tỉnh và đôn đốc BHXH các huyện, 
thị xã tiếp tục tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Thành lập Tổ Công tác rà soát, điều tra, 
phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Ngày 23/5/2020, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra 
quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận 
động người dân tham gia BHXH tự nguyện đồng loạt từ cấp tỉnh đến cấp huyện 
đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng về chính sách BHXH, đặc biệt là chính sách 
BHXH tự nguyện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, 
chính quyền, người lao động và Nhân dân về lợi ích và trách nhiệm khi tham gia 
BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện.

- BHXH tỉnh đã phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các 
hoạt đ ộng Lễ ra quân trên Báo Quảng Trị và Đ ài Phát thanh - Truyền hình 
Quảng Trị. Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh.

- Chỉ đạo BHXH cấp huyện tổ chức treo băng rôn, phướn dọc về chủ đề và 
thông đ iệp Tháng vận đ ộng triển khai BHXH toàn dân tại các tuyến đ ư ờng 
chính, đông người qua lại, tại các khu công nghiệp, tại trụ sở UBND các cấp và 
tại trụ sở cơ quan BHXH để tuyên truyền.

- Phát hành các ấn phẩm tuyên truyền như  Tờ rơ i Lợi ích khi tham gia 
BHXH tự nguyện; tờ gấp Những điều cần biết về BHXH tự nguyện tại các buổi 
hội nghị tuyên truyền trực tiếp, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Chỉ 
đ ạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH tự 
nguyện trên loa phát thanh các xã, phường, thị trấn. 

- BHXH và Bưu điện cấp huyện đã phối hợp tổ chức 07 hội nghị tuyên 
truyền trực tiếp, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tại các xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh; tổ chức phát tờ rơi về BHXH tự nguyện tuyên truyền 
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đến các hộ tiểu thương buôn bán tại các khu chợ, người lao động và Nhân dân 
tại các khu vực đông dân cư trên địa bàn tỉnh

- Kết quả trong ngày ra quân:
+ Ngày 23/5/2020: tổng số người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện là 

237 người. 
+ Ngày 24/5/2020: tổng số người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện là 

81 người.
1.8. Một số công tác khác
Nhìn chung trong tháng 5/2020, 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.

- Đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Tổ chức làm việc với các 
đơn vị SDLĐ nhằm chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác 
tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. 

- Tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất về đóng BHXH, BHTN, BHYT 
tại các đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện phân cấp giải quyết các 
chế độ BHXH theo QĐ 166/QĐ-BHXH cho BHXH cấp huyện. Thành lập tổ rà 
soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

- Ban hành Kế hoạch về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản của BHXH Việt 
Nam năm 2020; Xây dựng Phương án tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19.

- Tổ chức kiểm tra thực thi công vụ, nhiệm vụ tại đơn vị BHXH cấp huyện; 
Tổ chức lấy ý kiến bầu chọn điển hình tiên tiến; Biểu dương và thưởng gương 
điển hình tiên tiến Giai đoạn 2015 - 2019.

- Tiến hành chuyển đến làm việc tại trụ sở mới từ 01/5/2020.
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.

II - NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2020
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác 

thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thu hồi nợ đọng. 
Tham mưu kịp thời với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt 
chẽ với các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức đoàn thể liên quan trong việc thực hiện 
chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Chủ động báo cáo, tham mưu với Tỉnh 
ủy, UBND về tình hình phát triển đối tượng, đặc biệt là BHXH tự nguyện.
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2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ các Sở, Ban, Ngành liên quan tiến hành đối 
chiếu, rà soát, phân tích dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan 
BHXH đang quản lý để xác định chính xác số đơn vị, lao động thuộc đối tượng 
tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ, xác 
định rõ nguyên nhân, từ đó xây dựng kế hoạch khai thác phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. 

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, cho nhiều đối 
tượng, nhiều tổ chức hội, đoàn thể theo hướng chuyên nghiệp. Tập trung chỉ 
đạo, đôn đốc, hướng dẫn BHXH cấp huyện phối hợp với Bưu điện huyện tăng 
cường tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự 
nguyện, đồng thời phối hợp với các Đại lý thu trên địa bàn, duy trì và tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động, thông báo đến người tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT HGĐ để đảm bảo người dân tham gia liên tục, không bị gián 
đoạn nhằm đảm bảo duy trì ổn định và phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT phấn đấu đạt chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo tinh thần 
phát động thi đua 9 tháng đầu năm 2020, đảm bảo kế hoạch giao. Phối hợp với 
Bưu điện tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động của các đại lý thu trên địa bàn tỉnh. 
Thực hiện kiện toàn hệ thống Đại lý thu, đánh giá hiệu quả của từng hệ thống 
Đại lý thu.

4. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH 
tự nguyện Đại lý thu BHXH, BHYT Viettel, phối hợp với Viettel Quảng Trị tổ 
chức đào tạo, sát hạch và cấp thẻ nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT qua hệ 
thống Viettel, triển khai và đưa kênh đại lý này vào hoạt động.

5. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đôn đốc phát triển đối 
tượng HSSV đối với những trường có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT chưa đạt 
100%, tổng hợp, báo cáo đánh giá công tác BHYT học sinh sinh viên năm học 
2019-2020.

6. Nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện rà soát, điều tra, phát triển đối 
tượng tham gia theo hướng dẫn tại Công văn số 3045/BHXH-BT ngày 
20/8/2019 của BHXH Việt Nam và Kế hoạch số 1330/KHLN-BHXH-BĐ; Công 
văn số 563/BHXH-BT ngày 25/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc chấn 
chỉnh việc thực hiện Công văn số 3045/BHXH-BT.

7. Tiếp tục phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị 
sử dụng lao động lập hồ sơ xác nhận giải quyết tạm dừng đóng BHXH do ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định.

8. Chủ động tham mưu xây dựng các Kế hoạch, Chương trình, phát huy vai 
trò của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN các 
cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc phát triển 
đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

9. Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố triển khai Quy chế cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; 
Lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình; Tập trung khai thác và phân 
tích cơ sở dữ liệu thành viên HGĐ để phát triển đối tượng tham gia BHYT. Đôn 
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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. Chỉ đạo 
BHXH cấp huyện phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, thị trấn trong 
việc rà soát, lập danh sách tham gia BHYT bảo đảm kịp thời, phấn đấu đạt 
100% đối tượng được tham gia BHYT.

10. 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. 

11. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách 
BHXH với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện 
hiệu quả cải cách chính sách BHXH” gắn với phong trào thi đua sáng kiến cải 
tiến có hiệu quả trong công việc. Đốc đốc việc triển khai, hưởng ứng phong trào 
thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020.

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

Nơi nhận:  
- BHXH Việt Nam (b/c);                         
- Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hoá xã hội - HĐND tỉnh;
- Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- 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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