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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 02  năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01,

phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 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 31/01/2020, 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 592.012 người tham gia, giảm 6.900 
người (1,17%) so với tháng 12/2019; tăng 526 người (0,09%) so với cùng kỳ 
năm 2019, đạt 97,41 % so với Kế hoạch của BHXH Việt Nam giao. Trong đó:

- BHXH bắt buộc: 53.736 người, tăng 1.467 người (2,73%) so với tháng 
12/2019; tăng 3.512 người (6,54%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 98,4% so với 
Kế hoạch của BHXH Việt Nam giao.

- BHXH tự nguyện: 5.662 người, giảm 63 người (1,11%) so với tháng 
12/2019; tăng 2.860 người (50,51%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 44,9 so với 
Kế hoạch của BHXH Việt Nam giao.

- BHTN: 45.694 người, tăng 1.511 người (3,31%) so với tháng 12/2019; 
tăng 3.825 người (8,37%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 94,86% so với Kế 
hoạch của BHXH Việt Nam giao.

- BHYT: 586.350 người, giảm 6.837 người (1,17%) so với tháng 12/2019; 
giảm 2.334 người (0,41%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 98,52% Kế hoạch của 
BHXH Việt Nam giao, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 92,72% dân số.

1.1.2. Số thu BHXH, BHYT, BHTN
Tháng 01/2020, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 84.290 triệu đồng 

(bao gồm lãi chậm đóng: 37 triệu đồng), giảm21.381 triệu đồng (79,8%) so với 
cùng kỳ năm 2019; đạt 5,6% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó:

- BHXH bắt buộc: 48.310 triệu đồng, giảm31.291 triệu đồng (60,7%) so 
với cùng kỳ năm 2019; đạt 6,1% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

- BHXH tự nguyện: 1.545 triệu đồng, tăng 427 triệu đồng (138,2%) so với 
cùng kỳ năm 2019; đạt 4,4% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
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- BHTNLĐ-BNN: 980 triệu đồng, tăng 22 triệu đồng (102%) so với cùng 
kỳ năm 2019.

- BHTN: 3.255 triệu đồng, tăng 82 triệu đồng (2,6%) so với cùng kỳ năm 
2019; đạt 5,8% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

- BHYT: 30.163 triệu đồng, tăng 9.585 triệu đồng (146,6%) so với cùng kỳ 
năm 2019; đạt 5% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

1.1.3. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN
Đến 31/01/2020, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 68.030 triệu đồng, 

chiếm 4,54% 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 38.329 triệu đồng chiếm tỷ lệ 
2,56% so với Kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Trong đó: nợ BHXH: 37.331 
triệu đồng; nợ BHTN: 1.852 triệu đồng; nợ BHTNLĐ-BNN: 445 triệu đồng; nợ 
BHYT: 28.402 triệu đồng (trong đó phần kinh phí NSNN chưa chuyển là 24.105 
triệu đồng, chiếm 85% tổng số nợ BHYT).

1.2. Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
- Số sổ BHXH cấp mới 592 sổ. Tổng số lao động được cấp đến 31/01/2020 

là 63.924 sổ, đạt 99,86%. 
- Số lượng thẻ BHYT tăng mới: 89.490 thẻ. Đến 31/01/2020 đã tiến hành 

cấp thẻ BHYT cho 100% đối tượng tham gia theo quy định.
1.3. Chi BHXH, BHYT
Tháng 01/2020, tổng số chi là 116.230 triệu đồng, giảm 44.357 triệu 

đồng(72,38%) so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó:
- Chi BHXH:

+ Chi từ nguồn NSNN: 21.793 triệu đồng, giảm 8.268 triệu đồng 
(72,49%) so với cùng kỳ năm 2019.

+ Chi từ nguồn quỹ BHXH: 57.505 triệu đồng, giảm 29.537 triệu đồng 
(66,07%) so với cùng kỳ năm 2019.

- Chi BHTN: 3.434 triệu đồng, tăng837 triệu đồng (32,21%) so với cùng kỳ 
năm 2019.

- Chi BHYT: 33.498 triệu đồng, giảm7.391 triệu đồng (81,93%) so với 
cùng kỳ năm 2019.

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 1.828 lượt người với tổng 

số tiền chi trả là 13.632 triệu đồng.(Trong đó: Số người hưởng chế độ hàng 
tháng: 211 người với số tiền 578 triệu đồng; Số người hưởng trợ cấp 1 lần: 251 
người với số tiền 6.385 triệu đồng; Giải quyết chế độ ngắn hạn cho1.366 lượt 
người với số tiền 6.669 triệu đồng).
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- BHXH tỉnh hiện đang quản lý 24.477 đối tượng hưởng chế độ BHXH 
thường xuyên với số tiền chi trả hàng tháng là 102.507 triệu đồng. (trong đó chi 
từ NSNN: 8.928 người, với số tiền 26.984 triệu đồng; chi từ quỹ BHXH: 15.549 
người, với số tiền 75.523 triệu đồng).

1.4.2.Công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
Tháng 01/2020, đã thực hiện giám định cho 80.782 lượt bệnh nhân khám 

chữa bệnh BHYT với số tiền chi trả 33.498 triệu đ ồng, giảm 26.466 l ư ợt 
(24,67%), giảm 7.251 triệu đồng (17,8%) so với cùng kỳ năm 2019. (Trong đó: 
nội trú: 7.809 lượt  với chi phí: 22.489 triệu đồng; ngoại trú: 72.973 lượt với chi 
phí: 11.008 triệu đồng.

1.5. Công tác Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính
- Trong tháng, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 60.284 hồ sơ. Trong đó: nhận qua 

dịch vụ bưu chính: 7.216 hồ sơ; nhận trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả: 1.619 hồ sơ; nhận qua giao dịch điện tử: 51.449 hồ sơ.

- Tổng số hồ sơ đã trả trong tháng: 91.742 hồ sơ (35.987 hồ sơ kỳ trước 
chuyển sang). Trong đó: trả qua dịch vụ bưu chính: 53.436 hồ sơ; trả trực tiếp tại 
bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 2.697 hồ sơ; hồ sơ không phát sinh trả: 
35.609 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
Trong tháng, BHXH tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện 02 cuộc 

thanh tra, kiểm tra được tổ chức trong tháng 12/2019 (Thực hiện cuộc thanh tra 
chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với 03 đơn vị sử dụng lao 
động có đề nghị truy thu cộng nối thời gian từ 6 tháng trở lên; Kiểm tra đột xuất 
công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí chi BHXH, BHTN, 
BHYT của BHXH tỉnh Quảng Trị do BHXH Việt Nam cấp tại Phòng Kế hoạch 
- Tài chính).

1.6.2. Công tác giải quyết đơn thư
Trong tháng, BHXH tỉnh tiếp nhận 02 đơn đề nghị; đã tiếp công dân 03 

lượt/07người/03 vụ việc, nội dung chủ yếu hỏi về việc giải quyết các chế độ, 
chính sách liên quan đến BHXH, BHYT và các chế độ, chính sách khác. BHXH 
đã tiến hành giải quyết kịp thời, đầy đủ và chuyển các đơn vị liên quan giải 
quyết theo quy định.

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.
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1.7. Một số công tác khác
Nhìn chung trong tháng 01/2020, BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết 

liệt ở tất cả các lĩnh vực để hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.
- Tiến hành công tác quyết toán quý IV năm 2019 và công tác quyết toán 

năm 2019. Tiến hành ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở y tế 
đủ điều kiện theo quy định.Báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi KCB BHYT 
năm 2019, đôn đốc việc kiểm tra, xác minh việc thanh toán chi phí KCB BHYT.

- Đôn đốc việc thực hiện bàn giao các bộ phận nghiệp vụ khi sáp nhập 
BHXH thành phố Đông Hà về BHXH tỉnh theo quy định.

- Thực hiện việc phân cấp giải quyết chế độ BHXH theo Quyết định số 
166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành 
quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 
cho BHXH các huyện, thị xã.

- Đề nghị quyết toán kinh phí NSNN hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện năm 
2019; NSNN hỗ trợ đóng BHYT cho cận nghèo năm 2019.

- Hướng dẫn việc cấp thẻ BHYT cho các xã sáp nhập theo Nghị quyết số 832-
NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị và tăng cường việc đảm bảo quyền lợi KCB cho 
người có thẻ BHYT cư trú tại các xã giải thể, sáp nhập, thành lập mới.

- Ủy quyền, phân cấp trong việc cấp, đổi thẻ BHYT đảm bảo thuận lợi cho 
người tham gia thụ hưởng. Đề nghị Sở Tư pháp phối hợp thực hiện liên thông cấp 
thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Phối hợp với Cục Thuế cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thực hiện Quy 
chế phối hợp giữa hai đơn vị.

- Thực hiện Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2020 của 
BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện; 
Xây dựng Kế hoạch về công tác thông tin, truyền thông năm 2020; hướng dẫn tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam 
16/02/1995-16/02/2020; 

- Phối hợp với Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị ban 
hành Kế hoạch phối hợp, ký hợp đồng thực hiện chuyên trang “Thực hiện chính 
sách BHXH, BHYT” năm 2020 trên Báo Quảng Trị, chuyên mục “An sinh xã 
hội” năm 2020 trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

- Tổ chức Hội nghị CCVC, LĐ; tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 
2020, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ; Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp đón năm 
mới và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam. Tổ chức Hội nghị triển 
khai Quy chế làm việc theo Quyết định số 475/QĐ-BHXH ngày 31/12/2019 của 
BHXH tỉnh Quảng Trị và phát động thi đua năm 2020.

- Đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020. Kiện toàn 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, xét khen thưởng 



5

trong công tác tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo, thực hiện tốt chế độ chính sách 
BHXH, BHYT năm 2019; Đề nghị BHXH Việt Nam xét tặng danh hiệu thi đua và 
hình thức khen thưởng năm 2019. Hướng dẫn hồ sơ đề nghị nâng bậc lương năm 
2020.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm mừng Đảng, mừng 
Xuân 2020 và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (03/2/1930-03/2/2020). Duy trì việc đăng tải các tin, bài phản ánh kết quả 
tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; giải đáp kịp 
thời những vấn đề bạn đọc quan tâm liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, 
BHYT.

- Chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020. 
Tiến hành kiểm tra việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kịp thời, đầy đủ, an 
toàn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật 
chất cho cán bộ, viên chức. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đối 
tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tích cực hưởng 
ứng và tham gia "Tết trồng cây" tại địa bàn do UBND tỉnh phát động.

- Phân công lãnh đạo, cán bộ, viên chức và các bộ phận liên quan trực để 
giải quyết công việc đột xuất và những kiến nghị của nhân dân; Đảm bảo tốt tình 
hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. 
Trong thời gian nghỉ Tết, cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành đón Tết vui 
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

- Đôn đốc việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 
và NĐ số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt.

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

II - NHIỆM VỤ THÁNG02 NĂM 2020
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác 

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

2. Xây dựng Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu, dự toán thu chi cho BHXH các 
huyện, thị xã và kế hoạch phân bổ dự toán chi KCBBHYT năm 2020 cho các cơ 
sở y tế. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển 
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đối tượng tham gia BHXH, BHTN trong chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2020. 
Chủ động phối hợp các cơ quan, ban ngành chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện có hiệu quả.

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

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

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

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

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

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

9. Đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt 
Nam, 25 năm thành lập BHXH tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục hưởng ứng phong trào 
thi đua  thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực 
lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH” gắn 
với phong trào thi đua sáng kiến cải tiến có hiệu quả trong công việc.

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

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