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S&  3O5/urn'D-vx 
V/v báo cáo lông kt tinh hinh 
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Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

Quáng Tn, ngày $ tháng  7  näm 2020 

KInh gri: Bão him xà hi tinh Quãng Trj. 

Thrc hin kin chi do cüa Thi.thng tri..rc Tinh üy ti Cong van s 2237-
CV/TU ngày 06/7/2020 ye vic báo cáo tong k& tInh hInh thirc hin Nghj quyêt 
21 -NQ/TW (Sao gir1 kern theo). 

UBND tinh có kin nilu sau: 

Giao Bão him xã hi tinh chü trI, phi hçip vài S& Lao dng - Thixcing 
binh và Xã hi, các Sà, ngành lien quan tham muu UBND tinh báo cáo két qua 
thirc hin Nghj quyêt so 21-NQITW ngày 22/11/20 12 cüa B ChInh trj "Vê tang 
cu?ng sr lãnh dao cüa Dãng dôi vi cong tác báo hiêm xA hi, báo hiêm y tê 
giai don 2012 - 2020", trInh UBND tinh (kern theo ban din ti qua email: 
nguyendinhthiquangtni.gov. vn) tnrâc ngày 15/9/2020./. 

Nyi nhIn: 
- Nhu trén; 

- Li.ru VT, VX. 

TL. CHU TICH 
KT.CHANH VAN PHONG 

PHO VAN PHONG 
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TfNH UY QUANG TR DANG CONG SAN VIT NAM 
* 

S &?k3 -  CV/TU 
V/v báo cáo tang lcê't tInh hInh thc hin 

I\'ghj quyê't so' 2]-NQ/TW 

Quáng Tn, ngay (7 6 tháng 7 nám 2020 

26 
fl J 19nh  gz'ci: Ban can s11 Dáng Uy ban nhân dan tinh 

Chuyê'n, 1"Kii.J 
So'vàk)ihiuH.S  

T111rd hiñ Cong van so 4744-C V/BKTTW, ngày 26/6/2020 cüa Ban Kinh tê 

Trung uung v vic phi h9p thiic hin báo cáo tng kt tInh hInh thc hin Ngh 

quyt sé. 21-NQ/TW (co Cong van kèin theo); v vic nay, Thuông tr1rc Tinh iiy có 

kiên nhii sau: 

Giao Ban can sir Dáng UBND tinh chi do UBND tinh xây dirng báo cáo 

tng kt tInh hInh thirc hin Nghj quyêt sé 21-NQ/TW, ngây 22/11/2012 cüa B 

ChInh trj v "Tang cuäng sir länh do cüa Dãng di véi cong tác bão him xã hi, 

bão hirn y t giai don 2012 - 2020" trên dja bàn tinh theo d cu0ng ti Cong van 

s 4744-C V/BKTTW ciia Ban Kinh t Trung uang. 

Báo cáo gl'ri ye Thu'äng trirc Tinh üy (qua Van phông Tinh üy) truOc ngày 

05/10/2020 d tng hcip, báo cáo Ban Kinh tê Trung uang. 

Vy, thông báo d Ban can sir Dãng UBND tinh bik, thirc hin./. 

No'i nEân: 
- Nhu trên, 

- ThuOiig trirc Tinh üy (d báo cáo), 

- Li.ru Van phàng Tinh uS'. 
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BAN CHAP HANH IRUNG UONG 
BAN KINH TE 

Sf -CVKUW 
V/v ph6i hQp thcc hin báo cáo tdng kit 

tinh hInh thc h(n Nghi quyêt so 21-NQ,TW 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

ha Ni, ngây 26 tháng 6 näm 2020 

UL    /'.kKInh gz'i: Tinh u Quang Trj 

Thirc hin nhim vii tng kt tInh hInh thirc hin Nghj quyêt so 21-

NQ/TW ngày 22/11/2012 cii'ia B ChInh trl ye "Tang cuô'ng sir Iânh do ci:ia 

Dàng di vth cong tác bão him xa hôi, báo hirn y t giai don 2012 - 2020" 

(sau day gi là Ngh quy& s 21-NQ/TW), Ban Kinh th Trung uang chi tn xây 

drng K hoch nghiên c1ru dánh giá tInh hInh thirc hin Ngh quyêt so 21-

NQ/TW trong nàrn 2020. Kt qua nghiên cüu dánh giá nhrn tham rniiu B 

ChInh trj các giâi pháp v lânh d.o, chi do và thirc hin hiu qu chInh sách 

bão him xä hôi, bào hiêm y t trong giai doan tài (dir kin báo cáo B Chmnh til 

trong nãm 2021). 

Ban Kinh t Trung uong d nghj Qu dan vj báo cáo tmnh hinh thirc hin 

Nghj quyt s 21 -NQITW (theo D cucmg gi kern). 

Báo cáo gcri v Vi Xã hi, Ban Kinh th Trung uang, A4 Nguyen Cãrth 

Chãn, Ba Dình, Ha Ni tnrót ngày 09/10/2020, bàn mrn gü'i email: 

tuannguyen. bktgmai1.com  

Trân tr9ng cam an sir phi hgp cüa các dOng chI! 

Nai nhân: K/T TRI1ONG BAN 
TRUCNG BAN - Nhu trên, 

- Tnr&ng Ban (dê báo cáo), 
- PTB Triu Tài Vinh, 
- Vu Xã hôi (02b) 
- L.ru Van phông. 

Triu Tñi Vinli 



DECUO'NG 

Dánh giá tmnli hInh th'c hin Nghj quyt 21-NQ/TW ngãy 22-11-20 12 ella 

B ChInh trj ye "Tang cw&ng sy' lãnh do cüa Dãng dôi vó'i cong tãc bio 

hiêm xã hi, bão hiêm y t giai doin 2012 - 2020" 

(Gá'i tinh, thânh i'iy kern cong van sb1i1. ./CV-KTTW ngày426/6/2020) 

A • Phan thu' nhat 

TINH H!NH THUt HI1N NGH! QUYET SO 21-NQ/TW 

I. TInh hInh ph bin, quán trit Ngh quyt s 21-NQ/TW 

II. Dánh giá tlnh hInh thyc hin Nghj quyt s 21-NQ/TW 

1. KIt qua lanh dgo, chi do cza các cá'p uj dáng, chInh quyn dli vái 
cOng tác tuyên truyên, phO biên pháp luat, chInh sách, chl do BHXH, BHYT 

1.1. Kêt qua dt thrçic 

- Cong tác tuyên truyên, ph bin pháp lut, chInh sách, ch d BHXH, 

BHYT. 

- Cong tác vn dng nhân dan tham gia BHXH, BHYT. 

1.2. Hn ch& yu kern 
K1 

2. Két qua thtc hin miic tiêu Nghj quyêt sO 21-NQ/TW 

- Lrc lixçing lao dng tham gia BHXH (theo các 1oi hInh doanh nghip,' 
ca sâ lao dng tai các dja bàn, dja phucing; 

- Lrc hrçmg lao dng tham gia BHTN (theo các 1oi hInh doanh nghip, 
si lao dng tai  các dja bàn, dja phucmg; 

- Dan s tham gia BHYT (theo các dja bàn, dja ph.rcing; theo nhórn di 
tuçYng: dan tôc; hgc sinh, sinh viên; ngui nghèo, cn nghèo; gia dInh...). 

- Can di, qu9 BHXH,, BHYT (thu, chi và quãn 1 vã d.0 tu qu9 di vOi 

BHXH Viêt Narn). 

- TInh hInh thrc hin, 1 trInh phát triên di tuçrng tham gia BHXH, 
BHYT. 

- TInh hInh quãn 1 dir toán chi phi khám, ch&a bnh BHYT ChInh phü 

giao. 

- D& vOi các dja phumg: TInh hInh và kt qua chi lucing huu, trg cp BHXH, 
BHYT 

3. Hoân thin he thIng chInh sách, phOp luOt v BHXH, BI-JYT 

3.1. K& qua dt ducic 

3.2. Hn chê, yêu kern 



4. Chclt hrcrng djch vi và cong tác thyr hiçn các ché , chInh sách BHXI-J, 
BHYT 

4.1 Kêt qua dat  duc 

- Di mói phixong thiirc hot dng ciia h thng BHXH, BHYT 

- Kin toàn to chirc, b may BHXH, BHYT các c.p 

- Nâng cao näng 1rc di ng can b, cong ch.'rc, viên chirc 

- Cong tác cãi each hành chInh, irng diing cOng ngh thông tin trong quán 
1)2, nâng cao chat 1uçng phiic vi 

4.2. Han  ch, yêu kern 

5. COng tác qudn l nhà nzthc v BHXH, BHYT 

5.1. K& qua dat  duçc 

- Sr phi hçp giUa các Ca quan quãn 1)2 nhà nuic và BHXJ-I 

- Quân 1)2 dôi ttxçYng tham gia BI-IXJ-{, BHYT (di trcing tham gia BHXH 
b&t buc, t1r nguyen;  tham gia BHTN, tham gia BHYT) 

- Quân 1)2 Qu BI-IXH, BHYT (thu chi, nci BHXH, BHYT; dâu tu, can dOi 
Qu BHXH; quãn 1)2 và sü diing Qu BHYT) 

- Cong tác thanh tra, kim tra; x& 1)2 các hành vi vi pharn v thirc hin ch 
d BHXH, BHYT. 

5.2. Han  ch, yêu kern 

III. Dánh gi chung 

1. KIt qua dçit du'cic 

2. Hgn cM, khó khán, vu'ó'ng mc và nguyen nhán 

(Luu)2 dánh giá cac nguyen nhân chü quan, nguyen nhân khách quan, các 
nguyen nhân ye the ch& chInh sách; nguyen nhân v t chrc thirc hin tai  dja 
phucrng; nguyen nhân ye chi dao,  diu hành tü Trung uong den dja phucing...). 

3. Các ván d dat ra 

4. Kinh nghim quóc tl và bài hQc rz2t ra cho Vit Nam 

Phãn thñ' hai 

NHI*M VJ, GIAI PHAP TIEP TVC  LANH DO, CHI ftO CONG TAC 

BAO HIM xA HQI, BAO HIEM Y TE GIAI DON 202 1-2030 

I. Dir báo và bi cãnh kinh tê - xã hi Vit Nam trong thèi gian tói 

H. Quan dim, miic tiêu 

1. Quan dirn 



2. Mic tiêu (myc tiêu chung vá muc tiêu cu th v các chi tiêu. chmnh sách 

phãi thirc hin den nàrn 2030) 

IV. Nhim vi, giãi pháp 

1. Cong tác lãnh do, chi do cüa các cp u9 Bang, chInh quyn tü Trung 
uang dn dja phixang di v&i cong tác BHXH, BHYT giai dotn 2021-2030. 

2. Cong tác quãn 19 Nhà nuóc, cong tác phôi hqp trong linh vrc BHXH, 
BHYT dôi vài mt so b ngành vâ cüa các cap heii, các tO chc — chinh tr xä hi 

có lien quan. 

3. Cong tác tuyên truyên, phô biên Nghj quyêt 21-NQ/TW vã chInh sách, 
pháp 1ut BHXH, BHYT. 

4. Cong tác hoàn thin th ch& chInh sách v BFIXH, BHYT. 

5. Cong tác cãi cách hành chInh, nâng cao cht Iucmg phic vy. 

6. Cong tác rng dung cOng ngh thông tin trong quãn 19. 

Phân thü' ba 

BE XUAT, MEN NGH! 
A •( .i( • A 

I. Be xuat, kien ngh voi Bc Chinh tr!, Ban Bi thtr. 

II. D xut, kin ngh vói Bang doàn Quc Iii, Ban can sr dãng ChInh 

phil. 

ifi. B xut, kin ngh vói các ban, b, ngãnh Trung u'ng. 

IV. Be xut, kin nghj vói các tinh ui', thãnh u. . N 
.1 

7'. 
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