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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:         /BHXH-TCCB
V/v phát động phong trào thi đua

yêu nước BHXH tỉnh giai đoạn 2020-2025

Quảng Trị, ngày      tháng 7 năm 2020

       
       Kính gửi: 

- Trưởng các Phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã.

Giai đoạn 2020 - 2025 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 95 năm 
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm ngày Cách 
mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đồng thời, là giai đoạn toàn 
Ngành ra sức phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 
23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính 
sách bảo hiểm xã hội (BHXH), hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành 
BHXH Việt Nam.

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều 
thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành, Giám đốc 
BHXH tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-
2025 với chủ đề: “Công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị nêu 
cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025”.

Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong toàn BHXH tỉnh và đạt 
được kết quả, Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám 
đốc BHXH các huyện, thị xã tổ chức thực hiện các mục tiêu và giải pháp sau:

I. Mục tiêu thi đua
1. Tập trung tối đa nguồn lực, phấn đấu đến cuối năm 2025, hoàn thành 

vượt mức các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y 
tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chỉ tiêu giảm nợ do BHXH Việt 
Nam giao. Cụ thể:

- Phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi 
tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham 
gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 4% lực lượng lao động trong độ tuổi; 
khoảng 24% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN); có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, 
BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng 
của người tham gia BHXH đạt mức trên 85%.

- Lộ trình tham gia BHXH, BHTN trong giai đoạn 2022-2025 cụ thể như sau:
Năm 2022 đạt khoảng 6,6% số người tham gia BHXH tự nguyện trong 

tổng số người tham gia BHXH; 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham 
gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia 
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BHXH tự nguyện đạt 1,8% lực lượng lao động trong độ tuổi; 21% lực lượng lao 
động trong độ tuổi tham gia BHTN. Tương ứng với các chỉ tiêu trên:

+ Năm 2023: 8,5%; 30%, 2,5%; 22%.
+ Năm 2024: 10,1%; 32,5%, 3,3%; 23%.
+ Năm 2025: 11,4%; 35%, 4%; 24%.

- Phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt tỷ lệ 98% so với dân số toàn tỉnh.
- Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN giảm xuống mức 1,5% kế 

hoạch thu BHXH Việt Nam giao.
2. Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và 

đúng quy định cho người tham gia và hưởng chế độ; Tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, 
BHTN; Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham những, tiêu cực; Phòng, chống 
lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Sử dụng an toàn 
và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; Tăng cường công tác giám định 
BHYT, phấn đấu không vượt dự toán chi KCB BHYT được giao hàng năm.

II. Giải pháp thực hiện
1. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các cơ quan, phòng, ban; các 
tổ chức chính trị xã hội huyện, thị xã, thành phố (gọi chung cấp huyện); tham 
mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tăng cường chỉ 
đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, 
BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề ra các giải pháp triển khai hiệu quả 
chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính 
sách BHXH

Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc 
điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, bảo đảm hiệu quả công tác 
tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT, thu 
hút sự tham gia tích cực của nông dân, lao động khu vực phi chính thức; nâng 
cao ý thức trách nhiệm của người lao động đối với việc tự bảo đảm an sinh cho 
bản thân, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo lộ trình. Chú trọng, phát 
huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận 
động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp 
luật về bảo BHXH, BHYT kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của 
các tổ chức, cá nhân, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi 
tiền BHXH, BHYT. 

4. Tham mưu thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHTN, BHYT cho các huyện, thị xã, thành phố, trong đó, chú trọng phát triển 
số lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHTN trong các doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh, tổ hợp tác, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 
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BHYT gia đình; phân định rõ quản lý nhà nước với quản trị bộ máy tổ chức thực 
hiện chính sách BHXH, BHYT.

5. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ 
quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả 
quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT và thực thi chính sách BHXH, 
BHYT. Xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, BHYT; đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ và chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH trên cơ sở bộ tiêu 
chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung cấp dịch vụ cơ quan 
BHXH.

6. Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách 
BHXH, BHTN, BHYT.

Sắp xếp tổ chức lại bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT 
theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần 
thứ sáu BCH Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm 
toán và thông tin báo cáo về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. 

7. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT theo hướng thân thiện, công 
khai, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nhằm 
nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH, BHYT; hoàn thiện, đẩy mạnh kết 
nối cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT với các hệ thống cơ sở dữ liệu có 
liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách và công tác nghiên 
cứu, hoạch định chính sách. 

Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm hỗ trợ giải quyết chế độ 
BHXH, BHYT cập nhật thường xuyên các văn bản quy định mới được ban 
hành, bảo đảm thực hiện nghiêm việc chi trả BHXH, BHYT tránh phiền hà, gây 
bức xúc cho người tham gia. Thực hiện hiện đại hoá quản lý BHXH, BHYT, đầu 
tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện 
BHXH, BHYT. Kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách 
BHXH, BHTN, BHYT. 

8. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng 
xử của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Xây dựng đội ngũ công 
chức, viên chức BHXH tỉnh phải hết lòng phục vụ lợi ích của nhân dân và người 
tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

9. Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đội ngũ công 
chức, viên chức BHXH tỉnh tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất, 
có ý chí phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
để có thể đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Tiếp tục xây 
dựng đội ngũ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy 
và gương mẫu; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
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trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường kỷ cương, 
kỷ luật hành chính.

10. Tiếp tục đ ổi mới công tác thi đ ua theo tinh thần của Chỉ thị số 34-
CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 
19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực 
hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; 
kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn những tập 
thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương tôn vinh, nhân rộng.

Chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề thực 
hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ 
Chính trị; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung 
ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết 125/NQ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 138/CTHĐ/TU 
ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-
NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách 
BHXH. Gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của BHXH tỉnh với 
việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo 
tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực 
hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động. 

Căn cứ mục tiêu, giải pháp thi đua nêu trên, Trưởng các Phòng nghiệp vụ 
BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH các huyện, thị xã căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể 
để xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua của đơn vị mình.

Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị kêu gọi các đơn vị, cùng toàn thể đội ngũ 
công chức, viên chức, lao động nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ 
lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi 
mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025./.

Nơi nhận:                   
- Như trên;
- BHXH Việt Nam;                             
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                                                                
- Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Cụm Trưởng Cụm TĐ số IV;
- Trưởng Khối các cơ quan TW đóng trên địa bàn; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Công đoàn Viên chức tỉnh; 
- Công đoàn BHXH tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc BHXH tỉnh; 
- Đảng ủy BHXH tỉnh; Chi bộ BHXH các H, TX;                                      
- Lưu: VT, TCCB (3b).                

GIÁM ĐỐC

Hồ Sỹ Nam
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