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Kính gửi:
- Trưởng phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố.
Năm 2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện phát triển mở rộng đối tượng tham
gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đạt kết quả khá tốt: tính đến
hết ngày 31/12/2018 toàn tỉnh có 1.563.088 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 87,02%
dân số của tỉnh (trong đó BHYT theo hộ gia đình có 441.311 người tham gia);
BHXH bắt buộc có 179.938 người tham gia, BHXH tự nguyện có 7.601 người tham
gia. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia đóng thuế, đăng ký
kinh doanh mới nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT; số người tham gia BHXH tự
nguyện giảm; số người tham gia BHYT theo hộ gia đình chưa bền vững; một số Đại
lý thu BHXH, BHYT hoạt động chưa thực sự hiệu quả làm ảnh hưởng đến việc thực
hiện chính BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết số 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, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về
việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, Quyết định số 1167/QĐ-TTg
ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện
BHYT giai đoạn 2016 – 2020 và khắc phục những tồn tại trên, Giám đốc Bảo hiểm
xã hội tỉnh yêu cầu Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện,
thành phố thực hiện một số nội dung sau:
1. Mục tiêu phát triển đối tượng
Phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp
(BHTN) đến hết năm 2019 đạt và vượt chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; tỷ
lệ tăng mới số người tham gia BHXH bắt buộc từ 6% trở lên so với năm 2018, đảm
bảo số lao động tham gia là 90% số lao động thuộc diện phải tham gia; đảm bảo đạt
tỷ lệ bao phủ BHYT từ 90% trở lên so với dân số toàn tỉnh; hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch thu được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và giảm tỷ lệ nợ đọng xuống
dưới 2% so với số phải thu.
2. Nhiệm vụ và giải pháp:
2.1. Các phòng nghiệp vụ

- Phòng Khai thác và thu nợ chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý thu và các
phòng liên quan, phân công viên chức chuyên quản, thường xuyên theo dõi, bám sát,
đôn đốc Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, Bưu điện tỉnh và các đơn vị phát triển
đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thực hiện thu, thu nợ đảm bảo tăng tỷ lệ đối
tượng tham gia, giảm sâu hơn nữa tỷ lệ nợ; hằng tháng tổng hợp, báo cáo Giám đốc
BHXH tỉnh kết quả thực hiện của các đơn vị.
- Phòng Quản lý thu chủ trì, phối hợp với Phòng Khai thác và thu nợ, các
phòng liên quan thường xuyên rà soát việc thực hiện kế hoạch thu năm 2019; phân
công viên chức chuyên quản thường xuyên bám sát đơn vị, Bảo hiểm xã hội huyện,
thành phố để đôn đốc thu, thu nợ và đảm bảo nắm chắc tiến độ, kết quả thực hiện số
thu từng tháng; chủ động dự báo diễn biến tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN và
đề xuất biện pháp giải quyết với Giám đốc BHXH tỉnh.
- Phòng Thanh tra - Kiểm tra chủ trì, phối hợp các phòng liên quan thực hiện
kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và kiểm tra liên ngành. Phối hợp tham
mưu, đề xuất thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT,
BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động; đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực
hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm tra đồng thời cung cấp kết quả thanh tra, kiểm
tra để các đơn vị liên quan phối hợp đôn đốc chủ sử dụng lao động chấp hành
nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.
- Phòng Giám định BHYT chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội
tỉnh làm tốt việc phối hợp với ngành Y tế, phân công lãnh đạo, viên chức phối hợp
với các cơ sở khám chữa bệnh giải quyết kịp thời những vướng mắc của đối tượng
có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh theo quy
định.
- Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt
công tác tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.
- Các phòng nghiệp vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác
phối hợp để tư vấn, giải quyết chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của
người tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhằm thúc đẩy việc phát triển đối
tượng tham gia một cách bền vững.
2.2. Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố
- Căn cứ kế hoạch thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tạm
giao ngày 10/01/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh, danh sách doanh nghiệp đóng thuế
nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2016, 2017, 2018 trên địa bàn
huyện, thành phố (gửi kèm và đôn đốc theo Công văn số số 106/BHXH-KT&TN
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ngày 24/02/2016; Công văn 399/BHXH-KT&TN ngày 14/6/2016; Công văn số
65/BHXH-KT-TN ngày 06/02/2017; Công văn số 286/BHXH-KT-TN ngày
27/4//2017; Công văn số 365/BHXH-KT-TN ngày 28/02/2018, Công văn số
2262/BHXH-KT-TN ngày 02/11/2018), khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp thực hiện.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các
doanh nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT. Gửi giấy mời những
doanh nghiệp đang đóng thuế nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến cơ
quan Bảo hiểm xã hội huyện để giải thích việc bắt buộc tham gia BHXH, BHYT,
BHTN nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động theo quy định của
pháp luật.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu phát triển BHXH tự
nguyện, BHYT theo hộ gia đình cho Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn. Bảo
hiểm xã hội huyện, thành phố giao chỉ tiêu đến từng nhân viên Đại lý thu BHXH,
BHYT; quản lý, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của nhân viên Đại lý theo quy định tại
Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
phối hợp với nhân viên Đại lý tuyên truyền những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã
hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi và việc thực hiện giá viện phí mới để
người dân tích cực tham gia BHYT.
- Tiếp tục phân công lãnh đạo, viên chức, lao động hợp đồng phụ trách các xã
bám sát cơ sở để phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt
việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhất là các xã có tỷ lệ tham gia
BHYT theo hộ gia đình và BHXH tự nguyện còn thấp, những xã phấn đấu về đích
nông thôn mới năm 2019. Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận
thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành năm 2018 và chủ động phối hợp với đơn vị
sử dụng lao động lập hồ sơ tham gia đối với những lao động chưa được tham gia
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chủ động phối hợp với Bưu điện tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn
theo hình thức mới theo kế hoạch liên ngành số 1036/KHLT-BHXH-BĐ ký ngày
13/12/2018 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh để phát triển đối tượng tham
gia BHXH tự nguyện. Tiếp tục phối hợp với Tổ tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tỉnh
tăng cường tuyên truyền đối thoại tại cụm doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp
chưa tham gia BHXH, tại cụm xã nhất là những cụm xã có tỷ lệ tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT còn thấp để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH
tự nguyện và BHYT hộ gia đình.
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- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các doanh
nghiệp để phục vụ việc quản lý thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT,
BHTN trên địa bàn.
- Tổng hợp kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và
hoạt động của nhân viên Đại lý thu báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Khai
thác và thu nợ) theo quy định.
Nhận công văn, yêu cầu Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội
huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng
mắc phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Khai thác và thu nợ) để
báo cáo Giám đốc xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ BHXH tỉnh;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, KT&TN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thiên Thai
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