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NGH! QUYET 
CUA BAN THISONG VI TINE 1JY 

Vvic hic hin chInh sách bão him xä hi, bão him y t, 
bao hiem that nghiçp tren d!a  ban tinh Phu Th9 giai doin 2021-2025 

Bão him xã hôi và bão him y t là hai tru ct chmnh sách an sinh xâ hôi cüa 
Dãng và Nlhà nuâc. Trong nhimg näm qua, vic to chrc thirc hin chinh sách Bão 
him xã hi, bâo him y t và bào him tht nghip trên dja bàn tinh luôn diicic 
Tinh üy, Hi dng nhân dan, US'  ban nhân dan tinh quan tam länh do, chi dao; các 
cp, cac ngành, các t chüc chInh trj - xa hi, cong dng doanh nghip và ngixôi 
lao dng dã tIch circ trin khai thi;rc hin chü truclng cüa Dàng, chinh sách pháp 
1u.t cüa NIià rnxâc v bào him xà hi, bào him y t& bào him tht nghip, do do 
dã dt &rçYc nhttng thành tiru quan tr9ng, gop phn phát trin kinh t - xâ hi, n 
djnh diii sng cüa nhãn dan, thirc hin tin b cOng bang xã hti. H thng chInh 
sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuic v bào him xã hi, bão him y t tip tc duqc hoàn 
thin, m rng duçic din bao phü, s ngithi tham gia và duçic thii hix&ng chInh 
sách bão him xã hi, bâo him y t tang qua các näm, quyn 1çi cüa ngu&i tham 
gia thrçic báo dam; cOng tác khám, cha bnh bang the bâo him y t dã có chuyn 
bin tIch circ, gop phan tIch circ vào cOng tác chäm sóc, bâo v và nâng cao src 
khOe cüa rthãn dan. 

Tuy nhiên, t5r l d& tixçmg tham gia bào him xã hi, bào him tht nghiêp 
nhIn chung vn thp so vâi mi1c tiêu và chua tuong x1rng vOi tim nàng cüa tinh. 
S dái tuqng tham gia bão him x hi mOi dat  27,6%, dôi tixqng tham gia bào 
him tht nghip d.t 2 1,3% so vth 1irc luçing lao dng. Hai chi tiêu nay du thp 
han mi.'rc bInh quân chung toàn quOc (32,4% và 26,6%). Ben cnh do vn cOn tn 
t?i tInh trng trn dóng, nçi d9ng bão him xã hi, báo him y t, bào him that 
nghip; s nguii giãi quyt ch d bão him xâ he,i  mt 1..n cOn cao; vic sà ding 
qu bão him y t dà có chuyn bin tIch circ nhung vn luôn tim an nguy cci chi 
vuçit dir toán Thu tuâng ChInh phil giao. 

Nhftng tn tai, han ch trên là do cOng tác phi hqp t chirc tuyên truyn, ph 
bik v chInh sách bão him xã hi, bào him y t, bão him tht nghiêp có lüc, có 
nth chixa thirc sr kjp thOi, hiu qua. TInh tuân thu pháp 1ut v bào him xã hôi, 
bào him y t, bào him tht nghip cüa mt chü sil dmg lao dng cOn chua 
cao, tinh trng doanh nghip thành 1p cO hoat  dng san xut kinh doanh, np thu 
nhung chua dng kS'  tham gia bâo him xã hi, bâo him y th, bào him tht nghiêp 
cho nguOi lao dng cOn nhiêu. Sir phOi hqp thirc hin cOng tác thanh, kim tra lien 
ngành chua dat  hiêu qua cao, chua xfr iS' nghiêm dixccc nhfrng truông hqp sai pham 
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dn dn mt s don vj có biu hin chây ', chm ch.p hành k& 1un cüa Doàn 
thanh, kim tra. 

I. QUAN DIEM, MUC TIEU 
1. Quan dim 
ChInh sách báo him xã hi, bào him y t là hai trii ct cüa chInh sách an 

sinh xã hi, thirc hin chInh sách bão him xã hi, báo him y t, bão him tht 
nghip là thirc hin các Nghj quyt cüa Trung hang và cUa tinh, gop phn thirc 
hin tin b, cong bang xà hti, dam bão n djnh chInh trj và phát trin kinh t - xã 
hi ti dja phirnng. Ma rng và hoãn thin h thng bão him xã hi, bão him y 
t, bão him tht nghip, dáp üng ngày càng t& hcm thu can cüa nhn dan, tto diu 
kiên d moi ngu?ii dan tham gia và thii hithng các ch d bão him xâ hi, bão 
him y t là diu kin bào dam cho kinh t - xA hi cüa tinh phát trin nhanh, bn 
vftng, bào dam an sinh xã hi. 

Phát trin h thng chmnh sách bao him xã hi linh hoat,  da dng, da tang, 
hin di, hi nhp quc t; huy dng các ngun lirc xã hi theo truyn thng tuang 
than tuang ái cüa dan tc; huàng tâi bao phü toàn dan theo l trInh phü hçip vOi 
diu kin phát trin kinh t - xã hi; kt hçip hài hôa các nguyen tac dóng - hrning; 
cong bang, bInh dang; chia sé và bn vcng. 

Thuc hin t& chInh sách bào him xã hi, bào him y t, bão him that nghip 
là mt trong nhftng thim vi quan tr9ng, uu tiên trong chi dto diu hành cüa các 
cap üy Dãng, chInh quyn; là thim vi cüa cã h thng chInh trj, là trách thim 
cüa các cap üy dãng, chInh quyên, M.t trn T quc Vit Nam, các t chüc chInh 
trj - xà hi, doanh nghip và cüa mi nguôi dan trong tinh. 

Phát trin h thng t chirc thirc hin chInh sách bào him xa hi bão dam 
tinh gun, chuyên nghip, hiu qua, hin dai,  nâng cao tInh hap dn, cüng c nim 
tin và sir hài lông cUa nguai dan cling nhtr các chü th tham gia bào him xã hi. 

2. Miic tiêu 
2.1. M,c tiêu tang quát 
M rng, thng thanh và bn vng s ngithi tham gia bào him xa hi, bào 

him y t, bào him that nghip, that là bào him xã hi tir nguyen, bào him t 
h gia d'mh, thc hin thäng igi Nghj quyêt so 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 cüa Ban 
Chap hãnh Trung uang Dãng khóa XII v cãi cách chInh sách BHXH, Nghj quyt 
f)ii hi diii biu toàn quc ian thr XIII và Nghj quyt Di hi di biu Dãng b 
tinh Phü Th9 ian thu XIX; phk dau thixc hin l trInh bào him xä hi, bào him y 
t toàn dan phü hçip vai giai don phát trin kinh t - xà hi cüa tinh; nâng cao chat 
luqng phçic vi1, giài quy& day dü, kjp thai, chInh xác ch d bão him xã hi, bào 
him y t, bâo him that nghip, dáp ing dugc quyn lqi cüa nguai tham gia; quan 
l qu5' bào him xä hi, bâo him y t dam bào hiu qua, an toàn, mi nguai dan 
duçic tham gia, thii hu&ng chInh sách bão him xà hi, bào him y t cüa Dàng, 
gop phan n djnh dai sang, dam bão an sinh xã hi trong tinh. 
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2.2. Myc lieu cy i/u 
Mic tiêu cii th: Giai lon 2021-2025, phân du cttt 45% 1irc luçmg lao &ng 

trong d tui tham gia bão hiêm xã hi; trong do, nông dan và lao dng khu virc 
phi chmnh thüc tham gia báo hiêm xã hi tir nguyen chiêm khoãng 2,5% lirc luçing 

lao dng trong d tui; 35% lirc luçmg lao dng trong d tui tham gia bão him 
that nghip; trên 94% dan s có the bàn hiêm y tê theo l trmnh sau: 

- Nàm 2021: Phk du có 32% lirc luçing lao dng trong d tu6i tham gia bão 
him xã hi, 27% 1irc luçmg lao dng trong d tui tham gia bão him tht nghiep, 

93% dan s tham gia bâo him y t. 

- Nàm 2022: Phn dAu có 35% lc li.rcmg lao dng trong d tui tham gia bâo 

him xä hi, 29,5% 11rc luçing lao dng trong d tui tham gia bão him tht 

nghip, 93,5% dan s tham gia bàn him y t. 

- Näm 2023: Phk du có 38% lirc liiçmg lao dng trong d tui tham gia bâo 

him xâ hi, 31,5% lirc luqng lao dng trong d tui tham gia bàn him tht 

nghip, 93,7% dan s tham gia bàn him y t. 

- Näm 2024: Phn dAu có 42% 1irc lung lao dng trong & tui tham gia bão 
him xä hi, 33% 11rc luvng lao dng trong d tui tham gia bâo him tht nghiêp, 
94% dan s tham gia bâo him y t. 

- Näm 2025: Phn du có 45% lirc h.rçing lao dng trong d tui tham gia báo 

him x hi, 35% lirc luçing lao dng trong d tui tham gia báo him tht nghiêp, 
trên 94% dan s tham gia bàn him y th. 

II. NTII1M VTJ, GIAI PHAP CBTJ YEU 

1. Nâng cao trách nhim cüa cp üy Bang, chInh quyn, Mt trn Ti 
quôc và các to chfrc chInh trj - xã hi, can b, dãng viên v thrc hin muc tiêu 
bão hiêm xã hi, bão hiêm y t toàn dan 

Tang cu0ng sçr lânh dao  cUa các cp üy Dâng, s11 diu hành cña chIrih quyn 
da phuong, phát buy vai trO cüa Mt trn T quc và các doàn th chInh frj - xa 
hi các cp di vci cong tác bàn him xâ hi, bào him y t. Các c.p iy Dãng phân 
cong các dng chI trong cp üy phçi trách cOng tác bâo him xa hi, bàn him y 
trên dja bàn, phàn cOng dàng viên i chi b khu ph, thôn, bàn trong cOng tác tuyên 
tmyn, vn dng nhãn dan tham gia bão him xã hi, bão him y t& 

Cp üy Dáng thu&ng xuyen lãnh dao,  chi do, dua chi tiêu phát trin nguii 
tham gia bào him xà hi, bàn him y t, bâo him th.t nghip trong Nghj quyt 
cüa cap üy, kê hoch phát trin kinh t - xã hi hang nàm cUa dja phuong; 
vic hoàn thành chi tiêu phát trin ngithi tham gia bão him xâ hi, bâo him y 
báo him tht nghip là tiêu chI dánh giá vic hoàn thãnh nhim vu chinh tn cüa 
cac cp üy dàng và chInh quyn các c.p. Uy ban nhân dan các cp thành 1p va 
kiên toàn Ban chi diao dn cp xã. 

Nâng cao trách nhim lãnh do, chi dio, kim tra, giám sat chuyên d v bàn 
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him xã hi, bào him y t, bão him that nghip cüa các cp üy Dãng, Mt trn T 
quc Vit Nam, các doàn th chinh tr - xâ hi trong vic thirc hin chInh sách bâo 
him xã hi, bão him y t, bâo him tht nghip & cp huyn, cp xã và các thôn, 
khu, t dan ph& 

2. Tang c.rô'ng cong tác thông tin, tuyên truyn nâng cao nhn thfrc cüa 
ngirô'i dan, doanh nghip v chInh sách bão him xã hi, bão him y t, bão 
him that nghip 

Cp üy Dâng, chInh quyn các cp thng cuông lanE dao,  chi  dao  cong tác 
thông tin, tuyên truyn, ph bin chInh sách pháp 14t  v bào him xa hi, bào 
him y th, bão him tht nghip; dy m?nh  các  hoat  dng truyn thông tr%rc tiép tói 
ngu&i dan ct can b, dãng viên, nhân dan hiu rO sir cn thit, lçii Ich, vai trô, 'i 
nghia và nhüng ni dung co bàn cüa chInE sách bâo him xã hi, bão him y t, 
bão him tht nghip di vOi thim vi bào dam an sinh xä hi, an ninh chinh trj, 
an toàn xã hi; to s1r dng thun, thng nht trong thirc hin chInh sách bào him 
xã hi, bâo him y t, bão him th.t nghip trên dja bàn tinE. 

Tang cu&ng vai trô cüa các c quan báo chI, các trang thông tin din tir tti dja 
phucing trong tuyên truyn, vn dng nhãn dan tham gia bào him xä hi, bão him 
y t, bâo him tht nghip, d.c bit h.ng näm t chrc các dçit truyn thông cao 
dim; chü dng, tich C%TC du tranh, phàn bác các quan dim sai trái, léch lac thm 
bào v thành qua, tInh mi vit, nhãn van cüa chInh sách bào him xã hi, bão him 
y t, bão him tht nghip. Di m&i cong tác tuyên truyn cà v ni dung và hInh 
thirc theo hu&ng chuyên nghip, có tr9ng tam, trQng dim, phü hçip vài tfrng nhóm 
di tirçlng. 

3. Tp trung phát trin ngirôi tham gia báo hini xã hi, bão him y t, 
bão him that nghip bn vfrng; dam bão dy dü quyn, l'i Ich hçrp pháp ciia 
ngirôi dan, doanh nghip khi tham gia và thit hir&ng chInh sách bão him xã 
hi, bão him y t, bão him tht nghip 

Xác djnh nhiêm vu phát trin ngu&i tham gia bàn him xã hi, bão him y t, 
bàn him th.t nghip là trách nhim cüa cp üy Dãng, chInE quyn, doàn th các 
cp d tp trung lãnh do, chi do thmrc hin t& chInh sách bàn him xã hi, bão 
him y t& bâo him tht nghip trên dja bàn. Thuông xuyên khào sat, thng kê các 
nhóm di tuçing tim nàng d 4n dng ngix&i dan tham gia bào him xâ hi, bão 
him y th, bão him tht nghip bn vttng, hu&ng dn m1ic tiêu bão him y t toàn 
dan, bàn him xã hi cho mçi nguôi lao dng. 

Xây dimg chuung trInh hành dng, k hoch thmrc hin hng nàm và giai doin 
2021-2025 cüa tinE ye thirc hin chinE sách bào him xa hi, bão him y t, báo 
him tht nghip nht là phát trin ngui tham gia bào him xã hi tr nguyen, bào 
him y t h gia dinE; tp trung ngun 1%rc d nâng t)i 1 ngu&i dan tham gia bão 
him y t, bâo him xa hi tir nguyen tai  các dja phuong có din bao phü con thp. 

Tang cu&ng huy dng các ngun 1mrc ngoài ngân sách nhà nu&c, 4n dng s1r 



5 

tài trq cüa các t chirc quc t, các tp doàn kinh t& tng cong ty, doanh nghip có 
tim hrc trong và ngoài tinh d h trq kinh phi dóng bào him xâ hOi  tir nguyen cho 
ngithi nghèo, bâo him y t cho nguô'i có hoàn cành khó khän, dc bit phát huy 
vai trô gucmg mu cüa dãng viên, cOng chüc, viên chüc, ngithi lao 1ng trong viêc 
chäm lo, thirc hin trách nhim h trq cho ngiRii than. 

4. Nng cao hiu qua quãn I nhà ntró'c v chInh sách bão him xa hi, 

bão him y t, bão him tht nghip 
Nâng cao nàng lirc, hiu lirc, hiu qua quàn 1i nhà nuóc v bào him xâ hôi, 

nh.t là nng 1c, trách nhim tham nuru và th chüc trin khai thirc hin các chü 
trrnYng, chInh sách v bào him xã hi, bâo him y t, bào him that nghip trên dja 
bàn tinh. Tng cix?mg sir phi hcip gitta các cLp, các ngành và dja phuong trong 

lãnh dao,  chi  dao  t chirc thirc hin chInh sách bào him xâ hi, báo him y t, bào 
him tht nghip, kjp thii xi'r l nhftng khó khan, vuóng mc phát sinh. 

Nâng cao tInh tuân thñ pháp 1u.t v bào him xä hi thông qua thirc hin 

thanh tra, kim tra, giám sat vic chip hành pháp lut v bào him xä hi, bào 
him y t, bâo him tht nghip kjp thôi phát hin và xr 1 nghiêm các vi pham, 
nh.t là các hành vi trn dóng, nçi dóng, gian 1.n, triic igi qu5 bào him xä hôi, bào 
him y t& bào him tht nghip. 

Tang cu&ng cong tác pMi hgp, chia sé thông tin, dü 1iu gitra các Sâ, ngành: 
K hoach - Du tu; Tài chinh; Lao dng - Thiwng binh - Xã hi; ,Y t; Giáo dc và 

Dào tao;  Thanh tra; Cong an; Lien doàn lao dng; Ciic Thu; Bào him xà hi d 
nang cao hiu qua quán 1 ngi.thi tham gia và thirc thi chinh sách bào him xà hi, 
bào him y t, bào him tht nghiêp. 

5. Tang ctrôiig chat hrqng hot dng cüa to chfrc bão him xã hi 

Nm chc, kim tra, quàn 1 chit chê s di tuçing tham gia bâo him xa hi 
tr nguyen.  Trin khai có hiu qua cong tác bão him y t h gia dInh theo l trinh 
bão him y t toàn dan, dam bào dat tT l thrçic giao. Th'rc hin t& cong tác giãi 

quyt các ch d bào him xã hi dam bâo thmg, dü theo quy djnh; quàn 1 chi trã, 
quãn l di tung thii hithng báo him xã hi, bào him that nghip chInh xac va 
kjp thôri. T chirc thirc hin nghiêm quy trinh giám djnh theo hu&ng di mói, chng 
true lçi qu5 khám chüa bnh bão him y t, dam bào quyn lgi chInh dáng cüa 
nguäi có the bâo him y 

Thirc hin cp vâ quãn l s báo him xã hi, the bào him y t cho ngu1i lao 
c1ng dñng quy djnh và tang cumg cong tác hu kim các h s dà nghj cp và 
diu chinh s bào him xã hi, the bão him y t cho ngi.thi lao dng qua giao djch 
diçn tir tal  cac don vl su diing lao d9ng; Hang näm bàn giao 100% so báo hiêm xâ 
hOi kjp th?i den tay nguô'i lao dng. 

Day manh  üng ding cOng ngh thông tin trong quàn l các nghip v,i cüa 
ngành Bâo him xã hi, kt n& s hóa vth cng djch vi cOng cüa ChInh phü. Tip 
tiic cãi cách manh  me thu tic hành chInh; giàm thai gian chi dgi, dat  t l 95% hài 
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lông và rt hài lông cüa các dm vj, t chüc và cá nhn; tir nàm 2021: 100% thu tc 
hành chinh duct thrc hin tai  Trung tam phiic vçi Hành chInh cong cüa Uy ban 
nhân dan các cp, ti l giao djch din tir dat  100%; thirc hin djch vi cong trirc 
tuyn müc d 4. Trin khai toàn din üng dng Bão him xã hi s - VssID trong 
toàntinh. 

Nâng cao ch.t hrcing di ngü can b hu&ng tri chuyên nghip; tang curng 
vic djnh k luân chuyn can b; kim tra cong vii dt xut di vói các dcm vi 
trong h thng. Tip tijc trin khai vic sp xp, tinh gçn t chüc b may Bâo him 
xâ hi tinh giai doan tip theo. 

Ill. TO CfflJC THEXC HIN 
1. Các c.p üy dâng, chInh quyn, M.t trn T quc và doàn th chInh trj - xã 

hOi t chüc nghiên piru, quán trit, xây dmg k hoach trin khai thirc hin Ngb 
quy& nay, tao sij tMng nht và dng thu.n cao trong t chIrc thçrc hin. 

2. Dâng doàn Hi dng nhan dan tinh, Ban can sir dãng Uy ban nhân dan tinh, 
Dâng doàn Uy ban M.t trn T quc tinh ci th hóa nOi  dung Nghj quyt thành 
nh11ng chü trucmg, cci ch, chIinh sách cii th d thc hin t& l trInh d bao phü 
bào him xã hi, bão him y t, bão him that nghip dn 11am 2025. Thixing 
xuyên theo dOi, kim tra, giám sat, dánh giá tInh hInh và kjp thii diu chinh các 
chucing trmnh, k hoach,  giãi pháp c1i th phü hçip vâi tInh hInh thirc t, dam bão 
thirc hin có hiu qua Nghj quyt, dat duct các miic tiêu d ra. 

3. Ban Tuyên giáo Tinh üy t chirc hc tsp,  quán trit và tuyên truyn sâu 
rng ni dung Nghj quyt, kt qua thirc hin Nghj quyt. Chi dao  các cor quan 
truyn thông cüa tinh thuông xuyên thông tin v tInh hinh thirc hin chInh sách bão 
him xâ hi, bâo him y t, báo him tht nghip trên dja bàn tinh, ph bin, than 
rng nhtng mô hInh có cách lam hay, hiu qua. Theo dOi tInh hinh thrc hin Nghj 
quyt, tham muu Tinh üy t ch'Crc sor kt, tng kt tInh hInh thirc hin Nghj quy& 
theo quy djnh. 

Nghj quyê't nay thtcic phd biln din các chi b5 dd thtc hin./ 

Ncii nhãn:  
-Ban Bithi.rTWDãng, 
- BCS Dãng BHXI-1 Vit Nam, 
- ITTU, HDND, UBND tinh, 
- Các die TUV, 
- Các Ban xây dirng Dãng tinh, 
- MTTQ và các doãn the tinh, 
- Các si, ban, ngành tinh, 
- Các huyn, thânh, th.j üy, DUTT, 
- CVP, the PCVPTU, 
- CVTH, 
-Lmi:V ,  

TIM BAN THU'NG VEJ 
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