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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

  Số 503-TB/VPTU 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Phan Thiết, ngày 09 tháng 9 năm 2015 

 

THÔNG BÁO  
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về kết quả thực hiện  

nhiệm vụ 8 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2015 

------ 

Ngày 04/9/2015, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đã có 

buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng 

đầu năm 2015 và những nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2015. Cùng dự 

buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Hai – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở 

Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào 

tạo, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc phụ 

trách Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo: 

I- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2015 

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh, nòng cốt là ngành Bảo hiểm 

xã hội cấp tỉnh, huyện đã có nhiều cố gắng, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để triển khai thực hiện các 

chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN) đạt kết quả ngày càng nhiều hơn; nổi rõ là: 

- Tỷ lệ người tham gia các loại bảo hiểm ngày càng tăng lên. Các chính 

sách, chế độ đối với người tham gia bảo hiểm nhìn chung được thực hiện đầy 

đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Việc chi trả lương hưu và các chế độ 

bảo hiểm xã hội được thực hiện ngày càng tốt hơn; công tác khám, chữa bệnh 

bằng thẻ BHYT có chuyển biến tiến bộ, góp phần thực hiện tốt chính sách an 

sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân.  

- Việc cập nhật các văn bản, các quy định để kịp thời giải quyết, trả lời 

các thắc mắc về chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho các tổ chức, 

cá nhân rõ ràng, cặn kẽ hơn. Một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chính 
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sách, chế độ bảo hiểm được quan tâm tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối 

tượng được thụ hưởng.  

- Đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội ngày càng trưởng 

thành, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện cải 

cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác. 

- Tổ chức Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đúng thời 

gian quy định; triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả; hoạt động của 

các đoàn thể được đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức thiết thực. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, 

hạn chế, đáng lưu ý là: 

- Tốc độ gia tăng số người tham gia các loại bảo hiểm trên địa bàn tỉnh 

còn chậm; đáng chú ý nhất là BHYT còn đạt tỷ lệ thấp; tỷ lệ học sinh, sinh viên, 

người cận nghèo, người dân tự nguyện tham gia BHYT chưa nhiều. 

- Còn không ít doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các chính sách bảo 

hiểm đối với người lao động làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng 

của người lao động trong doanh nghiệp. 

- Việc khám, chữa bệnh cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ở một 

số cơ sở y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 

nhiều khó khăn. 

- Trách nhiệm của các cấp, các ngành chưa được phát huy đúng mức 

trong việc tuyên truyền tham gia BHYT cho người dân, đặc biệt là các đối tượng 

chính sách vẫn còn hạn chế so với yêu cầu đặt ra. 

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do: Một số cấp ủy 

Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, vận động, 

phổ biến rộng rãi các chính sách, pháp luật về các loại bảo hiểm xã hội đến mọi 

tầng lớp nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

còn bất cập. 

II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

* Yêu cầu chung: Thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về bảo 

hiểm xã hội cho mọi người dân; bên cạnh việc mở rộng các đối tượng tham gia, 

đồng thời phải bảo đảm giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, 

quyền lợi cho những người tham gia BHXH, BHYT và BHTN, góp phần thực 
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hiện tốt an sinh xã hội; phấn đấu đến cuối năm đạt có ít nhất 70% người dân 

tham gia BHYT. Theo tinh thần đó, các cấp, các ngành, các địa phương, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nòng cốt là ngành Bảo 

hiểm Xã hội cấp tỉnh, cấp huyện cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích nhằm nâng cao hơn nữa 

nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao 

động và người sử dụng lao động thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, 

BHTN trong hệ thống an sinh xã hội, cũng như các quyền lợi, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của người tham gia bảo hiểm để tích cực tham gia, chú ý đổi mới nội 

dung và phương pháp thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các địa phương triển khai trích lập các 

nguồn vận động để tăng thêm mức hỗ trợ cho hộ cận nghèo tham gia BHYT. 

Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt 

với các ngành có liên quan tập trung thực hiện tốt việc cấp thẻ và giải quyết chế 

độ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân. Phấn đấu lập danh sách và 

cấp thẻ BHYT trong thời hạn sớm nhất; không để người dân có khoảng thời gian 

trống không tham gia BHYT; bảo đảm đầy đủ, chính xác, không để xảy ra sai 

sót; nhất là đối với diện hộ cận nghèo; đối tượng là học sinh, sinh viên…. phấn 

đấu hoàn thành chỉ tiêu BHYT đề ra. 

3. Các ngành, các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm cho nhân dân tại các địa 

phương trong tất cả các khâu, lập danh sách, xét duyệt danh sách, cấp thẻ BHYT 

và thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm cho các đối tượng tham gia bảo hiểm, 

kể cả người lao động trong các doanh nghiệp. 

4. Ngành Bảo hiểm xã hội cần tập trung thực hiện tốt một số việc:  

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, nhất 

là hệ thống Đại lý thu BHYT cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, chủ 

động xây dựng phần mềm quản lý danh sách người dân tham gia BHYT tại tỉnh, 

hạn chế tối đa việc cấp thẻ trùng; thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm cho các đối 

tượng thụ hưởng đảm bảo thuận lợi, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; tuyệt đối 

không để xảy ra tiêu cực dưới mọi hình thức. 

- Rà soát, xác định rõ những nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm trong 

tất cả các khâu, các bước; trong từng loại hình bảo hiểm để đề ra giải pháp triển 

khai thực hiện. Tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên 
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quan để quản lý tốt các doanh nghiệp trong việc mua bảo hiểm bắt buộc cho 

người lao động; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý 

nghiêm các doanh nghiệp vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT, BHTN đối với 

người lao động. 

- Phát huy mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa vai trò tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, huyện chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm trên 

địa bàn; thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc thông tin, đề xuất Ủy 

ban nhân dân cấp mình chỉ đạo, xử lý kịp thời, tạo thuận lợi cho quá trình hoạt 

động của đơn vị.  

- Quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong  

ngành Bảo hiểm xã hội trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, 

giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nguyên tắc sinh hoạt Đảng và Quy định 

về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục khắc phục có kết quả những 

hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tăng cường công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí trong toàn ngành. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 

các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết 

quả về Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:     

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 

- Bảo hiểm Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;                                                 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                               

                                                      

CHÁNH VĂN PHÒNG    

 

 

(đã ký, đóng dấu)  

 

 

Lê Tấn Lai 
 

 


