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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 1878 /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày 12  tháng 8 năm 2020 
  

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh  

trên lĩnh vực Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội từ năm 2017 - 2020 

(Báo cáo phục vụ hoạt động giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

Thực hiện Văn bản số 358/HĐND-VHXH ngày 04/8/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Báo cáo thực hiện  các Nghị quyết HĐND tỉnh trên 

lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ báo 

cáo tình hình cụ thể như sau: 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Kinh tế - Xã hội của địa phương. 

Đức Thọ là huyện đồng bằng bán sơn địa, nằm phía phía bắc của tỉnh Hà 

Tĩnh; phía Bắc giáp Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; phía Nam giáp huyện Can Lộc; phía 

Đông giáp Thị Xã Hồng Lĩnh; phía Tây giáp các huyện: Vũ Quang, Hương Sơn. 

Diện tích tự nhiên 20.243,34 ha, trong đó. Với 31.586 hộ, 101.562 nhân  khẩu;  

Lao động trong độ tuổi tham gia hoạt động kinh tế  55.509 người có 15 xã và 01 

thị trấn, với 155 đơn vị cấp thôn, tổ dân phố. 

Tuy vậy, đời sống nhân dân nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tình 

trạng lao động có tay nghề cao thấp, thiếu việc làm, việc làm không ổn định khá 

phổ biến. 

2. Đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 

55/2017/NQ-HĐND, ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ 

đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông lâm, 

ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 

177/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách 

hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025;  Nghị quyết 178/2019/NQ-HĐND, ngày 

15/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho 

người bị nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi 

trả thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2020 - 

2025 và những năm tiếp theo: 

- Sau khi các Nghị quyết được ban hành và căn cứ trên cơ sở kế hoạch 

hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt 

toàn huyện để quán triệt nhận thức, nội dung, vai trò và tầm quan trọng của công 
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tác BHYT, BHXH trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế 

- xã hội của huyện nhà. 

 - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, 

quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân 

dân thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền trên 

truyền hình, hệ thống truyền thanh, qua bản tin cấp uỷ, trang thông tin điện tử, 

đảm bảo kịp thời nội dung của Nghị quyết. 

- Hàng năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

BHYT, BHXH theo lộ trình và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị từ đó nâng cao ý thức và tầm quan trọng 

của công tác thực hiện chính sách BHYT, BHXH trong cán bộ, đảng viên và nhân 

dân.  

- Chỉ đạo các phòng, ngành quan thực hiện theo đúng quy định về chính 

sách BHYT, BHXH. 

3.1. Thuận lợi: 

- Thời gian qua chính sách BHXH, BHYT được Đảng và nhà nước đặc biệt 

quan tâm; xác định đây là 2 chính sách trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã 

hội; hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT nói chung dần được hoàn thiện; nhiều chính 

sách của nhà nước liên quan đến chế độ BHXH cho người dân được ban hành; 

- Việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong những 

năm qua luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan 

tâm chỉ đạo; đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc trong tổ chức thực 

hiện. 

- Dân số trên địa bàn nhiều là đối tượng tiềm năng để tuyên truyền vận 

động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình có mức sống trung bình. 

- Nghị quyết số 177/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ cho 

người dân có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện góp phần quan trọng nâng cao 

tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

- Tổ chức BHXH đã có sự phát triển mạnh trong cải cách các thủ tục hành 

chính; trong quản lý đối tượng, quản lý nguồn quỹ của người tham gia và thụ 

hưởng chế độ BHXH, BHYT; cán bộ viên chức BHXH và hệ thống đại lý về thực 

hiện BHXH, BHYT ngày càng chuyên nghiệp và có tính phục vụ cao; 

- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên sự hiểu biết về chính sách BHXH của 

người dân trên địa bàn ngày được nâng cao. 

3.2. Khó khăn: 

-  Đức Thọ là huyện  bán sơn địa , địa hình phức tạp, điều kiện kinh tế của nhân 

dân còn nhiều khó khăn, thu nhập của người dân trên địa bàn chủ yếu dựa vào hoạt 

động sản xuất nông nghiệp nên việc vận động tham gia BHXH, BHYT còn gặp nhiều 

khó khăn. 
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- Nghị Quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực đến 

31/12/2020 nên việc triển khai thu BHYT hộ gia đình có mức sống trung bình gặp 

nhiều khó khăn, thời hạn tham gia và số tiền thu thấp dần làm ảnh hưởng đến kết quả 

mở rộng đối tượng cũng như kế hoạch thu của năm. 

- Đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác BHXH, BHYT nói chung ở các đơn 

vị phần lớn là kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho việc tuyên truyền, vận 

động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình có mức sống trung 

bình.  

 

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Việc ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết 

(Nêu cụ thể tên các văn bản);  

+ Công văn số 400/UBND-BHXH, ngày 20/3/2017 của UBND huyện về 

việc đôn đốc triển khai kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân. 

+ Công văn số 811/UBND-BHXH, ngày 10/5/2017 của UBND huyện về 

việc xác định tỷ lệ người dân tham gia BHYT. 

+ Công văn số 812/UBND-BHXH, ngày 10/5/2017, của UBND huyện về 

việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý. 

+ Thông báo số 1353/TB-UBND, ngày 21/7/2017, Thông báo Kết luận của 

đồng chí Trần Hoài Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết 

quả thực hiện BHYT toàn dân 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2017. 

+ Công văn số 1390/UBND-TH ngày 27/7/2017, của UBND huyện về việc 

thực hiện BHYT cho các đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ đóng 

BHYT. 

+ Công văn số 1555/UBND-TH, ngày 18/8/2017 của UBND huyện về việc 

thực hiện BHYT học sinh năm học 2017-2018. 

+ Kế hoạch số 1586/KH-UBND, ngày 23/8/2017 của UBND huyện, Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các nhóm giải pháp phát triển đối tượng 

tham gia BHXH. 

+ Quyết định số 4901/QĐ-UBND, ngày 23/8/2017 của UBND huyện, Quyết 

định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2017-2020 

+ Công văn số 269/UBND-BHXH ngày 24/01/2018 của UBND huyện về 

việc phối hợp triển khai cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên 

địa bàn. 

+ Báo cáo số 148-BC/HU, ngày 28/02/2018 của Huyện ủy, Báo cáo sơ kết 

05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. 
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+ Công văn số 525/UBND-BHXH, ngày 06/3/2018 của UBND huyện về 

việc tiếp tục thực hiện BHYT học sinh năm học 2017-2018.  

+ Công văn số 655/UBND-Y,T ngày 14/3/2018 của UBND huyện về việc 

thống kê danh sách đối tượng tham gia BHYT không do BHXH huyện cấp. 

+ Công văn số 1178/UBND-BHXH, ngày 11/5/2018 của UBND huyện  về 

việc xác định tỷ lệ người dân tham gia BHXH trên địa bàn. 

+ Công văn số 1984/UBND-TH ngày 02/8/2018 về việc triển khai thực hiện 

các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải 

quyết chế độ BHXH bằng hình thức giao dịch điện tử trên địa bàn huyện. 

+ Công văn số 2226/UBND-BHXH ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc thực 

hiện BHYT học sinh năm học 2018-2019. 

+ Công văn số 3222/UBND-BHXH ngày 13 tháng 12 năm 2018 về việc  đôn 

đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT học sinh năm học 2018-2019 

+ Công văn số 236/UBND-BHXH ngày 28/01/2019 của UBND huyện Đức 

Thọ về việc đôn đốc phê duyệt hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức 

sống trung bình, thu BHYT học sinh. 

+ Chương trình hành động số 21-CTr/HU ngày 15/02/2019 của Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện về việc Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần 

thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. 

+ Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND 

huyện Đức Thọ về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân 

trên địa bàn huyện Đức Thọ. 

+ Công văn số 965/UBND-BHXH ngày 08/4/2019 của UBND huyện về việc 

truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã 

là bệnh binh các hạng. 

+ Kế hoạch số 1071/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND huyện về việc 

triển khai Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh và Chương 

trình hành động số 21-CTr/HU ngày 15/02/2019 của BCH Đảng bộ huyện về thực 

hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. 

+ Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ban Chỉ đạo 

thực hiện BHXH, BHYT toàn dân huyện Đức Thọ về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân huyện Đức 

Thọ. 

+ Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND huyện về việc 

thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao 

động, Luật BHXH, Luật công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn 

huyện. 

+ Thông báo số 1549/TB-UBND ngày 22/5/2019 của UBND huyện về Kết  

luận của đồng chí Trần hoài Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh 
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giá công tác BHXH, BHYT năm 2018 triển khai nhiệm vụ BHXH, BHYT toàn 

dân năm 2019. 

+ Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của UBND 

huyện Đức Thọ về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN 

giai đoạn 2019-2021. 

+ Công văn số 2818/UBND-BHXH ngày 20/8/2019 của UBND huyện về 

việc thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020. 

+ Thông báo số 3107/TB-UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện về Kết  

luận của đồng chí Trần Hoài Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Tổng 

kết công tác BHYT học sinh năm học 2018-2019, triển khai BHYT học sinh năm 

học 2019-2020. 

+ Công văn số 4161/UBND-BHXH ngày 25/11/2019 của UBND huyện về 

việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT học sinh năm học 2019 -2020. 

+ Công văn số  4426/UBND-BHXH ngày 11/12/2019 của UBND huyện về 

việc in, gia hạn thẻ BHYT năm 2020. 

+ Kế hoạch số 422/KH-UBND, ngày 05/3/2020 của UBND huyện về thực 

hiện Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về 

thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tham gia BHXH TN trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025;  

+ Công văn số 643/UBND-BHXH, ngày 27/3/2020 của UBND huyện về 

việc tập trung chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020;  

+ Quyết định số 2213/QĐ-UBND, ngày 27/3/2020 của UBND huyện về 

việc điều chỉnh giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai 

đoạn 2019-2020; 

+ Công văn số 700/UBND-BHXH, ngày 03/4/2020 của UBND huyện về 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong chi trả lương hưu, 

trợ cấp BHXH;  

+ Quyết định số 2796/QĐ-UBND, ngày 21/5/2020 của UBND huyện về 

việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật 

lao động, Luật BHXH, Luật công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động, Phòng 

chống cháy nổ trên địa bàn huyện. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết 

trên địa bàn. 

+ Sau khi các Nghị quyết được ban hành và căn cứ trên cơ sở kế hoạch 

hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt 

toàn huyện để quán triệt nhận thức, nội dung, vai trò và tầm quan trọng của công 

tác BHYT, BHXH trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế 

- xã hội của huyện nhà. Hàng năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện BHYT, BHXH theo lộ trình và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị từ đó nâng cao ý thức và tầm quan 
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trọng của công tác thực hiện chính sách BHYT, BHXH trong cán bộ, đảng viên và 

nhân dân.  

- Thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở  xây dựng kế 

hoạch và chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên trong 

việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 

 - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên 

truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua 

sinh hoạt chi đoàn, chi hội, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh, qua bản tin cấp uỷ, trang thông tin điện tử, đảm bảo kịp thời nội 

dung và chất lượng để người dân nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của nhà 

nước thuộc lĩnh vực BHYT, BHXH. 

- Để triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về thực hiện lộ 

trình BHYT, BHXH toàn dân có hiệu quả, Huyện ủy đã chỉ đạo các phòng, 

ngành,đơn vị có liên quan tham mưu cho Thường trực huyện ủy các chương trình, 

kế hoạch hành động thực hiện chính sách BHYT, BHXH trên địa bàn huyện hàng 

tháng, quý, năm. 

- Chỉ đạo các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở thành lập Ban Chỉ đạo 

(BCĐ) thực hiện BHXH, BHYT toàn dân. Qua đó xây dựng chương trình, kế 

hoạch thực hiện trong đó tập trung xây dựng các chương trình ngắn hạn, trung hạn 

và dài hạn phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị.  

Trong thời gian qua các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện chính sách BHYT, BHXH 

trên địa bàn, trong đó tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH đạt 

chỉ tiêu cấp trên giao. Gắn việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT, BHXH với việc 

phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách của Nghị quyết 

- Các hình thức tổ chức tuyên truyền: 

+ Từ 2017-2020 các đơn vị đã phối hợp tổ chức được trên 120 cuộc tuyên 

truyền trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT nói chung, trong đó chính sách 

BHXH tập trung vào việc phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH tự 

nguyện cho người lao động thuộc khu vực phi chính thức.  

+ Định kỳ hàng tháng phổ biến các quy định của Nghị quyết và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện, phóng sự người tốt, việc tốt phát trên đài truyền thanh-

truyền hình huyện, trên hệ thống truyền thành cơ sở và chuyển tải các nội dung 

liên quan trên trang thông tin điện tử của huyện. 

+ Thường xuyên thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan như chạy 

các khẩu hiệu trên bảng điện tử của huyện, treo băng rôn, pa nô khẩu hiệu trên các 

trục đường chính, tờ rơi, ấn phẩm tại các hội nghị tuyên truyền… 

+ Việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT được duy trì thực hiện 

thường xuyên tại hội nghị báo cáo viên hàng tháng, quý. 
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+ MTTQ, các đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung 

trong đoàn viên, hội viên với nhiều hình thức như thông qua sinh hoạt chi hội, chi 

đoàn, sân khấu hóa, sinh hoạt CLB....Cập nhật kiến thức và kỷ năng tuyên truyền 

cho tuyên truyền viên, Đại lý thu, cán bộ Hội, Chi hội. 

- Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức của đối tượng thụ hưởng chính 

sách và nhân dân về việc thực hiện các Nghị quyết.  

+ Trong những năm qua công tác tuyên truyền chính sách BHYT hộ gia 

đình, BHXH tự nguyện trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo 

quyết liệt, có được sự quan tâm, phối hợp kịp thời của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị có liên quan và đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao nhận thức của các tầng 

lớp nhân dân và người lao động trên địa bàn. 

+ Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nên tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT, BHXH đặc biệt là người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình tham gia BHYT và người lao động ở khu vực phi chính thức, người lao 

động có thu nhập thấp tham gia BHXH tự nguyện năm sau cao hơn năm trước. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác tuyên truyền ở địa phương vẫn còn một số khó 

khăn từ nguyên nhân khách quan như địa hình, điều kiện kinh tế - xã hội… nên 

việc phát triển đối tượng tham gia chưa tương xứng với tiềm năng. 

3. Kết quả cụ thể 

3.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND  

- Việc rà soát, xác định đối tượng và quy trình hỗ trợ các đối tượng theo 

quy định của Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND; 

Các đối tượng thuộc Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND, Hàng năm được thôn, 

xóm chấm điểm, lập danh sách lên và UBND xã, thị trấn kiểm tra, phê duyệt, sau 

đó được phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, phúc tra và phê 

duyệt. 

Sau khi được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt, BHXH 

huyện tiến hành kiểm tra, đối chiếu cấp thẻ BHYT theo quy định. 

- Đánh giá kết quả thực hiện (Kèm theo phụ lục); tác động của chính 

sách đối với đời sống của người dân và sự phát triển của địa phương. 

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết, năm 2017 số đối tượng tham gia 

BHYT thuộc hộ nông lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tăng lên 10 lần so 

với năm trước liền kề (năm 2016), từ năm 2018-2020 tăng dần hàng năm. Cuộc 

sống của người dân đỡ khó khăn hơn do dễ có điều kiện mua thẻ BHYT để khám 

chữa bệnh, chia sẽ khó khăn tài chính khi ốm đau, bệnh tật. Người dân có điều 

kiện chăm sóc sức khỏe, sàng lọc bệnh tật khi ốm đau và địa phương đạt tiêu chí 

15 trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

3.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết 177/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 

178/2019/NQ-HĐND tỉnh 

- Đánh giá chung về kết quả bước đầu qua 8 tháng triển khai; 
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Qua 8 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 177/2019/NQ-HĐND số đối 

tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mới tăng lên đáng kể do có chính sách hỗ 

trợ của Ngân sách tỉnh. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng 7 

tháng đầu năm 2020 tăng mới được 863 người tham gia BHXH tự nguyện tăng 

lên nhiều so với cùng kỳ các năm trước. 

- Công tác rà soát danh sách các đối tượng được hưởng chính sách; 

Công tác rà soát danh sách các đối tượng được hưởng chính sách được thực 

hiện khi đối tượng đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, đóng tái tục. Căn cứ vào 

dữ liệu hộ gia đình, đối tượng thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo, có địa chỉ tạm 

trú, thường trú  tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Kết quả triển khai (Kèm theo phụ lục); dự kiến tác động của chính sách đối 

với người dân thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách. 

Dự kiến đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mới từ năm 2020-2025 sẽ 

tăng lên rất nhiều so với năm 2019 trở về trước theo biểu số liệu ở phần B mục 4. 

4. Kinh phí bố trí thực hiện Nghị quyết  

- Kinh phí bố trí thực hiện Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND (kinh phí bố trí 

trong từng năm)          

Đơn vị: đồng 

STT Nội dung hỗ trợ 
Số 

lượng 
Kinh phí 

Trong đó 
Ghi 

chú Ngân sách 

Trung ương 

Ngân sách địa 

phương 

Huy 

động 

1 Bảo hiểm y tế           Năm 

2017 

  
  +Hộ thu nhập trung bình 19.756 6.281.611.560 4.464.660.060 1.816.951.500   

  + Đối tượng 70-79 tuồi 631  212.355.000    212.355.000   

2 Bảo hiểm y tế            
 Năm 

2018 
  +Hộ thu nhập trung bình 28.768 7.524.573.428 4.514.744.057 3.009.829.371   

 + Đối tượng 70-79 tuồi 1.025 647.322.300  647.322.300  

3 Bảo hiểm y tế           
Năm 

2019 
  +Hộ thu nhập trung bình 23.887 6.549.125.625 3.929.475.375 2.619.650.250   

 + Đối tượng 70-79 tuồi 944 736.938.000  736.938.000  

4 Bảo hiểm y tế           Năm 

2020   +Hộ thu nhập trung bình 26.625 10.711.237.500 6.426.742.500 4.284.495.000   

 + Đối tượng 70-79 tuồi 884 722.956.100  722.956.100   

 

- Kinh phí bố trí thực hiện Nghị quyết 177/2019/NQ-HĐND năm 2020 và dự 

kiến những năm tiếp theo. 

   
ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Số lượng 

đối tượng 

Mức hỗ 

trợ 

Số kinh 

phí NS 

tỉnh hỗ 

trợ 
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  Tổng cộng     7.498 

1 Huyện Đức Thọ 2020 2.274 0,37 840 

2 Huyện Đức Thọ 2021 3.223 0,37 1.191 

3 Huyện Đức Thọ 2022 3.698 0,37 1.367 

4 Huyện Đức Thọ 2023 3.698 0,37 1.367 

5 Huyện Đức Thọ 2024 3.698 0,37 1.367 

6 Huyện Đức Thọ 2025 3.698 0,37 1.367 

 

5. Công tác khen thưởng, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết 

khiếu nại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chính sách 

- Hàng năm cơ quan BHXH đề nghị BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, UBND 

huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình. 

- Từ năm 2017 đến nay trên địa bàn huyện không có đối tượng nào vi phạm 

các quy định về việc đóng, hưởng quyền lợi chính sách BHXH tự nguyện, BHYT 

hộ gia đình. 

- Công tác khởi kiện, khởi tố trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Không có đơn 

nào vi phạm đến mức phải khởi kiện, khởi tố. 

- Giải quyết khiếu nại và tố cáo về BHXH, BHYT: Hàng năm, BHXH 

huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn giải đáp kịp thời các 

vướng mắc của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, làm tốt công tác tiếp dân định kỳ 

nên không để xẩy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT. 

6. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương 

trong triển khai thực hiện Nghị quyết 

* Đánh giá chung (về kết quả thực hiện các Nghị quyết, tác động chính sách 

của các Nghị quyết đối với đời sống nhân dân và tình hình kinh tế - xã hội của địa 

phương). 

Hàng năm, thực hiện chỉ đạo của cấp trên và cấp ủy, chính quyền dịa 

phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đã tổ chức ký kết chương trình 

phối hợp thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn. Trên cơ sở chương trình phối 

hợp các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả, cụ thể: 

 - Hàng năm, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã tổ chức ký 

kết chương trình phối hợp với BHXH huyện và Liên đoàn lao động huyện trong 

việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn với nội trọng tâm là tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nói chung cho các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn và phối hợp kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa 
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bàn trong việc chấp hành Pháp luật về Lao động, ATVSLĐ và Luật 

BHXH,BHYT. 

 - Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban tuyên giáo và các Tổ chức (Hội nông dân, 

Hội LHPN, Huyện đoàn) ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT trên địa bàn trong đó trọng tâm là nêu cao vai trò của MTTQ trong 

việc giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, các tổ chức phối 

hợp với BHXH huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền và vận động hội viên, 

đoàn viên và các tầng lớp nhân tham gia BHXH, BHYT. 

C. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN (Báo cáo theo thứ tự các mục 

như ở phần B, có phân tích, đánh giá, dẫn chứng cụ thể) 

1. Những tồn tại, hạn chế 

- Việc phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT ở một số cấp ủy đảng, chính 

quyền chưa sâu rộng, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sự phối hợp 

giữa các cơ quan liên quan; việc tuyên truyền, giải thích chưa rõ ràng, đầy đủ chi 

tiết chính sách, pháp luật BHYT, BHXH cho từng đối tượng, từng hộ gia đình. 

- Một số nơi, nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong 

việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT còn hạn chế, 

chưa thật sự coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải tập trung chỉ 

đạo thực hiện để đạt kết quả cao nhất. 

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền có nơi còn chưa quyết liệt, 

chưa sâu sát, quan tâm đúng mức. 

- Luật BHYT, Nghị định, Thông tư  và các văn bản hướng dẫn còn có 

những bất cập chưa phù hợp với thực tiễn. 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về BHYT có chế tài xử lý vi phạm pháp 

luật, nhưng thực tế áp dụng còn chưa hiệu quả. 

Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT chưa chặt chẽ, việc tổ chức 

giám sát, thanh kiểm tra các hoạt động khám chữa bệnh, cấp thẻ, thu, chi trả 

nguồn quỹ BHYT chưa thường xuyên. 

- Công tác quản lý Nhà nước trong khám chữa bệnh cho người có thẻ 

BHYT ở các Trạm y tế cơ sở còn nhiều hạn chế. 

- Tình trạng lạm dụng xét nghiệm cận lâm sàng trong KCB cho bệnh nhân 

có thẻ BHYT ngày càng phổ biến.  

- Tình trạng có nhiều người hàng tháng đều có tên trong danh sách khám 

bệnh của trạm y tế và được lập để thanh toán tiền khám, tiền thuốc xẩy ra phổ 

biến ở nhiều trạm nhưng chưa được phát hiện và chấn chỉnh. 

- Chất lượng khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế tuy có nâng lên, nhưng nhìn 

chung chưa đáp ứng nhu của nhân dân, nhất là y tế tuyến xã; thái độ phục vụ của 

một số cán bộ y tế và thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh đối với đối tượng 

BHYT còn gây bức xúc cho người bệnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu 
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tư nhiều, nhưng vẫn chưa đảm bảo; đội ngũ y bác sĩ còn thiếu, đặc biệt là Bác sỹ 

và Bác sỹ chuyên sâu.  

- Tình trạng lạm dụng quỹ BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra, luôn tiềm ẩn nguy 

cơ vượt quỹ KCB BHYT. 

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

      - Nguyên nhân khách quan 

Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, việc cắt giảm đầu tư công đã làm ảnh 

hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp; việc làm, đời sống của người 

lao động không được ổn định. 

Do thu nhập của nông dân không ổn định do đó đối tượng tham gia 

BHYT hộ gia đình đạt còn thấp. 

Cơ chế hoạt động phân cấp quản lý trong ngành Y tế, nhất là Y tế cấp 

huyện còn nhiều bất cập.  

Thu nhập của người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo không ổn định nên 

khả năng tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế. 

           - Nguyên nhân chủ quan 

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm lãnh đạo việc thực hiện 

chính sách, Luật BHYT, đặc biệt là chế độ BHYT cho đối tượng được Nhà nước 

hỗ trợ, đối tượng hộ có mức sống trung bình. 

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, 

các đối tượng tham gia BHYT, tham gia BHXH tự nguyện từ huyện đến cơ sở 

có lúc chưa đạt hiệu quả cao. 

Công tác phối hợp giữa một số phòng, ngành, cũng như trong thực hiện 

nhiệm vụ một số đơn vị chưa thường xuyên, chưa quyết liệt. 

Công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT có 

lúc chưa kịp thời và còn hạn chế. 

 Vai trò, trách nhiệm của một số nhân viên làm công tác đại lý thu  

BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế chưa cao. 

 Tinh thần, thái độ, trách nhiệm của một số cán bộ y tế chưa đáp ứng sự 

hài lòng của người bệnh, chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở Y tế chưa 

cao. 

D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

1. Đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

- Đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác 

BHXH, BHYT. Định kỳ tổ chức giám sát về thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tập trung nguồn lực để 

phấn đấu thực hiện đạt được mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương giao và 

của tỉnh đã xây dựng giai đoạn 2019 - 2021 

- Đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tiếp tục trích Ngân sách hỗ trợ đóng 

BHYT cho đối tượng cận nghèo theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND; người cao 



12 

 

tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi chưa có thẻ BHYT và người thuộc hộ gia đình làm 

nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Nghị quyết số 55/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh. 

2. Đối với các sở, ngành, đơn vị liên quan 

- Đề nghị Sở Lao động Thương binh & Xã hội có giải pháp tham mưu Bộ, 

ngành có liên quan để thực hiện tham gia BHXH bắt buộc cho số lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài (trên 74.000 người) theo quy định của pháp luật 

- Đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan, các Hội đoàn thể, tiếp tục tăng 

cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động người dân, người lao động, đoàn 

viên, hội viên tích cực tham gia BHXH, BHYT 

3. Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện. 

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để giao dịch điện tử, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT. 

- Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan 

tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể trong phạm vi toàn huyện để 

thực hiện các giải pháp của Kế hoạch của UBND huyện theo từng giai đoạn, trong 

đó nêu cụ thể chỉ tiêu tham gia BHYT theo từng nhóm đối tượng qua từng năm 

đến năm 2025; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo lộ 

trình. 

 

Nơi nhận:     
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ban KTXH HĐND huyện; 

- CQ BHXH huyện; phòng LĐTBXH; 

- Lưu: VT, VP, BHXH 

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Đức 
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