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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ
6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
-----Ngày 18/7/2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm
vụ 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Cùng
dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng
nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài
chính, Sở Nội vụ, Sở Yế, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và
Xã hội. Sau khi nghe 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 6 tháng đầu năm 2017
Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh, nòng cốt là ngành Bảo hiểm
xã hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng bám sát sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt
Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu, kế
hoạch đề ra. Nổi rõ là:
- Công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng so với
cùng kỳ năm 2016; công tác thu nợ có nhiều cố gắng; công tác giám định
BHYT, kiểm soát quỹ khám chữa bệnh BHYT có chuyển biến tích cực. Người
tham gia BHYT được hưởng dịch vụ y tế với chất lượng cao hơn, giảm chi phí
khám chữa bệnh, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng thêm
lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
- Các chính sách, chế độ đối với người tham gia bảo hiểm nhìn chung
được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Một số vướng mắc trong
quá trình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm được quan tâm tháo gỡ, tạo điều
kiện thuận lợi cho các đối tượng được thụ hưởng.
- Công tác tổ chức cán bộ cơ bản được củng cố, kiện toàn, 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.
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn,
hạn chế, đáng lưu ý là:
- Công tác phát triển đối tượng tham gia các loại bảo hiểm trên địa bàn
tỉnh còn chậm; đáng chú ý nhất là BHYT còn đạt tỷ lệ thấp (70,86%); tỷ lệ học
sinh, sinh viên, người thuộc gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức
sống trung bình, người cận nghèo tham gia BHYT chưa nhiều.
- Tổng số tiền nợ tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2016 nhưng vẫn ở mức
cao (125,2 tỷ đồng, chiếm 6,92% tổng nguồn thu); trình trạng bội chi, vượt quỹ
khám chữa bệnh BHYT vẫn còn nhiều bất cập, diễn biến phức tạp làm ảnh
hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và các chính sách an
sinh xã hội tại địa phương.
- Một số ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức
trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, lập danh sách đối tượng tham gia
BHYT, đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT.
- 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.
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
* Yêu cầu chung: 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 hiện tốt an sinh xã hội; tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chủ
yếu theo Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh giao;
phấn đấu đến cuối năm 2017 có ít nhất 75% người dân tham gia BHYT. Riêng
ngành Bảo hiểm xã hội, ngoài 10 nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Báo cáo
số 878/BC-BHXH, ngày 11/7/2017 với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực thu
hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2017.
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
trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau:
1. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các
cấp đẩy mạnh tuyên tuyền bằng nhiều hình thức thích hợp, vận động nhân dân
tham gia BHYT; 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, phấn đấu hoàn
thành chỉ tiêu BHYT đề ra.
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2. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các địa phương: (1)
Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai rà soát, thống kê, lập danh sách các
đối tượng tham gia BHYT, đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức
đóng BHYT; 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. Trong đó
tập trung vào 04 đối tượng sau: Hộ cận nghèo; Người thuộc gia đình làm nông,
lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình; Sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ,
quân nhân chuyên nghiệp, học viên đang tại ngũ; Học sinh, sinh viên; (2) Chỉ đạo
Sở Y tế sớm có phương án bố trí đủ nhân lực cho các cơ sở y tế trong tỉnh, đầu tư
máy móc thiết bị, cơ sở vật chất nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là các
Trạm y tế; đồng thời, tiếp tục tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ,
ngày nghỉ và thanh toán BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ các đối
tượng có nghề lao động đặc thù như làm việc theo ca, làm việc không bố trí nghỉ
được vào ngày lễ, ngày nghỉ và các cơ sở y tế bị quá tải; (3) Chỉ đạo Sở Giáo dục
Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ nhân viên y tế tại các trường học, bảo đảm đủ chuẩn theo quy
định; (4) Chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở,
ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động đề xuất xử
lý kịp thời các trường hợp không mong muốn xảy ra, bảo đảm 100% người lao
động tham gia BHXH, BHYT.
3. Các huyện, thị, thành ủy căn cứ kế hoạch được giao, tăng cường công tác
lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khai thác, mở rộng đối
tượng tham gia BHXH, BHYT.
4. Đối với ngành Bảo hiểm xã hội:
- Tiến hành rà soát, xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ còn lại từ nay
đến cuối năm trong tất cả các khâu, các bước, trong từng loại hình bảo hiểm để
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các đại lý; thực hiện
tốt công tác thu và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường công
tác kiểm soát chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN bảo đảm giải quyết các chế
độ, chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng.
- Thường xuyên theo dõi, phân tích, đối chiếu số liệu trong công tác giám
định BHYT và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, nhất là tại các cơ sở y
tế có biểu hiện lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT, chi phí khám chữa bệnh
gia tăng bất thường nhằm từng bước khắc phục tình trạng bội chi.
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- Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan tham mưu, đề
xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế, chế tài xử phạt đủ mạnh đối với các doanh
nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; nhất là các
doanh nghiệp mới thành lập nhưng không đăng ký tham gia BHXH, BHYT,
BHTN.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý BHYT toàn tỉnh, quản lý danh sách người dân tham gia
BHYT, hạn chế tối đa việc cấp thẻ trùng, tin học hóa công tác giám định, thanh
toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh, cơ quan BHYT và cơ quan quản lý nhà nước về y tế; tuyệt đối không để
xảy ra tiêu cực dưới mọi hình thức.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch
thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế phối hợp trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ; định kỳ tổ chức sơ kết việc thực hiện các quy chế phối hợp.
- Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng trọng tâm,
trọng điểm gắn với tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức; tăng cường trách nhiệm và phát huy vai trò của người đứng đầu; thực hiện
tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5. Đối với các kiến nghị:
- Việc mua BHYT cho đội ngũ dân quân thường trực: Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm
xã hội tỉnh; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cân đối kinh phí để giải quyết.
- Đối với các kiến nghị, đề xuất của Bảo hiểm xã hội tỉnh: Thường trực
Tỉnh ủy cơ bản thống nhất; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng
tham mưu, đề xuất. Trong trường hợp cần thiết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy
có ý kiến đề nghị HĐND tỉnh tổ chức họp bất thường để thông qua các chính
sách liên quan đến cộng đồng dân cư.
- Về các kiến nghị đối với các cơ quan Trung ương: Đề nghị UBND tỉnh,
Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế ghi nhận và chuyển tải các ý kiến góp ý tham gia
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vào Đề án của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương
Đảng ban hành Nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe
nhân dân và dân số trong tình hình mới.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
các cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả về
Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- BHXH các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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