
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động người lao động, người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính 

-*- 

 Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH tỉnh) có 10 phòng nghiệp vụ và 09 BHXH 
huyện, thị xã với 220 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đảng bộ 
BHXH tỉnh Bình Thuận hiện có 08 chi bộ, với 64 đảng viên. Hưởng ứng phong 
trào thi đua “Dân vận khéo”, trong những năm qua, Đảng bộ BHXH tỉnh đã hoàn 
thành xuất sắc các mặt công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được BHXH Việt 
Nam và UBND tỉnh giao, được BHXH Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
biểu dương và đánh giá cao đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp an sinh xã hội, 
ổn định tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, BHXH tỉnh đã đề xuất 
và áp dụng nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến mới, quan tâm chú trọng công tác 
dân vận để tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, người dân tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN. Đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và HĐND tỉnh 
ban hành nhiều chủ trương, chính sách; trong đó đã tham mưu cân đối nguồn ngân 
sách và các nguồn lực xã hội để hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận 
nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh - 
sinh viên. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện và 
UBND các xã, phường, thị trấn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách 
BHXH, BHYT, BHTN để các tầng lớp nhân dân hiểu, nắm bắt đầy đủ mục đích, ý 
nghĩa sâu sắc của chính sách.Việc vận động, mở rộng và phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều tăng, đặc biệt là chỉ tiêu người tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT vượt kế hoạch được giao, đúng lộ trình BHYT toàn dân 
theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 
2020. 

 Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính: Đã tổ chức ký Bản cam 
kết trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 
2016 - 2020. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 
nhân; sửa đổi và đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế những quy định và hồ sơ, 
quy trình, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực nghiệp 
vụ theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách 
BHXH, BHYT, BHTN, các tổ chức và cá nhân được nhận kết quả trong thời gian 
ngắn nhất. Công tác CCHC của Ngành luôn được cấp trên đánh giá cao (năm 2011: 
có 263 TTHC; năm 2015: 65 TTHC; đến năm 2020 còn 27 TTHC). Từ đó, xây dựng 
được hình ảnh ngành BHXH đổi mới, chuyên nghiệp, hiện đại, tận tình phục vụ 
nhân dân góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng 
và Nhà nước, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển. Qua lấy phiếu khảo 
sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, kết quả đạt 100% ý kiến đồng 
tình ủng hộ, không có ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân về TTHC và thái 
độ, tác phong làm việc của công chức, viên chức. 
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Các hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng được chú trọng; hưởng ứng 
Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 
sau” giai đoạn 2016 - 2020, BHXH tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện đồng bộ 
trong toàn Ngành, phát động trong toàn thể công chức, viên chức ủng hộ 01 ngày 
lương/năm để quyên góp mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo nhằm phát 
huy truyền thống “tương thân tương ái”. Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, đã 
phát động và quyên góp tặng hơn 130 triệu đồng, tặng 1.485 thẻ BHYT cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện trong Tỉnh... 

Với những kết quả đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nhận được 03 Bằng khen của 
BHXH Việt Nam (năm 2015, 2017, 2019); 03 Bằng khen của UBND Tỉnh về 
phong trào thi đua yêu nước (năm 2015,  2016, 2017); Cờ thi đua của UBND Tỉnh, 
Cờ thi đua của Thủ tưởng Chính phủ, Cờ thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
(năm 2018). Từ năm 2015 - 2019, Đảng bộ đều đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công 
nhận đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh” (năm 2017); đồng 
thời, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng là tập thể điển 
hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
giai đoạn 2016 - 2020./. 

 


