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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) 

thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)  

về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến năm 2020 

----- 

 I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO 

HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA 

Thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố 

gắng triển khai thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ; quyền lợi của 

người tham gia bảo hiểm y tế được bảo đảm tốt hơn; việc chi trả lương hưu và các 

chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; số 

người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục tăng, góp phần thực hiện 

tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân.  

Tuy nhiên, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn hạn chế; số người tham gia bảo 

hiểm y tế tự nguyện chưa nhiều. Một số chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế chưa được phổ biến rộng rãi trong nhân dân, một số nơi thực hiện 

chưa đầy đủ, kịp thời. 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; thái độ phục vụ của một số cán bộ y tế và thủ tục hành 

chính trong việc khám, chữa bệnh ở một số nơi gây bức xúc cho người bệnh, nhất 

là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.  

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, phổ biến rộng 

rãi các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến mọi tầng lớp 

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

cập, hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa đáp ứng yêu cầu. 

II. MỤC TIÊU 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho mọi người dân; không ngừng mở rộng các 

đối tượng tham gia bảo hiểm, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội. 
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- Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo 

hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 80% 

dân số của tỉnh tham gia bảo hiểm y tế. Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả 

Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế. Từng bước xây dựng 

hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, 

đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 

quốc tế. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cƣờng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên 

truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ 

Chính trị (khóa XI), các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

nhằm nâng cao 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 bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, cũng như 

các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm.   

Cơ quan làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phối hợp chặt chẽ với 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động nhân dân và người lao động thường xuyên tham gia bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời biểu dương những nơi thực hiện tốt, đồng thời 

phê phán những nhận thức lệch lạc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính 

sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

2. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, pháp luật về bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hiện hành về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, nhất là đối với người lao động trong các loại hình doanh 

nghiệp, gắn với phát huy trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực 

hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động theo quy định. 

Tăng cường các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước đối với nhân 

dân, nhất là các đối tượng có thu nhập thấp, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã 

hội tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện dài hạn, hạn chế tình trạng người bị ốm hoặc 
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mắc bệnh mãn tính mới tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời, thực hiện đa dạng hóa 

các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm y tế phù hợp với các đối tượng trong tỉnh.  

3. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan 

bảo hiểm xã hội các cấp  

Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế theo hướng nhanh, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm; thực 

hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh 

để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi từ bảo hiểm. 

Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, nâng cao năng 

lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hoá hệ 

thống quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, chữa bệnh cho các đối tượng tham 

gia bảo hiểm y tế. Chú ý thực hiện tốt công tác y tế trường học gắn với việc sử 

dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn kinh phí bảo hiểm y tế trích lại cho các 

trường học. 

4. Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Các ngành chức năng tăng cường quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế; làm tốt công tác quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế, bảo 

đảm quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các Quỹ này theo quy định 

của pháp luật. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị sử dụng lao 

động thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo 

quy định; xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và 

người sử dụng lao động không thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động 

theo đúng Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các hành vi tiêu cực, gian 

lận có liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy Đảng, đảng đoàn, ban cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo quán 

triệt và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động này. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan 

thông tin đại chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết của Bộ Chính trị và 

Chương trình hành động này đến các tầng lớp nhân dân. 
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3. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đánh 

giá tình hình thực hiện Chương trình hành động này và định kỳ báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Trung ương Đảng + T78; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

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

- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; 

 - Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

B  THƯ 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Huỳnh Văn Tí 

 

(để báo cáo) 

 

 


