
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 644/BC-UBND Văn Quan, ngày 21  tháng 10 năm 2020 

BÁO CÁO 

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP  

và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ 

Thực hiện Công văn số 1751/SLĐTBXH ngày 07/10/2020 của Sở Lao động, 

Thương Binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị 

quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân huyện Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 

102/NQ-CP VÀ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP 

1. Công tác tham mưu chỉ đạo, xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 102/NQ-CP và Nghị quyết số 125/NQ-CP 

Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải 

cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28-NQ/TW); Nghị quyết số 

102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tham mưu cho 

Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 148-KH/HU ngày 06/12/2018 về thực hiện Nghị 

quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; ban hành Công văn số 628/UBND-

BHXH ngày 24/6/2019 về nâng cao trách nhiệm thực hiện chính sách bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế đến các xã, thị trấn. 

2. Công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

2.1. Công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết  

Bên cạnh việc đưa Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm 

vụ của đơn vị, huyện chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết 28-NQ/TW 

lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị của các cơ quan nhằm tuyên truyền, phổ 

biến tinh thần, nội dung của Nghị quyết đến từng viên chức, lao động hợp đồng tại 

đơn vị. 

2.2. Công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức 

chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội 
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(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thông qua việc thực hiện hợp đồng tuyên truyền, 

quy chế, chương trình phối hợp, tổ chức các hội nghị, tập huấn về chính sách 

BHXH, BHYT, cụ thể: 

Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông tuyên truyền BHXH, BHYT cho Nhân dân trên địa bàn huyện.  

Tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị, tập huấn, tư vấn, đối thoại trực tiếp cho 

nhóm đối tượng tại cơ sở tiếp tục được chỉ đạo quan tâm đẩy mạnh với nội dung 

phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các 

cơ quan, hội, đoàn thể, đại lý thu tổ chức được 17 hội nghị tuyên truyền, đối thoại 

trực tiếp với sự tham gia của hơn 760 đối tượng tham dự. 

2.3. Các hoạt động tuyên truyền khác 

Tổ chức các hình thức tuyên truyền trực quan thông qua việc xây dựng 02 

pano tuyên truyền với tranh cổ động và những thông điệp ý nghĩa về chính sách 

BHXH, BHYT; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở các vị trí thuận lợi, 

đông dân cư đi lại, tại các cơ sở khám chữa bệnh, UBND xã, thị trấn. Sử dụng hiệu 

quả các ấn phẩm tuyên truyền do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp (tờ rơi, tờ gấp, áp 

phích, lịch) và tổ chức in tờ gấp, file kẹp tài liệu, sách tuyên truyền để phát hành 

đến các doanh nghiệp, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, một số đơn vị trường học và 

Nhân dân trên địa bàn nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền chính sách BHXH, 

BHYT. 

 Tổ chức tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính, khu vực đông dân 

cư trong các đợt tuyên truyền cao điểm như tuyên truyền kỷ niệm Ngày Bảo hiểm 

y tế Việt Nam 01/7, tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập ngành… nhằm tạo 

chuyển biến trong nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, góp 

phần mở rộng đối tượng tham gia trên địa bàn huyện. 

* Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền được Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng 

Sơn cấp hàng năm; trên cơ sở kế hoạch truyền thông về BHXH, BHYT hàng năm, 

BHXH huyện đã chủ động sử dụng kinh phí để tổ chức các hoạt động truyền thông 

phù hợp với định hướng chung của ngành; tổng số tiền chi cho công tác truyền 

thông về BHXH, BHYT từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020 là 121 triệu đồng. 

Nhìn chung, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về 

BHXH đã được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Các cơ quan, 

ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã quan tâm thực hiện, do đó đã 

tạo được sức lan tỏa và bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từ doanh 

nghiệp đến toàn thể Nhân dân về tầm quan trọng và tính nhân văn của chính sách 

BHXH, góp phần nâng cao tỷ lệ người lao động và nhân dân tham gia BHXH trên 

địa bàn huyện  



3 

 

 

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội 

Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Ủy ban nhân dân huyện luôn 

quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt là sự phối hợp giữa Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc với Bảo hiểm xã hội  huyện và các đơn vị doanh nghiệp sử 

dụng lao động trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư 

trang thiết bị, điều kiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện 

nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin cho người lao động và các 

đối tượng thụ hưởng về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về BHXH.  

Tính từ thời điểm tháng 10/2019 đến tháng 9/2020 trên địa bàn huyện chưa 

có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội. 

a) Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo 

hiểm thất nghiệp (BHTN) 

- Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh nhằm phòng ngừa, phát hiện 

và xử lý kịp thời những đơn vị có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN. Công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, 

BHTN và hoạt động kiểm tra của cơ quan Bảo hiểm xã hội được thực hiện theo 

Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam. Công tác thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm xã 

hội trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: từ tháng 9 năm 2019 thực hiện Quyết định 

kiểm tra 03 đơn vị sử dụng lao động, đã truy đóng BHXH cho 03 lao động với số 

tiền là 17.116.150 đồng; đến hết tháng 9 năm 2020 thực hiện Quyết định Thanh tra 

01 đơn vị sử dụng lao động cho 02 lao động với số tiền là 70.390.201 đồng. 

b) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH 

Từ năm tháng 9 năm 2020 chủ yếu là tiếp nhận và xử lý các đơn có nội dung 

kiến nghị, hỏi về chính sách BHXH, BHYT, không phát sinh đơn tố cáo.  

4. Kết quả thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW 

a) Số người và tỷ lệ người lao động tham gia BHXH so với lực lượng lao 

động trong độ tuổi  

* Kết quả thực hiện (số liệu từ tháng 01/2020 đến tháng 9/2020): 

- Tổng số người tham gia bảo BHXH, BHYT: 3.382 người. 

+ Số người tham gia BHXH bắt buộc: 2.503 người. 

+ Số người tham gia BHXH tự nguyện: 879 người, trong đó số nông dân và 

lao động khu vực phi chính thức là 879 người. 

+ Số người tham gia BHTN: 1.781 người. 
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- Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH, BHTN so với lực lượng lao động 

trong độ tuổi: 

+ Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện) chiếm 

9,39% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. 

+ Tỷ lệ nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự 

nguyện chiếm 2,44% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. 

+ Tỷ lệ người tham gia BHTN chiếm 4,95% so với lực lượng lao động trong 

độ tuổi. 

- Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH, BHTN so với lực lượng lao động 

trong độ tuổi: 

+ Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện) chiếm 

26,87% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (12.600 người), còn thiếu 73,16% 

(khoảng 9.218 người) so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2021 trong Nghị quyết số 

28-NQ/TW (35%).  

+ Tỷ lệ nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự 

nguyện chiếm 6,97% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.  

+ Tỷ lệ người tham gia BHTN chiếm 17,66% so với lực lượng lao động 

trong độ tuổi còn thiếu khoảng 82,34% (khoảng 8,299 người) so với mục tiêu giai 

đoạn đến năm 2021 trong Nghị quyết số 28-NQ/TW (28%). 

b) Số người và tỷ lệ người được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và 

trợ cấp hưu trí xã hội so với số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Trong đó: 

- Tổng số người được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng: 1.705 người, 

gồm: 

+ Số người hưởng lương hưu: 1.400 người 

+ Số người hưởng BHXH hằng tháng: 305 người 

- Số tiền chi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của 9 

tháng đầu năm 2020: khoảng 63,55 tỷ (trong đó: Quỹ BHXH khoảng 46,26 tỷ, 

ngân sách nhà nước khoảng 17,29 tỷ). 

c) Tỷ lệ giao dịch điện tử, mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến  

* Những năm qua, theo tinh thần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính 

mà trọng tâm là cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) theo chỉ đạo Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam: năm 2013, có 115 thủ tục hành chính, cuối năm 2015 cắt giảm xuống 

còn 33 TTHC; năm 2016, cắt giảm 01 TTHC còn 32 TTHC; năm 2017, cắt giảm 

04 TTHC còn 28 TTHC; năm 2019, cắt giảm 01 TTHC đến nay còn 27 TTHC. 
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Việc cắt giảm thủ tục hành chính đã đồng thời thực hiện giảm thành phần hồ sơ, 

mẫu biểu, tờ khai, văn bản đề nghị, giảm tiêu thức trên tờ khai, mẫu biểu... 

* Giao dịch điện tử có thể coi là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành 

chính BHXH, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tính công khai minh 

bạch, cung cấp thông tin dịch vụ tốt hơn cho người dân và Doanh nghiệp. Đẩy 

mạnh triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử tập trung trong lĩnh vực thu 

BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH. Từ việc thực hiện 

giao dịch hồ sơ điện tử đã tiết giảm được chi phí hành chính cho các đơn vị sử 

dụng lao động như chi phí đi lại để nộp và nhận hồ sơ, chi phí giấy tờ... và cũng 

tạo điều kiện cho viên chức cơ quan BHXH tập trung vào công tác chuyên môn 

giải quyết các thủ tục hành chính nhanh hơn. Qua giao dịch điện tử (doanh nghiệp 

có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần). Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã đưa vào 

vận hành Hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn 

bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm hạn.  

Hiện nay có 118/125 đơn vị sử dụng lao động đăng ký thực hiện giao dịch 

điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội, đạt 94% (còn 05 doanh nghiệp và 2 Hợp tác xã 

là chưa thực hiện: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) 

Toàn Lộc Văn Quan; Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Bình Bộ; Công ty 

TNHH MTV Quốc Anh; Công ty TNHH Phú Thành LS; Công ty Cổ phần Hải Sơn; 

Hợp Tác xã Phương Đông - xã Tân Đoàn; Hợp Tác xã Xuân Mai - xã Xuân Mai).  

- Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN có 4/4 TTHC giao dịch qua điện tử, 

đạt 100%. 

- Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội có 18 TTHC (lĩnh vực giải 

quyết các chế độ BHXH, BHYT: 15 TTHC; lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH: 3 

TTHC). 

* Mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực BHXH: mức độ 4. 

II. XÂY DỰNG CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ TÌNH HÌNH THỰC 

HIỆN CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ 

HỘI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 102/NQ-CP 

1. Công tác tham mưu việc xây dựng kế hoạch 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Văn Quan; Công văn số 1276/ UBND-

BHXH ngày 28/8/2020 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phát triển 

đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 

21/5/2019 về thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về 
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việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó xác định 

rõ các mục tiêu (mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn) phù hợp 

với mục tiêu của Nghị quyết Chính phủ đề ra và phù hợp với đặc điểm, tình hình 

chung của huyện; đề ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch;  

2. Tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 

xã hội 

a) Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan và UBND các 

xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao 

phủ đối tượng tham gia BHXH, BHTN 

Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện (cơ 

quan thường trực là Bảo hiểm xã hội huyện) chủ động tham mưu, đề xuất tổ 

chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Trong những 

năm qua Bảo hiểm xã hội huyện Văn Quan đã chủ động phối hợp với các cơ 

quan, ban ngành có liên quan ký và tổ chức thực hiện các quy chế, chương trình 

phối hợp về thực hiện chính sách BHXH; phối hợp chặt chẽ với các ngành và chủ 

động tổ chức triển khai, thực hiện công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN; hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ, cụ thể như: chỉ tiêu thu; phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, đặc biệt là chỉ tiêu về số người tham gia BHXH phù hợp với điều 

kiện thực tế tại các huyện phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Việc phát triển đối tượng tại các đơn vị chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ 

theo dữ liệu quyết toán do cơ quan thuế cung cấp và các doanh nghiệp thành lập 

mới do Chi cục thuế Khu vực cung cấp, số lao động thực tế tại các doanh nghiệp 

thuộc diện phải tham gia qua rà soát thấp hơn rất nhiều số đối tượng thực hiện 

quyết toán thuế là do các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp buôn 

bán lẻ, nhỏ lẻ, người sử dụng lao động đã có lương hưu, còn một số doanh nghiệp 

thuộc lĩnh vực xây dựng công việc không có tính thường xuyên, liên tục, bên cạnh 

đó ý thức thực hiện tham gia đóng BHXH bắt buộc cho người lao động của các chủ 

sử dụng chưa tốt mặc dù Điều 214 về tội “Gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp”; Điều 215 về tội “Gian lận bảo hiểm y tế” và Điều 216 về tội “Trốn đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động” của Bộ 

luật Hình sự 2015 nhưng công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 

gặp rất nhiều khó khăn. 

Việc công khai thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, tất cả các 

TTHC đều được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa BHXH cấp huyện, trên 

Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong 

tiếp cận, thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.   
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b) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP tính đến 

30/9/2020 và dự kiến đến hết năm 2020 

* Số người tham gia BHXH trong 9 tháng đầu năm 2020: 

- Số người tham gia BHXH bắt buộc: 2.503 người; 

- Số người tham gia BHXH tự nguyện: 879 người; 

- Số người tham gia BHTN: 1.781 người; 

* Số người tham gia BHXH (ước thực hiện năm 2020): 

- Số người tham gia BHXH bắt buộc: 2.550 người; 

- Số người tham gia BHXH tự nguyện: 900 người; 

- Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 1.830 người; 

* Tỷ lệ tham gia BHXH: (chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 

* Tốc độ phát triển số người tham gia BHXH: (chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo). 

3. Đánh giá 

a) Thuận lợi 

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành cơ bản 

đã khắc phục được những tồn tại, khó khăn bất cập, quyền lợi của đối tượng được 

đảm bảo…qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT trên địa bàn. 

- Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, 

HĐNĐ huyện, sự hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn cùng sự phối hợp 

của các ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể trong công tác quản lý, sử dụng quỹ 

BHXH và tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, tổ chức bộ máy làm công tác 

báo hiểm được kiện toàn, năng lực viên chức, lao động hợp đồng làm công tác 

BHXH được nâng cao; chất lượng giải quyết các chế độ BHXH từng bước được 

nâng lên; công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ.  

- Từ năm 2018 đến hết 2020, người tham gia BHXH tự nguyện được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ đóng căn cứ trên mức chuẩn nghèo nông thôn. 

b) Khó khăn 

Số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, BHTN còn ít; kết quả phát triển 

đối tượng tham gia BHXH, BHTN đạt được thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu cụ 

thể đến năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đề ra tại Chương trình 

hành động số 103-CTr/TU ngày 26/10/2018 về thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải 

cách chính sách BHXH, nguyên nhân chủ yếu là do: 
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 - Trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động 

sản xuất kinh doanh kém hiệu quả nên trong công tác thu, phát triển đối tượng 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN gặp rất nhiều khó khăn. 

- Nhận thức của một số chủ sử dụng lao động, người lao động và người dân 

về chính sách BHXH, BHYT chưa đầy đủ; tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, 

BHYT của các doanh nghiệp như trốn đóng, đóng chưa đầy đủ số lao động phải 

tham gia; tình trạng chậm đóng, nợ đọng kéo dài còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, 

một số doanh nghiệp lớn nợ gối đầu ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. 

- Từ năm 2018 đến hết 2020, người tham gia BHXH tự nguyện được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ đóng căn cứ trên mức chuẩn nghèo nông thôn nhưng số tiền 

hỗ trợ còn thấp, mặt khác địa phương chưa có chính sách hỗ trợ một phần mức 

đóng cho người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện nên chưa thu hút được 

người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị quy định tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

BHXH, BHTN để nâng cao tác dụng răn đe đối với các đơn vị sử dụng lao động; 

đồng thời xem xét giao chức năng thanh tra toàn diện cho cơ quan BHXH đối với 

lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT. 

- Đề nghị giao cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục được thực hiện chức 

năng khởi kiện đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT ra tòa để nâng cao hiệu 

quả thu hồi nợ, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. 

- Đề nghị nâng mức hỗ trợ và quyền lợi cho người tham gia BHXH tự 

nguyện vì mức hỗ trợ kinh phí và quyền lợi được hưởng như hiện nay chưa đủ hấp 

dẫn người tham gia. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP 

và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Văn Quan./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐ, TB, XH - DT huyện; 

- BHXH huyện; 

- Lưu: VT, BHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

                                                                                                


