
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 05-CT/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 01 năm 2021 

 

CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 

 

 Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm, đạt được kết quả quan trọng: Tỷ lệ tham gia bảo 

hiểm xã hội đạt 17,3% lực lượng lao động, 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 

quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đảm bảo; công 

tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chuyển biến tích cực; đa số người dân nhận 

thức được tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc tham gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế. 

Tuy vậy, việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế còn không ít hạn chế: Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã 

hội ở mức thấp so với bình quân chung cả nước, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm 

xã hội tự nguyện chưa cao. Tình trạng doanh nghiệp nợ và trốn đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động còn nhiều; nhận thức về 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của một số người lao động còn hạn chế. Bảo hiểm y 

tế hộ gia đình phát triển chưa bền vững; nhiều xã, phường, thị trấn có tỷ lệ tham gia 

bảo hiểm y tế chưa ổn định. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn nhiều khó 

khăn; Quỹ bảo hiểm y tế hằng năm theo số thu của tỉnh thấp hơn nhiều so với nhu 

cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân; số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng 

năm tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh cao hơn dự toán Chính phủ giao; văn 

bản hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế còn vướng mắc. 

Những hạn chế nêu trên ngoài những nguyên nhân khách quan, chủ yếu do 

một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong lãnh 

đạo, chỉ đạo; sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân các 

cấp và cơ quan bảo hiểm xã hội chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở 

một số địa bàn, doanh nghiệp hiệu quả chưa cao. Chất lượng dịch vụ của các cơ sở 

y tế còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Chính 

sách thông tuyến khám, chữa bệnh, mở rộng quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y 

tế, việc tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh làm gia tăng rất lớn số chi khám, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế; công tác quản lý Quỹ bảo hiểm y tế gặp nhiều khó khăn. 

Để tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu “Chăm lo thực hiện tốt các chính 

sách và đảm bảo an sinh xã hội, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%” theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025, 
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, 

các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt một số nội dung sau: 

  1. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chính 

sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Xác định công tác bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế là chính sách ưu việt, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; 

việc hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm 

vụ chính trị quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

  2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật 

về bảo hiểm để mọi người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục quán triệt và thực 

hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Chương trình hành động số 

1282-CTr/TU, ngày 30/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 28-NQ/TW và các quy định của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại 

hội lần thứ XIII của Đảng sắp tới.  

 3. Rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2020 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh để có các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; xây dựng kế hoạch phát triển 

bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế toàn dân hàng năm và theo lộ trình đến 

năm 2025 theo chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết số 28-

NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. 

 4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo uỷ ban nhân dân các cấp cân 

đối ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực khác trình hội đồng nhân dân 

cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng người cao tuổi thuộc gia đình 

có thu nhập thấp, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có 

mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế; lao động tự do có thu nhập thấp và 

người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện. 

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chia 

sẻ hệ thống thông tin, dữ liệu đồng bộ trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

ở tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi 

phạm, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả 

nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao. 

6. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, mở rộng mạng lưới đại lý, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 



3 

hiểm y tế. Ngành Y tế nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, không 

ngừng đáp ứng sự hài lòng của người dân. 

7. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng 

cường chỉ đạo, hướng dẫn,giám sát, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chính 

sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổng hợp những ý kiến 

phản ánh của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp, những khó khăn, vướng mắc; kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm 

quyền chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, 

nhất là chủ trương về bảo hiểm thất nghiệp.. 

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan: Sở Lao động - 

Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, các chủ trương, chính sách của tỉnh về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với 

thường trực các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực 

hiện các nội dung Chỉ thị gắn với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thường xuyên tiếp cận, chỉ đạo, giúp cơ sở giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, các cơ quan liên quan theo dõi, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 

thực hiện Chỉ thị. 

Chỉ thị này được quán triệt đến các tổ chức đảng, đảng viên và tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương,  

- Văn phòng và các ban Trung ương Đảng, 

- Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, 

- Ban cán sự đảng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

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

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNGVỤ 

BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 
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