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BAO CÁO
So' kt 01 nàm trin khai tbrc hin phát trin di ttrçrng thani gia bão hiêm
xã hi trên dja bàn thành ph6 Ba Nng gial don 2019-2020
I. KET QUA TH1!C HIN
1. Cong tác chi dao
Thirc hin Nghj quyét s6 102/NQ-CP ngày 03 tháng 8 nãm 2018 cüa
ChInh phü ye vic giao chi tiêu phát triên doi tirng tham gia bão hiém xã hi
(BHXH), TJBND thành phô da ban hành Kê hoch sO 7778/KH-UBND ngày 10
tháng 10 nãm 2018 ye triên khai thrc hiên phát triên dôi txçing tham gia BHXH
trén dja bàn thành phô giai don 2019-2020, theo do giao nhirn vii ci the cho
trng s&, ban, ngành và 1cin vj lien quan nhàm tang cuing cong tác phôi hcp,
nâng cao trách nhim, vai trO cüa các ngãnh, các cap, các doãn the và to chic
chInh trj xâ hi trong vic phát triên dôi t1rcmg tharn gia BHXH, day mnh khai
thác doi tuçng tham gia J3HXH dê thirc hin mvc tiêu tang nhanh d bão phü dOi
tixçlng tham gia BHXH.
Ngày 20/12/20 18, IJBND thành ph däban hành Quy& dnhs 6209/QDUBND ye vic giao chi tiêu ké hotch phát trién kinh tê - xã hi, quOc phOng - an
ninh và dir toán thu chi ngãn sách nba nuâc näm 2019, trong do có chi tiêu tharn
gia BHXH bat buôc, BHXH tix nguyen, bào hiêm that nghip cho trng dla
phi.rcmg thirc hin.
Dng thai, d darn bào hoàn thành cac chi tiêu tharn gia BHXH närn
2019, UBND thành phô dâ ban hành nhiêu cOng van yêu câu các s&, ngành,
UBND các qun, huyn xay dirng ké hoch ci the, thithng xuyên theo dOi tiên
dO thrc hiên cac chi tiêu tham gia BHXH trén dja bàn quân 1; kjp thai chi do
hoc báo cáo, dé xuât các giãi pháp tháo g khó khàn trong qua trInh triên khai
thirc hin.'
2. COng tác tuyên 1:ruyn, pM bin pháp lut v BHIXH
Sâ Lao dng - Thixong binh và X hi, Báo him xâ hi thành pM, Lien
doàn Lao dng, Ban quàn 1 Khu cong ngh cao và các Khu cong nghip Dà
Nng to chic và phôi hop vài các dn v lien quan tuyen truyên, phO bién pháp
'Cong vn s 9534/LJBND-SLDTBXI-I ngày 08/12/2018 v vic tang ctrông th;rc hin chInh sách lao
dng, tiên krong, BHXH trén d4a bOn thãnh ph Dà Nang; COng van sO 1799/UBND-KGVX ngày
22/3/2019 vO vic trin khai thrc hin phát triên dOi tiscrng tharn gia BHXH tir nguyen; COng van so
2297/UBND-SLDTBXH ngày 1/4/2019 ye vic tang cirng thirc hin cac clii tiOu tham gia BHXH
nàm 2019; Cong van sO 4149/UBND-BHXH ngày 24/6/2019 ye vic triOn khai rnt so giãi pháp tAng
cirOng hiu qua thirc hin cong i:ác BHXH, bAo hiém y t (BHYT), bAo hiCni that nghip (BHTN) nArn
2019.

1ut BHXH cho ngi.ri lao dng, ngui s dung lao dng trén dja bàn thành phô,
trong do tp trung triên khai tuyên truyên nhüng quyên lqi, chê d khi tham gia
BHXH; thu&ng xuyén dôimi, da dng boa các hInh thüc tuyên truyên, phô
biên pháp lut ye BFIXH den các dôi tuqng tuyên truyên, chpn icc phiwng pháp
phô biên, giáo diic pháp 1ut hiu qua, phü hçip vói tüng dôi tirqng và nhu câu
hiêu biêt pháp lust cia tcrng dôi tuçmg.2
Cng thông tin cn tü thành pM pMi hçip vói Sâ Lao dng - Thuo'ng
binh và Xä hi và Bâo hiêm xä hi thành phô to chirc dôi thoai trirc tuyCn ye
pháp lut BHXH vâi doanh nghip và ngixYi lao dng.
SO' Thông tin và Truyn thông chi 4o, hrnrng dn các ca quan báo chI
dóng trên dja bàn thirc hin däng, phát tin, bài, phóng sir... thông tin chi tiêt quy
trInh tham gia, thi huôrig BHXH bat buc, BHXH tx nguyen, BHTN nhäm to
thun 19i cho ngiii dan, doanh nghip chü dng tiêp c.n vth các loi hInh
BHXH, ngoài ra các Co quan truyên thông cüng quan tam thông tin ye các chInh
sách BHXH dä và dang phát huy tác diing tIch circ trong dôi song xâ hi trên dja
bàn thành phô.3
Trung tam Thông tin Djch vçi cOng chi do nhân viên trirc Tong dài 1022
näm rO thông tin ni dung Kê hoch 7778/KH-UBND dé hixâng dan, hôti, giái
dáp thäc mac cho ngixi dan, doanh nghip ye các van dé lien quan den chInh
sách BHXH khi có yêu câu.4
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S& Lao dng - Thucng binh và XA hi t ch(rc 05 buôi tp hun, tuyén trun pháp 1ut ye BHXH.
bat buc, BHXH tix nguyen, in an va phát phát hành 24.000 tO roi tuyên tuyên ye chInh sách BI-TXH
nhäm tuyên truyên cho nguâi lao dng va nguvi sCr dung lao dng trên dja bàn thành phô cáo ni dung
lien quan den pháp 1ut v BI-[XI-J; Lien doàn Lao dng thành phô to chirc 24 buôi Dôi thoai - Tu' van
pháp lut và 144 buôi tuyên truyên pháp 1ut, trong do tp trung tuyên truyén, giárn sat thxc hin chinh
sách BFIXH tai ca sâ; Ban Quãn I' Khu cong ngh cao và cáo Khu cong nghip Dà Nàng tng hp cáo
vtràng mac, phàn ánh cüa doanh nghip, ngri lao dng trong KCNC, KCN ye cáo chinh sách lien
quan den BHXH, BHYT, BI-[TN gcri BI-LXH thành pho hixóng dan dan, giái dáp; BHXH thành phO
djnh kS' lam phOng si,r ye chInh sách an sinh xà hOi, Co sO chuyén trang trén Báo Dà Näng, Báo BHXH,
Tap chI BHXH, viet bài, dua tin trên Trang thông tin din t BHXH thành pho; nhiêu tin ye BHXH,
d,rc thu am va phát song trén h thông Dai Truyôn thanh - Truyên hInh qun, huyn Va Dài Truyên
thanh xâ, phi.r&ng; trá li kjp :hi hang tram hrqt thx ban dcc, cap phát hang trAm nghmn t roi, tO gap
ye BHXH, BHYT, BHTN; dt 6 pano c Ió'n treo tai cáo Khu cOng nghip trên dja bàn thành phô; treo
hang nghIn bang rOn, phirO'n trén cáo trc throng chInh cüa thânh phô, tn thOn, lang, tO dan phô, tr?m
y tê xã, phng, tnrg hçc & vrng sau, vüng xa nhtr xA HOa BAc, Hàa PhU, huyn Hôa yang...;
BHXH thành phô xay dirng ](ê hoach so 3171KH-BHXH ngày 13/3/2019 phôi hqp vài Buu din to
chirc Hi nghj tuyên truyên trirc tip de phát triên so ngui tham gia BHXH tr nguyen. To chüc dào
tao, bôi drang nghip vi cho nhan viên Dai l' thu; cap giây chüng nhn, cap the nhân vin Dai !' thu
dung theo quy djnh. To chirc tp huân giao djch h so din tir; giao kê hoach phát triên dôi tu'qng cho
Dai I thu, thu&ng xuyen don dOe cáo Dai l tuyen truyCn chInh sách BHXFI, BHTN den nguoi dan.
Theo thng k, tInh dn ngày 12/9/20 19, cac co quan báo chI trén dja bàn thành ph dA dAng tái hon
100 tin, bài lien quan den nh:m
phát triên 66i tuqng tham gia BHXH trén dja bàn thành ph Dà
Nng. Mt sO tin, bài tieu biu: Fhát irlén dói tumg tharn gia báo hiêrn xã hi ty' nguyen (Báo Dà
Náng - 13/4/2019);Dà Nàng phát triên ddi twçrng tham gia báo hiêrn xâ h5i ty' nguyen (Baa Dan Irl 26/3/2 019),' Dà Nang dgt nhiêu "Icj) tIch" trong thy'c hin chInh sách baa hiêrn xà h5i (Baa C'ông
thu-ong- 18/4/2019,)...
Theo thông ke, den ngày 15/9/20 19 TOng dài 1022 dâ tiêp nhn 73 yeu can CO ni dung lien quan den
chInh sách BHXH.
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UBND các qun, huyn dã quan tam chi d?o các phông, dan vi chuyên
mon can cir chirc näng, ithiêm viii cüa dan vj d thirc hin tuyên truyên phát triên
chi tiêu doi tuqng tham gia BHXH dn nglx&i dan và doanh nghip trên dja bàn
duoc biêt. Dc bit, trong qua trInh triên khai tuyén truyên, các dja phuang dä
chü tr9ng phát huy hiu qua truyên thông cüa h thông thông tin ca so nhix Dài
truyên thanh qun, huyri; trang thông tin din tü, di ngü tuyên truyên viên Co
sO...
3. Cong tác thanh tra, kim tra, giám sat
SO Lao dng - Thixong binh va Xã hi và BHXH thành ph tang cung
cong tác kiêm tra, thanh tra chuyên ngành ye dóng BHXH theo quy chê phôi
hçip tai Quyêt djnh 273 5/QD-UBND ngày ngày 23/5/201 7cüa UBND thành phô.
T.p trung xü 1 nghiêm các doanh nghiêp Co dâu hiu trôn dóng, dóng không dU
so lao dng thuôc din tham gia BHXH bat buc, BHTN. Trong 09 tháng dâu
nàm 2019, dà tién barth kiêm tra 48 dan vj, thanh tra chuyên ngành 180 dan vj
sir diing lao dng, kiên nghj thu hôi s6 tin nç BHXH, BHTN, BHYT ti thai
diem thanh tra là 37.660 triu dông. So tiên ncr dan vj dà np trong thOi gian
thanh tra, kiêm tra và np khi thirc hiêri két lun thanh tra, kiêm tra là 32.967
triu dông. Tong cong có 23 dan vj bj xi.r ph.t vi phm hành chInh vOi so tiên
1.383 triu dông và có 05 dan vj dã ch.p hành vOi so tiên np pht 505 triu
dông. Ben cnh do, UEND các qun huyi1 thành 1p các doàn kiêm tra lien
ngành to chi.'rc thanh tra, kim tra vic thirc hin tham gia BJ-IXH trên dja bàn.
Lien doàn Lao dng thành ph6 dä t chirc hi nghj trin khai Ké hoach so
7778/KH-UBND cho 50 can b cong doàn cap trên trirc tiep ca sO và 19 can b
cong doàn ca sO trrc thuc; xay dirng chi tiêu 16 cuc kiêm tra giám sat; Chi
dao các cap cong doàn xây dirng chi.rang trInh cong tác trQng thm và tang cuOng
to chOc tuyên truyên, phát triên dôi tuclng tham gia BHTXH theo Kê hoach
7778/KH-UBND. Dông thOi xay drng chucrng trInh lien tjch v&i BHXH qun,
huyn dê tang cl.r&ng chê d thông tin 2 chiêu, to chOc kiêm tra dôi vOi các
doanh nghip CO hành vi vi phm ye linh virc BFIXH, thiiOng xuyên cp nht
thông tin dOng BHXH tü co quan BHXH thành phô dê dôi chiêu so 1iu, theo
dôi tInh hInh và chi do các cap cong doàn có giâi pháp kjp thOi.
Ciic Thu thành pM thirc hin cung cp cho BHXH thành pM thOng tin
chi phi tiên hang cüa nguOi s1r ding lao dng và các thông tin lien quan den
doanh nghip, phôi hqp vO'i SO Lao dng - Thuang binh và Xã hOi, BHXH
thành phô theo dôi, don dôc, yêu câu ngiiOi lao dng, nguOi sO dung lao dng
thrc hin nghiêm trách nhiém tham gia BHXH bat buc, BHTN theo Ké hoch
so 7778/KH-UBND.5
ye

4. K& qua cii th dt dirçrc (tInh dn ngày 30/9/20 19)
Tinh dn ngày 30/9/2019, toàn thành pM có 24 1.454 ngu&i tham gia
BHXH bat buQc, tang 6.993 nguOi so vOi cüng k' nàm truOc (tang 3%), dt
Trén Ca sâ dU lieu do ca quar.. Thu cung cap, trong 09 thang du näm 2019, toàn thành ph khai
thác mâi 1.529 &rn vj vOi 6.837 lao dng.
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96,1% k hoach, dt 89.5% trên tng s 269.773 ngn?i thuc di tuçng tham gia
BHXH. Co 227.73 1 nu&i tham gia BHTN, tang 6.574 ngui so voi cüng kS'
näm truóc (tang 3%), dat 96,6% kê hoach, dat 90,5 8 % trên tong so 251.408
nguôi thuc ctOi tuqng phái tham gia BHTN.
S ngithi tham gia BHXIE-1 tçr nguyen dat 4.721 ngui, tang 3.654 nguYi
(tang 342.5%) so vâi cüng kS' nàm trithc, dat 191,1% ké hoach, dat 1,44% trén
tong so dôi tuqng phãi tham gia BHXH tçr nguyen.
VÔi kt qua trén, dir kin dn cu& nàm 2019, toàn thãnh ph sê hoàn
thành mçlc tiêu dt ra theo Ké hoach ('So lieu chi tiêt tgi Phy lyc kern theo).
II. TON TA!, VIXONG MAC
1. UBND các qun, huyn thc hin theo chi tiêu phát trin dM tuqng
tham gia BJ-LXH do UBND thành phô giao ma chixa chü dng trong vic xây
diing chi tiêu phát trién dôi tuqng tham gia BHXH trinh Hi dông nhân dan
cüng cap dna vào chi tiêu phát trin kinh th xâ hi hang nám.
2. Hin nay vn tn tai mt b phn ngtthi lao dng chu'a nhn thüc dy
dü ye quyên lcii, chê d duçic th hu&ng khi tham gia BHXH, sir dam bão ye ché
d hnu trI sau khi hét tuôi lao dng, vi 4y, sau khi nghi vic t?i doanh nghip
nhiéu nguñ lao dng không tiép tçic tham gia BHXH và muon hithng ché d
BHXH mt lan. So ngi.thi nghi hithng ch d BHXH mt lan tang hang nàm,
trong näm 2018 có 10.203 ngui nghi hi.rông chê d BHXH mt lan, tang 1.63 5
ngn&i so v&i näm 2017 (tang 19.08%); trong 09 tháng dâu näm 2019 có 10.239
ngi.thi nghi hnâng ché d BHIXH mt lan, tang 2.482 ngix&i so vi cüng näm
truâc (tang 32%).
3. Vic tuán thu pháp lut v BHXH cüa nhiu don vj s'cr diing lao dng
chtxa nghiêm, biu hin là nhiu s don vj sir diing lao dng tham gia BHXH
cam chimg, mang tInh Oi phó hoc cô tInh trôn dóng, nq BHXH van tiêp din,
lam ãnh hung den vic tham gia và th1j huâng các ché d BHXH cüa ngui lao
dng.
4. Nhiu don vj s'r ditng lao dng trén dja bàn thành ph là doanh nghip
nhó, hoat dng không On djnh, dja chi thubng xuyén thay dôi, khOng có nhân
viên chuyên trách lam BHXH dn den khó khàn trong vic don doe thu và thu
nçi. Trong khi do, bInh quân mi can b thu cüa co quan BHXH phâi quân 1
trén 160 dan vj và kiêm nhim nhiêu nhim v1i khác dan den qua tâi tai mt so
B phn.
5. COng tác kh&i kin các don vj nç BHXH cOn nhiu vuâng m&c v thm
quyén, quy trInh, thu tjjc ho so khâi kin; vi 4y, den thii diem hin tai, Lien
doân Lao dng thành phô vn chua khii kin ducc. Trên thirc te, can b cOng
doàn trrc thuc htr&ng krong tai doanh nghip nên khó có the &ng don kh&i
kin chü doanh nghip. Trong kbi do, chua có van ban pháp lust huâng dn cii
the ye quy trInh, diéu kin pháp l dé Cong doàn cap trén Co so có the dai din
kh&i kin nguOi si'r ding lao dng ra tOa an.
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HI. GIAI PHAP TRONG THYI GIAN TOI
1. D nghj Bão him xA hôi thành ph chU trI, phti hcp vri các don vj
lien quan thirc hin các nhim vi nhäm nâng cao chi tiêu phát triën dôi tuqng
tharn gia BHXH, cci the:
- Ph6i hçip vi So Lao dng - Thiiong binh và Xâ hi và the co quan, dan
vj lien quan tang cix&ng, nâng cao hiu qua cüa cong tác tuyên truyên ye BHXH,
dc bit là BHXH tir nguyen vôi s1r h trçl tién dóng BHXH tr nguyen cüa Nhà
nixàc dê ngix?i dan hiêu di.rçic tInh nhân van, lcii Ich cüa vic tham gia BHXH;
- Tip tc nãng cao tinh thn trách nhim, thirc phic v eUa di ngü can
b, cong chi'xc, viên chrc, ngi.thi lao dng trong ngành BHXH dôi vOi ngi
tham gia và th huóng ché d BHXH; 1rng ding manh me cong ngh thông tin,
nhât là các phân mém :nghip vci trong thirc hin chê d BHXH; quyêt lit câi
each thu tic hành chInh, giao djch ho so din tfr, tao diêu kin thun lçi nhât
trong các. giao djch ye BHXH lam hài lông nguäi dan và doanh nghip;
- Tang cithng cOng tác kim tra, thanh tra chuyên ngành dóngBHXH,
truâc hét tp trung kiêm tra, thanh tra các doanh nghip có dâu hiu trôn dóng,
dóng không dü so lao dng thuc din tharn gia BHXH bat buOc, BHTN; doanh
nghip chm dóng BHIXH, xü l nghiêm các trix?mg hcp Co tInh vi phm pháp
lut ye dóng BHXH lam can cir cho vic dê xuâtvOi co quan chi'rc nang kh&i to
to chc, cá nhãn, don v. vi pham quy dinh tai Diêu 214, 215 và 216 cüa B 1ut
HInh sir;
- Phi hqp vi Cong an thành ph thire hin 02 nhim v1: Phi hqp dOn
dOe, nhàc nh& dôi vi các don vj d no, no d9ng BHXFI và thc hin 1p ho so
xü 1 cac don vj khi phát hin có du hiu ti pham quy dinh ti Diéu 214, Diêu
215 và Diêu 216 cüa BO luât I-fmh su;
- Di vâi don vj sü ding lao dng không tham gia BHXH cho ngtthi lao
dng thuc dOi tuqng phãi tham gia BHXH nhixng vk quyêt toán thuê hng
nam, BHXH thành phO phOi hcTp vói Ca quan Thuê có bin pháp xà 1 ci the;
- Phi hqp S& Lao dng - Thixong binh và XA hi và các don vj lien quan
triên khai rà soát, phân tIch dOi chiu dü lieu nhäm xác dlnh so lao dng thuc
dôi tixcing tham gia BHXH tir nguyen nhixng chixa tham gia, xác djnh rO nguyen
nhãn, doi tilqng tiêm näng theo thu ti,r ru tiên dê xay drng ke hoach khai thác
phát triên dôi tuçing tharn gia cho phü hqp;
- Ph6i hçp vâi UBND qun, huyn giao chi tiéu, k hoeh pháttrin dôi
tixcmg tham gia BHXH nr nguyen den UBND xâ, phiRing và to dan phô dê triên
khai, thirc hin;
- Nghien elm, d xut chInh sách d mng hthi Dai l thu BHXH tcr
nguyen là nhng ngu&i ehuyên trách, không hoat dng kiêm nhim dam bào
näng 1irc thirc hin nhim vii và thng t l hoa hông dam bâo dai l có thu nhp
On djnh cho d&i song;
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- Tang cu?ng kirn tra, giám sat cti ngQ nhan viên dai 1, nhm phát hin
nhüng sai phm trong uá trInh thirc hin nhim v11, kjp thai giãi quyêt nhüng
vrnrng mac trong vic to chüc trin khai, thrc hin cong tác thu BHXH và cung
1mg djch vi cong qua Dai 1 thu.
2. S& Lao dng - Thxong binh và Xâ hi nghiên c1mu, tham muu UBND
thành phô dê xuât ChInh phü xem xét, diêu chinh quy djnh ye ho trq tiên dóng
dóng BHXH tir nguyen. theo hr&ng UBND tinh, thành phô tr'irc thuc trung
uong duqc can dr khà näng ngân sách dja phixo'ng và các nguOn hçp pháp khác
xây dirng và trInh HOi dông nhan dan cüng cap quyêt ctjnh müc ho trq dóng
BHXH tr nguyen.
3. UBND q4n, huyn can c1m nhim v1i duçc phân cOng ti Ké hoch so
7778/KH-UBND thimc hin vic xay dirng chi tiêu phát triên dôi t'irçmg tham gia
BHXH bat buc, BHXH tr nguyen, BHTN trên dja bàn qun, huyn trInh
IHDND dung cap dua vào chi tiêu phát triên kinh té xà hi näm 2020, chü tr9ng
vic phát triên dôi tuqn.g BI-IXH nr nguyen, xem day là chi tiêu thi dua nàm
2020 cüa các qun, huyn trên dja bàn thành phO.
Trên day là Báo cáo sa k& 01 nàm thmc hin phát trin dM tung tham gia
bão hiêm xâ hi trên dja bàn thành phô Dà Nang giai doan 20 19-2020.!.
No'inhân:
- Thubng trirc Thành üy (b/c);
- Thithng trirc FJDND Tp (b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND TP;
- Các sâ, ban, ngành, UBND quin, huyn;
- CVP, PCVP Doãn DBQH, HDND và
UBND TP;
- Luu: VT, SLDTBXH, P. VHXft
Q

TM. UY BAN NHAN DAN
CIIIU TICH
U TECH

Trn Van Mien
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Phii hic 1
C HIN CUA CAC QUJN, HUYN (TH1i DIEM 30/9/2019)

.ICS- /BC-UBND ngàydf tháng 10 nám 2019 cza UBND thànhphô)

BHXH bat buôc

TT

Dø'n VI

BHXH tr nguyen

BHTN

K hoch
(MI)

Thuc hin
(TH)
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Theo chi tiêu kl hogch UBND thành pM giao thi dIn 3 0/9/2019 các qun, huyên chi dQt chi tiêu phát triln d6i tucing tham
gia BHXH t nguyen. Tuy nhiên, hin nay Phóng quán lj thu ('BHXH thành ph4) dang thtc hin cong tác thu: BI-IXH ba't
buç5c (53.883 ngwài) và BHTN (227.731 ngw0i), vi vay, dIn 30/9/2019 trên toàn thành phO' thi chi tiêu thicc hién s vói s
dli tutfng thuc din tham gia BHXH bat buôc dgt lé 89.5%, BHXH tr nguyen dgt tj l 1.44%, BHTN dat tj l 90.58% và
dIn culi nám 2019 c/u kiln se dat cOc chi tiêu theo KI hoach 7778/KH- UBND.

Phuluc2
KET QUA CUA TOAN THANH PHO (THI DIEM 30/9/2019)
(Kern theo Báo cáo so' .2C /BC-UBND ngàyii tháng 10 näm 2019 cüa UBND thànhpho)
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K hogch 7778/KJ-I-UBND: dIn cudi nãrn 2019 cO 251.320 ngwài tharn gia BHXPJ bt bu5c, dqt ij l 90 % doTi tu'çtng thuóc din tham gia BHXH
bat bu5c, cO 235.790 ngtrài tharn gia BHTN, dgt tj" l 90 % d6i twng thuc din tharn gia BHTN, CO 2470 ngw&i tham gia BHXH tV nguyen, dat
Éê 0.73% ao'i twqng thuc din tharn gia BHXH tt nguyen.

