
 

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

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:           /BC-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Nghi Xuân, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày   

08/10/2018 của Chính Phủ 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội 

 

Thực hiện Công văn số 2576/SLĐTBXH-LĐVL ngày 25/10/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 125/NQ-CP Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo như sau: 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW VÀ NGHỊ 

QUYẾT SỐ 125/NQ-CP 

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

BHXH, BHTN. 

* Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH và cải cách chính sách 

BHXH tới người lao động và các tầng lớp nhân dân. 

- Công tác triển khai các Nghị quyết của các cấp về thực hiện lộ trình BHXH 

toàn dân đạt hiệu quả, Huyện ủy đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan 

tham mưu cho Thường trực huyện ủy chương trình, kế hoạch thực hiện chính sách 

BHXH trên địa bàn huyện.  

- Huyện ủy ban hành chương trình hành động số 24-CTr/HU, ngày 

27/02/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. 

- Ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 13/5/2019 thực hiện Chương 

trình hành động số 24-CTr/HU ngày 27/02/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. 

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp thực hiện công tác BHXH, BHYT 

toàn dân trên địa bàn.  

- Các cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/NQ-CP. 

 - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên 

truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua sinh 

hoạt chi đoàn, chi hội, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở, qua bản tin cấp uỷ, trang thông tin điện tử, đảm bảo kịp thời nội dung 

của Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/NQ-CP.  
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- Giao cơ quan BHXH huyện chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông huyện,  UBND các xã, thị trấn tổ chức ký kết hợp đồng truyền thông kịp thời phổ 

biến các nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW trên hệ thống truyền thanh, trên 

Trang thông tin điện tử của huyện để các tầng lớp nhân dân tiếp thu được chủ trương, 

quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách BHXH. 

- Cơ quan BHXH huyện phối hợp với các đơn vị như Hội liên hiệp phụ nữ, 

Hội nông dân, Bưu điện huyện lồng ghép chuyển tải các nội dung của Nghị quyết 

trong các hội nghị tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH, BHYT tại cơ sở. Tính 

từ khi Nghị quyết được ban hành đã tổ chức được gần 60 cuộc tuyên truyền chính 

sách BHXH, BHYT nói chung với khoảng 5.000 người dân trên địa bàn tham gia. 

Trong tất cả các hội nghị tuyên truyền đều lồng ghép tuyên truyền về chủ trương 

cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW đến đơn vị sử 

dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân.  

- Tổ chức tuyên truyền nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHTN và 

chủ trương cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW tại 

các Hội nghị báo cáo viên. 

- Thường xuyên thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan về chính 

sách BHXH như chạy các khẩu hiệu trên bảng điện tử của huyện, treo băng rôn, pa 

nô khẩu hiệu trên các trục được chính, tờ rơi, ấn phẩm tại các hội nghị tuyên 

truyền… 

- Tổng kinh phí phục vụ cho hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN trên địa bàn khoảng 360 triệu đồng, bao gồm nguồn kinh phí tuyên 

truyền BHXH tỉnh cấp qua tài khoản của cơ quan BHXH huyện, một phần kinh phí 

hỗ trợ của các tổ chức Hội, đoàn thể cấp tỉnh và nguồn hỗ trợ từ ngân sách của 

UBND huyện. 

2. Công tác phối hợp trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao 

động, việc làm, BHXH và pháp luật có liên quan. 

a) Tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về lao động, việc làm, BHXH và 

pháp luật có liên quan. 

- Định kỳ hàng năm đều tổ chức tổng kết đánh giá việc thi hành pháp luật 

trong đó có việc chấp hành pháp luật về lao động, việc làm, BHXH và pháp luật có 

liên quan. Qua việc tổng kết, đánh giá kịp thời chỉ đạo các đơn vị, tổ chức có liên 

quan thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc 

thực hiện chính sách BHXH, BHTN trên địa bàn. 

b) Phối hợp trong xây dựng pháp luật về lao động, việc làm, BHXH và pháp 

luật có liên quan. 

- Giao trách nhiệm cho các đơn vị BHXH huyện, Phòng Lao động Thương 
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binh và xã hội và Liên đoàn Lao động huyện hàng năm tổ chức rà soát các văn bản 

pháp luật về lao động, việc làm, BHXH và các văn bản pháp luật có liên quan của 

các cấp kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo 

đúng quy định. 

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH 

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

BHTN. 

- Hàng năm, UBND huyện đã chủ động thành lập các đoàn kiểm tra liên 

ngành việc chấp hành pháp luật về Lao động, ATVSLĐ, Luật BHXH, BHYT tại 

các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý các đơn 

vị có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật.  

- Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH của cơ quan 

BHXH: Từ năm 2018 đến nay trên đã có 5 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 16 đơn 

vị sử dụng lao động trên địa bàn.  

- Hàng năm, HĐND huyện, UBMTTQ huyện đã xây dựng chương trình và 

tiến hành thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN 

trên địa bàn thông qua đánh giá số liệu báo cáo từ các phòng, ngành, đơn vị có liên 

quan, qua đó làm việc với các đơn vị để nắm tình hình tổ chức thực hiện. Từ đó kịp 

thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật 

về BHXH, BHTN, xử lý các hành vi vi phạm. 

b) Công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động. 

- Trong những năm qua các phòng, ngành trên địa bàn đã phối hợp tốt trong 

việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu liên quan, cụ thể: 

+ Hàng năm, Chi cục Thuế phối hợp với BHXH huyện trong việc cung cấp 

dữ liệu đơn vị sử dụng lao động, số lao động kê khai nộp thuế trên địa bàn, đối 

chiếu với danh sách đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN do BHXH huyện quản lý từ 

đó phối hợp kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực hiện đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN 

cho người lao động theo đúng quy định. 

+ Hàng tháng, BHXH huyện phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện thực 

hiện đối chiếu quỹ lương của đơn vị thuộc khối HCSN và số tiền phải đóng BHXH 

qua đó Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện việc trích kinh phí đóng BHXH, BHYT, 

BHTN của đơn vị chuyển cho cơ quan BHXH theo đúng quy định. 

+ Chi cục thống kê và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chia sẻ dữ 

liệu lao động trong độ tuổi và dân số trên địa bàn để cơ quan BHXH huyện có cơ sở 

đánh giá tình hình tham gia BHXH, BHTN và có kế hoạch tuyên truyền, vận động 

phát triển đối tượng tham gia phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 
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+ Các phòng, ban có liên quan của UBND huyện phối hợp cung cấp danh 

sách đơn vị sử dụng lao động khối DN, HTX, Hộ KD đang hoạt động trên địa bàn 

để BHXH huyện có căn cứ khai thác, phát triển đối tượng. 

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

Hàng năm, BHXH huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn 

giải đáp kịp thời các vướng mắc của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, làm tốt công tác 

tiếp dân định kỳ nên không để xẩy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo về BHXH. 

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 của năm 2019,2020,2021, trong đó: 

Năm 2019: 

- Tổng số người tham gia BHXH, BHTN:  

+ Số người tham gia BHXH bắt buộc: 4.286 người. 

+ Số người tham gia BHXH tự nguyện 1.147 người, trong đó: số nông dân và 

lao động khu vực phi chính thức: 1.147 người. 

+ Số người tham gia BHTN: 3.598 người. 

- 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) so với lực 

lượng lao động trong độ tuổi: 11%. 

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

lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia: 24%. 

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

nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi: 2%. 

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

nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia: 4,8%. 

+ Tỷ lệ người tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi: 7%. 

+ Tỷ lệ người tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi có khả 

năng tham gia: 16%. 

Năm 2020: 

- Tổng số người tham gia BHXH, BHTN:  

+ Số người tham gia BHXH bắt buộc: 4.154 người. 

+ Số người tham gia BHXH tự nguyện 2.041 người, trong đó: số nông dân và 

lao động khu vực phi chính thức: 2.041 người. 
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+ Số người tham gia BHTN: 3.537 người. 

- 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) so với lực 

lượng lao động trong độ tuổi: 11,72%. 

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

lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia: 26,62%. 

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

nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi: 3%. 

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

nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia: 5,6%. 

+ Tỷ lệ người tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi: 

6,48%. 

+ Tỷ lệ người tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi có khả 

năng tham gia: 14,72%. 

Năm 2021: 

- Tổng số người tham gia BHXH, BHTN:  

+ Số người tham gia BHXH bắt buộc: 4.420 người. 

+ Số người tham gia BHXH tự nguyện 3.213 người, trong đó: số nông dân và 

lao động khu vực phi chính thức: 3.213 người. 

+ Số người tham gia BHTN: 3.785 người. 

- 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) so với lực 

lượng lao động trong độ tuổi: 13,8%. 

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

lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia: 31,97%. 

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

nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi: 5,9%. 

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

nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia: 13,7%. 

+ Tỷ lệ người tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi: 6,8%. 

+ Tỷ lệ người tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi có khả 

năng tham gia: 15,9%. 

b) Số người và tỷ lệ người được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ 
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cấp hưu trí xã hội so với số người sau độ tuổi nghỉ hưu của năm 2019,2020,2021. 

Trong đó: 

Năm 2019: 

- Tổng số người được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí 

xã hội: 5.492 người, Trong đó: 

+ Số người hưởng lương hưu: 4.402 người 

+ Số người hưởng BHXH hàng tháng: 1.090 người 

Năm 2020: 

- Tổng số người được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí 

xã hội: 5.818 người, Trong đó: 

+ Số người hưởng lương hưu: 4.050 người 

+ Số người hưởng BHXH hàng tháng: 395 người 

+ Số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: 1.373 người.  

Năm 2021: 

- Tổng số người được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí 

xã hội: 5.502 người, Trong đó: 

+ Số người hưởng lương hưu: 4.059 người 

+ Số người hưởng BHXH hàng tháng: 330 người 

+ Số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: 1.113 người.  

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

giao dịch và chỉ số đánh giá mức độ hài lòng 

- Tỉ lệ giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách BHXH: trên 92%. 

- Mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực BHXH: Mức độ 3, 

đang triển khai ở mức độ 4.   

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP 

của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021./. 

 

                                         
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  
- Bảo hiểm xã hội huyện 

 - Lưu: VT, LĐTBXH. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

Bùi Việt Hùng 
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