
  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BHXH TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BHXH-TCCB
V/v phát động phong trào thi đua phát 

triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
năm 2020

    Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020

            Kính gửi:  
- Các phòng Nghiệp vụ, Văn phòng BHXH tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội các huyện;

     - Các Đại lý thu: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 
       Bưu điện; Hội Nông dân; Hội liên hiệp Phụ nữ.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội 
(BHXH); Nghị quyết số 102/NĐ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về giao chỉ 
tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; Chương trình hành động số 
103-CTr/Tu ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 
quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khó 
XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 
15/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 102/NĐ-CP ngày 
03/8/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 
xã hội và Công văn số 185/BHXH-KHTĐ ngày 17/01/2020 của BHXH Việt Nam 
về thông báo dự kiến số giao dự toán thu BHXH, BHYT, BHTN; số người tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN và chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ năm 2020.

Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh 
thần Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XII; Nghị quyết số 102/NĐ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu 
phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và hoàn thành chỉ tiêu phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 do BHXH Việt Nam giao. BHXH 
tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện năm 2020 với các nội dung thi đua cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU THI ĐUA
- Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng 

tham gia BHXH tự nguyện do BHXH Việt Nam giao.
- Động viên, khuyến khích toàn thể công chức, viên chức, hợp đồng lao 

động ngành BHXH, hệ thống đại lý và nhân viên đại lý thu hăng hái thi đua khắc 
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phục khó khăn, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác với năng suất, 
chất lượng, hiệu quả cao. 

- Phát hiện, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, 
xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ 
biến, tuyên truyền, nhân rộng sự lan tỏa trong toàn đơn vị.

II. NỘI DUNG THI ĐUA
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH các 

huyện và Hệ thống các đại lý tập trung thực hiện các nội dung thi đua quan 
trọng sau:

1. Triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động từ BHXH 
tỉnh đến BHXH các huyện và nhân viên hệ thống các đại lý thu về phát động 
phong trào thi đua; Xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất các giải pháp để tổ chức, 
thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. 
        2. Tích cực, chủ động mở rộng mạng lưới đại lý thu, tăng cường hướng 
dẫn kỹ năng tiếp cận, vận động đối tượng tham gia, tăng cường tổ chức hội nghị 
đối thoại trực tiếp tại các thôn, tổ dân phố về chính sách BHXH tự nguyện để 
khai thác tối đa đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn; Phối hợp giao 
chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho từng nhân viên đại 
lý thu và viên chức, hợp đồng lao động thuộc cơ quan BHXH. 

3. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách 
pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Ngành, 
các cơ quan truyền thông tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự 
nguyện.

4. Chủ động nghiên cứu, triển khai những biện pháp hiệu quả, hỗ trợ nhân 
viên đại lý thu, qua đó thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện.

5. Định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban với các hệ thống đại lý trên cơ sở 
đánh giá kết quả đạt được, phân tích những hạn chế tồn tại, từ đó đưa ra giải pháp 
tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các hệ thống đại lý và nhân viên đại lý trên địa bàn.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân 
rộng các tập thể, cá nhân có sáng kiến hay trong việc triển khai thực hiện; Đồng 
thời phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt để chấn chỉnh kịp thời 
nhằm mục đích hoàn thành ở mức cao nhất trong công tác khai thác và phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

7. Kết thúc mỗi đợt thi đua, các đơn vị đánh giá kết quả, thành tích đạt được, 
báo cáo BHXH tỉnh để xem xét, đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng.
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III. THỜI GIAN THI ĐUA
Từ 01/05/2020 đến hết 31/12/2020 và chia làm ba đợt:
Đợt 1: Từ ngày 01/05/2020 đến hết ngày 30/6/2020 (kết quả thi đua tính từ 

01/01/2020 đến 30/6/2020).
Đợt 2: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/9/2020
Đợt 3: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA VÀ BÌNH XÉT 

KHEN THƯỞNG
1. Tiêu chí xét khen thưởng trong đợt thi đua
Để đánh giá kết quả thi đua chính xác, công bằng, khách quan và động viên 

khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong đợt thi đua, 
BHXH tỉnh Lạng Sơn xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cụ thể như sau:

+ Đối với Tập thể: Xét trong các tập thể hoàn thành xuất sắc vượt mức chỉ 
tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 được 
BHXH tỉnh giao.

Khen thưởng đợt I: Xét trong các đơn vị hoàn thành từ 60% trở lên so với 
kế hoạch giao của năm.

Khen thưởng đợt II: Xét trong các đơn vị hoàn thành từ 80% trở lên so với 
kế hoạch giao của năm.

Khen thưởng đợt III: Xét trong các đơn vị hoàn thành từ 100% trở lên so 
với kế hoạch giao của năm.

+ Đối với cá nhân: Xét trong các cá nhân được giao chỉ tiêu kế hoạch phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 đã tuyên truyền vận động 
phát triển bền vững. Lựa chọn cán bộ khai thác đối tượng đạt từ cao xuống, tối đa 
là 20% trên tổng số CCVC và lao động hợp đồng toàn tỉnh. Đối với các Đại lý xét 
khen thưởng theo các huyện, tối đa mỗi huyện xét 02 người.

Lưu ý: Chi tiết số giao kế hoạch cho từng nhân viên đại lý hoặc cá nhân, 
yêu cầu BHXH, Bưu điện huyện, thành phố gửi về cho phòng Truyền thông và 
Phát triển đối tượng tổng hợp trước ngày 30/6/2020, đơn vị nào không gửi đúng 
thời gian quy định thì không xét khen thưởng.

2. Bình xét khen thưởng
BHXH tỉnh tổ chức Sơ kết, Tổng kết sau khi kết thúc mỗi đợt thi đua. Hội 

đồng Thi đua, Khen thưởng BHXH tỉnh căn cứ kết quả đạt được của các tập thể, 
cá nhân để lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong 
phong trào thi đua trình Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng. 
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Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua tổ chức vào đầu tháng 7/2020 và tổ chức 
Tổng kết phong trào thi đua vào đầu tháng 01/2021. 

3. Hồ sơ khen thưởng
- Báo cáo Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của đơn vị; Tờ trình đề nghị 

nghị khen thưởng; báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể theo mẫu quy định. 
- Hồ sơ khen thưởng được gửi về BHXH tỉnh (Qua phòng Tổ chức cán bộ), 

trước ngày 03/7/2020 và 03/01/2021. Riêng danh sách đề nghị khen thưởng cho 
các tập thể, cá nhân, BHXH các huyện gửi về phòng Truyền thông và Phát triển 
đối tượng để phòng tổng hợp và trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xem xét, 
đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương và khen thưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Đối với phòng Quản lý thu
Phối hợp với phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng giao chỉ tiêu phát 

triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho CCVC và Lao động hợp đồng 
thuộc BHXH tỉnh. 

2. Đối với phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng
- Là đơn vị đầu mối, tổng hợp các số liệu về thực hiện khai thác, mở rộng 

đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Sau mỗi đợt thi đua tổng hợp 
đánh giá kết quả, thành tích đạt được của từng huyện và toàn tỉnh báo cáo Giám 
đốc BHXH tỉnh.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ, đồng thời phối hợp 
xử lý, giải quyết những vướng mắc khi cần thiết đối với BHXH các huyện.

- Phối hợp với phòng Quản lý thu, phòng Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng 
hợp, làm cơ sở so sánh, đánh giá kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân để đề 
xuất khen thưởng.
      3. Đối với BHXH các huyện

- BHXH các huyện phối hợp với các các Đại lý thu tổ chức Hội nghị tuyên 
truyền chế độ chính sách BHXH, BHYT theo kế hoạch. Giao chỉ tiêu phát triển 
đối tượng tham gia cho hệ thống đại lý và viên chức, hợp đồng lao động làm công 
tác phát triển đối tượng, công tác thu của cơ quan BHXH; phối hợp giao chỉ tiêu 
phát triển đối tượng tới từng nhân viên đại lý. Cung cấp tài liệu, hướng dẫn kịp 
cho đại lý những thay đổi về chính sách, những quy định và yêu cầu nghiệp vụ 
của Ngành.

- Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua sâu rộng tại địa phương. 
Hằng tháng, thực hiện họp giao ban với các hệ thống đại thu trên địa bàn nhằm 
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đánh giá kết quả thực hiện công tác khai thác và phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện.

- Sau mỗi đợt thi đua BHXH các huyện đánh giá kết quả, thành tích đạt 
được gửi về phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng để tổng hợp báo cáo 
Giám đốc BHXH tỉnh.

4. Đối với phòng Tổ chức cán bộ
Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua; Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị, thẩm định, đánh 
giá, báo cáo Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xem xét và trình Giám đốc BHXH 
tỉnh biểu dương, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
nhất trong triển khai thực hiện phong trào thi đua.

5. Đối với phòng Kế hoạch tài chính
Phối hợp với phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, phòng Tổ chức 

cán bộ xây dựng dự toán kinh phí và chuẩn bị nguồn kinh phí chi hỗ trợ, khen 
thưởng.

Giám đốc BHXH tỉnh yêu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng Nghiệp 
vụ và Giám đốc BHXH các huyện khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai 
thực hiện phong trào thi đua; Kêu gọi toàn thể nhân viên thuộc các đại lý thu, 
công chức, viên chức, người lao động trực thuộc BHXH tỉnh đoàn kết, nỗ lực 
phấn đấu, tận dụng tốt những thời cơ thuận lợi, đồng lòng quyết tâm vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, đảm bảo phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, 
góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 
2020./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, TCCB, KHTC, TT&PTĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nông Thị Phương Thảo
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