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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:          /UBND-VXNV 
V/v triển khai Nghị quyết số 

69/NQ-CP của Chính phủ về 

giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội. 

 

 
    Ninh Thuận, ngày      tháng 6 năm 2022 

                                Kính gửi:  

                                  - Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;                                                                                                                                                                                        

                                 - Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

                                - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

                                      

Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc 

giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH); 

Nhằm phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra tại 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 BHXH: đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong 

độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức 

tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; 

khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp quyết liệt tập 

trung tổ chức thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ được giao nhằm đạt mục tiêu 

phát triển người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn năm 2022 - 2025 tại Kế hoạch 

số 1825/KH-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các 

chỉ tiêu về số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn 

tỉnh và hoàn thành chỉ tiêu giao tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 

03/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu 

thực hiện BHXH, BHTN, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh căn cứ các tiêu chí, phương pháp xây 

dựng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 102/NQ-CP để xây dựng chỉ tiêu phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHTN hằng năm. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, 

BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh. 
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- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng và thực 

hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo đúng quy định; hằng năm, 

tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHTN của các địa phương và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 

để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh thành lập, kiện toàn Tổ công tác 

liên ngành để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tra và xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật về trốn đóng, nợ tiền đóng BHXH, BHTN tại các đơn vị sử dụng 

lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN vào Nghị 

quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.  

- Định kỳ hằng quý, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp đăng ký kinh 

doanh mới gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để làm cơ sở triển khai phát triển số người 

tham gia BHXH, BHTN. 

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ 

quan liên quan hằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu phát triển 

số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho các ngành, các địa phương; định 

kỳ 06 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển số người 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN với Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

- Phối hợp các cơ quan truyền thông, các địa phương tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện bằng nhiều hình thức phù hợp 

với từng nhóm đối tượng. 

- Chỉ đạo BHXH cấp huyện tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị ở địa phương trong việc xây dựng và thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHTN Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm. 

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, doanh nghiệp 

đang hoạt động trên địa bàn nhưng chưa tham gia BHXH hoặc tham gia BHXH 

chưa đầy đủ cho người lao động để tập trung phát triển người tham gia BHXH, 

BHTN.  

- Phân tích, xác định, phân loại từng nhóm đối tượng; nắm rõ số lao động 

đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lao động trong khu vực 

phi chính thức trên địa bàn. Xây dựng, triển khai các giải pháp tăng số người 

tham gia BHXH, BHTN phù hợp với từng nhóm đối tượng.  



 3 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thực hiện chính sách BHXH, BHTN; tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh phối hợp với 

cơ quan BHXH tăng cường các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm 

người tham gia tiềm năng để phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện đạt 

mục tiêu và tính bền vững. Tuyên truyền, vận động người dân hạn chế hưởng trợ 

cấp BHXH một lần làm ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài, đảm bảo an sinh xã hội.  

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Căn cứ các tiêu chí, phương pháp xây dựng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 

102/NQ-CP, hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng 

chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN và trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN vào chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội hằng năm; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, 

BHTN đến cấp xã; xem việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia 

BHXH, BHTN được giao là nhiệm vụ chính trị của chính quyền các cấp và là 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan BHXH tăng cường 

tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, vận động tham gia BHXH 

tự nguyện; rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động 

trên địa bàn nhưng chưa tham gia BHXH hoặc tham gia BHXH chưa đầy đủ cho 

người lao động để tập trung phát triển người tham gia BHXH, BHTN. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp 

trốn đóng, cố tình để nợ BHXH, BHTN; thành lập đoàn thanh tra liên ngành để 

tăng cường công tác thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN tại 

các đơn vị sử dụng lao động.  

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung nêu trên; quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét giải quyết (thông qua BHXH tỉnh tổng hợp). Giao BHXH tỉnh theo dõi đôn 

đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ 06 tháng, hằng 

năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/hiện);                       

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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