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Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 

23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo 

hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng đề cương báo 

cáo kết quả thực hiện nghị quyết nêu trên (chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị quý Cơ quan căn 

cứ nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết nêu trên và đề cương gửi kèm, xây 

dựng báo cáo kết quả thực hiện từ tháng 10 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2021 

(số liệu tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 và ước thực hiện đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2021), gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 

tháng 11 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bản 

mềm báo cáo xin gửi về địa chỉ thư điện tử vubhxh@molisa.gov.vn.  

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

số điện thoại 024.38.269.530 (Đ/c Trần Thanh Nam). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- PTTg Lê Minh Khái (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, BHXH. 
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Phụ lục: 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 

08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ 

 (Kèm theo Công văn số 3599/LĐTBXH-BHXH ngày 15 tháng 10 năm 2021 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

I. 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 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội và cải cách 

chính sách bảo hiểm xã hội tới người lao động và các tầng lớp nhân dân. 

(Chi tiết nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, tổng số kinh phí dành 

cho tuyên truyền, tổng số cuộc, tổng số người tham dự). 

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

động, việc làm, bảo hiểm xã hội và pháp luật có liên quan 

a) Tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã 

hội và pháp luật có liên quan. 

b) Phối hợp trong xây dựng pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã 

hội và pháp luật có liên quan. 

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội 

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

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

(Chi tiết số đoàn thanh tra, kiểm tra; nội dung thanh tra, kiểm tra; kết quả thanh 

tra, kiểm tra; tổng số đơn vị doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra…). 

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 (Chi tiết văn bản chỉ đạo….) 

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

hiểm xã hội. 

 

 



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 bảo hiểm xã hội so với lực 

lượng lao động trong độ tuổi của năm 2019, 2020, 2021, trong đó: 

- Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: 

+ Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:….. 

+ Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:…….., trong đó: số nông 

dân và lao động khu vực phi chính thức:…. 

+ Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp:…… 

- Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp so 

với lực lượng lao động trong độ tuổi: 

+ Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (bắt buộc và tự nguyện) 

so với lực lượng lao động trong độ tuổi:…. 

+ Tỷ lệ nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi:…. 

+ Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp so với lực lượng lao động 

trong độ tuổi:….. 

b) Số người và tỷ lệ người được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng 

tháng và trợ cấp hưu trí xã hội so với số người sau độ tuổi nghỉ hưu của năm 2019, 

2020, 2021. Trong đó: 

- Tổng số người được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ 

cấp hưu trí xã hội:…..Trong đó: 

+ Số người hưởng lương hưu:….. 

+ Số người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng1:…… 

+ Số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội2:…..; Tổng số kinh phí từ ngân 

sách nhà nước:…. 

- Tỷ lệ người được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ 

cấp hưu trí xã hội so với số người sau độ tuổi nghỉ hưu:….. 

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 của năm 2019, 2020, 2021, 

- Tỉ lệ giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; 

 
1 Trợ cấp MSLĐ hàng tháng; đối tượng 91, 613; trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã;… 
2 Trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi 



- Mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội 

(tỷ lệ so với số dịch vụ công đang cung cấp); 

- Số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp; 

- Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội (nếu 

đã triển khai). 
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