Sáng ngày 20/5, Chi b Bo him xã hi (BHXH) qun t chc i hi ln th V, nhim k 2020-2025 nhm ánh giá
kt qu thc hin Ngh quyt i hi ln th 4 và ra ngh quyt nhim v 5 nhim k ti. ng chí Trn Vn Thích - y viên
Ban Thng v, Trng Ban T chc Qun y d và tng hoa chúc mng i hi.

Các i biu thc hin nghi thc chào c
5 nm qua, Chi b BHXH Qun luôn bám sát nhim v chính tr ca a phng, n v, lãnh o, ch o thc hin tt
công tác BHXH, bo him y t (BHYT) theo úng lut nh, t và vt các ch tiêu Ngh quyt ra.

ng chí Trn Vn Thích - y viên Ban Thng v, Trng Ban T chc Qun y tng hoa chúc mng i hi
Hin BHXH Qun ang qun lý 930 n v tham gia BHXH, BHYT, bo him tht nghip (BHTN), bo him tai nn
lao ng- bnh ngh nghip (BHTNL-BNN), tng 142,18% so vi cui nm 2014, vi tng s ngi tham gia là
72.877, tng 27.242 ngi (t l 59,57%). Trong ó: S ngi tham gia BHXH bt buc 19.112 ngi, tng 10.281
ngi so vi cui nm 2014 (trong ó có 132 ngi nc ngoài) (t l 22,48%); S ngi tham gia BHXH t nguyn 605
ngi, tng 541 ngi (t l 845,31%); S ngi tham gia BHYT 72.272 ngi (có 175 ngi nc ngoài), tng 26.608
ngi (t l 58,26%); S ngi tham gia BHTN 18.648 ngi so vi cui nm 2014 tng 10.730 ngi (t l 135,51%).

oàn Ch tch iu hành i hi
T l hc sinh, sinh viên tham gia BHYT nm hc sau luôn cao hn nm hc trc; nm hc 2018-2019 có t l hc
sinh, sinh viên tham gia t 100%. Hin nay, ngi tham gia BHYT t trên 97% dân s trên a bàn. Tng thu t
BHXH, BHYT t nm 2015 n 31/12/2019 t 1.380 t ng, tng 896 t ng so vi nhim k 2010 - 2015 (t l
185,12%). Trong 5 nm qua n v luôn luôn t và vt k hoch trên giao t 0,5% n 1,5%.

ng chí Nguyn Hai-Bí th Chi b, Giám c BHXH qun tng hoa ng chí Nguyn ình Tây thôi y viên Chi y
chi b
Vic chi tr ch , chính sách BHXH, BHYT cho các i tng c thc hin úng, kp thi, 100% lao ng c cp s
BHXH, BHYT úng quy nh. Cp mi 4.694 s BHXH và 525.132 th BHYT. Tng kinh phí chi tr cho khám
cha bnh BHYT hn 197 t ng cho hàng nghìn lt ngi. n v còn tham gia thc hin có hiu qu các nhim v ca
a phng nh: các chính sách an sinh xã hi, n n áp ngha, hin máu nhân o, phòng chng thiên tai,... nhn
phng dng M VNAH t tháng 01/2014, h tr nuôi dng con thng binh nng có hoàn cnh khó khn và h tr
hc bng cho hc sinh nghèo vt khó.
V công tác xây dng ng, Chi b ã t chc cho i ng cán b, ng viên hc tp các Ch th, Ngh quyt ca ng. Kt np
4 ng viên mi và chuyn chính thc 02 ng viên. Hàng nm 100% ng viên hoàn thành tt nhim v, có 02 ng
viên hoàn thành xut sc nhim v 5 nm lin, không có ng viên yu kém.
Nhim k ti, Chi b BHXH qun Ng Hành Sn hng n mc tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Phn u phát trin i tng

tham gia mi BHXH bt buc tng hng nm 5% so vi nm trc, duy trì bao ph BHYT toàn dân t 100% dân
s; s thu t và vt t 1% n 2% k hoch giao, t l n BHXH, BHYT t ch tiêu ngành giao hng nm... Thc hin tt
công tác qun lý, gii quyt, chi tr y , kp thi, úng quy nh các ch , chính sách i vi ngi lao ng tham gia
BHXH, BHYT m bo quyn li cho ngi lao ng và nhân dân. Phn u xây dng Chi b t “Trong sch vng
mnh”, 100% ng viên hoàn thành tt nhim v; có t 1 n 2 ng viên hoàn thành xut sc nhim v.

Chi y Chi b khóa V, nhim k 2020-2025 ra mt i hi
Vi tinh thn dân ch, thng nht cao, i hi ã bu Chi y chi b khóa mi gm 3 ng chí, bu oàn i biu d i hi ng b
qun Ng Hành Sn ln th VI, nhim k 2020-2025 gm 2 ng chí ./.
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