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KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình số 68-CTr/TU ngày 17/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ
Gia lai và Nghị Quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ về thực hiện
Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”
Thực hiện Kế hoạch số 2305/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của UBND
tỉnh Gia Lai về việc Thực hiện chương trình số 68-CTr/TU ngày 17/9/2018 của Ban
thường vụ Tỉnh uỷ Gia lai và Nghị Quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ
về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số
28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Xác định là nhiệm vụ trọng tâm đối
với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực,
mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nhận thức, trách nhiệm thực hiện các
chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội trong tình hình mới; chính sách bảo hiểm xã
hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội phải đảm bảo
tính linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế; huy động các nguồn lực xã
hội theo truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc; hướng tới bao phủ toàn dân theo
lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp hài hòa các nguyên tắc
đóng – hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ bền vững.
Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình số
68-CTr/TU ngày 17/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Gia lai đã đề ra.
Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.
Bám sát vào sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của cấp trên trong việc thực hiện các
nhiệm vụ để đạt được mục tiêu đề ra.

II. MỤC TIÊU
Mục tiêu cụ thể đến năm 2021, phấn đấu đạt 5% lực lượng lao động trong độ tuổi
tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó: Nông dân và lao động giản đơn tham gia bảo hiểm
xã hội tự nguyện chiếm 3,8%, lực lượng lao động trong độ tuổi; 1,2% lực lượng trong
độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 10,5% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được
hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá
mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.
Giai đoạn đến năm 2025, phấn đấu đạt 15% lực lượng lao động trong độ tuổi
tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó: Nông dân và lao động giản đơn tham gia bảo hiểm
xã hội tự nguyện chiếm 5%, lực lượng lao động trong độ tuổi; 10% lực lượng trong độ
tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 12% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng
lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức
độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.
Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu đạt 20% lực lượng lao động trong độ tuổi
tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó: Nông dân và lao động giản đơn tham gia bảo hiểm
xã hội tự nguyện chiếm 9%, lực lượng lao động trong độ tuổi; 11% lực lượng trong độ
tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 15% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng
lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức
độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, nâng
cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội
- Cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin,
tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân
những nội dung cơ bản về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đối với bảo đảm an sinh
xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận,
thống nhất cao trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.
- Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đi đôi với tăng số người thụ
hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội, đặc biệt là chế độ hưu trí. Từng bước nâng lên tỷ lệ
người tham gia bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia
bảo hiểm xã hội, làm cho mọi người hiểu rõ hơn chính sách bảo hiểm xã hội là để bảo
đảm an sinh xã hội cho bản thân trước những rủi ro trong cuộc sống khi còn lao động và
khi về già. Bảo hiểm xã hội là sự tích lũy khi đang làm việc để được thụ hưởng chính
sách khi hết tuổi lao động.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng đối với việc triển khai
quán triệt và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. Kịp thời phát
hiện, giới thiệu, phổ biến và biểu dương các mô hình, sáng kiến, giải pháp hữu hiệu, các

đơn vị đứng chân trên địa bàn, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời nhắc nhở, phê bình
những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo
hiểm xã hội.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về bảo hiểm xã hội
Cấp ủy đảng xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo và có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Đưa công tác bảo hiểm xã
hội trở thành một trong những mục tiêu quan trọng trong chương trình phát triển kinh
tế-xã hội của địa phương; gắn công tác bảo hiểm xã hội với các chương trình phát triển
kinh tế-xã hội, nhất là thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Chỉ đạo chính quyền, các
ngành, đoàn thể, cơ quan bảo hiểm xã hội làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia
bảo hiểm xã hội. Thường xuyên đôn đốc, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết,
tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động này của Tỉnh ủy.
3. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khối đoàn thể
Mặt trận và khối đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm xã
hội và các văn bản có liên quan đến đoàn viên, hội viên và người lao động; vận động
thành lập tổ chức công đoàn; phát huy vai trò Mặt trận, khối đoàn thể và nhân dân trong
giám sát, phản biện xã hội; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính
sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp ủy địa phương triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động
này; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị.
2. Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để tổ chức triển khai thực
hiện đạt hiệu quả chương trình hành động này, gắn với thực hiện chủ trương, lộ trình
của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trước mắt chỉ đạo các các công
chức chuyên môn làm công tác bảo hiểm xã hội; xây dựng kế hoạch thực hiện, quy chế
phối hợp liên ngành trong công tác bảo hiểm xã hội. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan
có liên quan theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, hằng năm báo cáo về UBND
huyện.
3. Cán bộ dân tộc – tôn giáo xã tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ
biến sâu rộng về nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động đồng thời về phối
hợp với Mặt trận và khối đoàn thể thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực
hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội ở tất cả các
thôn làng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với việc

thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thực hiện
công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.
4. Công chức Văn hoá – thông tin xã xây dựng chuyên mục, đồng thời tăng
cường nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.
5. Công chức Lao động thương binh và xã hội xã: Tham mưu cho UBND xã
trong việc thực hiện các mục tiêu, nội dung của Chương trình số 68-CTr/TU và Kế
hoạch này, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế
- xã hội của xã.
Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đi đôi với tăng số người thụ
hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội, đặc biệt là chế độ hưu trí. Từng bước nâng lên tỷ lệ
người tham gia bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia
bảo hiểm xã hội, làm cho mọi người hiểu rõ hơn chính sách bảo hiểm xã hội là để bảo
đảm an sinh xã hội cho bản thân trước những rủi ro trong cuộc sống khi còn lao động và
khi về già. Bảo hiểm xã hội là sự tích lũy khi đang làm việc để được thụ hưởng chính
sách khi hết tuổi lao động.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khối đoàn thể xã triển khai,
quán triệt đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, tăng cường giám sát việc thực hiện
chương trình số 68-CTr/TU ngày 17/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Gia lai và Nghị
Quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 28NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về cải cách
chính sách bảo hiểm xã hội”.
Trên đây là kế hoạch thực hiện chương trình số 68-CTr/TU ngày 17/9/2018 của
Ban thường vụ Tỉnh uỷ Gia lai và Nghị Quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của
Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” của UBND xã
Đăk Tơ pang. Đề nghị Mặt trận, khối đoàn thể và các đồng chí có liên quan, quan tâm,
phối hợp triển khai thực hiện để Kế hoạch thực hiện đạt kết quả cao./.
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