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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề an sinh xã hội đang là vấn đề thu 

hút sự quan tâm của toàn xã hội và luôn được đạt lên hàng đầu trong chính 

sách phát triển bền vững của Quốc gia. ASXH không chỉ là việc bảo đảm 

thực hiện các quyền con người, hướng vào phát triển con người với những 

giá trị mang tính xã hội, nhân văn và nhân đạo sâu sắc mà còn thể hiện 

trách nhiệm cao của Nhà nước, của cộng đồng xã hội và của mọi công 

dân, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội (KT-XH) to lớn. Thực hiện tốt chính 

sách ASXH, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội sẽ góp phần tăng 

trưởng và phát triển bền vững. 

Trà Cú là một huyện nghèo có đông đồng bào dân tộc khmer của 

tỉnh Trà Vinh, điều kiện KT-XH còn rất nhiều khó khăn, đời sống của 

nhân dân hầu hết dựa vào ngành nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi là 

chính nên mức sống còn rất thấp. 

Trong thời gian qua, các chính sách ASXH của Nhà nước đã 

được Chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai đến với người 

dân và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đảm bảo 

cuộc sống người dân trên địa bàn.  

Tuy nhiên, công tác ASXH trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập, 

đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu việc làm, đối tượng 

tham gia BHXH còn thấp, chất lượng khám chữa bệnh theo chế độ bảo 

hiểm y tế chưa tốt…Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Hoàn thi ện công tác an 

sinh xã hội cho đồng bào dân tộc khmer huyện Trà Cú, tỉnh Trà 

Vinh”  làm định hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến an sinh xã hội. 

- Phân tích thực trạng công tác an sinh xã hội cho ĐBDT khmer 
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trên địa bàn huyện Trà Cú trong những năm qua. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác an sinh xã hội 

cho ĐBDT khmer trên địa bàn huyện Trà Cú những năm tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận và thực 

tiễn liên quan đến công tác an sinh xã hội ở huyện Trà Cú. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung của 

công tác ASXH trên địa bàn. 

- Về không gian: Luận văn nghiên cứu nội dung trên ở Trà Cú. 

- Về thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa 

trong 5 năm tới. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện được những mục đích nghiên cứu, luận văn đã sử 

dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu sau:  

- Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích 

chuẩn tắc 

- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá 

- Các phương pháp khác… 

5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham 

khảo; Đề tài được chia làm 3 phần như sau: 

Chương 1: Các vấn đề lý luận về an sinh xã hội 

Chương 2: Thực trạng công tác an sinh xã hội đối với ĐBDT 

khmer huyện Trà Cú thời gian qua 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác an sinh xã hội cho 

ĐBDT khmer huyện Trà Cú. 

6. Tổng quan tài liệu tham khảo 
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CHƯƠNG 1 
CÁC VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ AN SINH XÃ HỘI 

1.1. KHÁI QUÁT V Ề AN SINH XÃ HỘI 

1.1.1. Khái niệm an sinh xã hội 

ASXH là sự bảo vệ, trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng đối với 

những người “yếu thế” trong xã hội bằng các biện pháp khác nhau 

nhằm hỗ trợ cho các đối tượng khi họ bị suy giảm khả năng lao động, 

giảm sút thu nhập hoặc gặp rủi ro, bất hạnh, rơi vào tình trạng nghèo 

đói, hoặc là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất 

nghiệp, mất sức lao động, già yếu... đồng thời, qua đó động viên, 

khuyến khích họ tự lực vươn lên giải quyết vấn đề của chính mình. 

1.1.2. Ý nghĩa của an sinh xã hội 

- Góp phần cải thiện các điều kiện sống của những người nghèo 

khó, những nhóm dân cư yếu thế trong xã hội. 

- Phân phối lại thu nhập giữa các thành viên trong cộng đồng.  

- ASXH góp phần ổn định phát triển và tiến bộ xã hội. 

- Thể hiện truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tương thân 

tương ái giữa những con người trong xã hội. 

- ASXH còn đóng vai trò tích cực đối với sự ổn định tình hình 

chính trị của đất nước.  
1.1.3. Cơ sở của công tác an sinh xã hội 

a. Công bằng xã hội  

b. Phân phối lại thu nhập 

c. Các lý thuyết  

Để lý giải cho việc Nhà nước phải đứng ra phân phối lại thu 

nhập, các nhà kinh tế đưa ra các lý thuyết khác nhau: 

- Thuyết vị lợi (thuyết phục lợi xã hội), một sự thay đổi làm ai đó 

tốt lên mà không làm cho người khác nghèo đi thì đều làm tăng PLXH. 
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- Thuyết tiêu chuẩn cực đại thấp nhất, XH sẽ tốt hơn, nếu cải 

thiện được hoàn cảnh của người có mức sống thấp, dù là không thu 

được gì để cải thiện cho người khác, ở đây không có sự nhân nhượng. 

1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của công tác an sinh xã hội 

- Nhà nước quản lý hoạt động ASXH.  

- Thực hiện ASXH trên cơ sở đảm bảo xã hội cho người gặp rủi 

thông qua sự trợ giúp của xã hội và sự bảo trợ của Nhà nước. 

1.1.5. Đặc điểm của đồng bào dân tộc khmer ảnh hưởng đến 

công tác an sinh xã hội. 

- Tập quán sống tập trung thành cụm, và địa bàn sống chủ yếu ở 

vùng sâu, vùng xa, ven các dòng sông, kênh, rạch, sông ngòi. 

- Trình độ dân trí thấp, trình độ phát triển kinh tế xã hội không 

đồng đều, trong sinh hoạt còn ảnh hưởng nhiều đến các phong tục tập 

quán lạc hậu như: ma chay, thầy bói toán, tướng số, . . .nên gặp khó 

khăn khi tiếp nhận và thực hiện các chính sách của Nhà nước. 

- Tính thụ động và thực dụng chỉ quen sống dựa chủ yếu vào tự 

nhiên mà không có ý thức cải tạo và không biết quản lý. 

- Tập quán sản xuất tự cung, tự cấp, không xem lao động là hàng 

hóa, gây ảnh hướng đến việc phát triển hoạt động thị trường. 

- Tập quán thích đông con tạo nhiều áp lực về mặt dân số và xã hội. 

1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC ASXH 

1.2.1. Bảo hiểm xã hội 

- Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần 

thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm 

đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi 

lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH. 

a. Bản chất bảo hiểm xã hội 

b. Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm xã hội 

c. Nội dung của bảo hiểm xã hội 
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- Đối tượng tham gia BHXH: là người làm công ăn lương thuộc 

các thành phần kinh tế khác nhau và người phục vụ trong lực lực lượng 

vũ trang. 

- BHXH có hai hình thức: BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc 

- Nguồn trợ cấp BHXH chủ yếu do ba bên: người lao động, 

người sử dụng lao động và sự hỗ trợ của Nhà nước. 

- Chế độ và thời gian hưởng BHXH gồm hai loại:  hưu trí, tai nạn 

lao động, trợ cấp ốm đau, thai sản. Thời gian hưởng lâu dài và ổn định. 

- Mức trợ cấp BHXH: căn cứ vào mức đóng góp của người lao 

động vào quỹ BHXH nhiều hay ít và mức độ rủi ro. 

1.2.2. Bảo hiểm y tế 

BHYT là một hình thức bảo hiểm do Nhà nước tổ chức thực 

hiện, nhằm chăm sóc sức khỏe cho con người theo quy định của pháp 

luật, không vì mục đích lợi nhuận. 

a. Bản chất của bảo hiểm y tế 

b. Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm y tế 

c. Nội dung của bảo hiểm y tế 

- Đối tượng tham gia BHYT: gần như toàn bộ người dân trong xã hội. 

- Hình thức BHYT: khác với chế độ BHXH, BHYT không phân 

chia ra các loại hình bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. 

- Chế độ hưởng: chủ yếu cung cấp thuốc men, chi trả các chi phí 

khám, cho người tham gia BH. 

- Mức hưởng BHYT: theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng 

trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT. 

1.2.3. Cứu trợ xã hội 

- Cứu trợ xã hội (hay là bảo trợ xã hội) được hiểu là chế độ đảm 

bảo xã hội đối với các thành viên trong cộng đồng nhằm giúp họ khắc 

phục những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài trong cuộc sống. 

a. Đặc trưng cứu trợ xã hội  



6 

b. Nguyên tắc hoạt động của cứu trợ xã hội 

c. Nội dung của cứu trợ xã hội 

- Đối tượng hưởng CTXH: là người dân nói chung đang lâm vào 

hoàn cảnh khó khăn về vật chất và tinh thần. 

- Hình thức CTXH: CTXH thường xuyên và CTXH đột xuất. 

- Nguồn kinh phí CTXH: được lấy từ NSNN và sự đóng góp của 

các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. 

- Mức hưởng trợ cấp và thời gian hưởng: căn cứ chủ yếu vào 

mức độ khó khăn của người được hưởng cứu trợ và nguồn cứu trợ. 

1.2.4. Xóa đói giảm nghèo 

Xóa đói giảm nghèo là tổng thể các biện pháp chính sách của 

nhà nước và xã hội hay là của chính những đối tượng thuộc diện nghèo 

đói, nhằm tạo điều kiện để họ có thể tăng thu nhập, thoát khỏi tình 

trạng thu nhập không đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu trên cơ sở 

chuẩn nghèo theo từng địa phương, khu vực, quốc gia. 

a. Vai trò của xóa đói giảm nghèo 

b. Nội dung của xóa đói giảm nghèo 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo tập trung chủ 

yếu đầu tư các công trình thuộc mạng lưới hạ tầng như giao thông, 

thuỷ lợi, cụm công nghiệp, chợ và các công trình trọng điểm khác. 

-  Đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Tổ chức các chương trình 

ĐT nghề phù hợp với đặc điểm và môi trường sống của các hộ nghèo. 

- Hỗ trợ về giáo dục và y tế với mục tiêu xóa đói giảm nghèo:  

 + Về giáo dục:  củng cố và mở  rộng cơ sở vật chất  kỹ thuật cho 

giáo dục tiểu học. Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập các cấp. 

+ Về y tế: cải thiện và nâng cao khả năng đề kháng đối với bệnh 

tật, chữa trị và phòng ngừa bệnh dịch hay xảy ra ở miền núi, vùng 

đồng bào dân tộc khmer. 

1.2.5. Ưu đãi xã hội 
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Ưu đãi xã hội là việc nhà nước ưu đãi người có công và một số 

thành viên trong gia đình họ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống 

xã hội, được các quy định của pháp luật điều chỉnh. 

a. Đối tượng được hưởng ƯĐXH:  là những người có công với 

cách mạng, và thân nhân của họ. 

b. Nguồn trợ cấp ƯĐXH:  chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà 

nước, ngoài ra còn được huy động từ các nguồn khác. 

c. Chế độ ƯĐXH:  bao gồm trên các lĩnh vực khác nhau. Thời 

gian hưởng trợ cấp ưu đãi tương đối ổn định lâu dài. 

d. Mức trợ cấp ƯĐXH:  được cấp căn cứ vào thời gian và mức 

độ cống hiên, hi sinh của người có công. 

1.2.6. Tiêu chí đánh giá công tác an sinh xã hội 

a. Mức độ bao phủ của công tác an sinh xã hội 

- Chỉ số bao phủ BHXH: là tỷ lệ phần trăm dân số trong độ tuổi 

lao động tham gia BHXH. 

- Chỉ số bao phủ BHYT: là tỷ lệ % dân số tham gia BHYT. 

- Chỉ số bao phủ của CTXH: là tỷ lệ % giữa số người nhận được 

trợ cấp hàng tháng so với tổng số đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện 

xem xét cứu trợ xã hội. 

- Chỉ số bao phủ của ƯĐXH: là tỷ lệ % số người tiếp cận chính 

sách ưu đãi đối với người có công với nước. 

- Chỉ số bao phủ giải quyết việc làm: là tỷ lệ % giữa số dân tìm 

được việc  làm  mới so với  tổng số người trong độ tuổi có khả năng 

lao động. 

b. Mức độ tác động của công tác an sinh xã hội 

- Chỉ số mức độ hưởng lợi của người dân sau một thời gian thực 

hiện chương trình. Đó là thu nhập, mức sống của hộ gia đình cải thiện 

và nâng cao, tỷ lệ người được tiếp cận tới dịch vụ xã hội cơ bản khu 
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vực nông thôn, số người thoát nghèo và tình hình tăng thu nhập của 

người dân. 

- Chỉ số nghèo khó: là tỷ lệ % giữa số dân nằm dưới giới hạn của 

sự nghèo khó với toàn bộ dân số. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ASXH 

1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên 

- Vị trí địa lý. 

- Địa hình. 

- Đất đai 

- Khí hậu và thời tiết. 

- Tài nguyên. 

1.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện xã hội  

- Dân số, mật độ dân số. 

- Lao động, trình độ lao động. 

- Dân tộc, thành phần dân tộc và tập quán. 

- Nghề nghiệp và truyền thống sản xuất. 

1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện kinh tế  

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Cơ cấu kinh tế, Cơ sở hạ tầng 

- Các chính sách và thể chế, Đội ngũ cán bộ thực thi. 

1.4. KINH NGHI ỆM CỦA MỘT SỐ TỈNH TRONG CÔNG TÁC 

ASXH 

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CÔNG TÁC  

AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 
KHMER HUY ỆN TRÀ CÚ 

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HUYỆN TRÀ CÚ ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN CÔNG TÁC AN SINH XÃ H ỘI 

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 
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Trà cú nằm cách tỉnh lỵ Trà Vinh 33km đường lộ trên tuyến 

quốc lộ 53 và 54. Đây là tuyến vận tải hàng hóa quốc tế qua cửa biển 

Định An. Diện tích đất tự nhiên là 369,9km2, chiếm 16,70% tổng diện 

tích toàn tỉnh Trà Vinh, với 19 đơn vị hành chính (17 xã và 02 thị 

trấn). Điều kiện tự nhiên nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa ven 

biển (có hai mùa mưa nắng rõ rệt), thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. 

Tuy nhiên với địa hình là vùng sâu vùng đông bằng có hệ thống, mạng 

lưới song, ngòi, kênh, rạch, nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của 

triều cường dân và sự xâm nhập mặn sâu vào đồng ruộng. 

2.1.2. Đặc điểm về điều kiện xã hội 

Dân số trung bình toàn huyện là 181.050 người gồm 03 dân tộc 

sinh sống, trong đó dân tộc khmer chiếm 64% dân số toàn huyện, dân 

tộc kinh chiếm 31%, còn lại là dân tộc hoa chiếm 5%. Dân cư phân bố 

không đều giữa các xã trong huyện. 

Dân tộc khmer có trình độ dân trí thấp, lại sống tập trung ở khu 

vực vùng sâu, vùng ven sông ngòi, kênh, rạch thường xuyên bị nước 

mặn xâm nhập. Tình hình trọng nam khinh nữ, tập quán lạc hậu vẫn 

còn diễn ra, gây không ít khó khăn trong pháp triển kinh tế xã hội, mức 

sống thấp. 

2.1.3. Đặc điểm về điều kiện kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện năm sau luôn cao hơn 

năm trước, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2013 là 

31,65%. 

- Cơ cấu kinh tế Trà Cú tỷ trọng nông nghiệp và thủy sản chiếm 

tỷ lệ cao, chuyển dịch cơ cấu đang đi theo hướng tăng dần tỷ trọng giá 

trị gia tăng khối ngành nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ. 

- Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh liên tục qua các 

năm, năm 2013 đạt 17,51 triệu đồng/người/năm. 
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2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN SINH XÃ H ỘI CHO ĐBDT 

KHMER  

2.2.1. Thực trạng công tác bảo hiểm xã hội 

a. Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội 

- Số người tham gia BHXH trong những năm qua là chưa tốt, 

mặc dù có đầy đủ đối tượng tham gia BHXH theo quy định, tuy nhiên 

chủ yếu tập trung ở khối hành chính sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn 

thể, khối xã, phường và doanh nghiệp Nhà nước, sự tham gia của khối 

ngoài quốc doanh không đánh kể, điều đó được thể hiện ở bảng số liệu 

sau: 

Bảng 2.1. Số người tham gia BHXH huyện Trà Cú thời gian qua 

Đối tượng 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Tốc độ 

PTBQ 

1. Tổng số (người) 3.351 3.419 3.524 3.624 105,12% 

+ Khu vực hành chính (người) 2.925 2.998 3.094 3.189 105,77% 

+ Khu vực sản xuất (người) 426 421 430 435 100,63% 

2. Trong đó ĐBDT Khmer 1.005 1.132 1.233 1.319 122,18% 

- % trong tổng số 30% 33,10% 35,00% 36,40%  

Nguồn: BHXH Trà Cú, 2014 

- Tỷ lệ người dân  tộc Khmer  tham gia  BHXH là  rất  thấp,  chỉ 

chiếm 36,40% so với tổng số người tham gia BHXH, và chiếm 1,14% 

tỷ lệ dân tộc khmer trên địa bàn. 

- Mức độ bao phủ của BHXH trên địa bàn: Nhìn chung mức độ 

bao phủ của BHXH có tăng lên nhưng còn rất thấp so với mặt bằng 

chung của tỉnh, trong 08 huyện, thị thì huyện Trà Cú chỉ cao hơn so với 

huyện Duyên Hải. Tính đến năm 2013, trong tổng số 97.688 người trong 

độ tuổi lao động thuộc diện tham gia BHXH mới chỉ có 3.624 người 

tham gia, chiếm 3,71%. Nói cách khác tỷ lệ bao phủ đạt 3,71%. 
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- Mức thu BHXH: trên địa bàn huyện Trà Cú thời gian qua là 

khá tốt và tăng lên khá nhanh nếu so với toàn tỉnh thì Trà Cú là huyện 

có số thu BHXH cao thứ 3 sau TP Trà Vinh và Tiểu Cần. Nếu năm 

2010 tỷ lệ nợ BHXH là 16,77%, năm 2011 nợ là 13,5%, năm 2012 

giảm xuống còn 9,48%, tính đến cuối năm 2013 số nợ BHXH đã giảm 

xuống đáng kể chỉ còn 7,01%. 

b. Công tác chi trả bảo hiểm xã hội 

- Trong giai đoạn 2010 – 2013 việc chi trả BHXH ở Trà Cú đã 

đạt được nhiều kết quả tốt, đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ, chi 

kịp thời. Bảo hiểm xã hội Trà Cú luôn chủ động nguồn tiền để chi trả 

cho người hưởng thụ các chế độ BHXH thường xuyên theo lịch chi trả 

ổn định từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng, tạo sự tin tưởng, yên tâm 

cho đối tượng hưởng thụ. 

- Mức độ bền vững về tài chính: Trong vài năm gần đây chi trả 

các chế độ BHXH ngày càng tăng cả về số lượng đối tượng hưởng lẫn 

mức chi trả trợ cấp. Mặc dù quỹ BHXH trong vài năm trở lại đây luôn 

ở trạng thái dương, tuy tình hình cân đối quỹ không ổn định do đối 

tượng hưởng trợ cấp tăng đột biến. Điều đó có nghĩa là mức độ bền 

vững về tài chính trên địa bàn huyện Trà Cú là không ổn định. 

2.2.2. Thực trạng công tác bảo hiểm y tế 

a. Công tác thu bảo hiểm y tế 

- Số người tham gia bảo hiểm y tế: ở huyện Trà Cú trong 04 năm 

qua có sự gia tăng khá nhanh. Nguyên nhân là do biến động lớn ở đối 

tượng đồng bào dân tộc khmer, cho người nghèo và đối tượng chính sách. 

Nếu năm 2010 số người dân tộc khmer tham gia BHYT là chiếm 61,01%, 

đến năm 2013 con số này là 69,9%, tăng 40.055 người so với 2010. 

- Mức độ bao phủ BHYT: đối với đối tượng dân tộc khmer và 

người nghèo được thực hiện rất tốt, nhưng vẫn chưa bao phủ đến đối 

tượng làm nông nghiệp, thủy sản, tổ hợp tác và hộ gia đình. Tuy mức 
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độ bao phủ BHYT ở Trà Cú là cao hơn tất cả so với mặt bằng chung 

của tỉnh, được thể hiện ở bảng 2.2 như sau: 

Bảng 2.2. Mức độ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Trà Cú 

Đối tượng ĐVT 2010 2011 2012 2013 

1. Tổng số Người 83.074 96.249 84.257 129.616 

+ Người làm công ăn lương Người 3.652 3.914 4.071 13.861 

+ Đối tượng chính sách Người 3.295 3.238 3.174 3.054 

 + Người nghèo, cận nghèo Người 72.953 85.882 73.736 109.397 

+ Học sinh, sinh viên Người 3.174 3.215 3.276 3.304 

2. Trong đó ĐBDT Khmer Người 50.676 59.675 53.073 90.731 

% trong tổng số % 61,01 62,01 62,99 69,9 

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào số liệu của BHXH huyện 

Qua bảng số liệu cho thấy nếu năm 2010 tỷ lệ tham gia BHYT 

đạt 46,04% dân số, năm 2011 là 54,56%, năm 2012 là giảm còn 

47,15%, đến năm 2013 con số này là 71,59%. 

- Công tác thu BHYT: Tình hình thu BHYT thời gian qua ở 

huyện Trà Cú trong 04 năm qua là rất tốt, luôn tăng đều qua các năm. 

Sự gia tăng đó là tăng cả về số lượng, nhóm đổi tượng và cả lương tối 

thiểu cũng tăng, được thể hiện cụ thể ở bảng 2.4 như sau: 

Bảng: 2.3. Tình hình thu BHYT trên địa bàn huyện Trà Cú 

Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 2013 
TĐ 

PTBQ 
1. Tổng thu BHYT Triệu đ 1.677 2.548 2.623 5.198 51,01 
2. Tổng số phải thu Triệu đ 1.747 2.627 2.649 4.998 46,62 
3. Số người nộp BHYT Người 83.070 96.246 84.256 129.621 19,03 
4. Số người nộp BHYT là 
DT khmer 

Người 50.676 59.675 53.073 90.731 25,88 

- % trong tổng số % 61,01 62,01 62,99 69,99  
Nguồn: Bảo hiểm xã hội huyện Trà Cú, 2014 

b. Công tác chi bảo hiểm y tế 
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- Trong những năm qua việc mở rộng khám chữa bệnh bảo 

hiểm y tế tuyến xã đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức 

khỏe ban đầu và khám chữa bệnh thông thường tại tuyến y tế cơ sở. 

Mặc dù tình trạng thâm hụt quỹ BHYT vẫn luôn diễn ra qua các năm, 

nhưng BHXH Trà Cú luôn thực hiện tốt và thanh toán kịp thời các 

khoản chi BHYT đúng quy định. 

- Mức độ tác động của công tác BHYT: còn thấp, chưa đáp ứng 

yêu cầu và sự mong đợi của đối tượng tham gia BHYT. 

2.2.3. Thực trạng công tác CTXH 

a. Cứu trợ thường xuyên 

- Do thiếu hụt ngân sách, nguồn ngân sách được cấp không đủ, 

trong khi điều kiện kinh tế của địa phương không có khả năng để bù 

đắp thiếu hụt này, do đó còn nhiều người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

và những người được hưởng chỉ nhận được một phần rất nhỏ chưa đáp 

ứng yêu cầu cuộc sống của họ. 

- Đối tượng cứu trợ thường xuyên: được bao phủ rộng hơn, có 

đến 15 đối tượng được cứu trợ, tuy nhiên quá trình xác nhận chưa tốt. 

- Mức cứu trợ thường xuyên: Trong 04 năm qua bên cạnh sự 

tăng lên về số lượng thì mức chi cũng tăng lên. Tuy nhiên số lượng 

không đáng kể, nguồn chi chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước, 

năm 2010 tổng chi trợ cấp là 14.982 triệu đồng, chiếm 6,52% trong 

tổng chi ngân sách của huyện, tính đến cuối năm 2013 tổng chi trợ cấp 

chiếm 9,83% tổng chi ngân sách. 

b. Cứu trợ đột xuất 

Công tác cứu trợ đột xuất hiện nay của huyện Trà Cú là chưa kịp 

thời, và chưa đáp ứng yêu cầu cải thiện đời sống vật chất và tinh thần 

của đối tượng cần được cứu trợ. 

- Đối tượng trợ cấp đột xuất:  Năm 2010 số lượng người được 

cứu trợ đột xuất là 54.513 đối tượng chiếm 58,07% trong cả giai đoạn, 
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đối tượng chủ yếu là người nghèo bị thiếu lương thực đợt tết, hỗ trợ 

tiền điện thấp, tiền dầu hỏa cho hộ đánh bắt thủy sản. Cụ thể được thể 

hiện ở bảng số liệu 2.5 như sau: 

Bảng: 2.4. Đối tượng thực hiện CTĐX huyện Trà Cú 

ĐVT: Người 

Đối tượng 2010 2011 2012 2013 
- HGĐ có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, 
hỏng nặng 

86 0 0 0 

 - Hỗ trợ tiền điện và tiền dầu 3.275 3.292 14.317 11.107 
 - Cứu đói giáp hạt 51.152 5.262 3.162 2.063 
Tổng cộng 54.513 8.554 17.479 13.170 

Nguồn: Phòng lao động – thương binh & xã hội huyện 

Như vậy công tác cứu trợ đột xuất những năm qua cho thấy: cứu 

trợ thiệt hại do thiên tai về dân sinh, về tài sản là rất thấp, cụ thể 02 vụ 

cháy ở thị trấn Định An năm 2010 thiệt hại về tài sản ước tính khoản 

10 tỷ đồng, nhưng chỉ nhận được 430 triệu đồng tiền hỗ trợ, trung bình 

mỗi hộ được 5 triệu đồng. Sự hỗ trợ này chỉ đủ để ổn định cuộc sống 

trước mắt. Nhìn chung kinh phí cứu trợ đột xuất chủ yếu tập trung vào 

cứu đói giáp hạt và hỗ trợ tiền điện.  

2.2.4. Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo 

a. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng dân tộc khmer 

Trong những năm qua, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các xã 

nghèo của chường trình 135 ở Trà Cú được quan tâm đầu tư và ngày 

càng hoàn thiện. Tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo để phục vụ có hiệu quả 

nhu cầu phát triển của địa phương. 

b. Chương trình giải quyết việc làm 

Chương trình giải quyết việc  làm  đến được  với  người  dân  

tộc khmer trên địa bàn còn rất hạn chế, nguyên nhân bởi: 

- Cơ cấu ngành công nghiệp, tiểu thu công nghiệp chỉ mới bước 

đầu phát triển, chỉ phục vụ cho nhu cầu tại chỗ. 
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- Thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước còn hạn chế. 

c. Chương trình giáo dục, y tế với mục tiêu xóa đói giảm nghèo 

- Giáo dục – đào tạo 

+ Cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu, chưa đáp ứng được 

chương trình đổi mới, mặc dù đã từng bước được tăng cường và hoàn 

thiện, đến cuối năm 2013 toàn huyện có 54 trường, trong đó tiểu học là 

32 trường chiếm 59,2%, THCS 15 trường chiếm 27,7%, còn lại là 

PTTH chiếm 13,1% (07 trường). 

+ Tình trạng thiếu giáo viên tiểu học và mẫu giáo tại các điểm 

trường ở ấp, nhưng lại thừa giáo viên ở cấp THCS và PTTH. 

+ Về chất lượng dạy và học ngày càng tiến bộ hơn, đảm bảo 

chương trình, chuyên đề ngành đề ra. Tuy nhiên chất lượng giáo dục 

chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu, tình trạng bỏ học giữa chừng và 

học sinh yếu kèm còn nhiều, đặc biệt là những điểm trường có đồng 

ĐBTD khmer. 

- Chương trình y tế: đã có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc 

xóa đói giảm nghèo. Nhìn chung tình hình sức khỏe của nhân dân được 

cải thiện rõ rệt, không có dịch bệnh, ngộ độc quy mô lớn xảy ra. 

Bên cạnh đó, huyện đã có thực hiện đồng bộ các chính sách 

khác để cải thiện đời sống vật chất tinh thần, phục vụ tốt cho công tác 

xóa đói, giảm nghèo bền vững như: chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ 

về đất cho hộ nghèo, hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc 

khmer, chính sách cho hộ nghèo dân tộc khmer vay vốn sản xuất. 

d. Mức tác động của công tác XĐGN thời gian qua 

Sau 02 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ của các cấp chính 

quyền địa phương và sự tự nổ lực vươn lên của bản thân các hộ nghèo, 

Trà Cú đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 24,35% năm 2013. Đặc biệt là 

dân tộc khmer nghèo hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa và dịch vụ. 

2.2.5. Thực trạng ưu đãi xã hội 
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a. Số đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công 

- Đối tượng chính sách có đủ điều kiện để hưởng ữu đãi xã hội huyện 

Trà Cú tuy không nhiều nhưng quá trình xác nhận để được hưởng ưu đãi xã 

hội là còn chậm, chưa được thực hiện tốt. Mặc dù được cấp chính quyền địa 

phương rất quan tâm thông qua nhiều hoạt động khác nhau. 

b. Kinh phí chi trả người có công 

- Kinh phí dùng để chi trả ưu đãi xã hội cho người có công chủ 

yếu từ ngân sách nhà nước. Công tác chi trả luôn được phòng Lao 

động thương binh và xã hội quan tâm thực hiện chi đúng, chi đủ, chi 

kịp thời, Nhưng do mức chi ưu đãi còn quá thấp chưa đáp ứng nhu cầu 

đời sống, vẫn còn nhiều gia đình chính sách có mức sống thấp hơn 

mức sống trung bình của cộng đồng. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề CÔNG TÁC AN SINH XÃ H ỘI 

CHO ĐBDT KHMER 

2.3.1. Những thành công và hạn chế  

a. Thành công 

- Công tác bảo hiểm xã hội:  Thực hiện tốt nguyên tắc đóng – 

hưởng và ngày càng nâng dần mức độ bao phủ. 

- Công tác bảo hiểm y tế: Nâng dần mức độ tác động và mở 

rộng phạm vi bao phủ. 

- Công tác cứu trợ xã hội:  Nguồn lực tài chính cho việc thực các 

chương trình cứu trợ xã hội ngày càng được tăng cường. 

- Công tác xóa đói giảm nghèo: Mô hình phát triển theo hướng 

đa dạng hóa. 

- Hoạt động ưu đãi xã hội: Chất lượng cung cấp dịch vụ ngày 

càng được cải thiện, mức hỗ trợ được điều chỉnh kịp thời. 

b. Hạn chế 

- Công tác bảo hiểm xã hội:  độ bao phủ trong khối ngoài nhà 

nước rất thấp, tình trạng nợ BHXH vẫn còn diễn ra. 
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- Công tác bảo hiểm y tế: Khám chữa bệnh bằng BHYT chưa 

được phổ biến, mất cân đối thu – chi. 

- Công tác cứu trợ xã hội:  Một bộ phận cán bộ làm công tác 

CTXH còn yếu về năng lực, việc phối hợp giữa các ban ngành chưa 

chẽ và đồng bộ, kịp thời. 

- Công tác xóa đói giảm nghèo: Chất lượng thực sự của công tác 

XĐGN chưa tốt, nguy cơ tái nghèo cao. 

- Hoạt động ưu đãi xã hội: Tiến độ xác nhận người có công còn 

chậm, nhiều biện pháp hỗ trợ chính sách nhưng kết quả chưa đều, thiếu 

tính bền vững. 

2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Công tác bảo hiểm xã hội:  Thu nhập thấp, không ổn định là lý 

do gây ảnh hưởng đến quyết định tham gia một hình thức BHXH. 

- Công tác bảo hiểm y tế: Trình tự, thủ tục và công tác thống kê 

quản lý khám chữa bệnh BHYT còn nhiều phiền hà. Thanh toán chi 

phí khám chữa bệnh đôi lúc chưa kịp thời. 

- Công tác cứu trợ xã hội: Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác 

CTXH còn yếu kém bất cập chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. 

- Công tác xóa đói giảm nghèo: Công tác triển khai thực hiện 

vẫn còn chậm, bộ máy tổ chức cấp huyện/xã còn mõng. 

- Hoạt động ưu đãi xã hội:  Tiêu chí xác định đối tượng hưởng lợi 

quá chặt chẽ, nhiều đối tượng đúng chế độ nhưng chậm được xác nhận. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC AN SINH XÃ H ỘI 

CHO ĐTDT KHMER HUY ỆN TRÀ CÚ 
3.1. CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Xu hướng của chính sách an sinh xã hội hiện nay  

- Xây dựng hệ thống chính sách ASXH phải phù hợp với bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Gắn các chính sách ASXH với phát triển KT-XH. 

- Từng bước mở rộng và cải thiện hệ thống ASXH. 

- Xây dựng hệ thống chính sách ASXH theo hướng đa tầng, linh 

hoạt và hỗ trợ lẫn nhau.  

- Tăng cường nguồn lực của Nhà nước cho chính sách ASXH, 

đồng thời xã hội hóa cho phát triển hệ thống ASXH.  

3.1.2. Chiến lược phát triển KT-XH c ủa huyện Trà Cú 

- Về phát triển kinh tế: Phát huy cao độ các tiềm năng thế mạnh 

về tự nhiên và xã hội, huy động mọi nguồn nội lực.  

- Về phát triển kết cấu hạ tầng: Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn 

thiện hệ thống kết cấu hạ tầng . 

- Về phát triển xã hội: Phát triển kinh tế gắn với giải quyết các 

vấn đề xã hội, thực hiện tốt công tác ASXH. 

- Về bảo vệ môi trường: Coi trọng các giải pháp phòng tránh 

thiên tai, hỏa hoạn để giảm thiểu thiệt hại về người, của cho nhân dân. 

- Phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh. 

3.1.3. Các quan điểm định hướng khi xây dựng giải pháp 

- Lấy người thụ hưởng làm trung tâm trong công tác ASXH. 

- Phải chú ý đến tính động của đối tượng thụ hưởng.  

- Căn cứ vào các điều kiện của địa phương.   

- Luôn đặt ra vấn đề hiệu quả vận hành của ASXH để điều chỉnh 

cho phù hợp. 
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- Không ngừng đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ   

3.2.1. Hoàn thiện công tác bảo hiểm xã hội 

a. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội: chú trọng 

công tác tuyên truyền về BHXH. Việc thu BHXH thực hiện đúng quy 

định của pháp luật. 

b. Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội 

- Làm tốt công tác hoạch định nguồn thu:  Xây dựng kế hoạch 

thu BHXH trên cơ sở đã được tỉnh giao. Tiến hành rà soát từng đơn vị, 

từng cá nhân tham gia BHXH.  

- Tổ chức tốt công tác thu: Thực hiện phân cấp quản lý. Quản lý 

tốt quỹ tiền lương của tổ chức, doanh nghiệp. Đôn đốc thường xuyên 

các cơ sở còn nợ đọng tiền BHXH. 

- Tăng cường kiểm soát nguồn thu khắc phục tình trạng nợ đọng 

và chậm đóng BHXH: Rà soát số lao động thuộc diện bắt buộc theo 

luật định. Thường xuyên đối chiếu số thu BHXH của các đơn vị.  Tăng 

cường tuyên truyền về chính sách, chế độ BHXH.  

- Tăng cường chế tài để bảo đảm nguồn thu: Tích cực thanh tra, 

kiểm tra, xử phạt. Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo. Tăng cường 

các chế tài xử phạt cũng như mức phạt. 

c. Hoàn thiện công tác chi trả bảo hiểm xã hội  

- Làm tốt công tác dự toán chi: Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ 

sơ đối tượng tham gia. Cập nhật kịp thời số người lao động bổ sung 

hoặc nghỉ việc. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan BHXH trong việc 

quản lý sự biến động của đối tượng hưởng bảo hiểm. Cần hợp đồng với 

cán bộ xã, phường tham gia làm đại lý. Đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính trong công tác chi trả. 

- Quản lý đối tượng chi. Tổ chức kiểm tra, thanh tra: Tăng cường 

công tác thông tin tuyên truyền. Tăng cường giám sát hoạt động công 



20 

đoàn cơ sở. Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để giải quyết 

những vướng mắc của người lao động về chế độ chính sách. 

d. Hoàn thiện hình thức bảo hiểm theo hướng gia tăng bảo 

hiểm tự nguyện 

3.2.2. Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế 

a. Mở rộng đối tượng tham gia BHYT: Phân nhóm doanh 

nghiệp theo loại hình và theo địa bàn quản lý. Có cơ chế khuyến khích 

với chủ sử dụng lao động tham gia đóng BHYT cho người lao động. 

Tăng cường công tác tuyên truyền.  

b. Tăng cường cơ chế kiểm soát: Tăng cường cơ chế kiểm soát 

của các cơ quan chức năng. Thiết lập cơ chế giám sát của nhân dân. 

c. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ: Kêu gọi đầu tư vào 

lĩnh vực y tế với những ưu đãi cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa y tế.  

Tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, khuyến khích các cán bộ y tế cơ sở 

đi học tập, nâng cao trình độ. Tăng cường đội ngũ cán bộ y tế cấp cơ 

sở.  Phát triển mạnh các cơ sở ngoài công lập. 

d. Tăng cường quản lý đối tượng tham gia BHYT, lành mạnh 

hóa tài chính BHYT: Ứng dụng phần mềm để quản lý số đối tượng 

theo từng nhóm. Tìm hiểu và dự báo nhu cầu khám chữa bệnh. Mở 

rộng diện tích các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác cứu trợ xã hội 

a. Mở rộng đối tượng được thụ hưởng CTXH:  Rà soát lại tiêu 

chí xác định đối tượng theo hướng linh hoạt hơn. Bổ sung thêm đối 

tượng trợ giúp thường xuyên phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

b. Tăng mức CTXH:  Phải bảo đảm đủ để chi tiêu tối thiểu cho 

nhu cầu cuộc sống. Bổ sung chi phí cho người chăm sóc một số đối tượng 

không có khả năng tự phục vụ. 

c. Mở rộng nguồn CTXH: Tăng cường huy động nguồn CTXH. 

Tổ chức tốt công tác thu. 
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d. Hoàn thiện công tác chi cứu trợ xã hội 

- Làm tốt công tác dự toán chi:  Quản lý cụ thể, chính xác từng 

đối tượng theo từng loại chế độ được hưởng và định mức trợ cấp, thời 

gian được hưởng của họ. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện 

công tác CTXH. 

- Quản lý đối tượng chi, tổ chức kiểm tra, thanh tra:  Quản lý mô 

hình chi trả và phương thức chi trả cho các chế độ. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra các đối tượng được hưởng chế độ mà cấp xã đã lập 

danh sách. 

- Quản lý kinh phí chi trả CTXH: Lập kế hoạch, kế hoạch chi trả 

phải phù hợp với từng đối tượng hưởng trợ cấp địa phương. 

e. Nâng cao chất lượng hoạt động CTXH: Tăng cường năng 

lực cán bộ và tổ chức bộ máy thực thi. Đổi mới quy trình xác định đối 

tượng, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân của đối tượng. Đổi 

mới tình tự, thủ tục ra quyết định chính sách theo hướng giảm bớt giấy 

tờ, rút ngắn thời gian thực hiện. Tăng cường hệ thống theo dõi, giám 

sát đánh giá. 

3.2.4. Tăng cường công tác xóa đói giảm nghèo 

a. Tạo việc làm cho đồng bào dân tộc khmer 

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông 

- Giải tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ ĐBDT khmer: Khuyến 

khích các ngành nghề đầu tư mở rộng sản xuất. Chính quyền các cấp 

cần có những biện pháp bổ sung giúp người nghèo ưu tiên tiếp cận việc 

làm.  Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Cần có những biện pháp để bảo 

vệ người lao động nghèo làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân. Hỗ trợ 

người nghèo đi lao động ở nước ngoài. 

- Đa dạng hoá thu nhập của hộ nghèo:  Đa dạng hóa các nguồn thu 

nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp. Khôi phục và phát huy các làng 

nghề truyền thông. Khuyến khích các doanh nghiệp có khả năng tạo 
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việc làm. Phát triển mạng lưới dịch vụ trong nông nghiệp. Mở rộng dạy 

nghề miễn phí cho người nghèo, ĐBDT khmer. 

b. Hỗ trợ nhà ở, đất đai 

c. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Tăng cường sự tham gia của 

người dân. Thực hiện có hiệu quả chủ trương phân cấp xã làm chủ đầu 

tư. Thực hiện dân chủ, công khai xuyên suốt quá trình đầu tư.  Thực hiện 

lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn.  

d. Hỗ trợ tín dụng cho đồng bào dân tộc khmer: Mở rộng đối 

tượng chính sách, lãi suất cần phải linh động, tăng cường tín dụng ưu đãi 

trung và dài hạn, đơn giản hóa thủ tục xin vay vốn và rút ngắn thời gian 

xét duyệt. Cải tiến hơn nữa các ngân hàng trong việc huy động tiết 

kiệm, phương thức vay vốn, phương thức trả lãi và điều kiện vay vốn. 

Đa dạng hóa nguồn vốn cho vay, mức cho vay, thời gian vay và cho vay 

kết hợp với hỗ trợ phương thức làm ăn, sản xuất.  Phổ biến kiến thức và 

quy trình cho vay vốn. 

e. Tăng cường hỗ trợ kĩ thuật, đào tạo nghề:  Xây dựng Đề án 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn.  Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề 

hàng năm. Mở rộng đào tạo nghề miễn phí cho người nghèo, DT khmer. 

Phối hợp với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho học viên. 

f. Phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc khmer: Thay đổi 

nhận thức tầm quan trọng của giáo dục. Khuyến khích giáo viên người 

dân tộc về dạy học. Hoàn thiện mạng lưới trường lớp học. Xây dựng 

các chương trình hoạt động đoàn thể tại địa phương. Thực hiện đầy đủ 

các chính sách hỗ trợ giáo dục, nhất là tiền ăn.  

g. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình 

h. Chính sách y tế đối với DT khmer: Phổ biến mạng lưới y tế viên 

cộng đồng. Cung cấp đủ số thuốc thông thường cho các túi thuốc thôn 

bản. Kết hợp với sự giúp đỡ về y tế của lực lượng y tế bộ đội biên phòng. 

Tổ chức những đợt khám chữa bệnh lưu động. Giám sát, đánh giá chất 
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lượng khám chữa bệnh. Đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn của đội 

ngũ y, bác sĩ. Chủ động liên kết với các bệnh viện trong cả nước để có 

thêm nhiều đợt khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, DT khmer. 

3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động ưu đãi xã hội 

a. Quản lý đối tượng khoa học, hiện đại: cần ứng dụng phần mềm 

quản lý, quy trình tiếp nhận và sử lý hồ sơ chuyển đến cần nhanh, gọn. 

b. Đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý NCC  

- Đổi mới công tác cán bộ: Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

cho cán bộ quản lý. Bổ sung đội ngũ cán bộ kế thừa. Hình thức đào tạo, 

bồi dưỡng cần kết hợp phong phú đa dạng. Nâng cao phẩm chất đạo 

đức của đội ngũ cán bộ quản lý. Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm 

tra, thanh tra nội bộ. 

- Phối kết hợp giữa cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội 

với cấp uỷ chính quyền địa phương 

c. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền pháp luật ưu 

đãi Người có công với cách mạng 

3.3. KIẾN NGHỊ 

a. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về ASXH 

b. Có chương trình đào tạo và sử dụng cán bộ 

c. Hoàn thiện cơ chế tài chính cho an sinh xã hội 

d. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.   

 

KẾT LUẬN 

ASXH là một bộ phận trong mô hình phát triển xã hội, đặc biệt 

đối với đồng bào dân tộc khmer. Thời gian qua với sự quan tâm của 

các cấp chính quyền, các ban ngành có liên quan, được Đảng và Nhà 

nước quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người người nghèo, 

đồng bào dân tộc khmer đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, trên thực 

tế, hệ thống chính sách ASXH của nước ta hiện còn tồn tại nhiều mặt 

hạn chế: 
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Bảo hiểm xã hội: mức bao phủ BHXH thấp, tình trạng nợ động 

BHXH, trống BHXH, vấn đề đối tượng tham gia BHXH. 

Bảo hiểm y tế: người dân chưa được tiếp cận được các dịch vụ 

xã hội cơ bản ở mức tối thiểu, tình trạng mất cân đối thu – chi BHYT, 

độ tác động của BHYT còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu và sự mong 

đợi của người dân. 

Cứu trợ xã hội: hiệu quả của việc cứu trợ xã hội là chưa cao, còn 

nhiều bất cập trong công tác thực hiện, thiếu tín linh hoạt trong việc 

mở rộng đối tượng, cũng như nguồn chi cho công tác cứu trợ xã hội. 

- Xóa đói giảm nghèo: việc làm của người dân tộc khmer chưa 

được sự quan tâm đúng mức, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

quá cứng nhắc, gây khó khăn trong công tác thực hiện, chưa kể đến 

công tác tổ chức triển khai thực hiện còn chưa linh hoạt và chưa phát 

huy hiệu quả. 

- Ưu đãi xã hội: việc quản lý đối tượng thiếu kho học và khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chưa được 

áp dụng và đội ngũ quản lý chưa được chuẩn hóa, sự phối hợp thực 

hiện của các ban ngành là đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện các 

chính sách đối với gia đình có công với cách mạng. 


