
 

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG 

TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ 

 
 

 

 
TRỊNH THỊ THỦY HÀ 

 

 

 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI 

TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN KON PLÔNG 

TỈNH KON TUM 
 

 
 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ  

KINH TẾ PHÁT TRIỂN 

 

 
Mã số: 60.31.01.05 

 

 
 

 

 
ðà Nẵng – 2017 



 

Công trình ñược hoàn thành tại 

TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ, ðHðN 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. VÕ XUÂN TIẾN 

 

 

Phản biện 1: GS.TS. Trương Bá Thanh 

 

Phản biện 2: PGS.TS. Hồ ðình Bảo 

 

 

Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ Kinh tế Phát triển họp tại Kon Tum vào ngày 14 tháng 

04 năm 2017 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

− Trung tâm Thông tin - Học liệu, ðại học ðà Nẵng 

− Thư viện trường ðại học Kinh tế, ðHðN 



1 

MỞ ðẦU 

 1. Lý do chọn ñề tài 

Trong giai ñoạn hiện nay, vấn ñề bảo ñảm an sinh xã hội trở 

thành vấn ñề trung tâm trong chiến lược phát triển của mỗi ñất nước, 

bởi vì việc chăm lo, không ngừng nâng cao ñời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp xây dựng xã 

hội, ñồng thời hướng vào phát triển con người với những giá trị 

mang tính xã hội, nhân văn và nhân ñạo sâu sắc, ñem lại hiệu quả 

kinh tế xã hội.   

Huyện KonPlông là một trong những huyện vùng sâu, vùng xa, 

vùng ñặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum, là một trong những huyện 

có ñiều kiện KT-XH gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là người ñồng 

bào dân tộc thiểu số ñang sinh sống, ñời sống của người dân hầu hết 

dựa vào sản xuất tự cung, tự cấp, phụ thuộc vào nông, lâm nghiệp là 

chủ yếu nên mức sống còn rất thấp. ðược sự quan tâm của ðảng, 

Nhà nước, người dân trên ñịa bàn ñược hưởng nhiều chính sách hỗ 

trợ, ñời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng ñược nâng 

lên, ASXH thực sự ñã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo, 

người ðBDTTS, những người dễ bị tổn thương trong xã hội ... Tuy 

nhiên, công tác ASXH trên ñịa bàn huyện còn nhiều bất cập như 

thiếu việc làm, khám chữa bệnh theo chế ñộ bảo hiểm còn chưa tốt, 

công tác cứu trợ xã hội chưa kịp thời... Do ñó, tôi chọn ñề tài “Hoàn 

thiện công tác an sinh xã hội trên ñịa bàn huyện KonPlông, tỉnh 

Kon Tum” làm ñề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

 2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận về an sinh xã hội. 

- Phân tích thực trạng về công tác ASXH trên ñịa bàn huyện 

KonPlông, tỉnh Kon Tum trong những năm qua. 
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- ðề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ASXH trên ñịa 

bàn huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum trong những năm tới. 

 3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. ðối tượng nghiên cứu: bao gồm các vấn ñề, nội dung liên 

quan ñến các chính sách thực hiện công tác ASXH như BHXH, 

BHYT, cứu trợ xã hội, chế ñộ ưu ñãi người có công, XðGN. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: Tập trung nghiên cứu các chính sách liên quan ñến 

công tác ASXH ñược triển khai trên ñịa bàn huyện KonPlông. 

- Không gian: Các nội dung trên ñược thực hiện trên ñịa bàn 

huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Nghiên cứu thực trạng công tác ASXH thời gian 

qua, qua ñó ñánh giá những tồn tại, hạn chế ñể ñề xuất giải pháp giai 

ñoạn 5 năm tới. 

 4. Phương pháp nghiên cứu 

ðể ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu ñã ñề ra, luận văn sử dụng kết 

hợp nhiều phương pháp sau: Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp; 

Phương pháp xử lý tài liệu; Phương pháp phân tích thực chứng; 

Phương pháp so sánh; Phương pháp phân tích tổng hợp. 

 5. Bố cục của ñề tài 

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

tham khảo; Luận văn ñược chia làm 3 chương như sau: 

Chương 1: Các vấn ñề lý luận cơ bản về an sinh xã hội. 

Chương 2: Thực trạng công tác an sinh xã hội trên ñịa bàn 

huyện KonPlông - tỉnh Kon Tum thời gian qua.  

Chương 3: Một số giải pháp ñể hoàn thiện công tác an sinh xã 

hội cho huyện KonPlông - tỉnh Kon Tum thời gian tới. 

 6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CÁC VẤN ðỀ LÝ LUẬN  CƠ BẢN VỀ AN SINH XÃ HỘI 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ AN SINH XÃ HỘI  

 1.1.1. Khái niệm 

 "ASXH là sự bảo vệ của Nhà nước và cộng ñồng ñối với người 

"yếu thế" trong xã hội bằng các biện pháp khác nhau nhằm hỗ trợ 

cho các ñối tượng khi họ bị suy giảm khả năng lao ñộng, giảm sút 

thu nhập hoặc gặp rủi ro, bất hạnh rơi vào cảnh nghèo ñói, hoặc là 

ốm ñau, thai sản, tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, 

mất sức lao ñộng, già yếu,...; ñồng thời qua ñó, ñộng viên khuyến 

khích họ tự lực vươn lên giải quyết vấn ñề của chính mình“.  

 Bản chất của ASXH là góp phần ñảm bảo thu nhập và ñời sống 

cho các công dân trong xã hội với phương thức hoạt ñộng là thông 

qua các biện pháp công cộng, nhằm tạo ra sự “an sinh” cho mọi 

thành viên trong xã hội và vì vậy mang tính xã hội và tính nhân văn 

sâu sắc. 

 1.1.2. Ý nghiã của an sinh xã hội 

 Thứ nhất, An sinh xã hội là biểu hiện rõ rệt của quyền con 

người ñã ñược Liên hợp quốc thừa nhận. 

 Thứ hai, An sinh xã hội thể hiện chủ nghĩa nhân ñạo cao ñẹp.  

 Thứ ba, An sinh xã hội thể hiện truyền thống ñoàn kết, giúp ñỡ 

lẫn nhau, tương thân tương ái của cộng ñồng.  

 1.1.3 Chức năng của an sinh xã hội 

 Một là, Bảo ñảm thu nhập ở mức tối thiểu. ðây là chức năng cơ 

bản nhất của an sinh xã hội, có vai trò cung cấp mức tối thiểu thu 

nhập (mức sàn) bảo ñảm quyền sống tối thiểu của con người. 

 Hai là, Nâng cao năng lực quản lý rủi ro. Nền tảng của ñảm bảo 

an sinh xã hội là quản lý rủi ro, bao gồm: (i) Phòng ngừa rủi ro; (ii) 
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Giảm thiểu rủi ro; (iii) Khắc phục rủi ro. 

 Ba là, Phân phối thu nhập. Một trong những chức năng quan 

trọng của an sinh xã hội là bảo ñảm thu nhập cho những người hay 

nhóm ñối tượng khi không có khả năng tạo thu nhập. 

 Bốn là, Thúc ñẩy việc làm bền vững và phát triển thị trường lao 

ñộng cho người lao ñộng thông qua: (i) hỗ trợ ñào tạo nghề cho 

người lao ñộng, (ii) phát triển thông tin thị trường lao ñộng và dịch 

vụ việc làm; (iii) hỗ trợ tạo việc làm trực tiếp cho một bộ phận người 

lao; (iv) hỗ trợ chuyển ñổi việc làm cho lao ñộng mất ñất, lao ñộng di 

cư, lao ñộng bị tác ñộng bởi khủng hoảng kinh tế... 

 Năm là, Nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, thúc ñẩy gắn kết xã 

hội và phát triển xã hội. 

 Sáu là, hỗ trợ người dân vượt qua khủng hoảng.  

1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI 

 1.2.1. Bảo hiểm xã hội 

 Bảo hiểm xã hội là sự bảo ñảm thay thế hoặc bù ñắp một phần 

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

ốm ñau, thai sản, tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, 

hết tuổi lao ñộng hoặc chết, trên cơ sở ñóng vào quỹ bảo hiểm xã 

hội. 

 a. Bản chất của bảo hiểm xã hội 

 b. Nguyên tắc hoạt ñộng của bảo hiểm xã hội 

 c. Nội dung của bảo hiểm xã hội 

 - ðối tượng tham gia BHXH chủ yếu là người lao ñộng làm 

công ăn lương thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và những 

người phục vụ trong lực lượng vũ trang. 

 - Hình thức bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, 

bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm hưu trí. 
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 - Quỹ bảo hiểm xã hội bao gồm: người lao ñộng, người sử dụng 

lao ñộng, tiền sinh lời từ các hoạt ñộng ñầu tư từ quỹ, hỗ trợ của Nhà 

nước và các nguồn thu hợp pháp khác. 

 - Chế ñộ hưởng và thời gian hưởng bảo hiểm xã hội: 

 + Chế ñộ hưởng bảo hiểm xã hội gồm hai loại: chế ñộ bảo hiểm 

xã hội dài hạn và chế ñộ bảo hiểm xã hội ngắn hạn. 

 + Thời gian hưởng trợ cấp thường ổn ñịnh và lâu dài. 

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

ñộng vào quỹ BHXH và mức ñộ rủi ro, thương tật của người lao 

ñộng. 

 d. Tiêu chí ñánh giá: Mức ñộ bao phủ BHXH (Cbhxh- %) là tỉ lệ 

phần trăm dân số trong ñộ tuổi lao ñộng tham gia BHXH; Mức ñộ 

tác ñộng của BHXH; Mức ñộ bền vững về tài chính của quỹ BHXH. 

 1.2.2. Bảo hiểm y tế 

 Bảo hiểm y tế  là hình thức bảo hiểm bắt buộc ñược áp dụng ñối 

với các ñối tượng theo quy ñịnh của Luật này ñể chăm sóc sức khỏe, 

không vì mục ñích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.  

 a. Bản chất của bảo hiểm y tế     

 b. Nguyên tắc bảo hiểm y tế 

 c. Nội dung của bảo hiểm y tế 

 - ðối tượng tham gia Bảo hiểm y tế là toàn bộ người dân trong 

xã hội. 

 - ðiều kiện và các dịch vụ ñược hưởng: 

 + ðiều kiện ñể ñược hưởng bảo hiểm y tế là các ñối tượng phải 

tham gia ñóng bả hiểm y tế theo quy ñịnh và thẻ bảo hiểm y tế là căn 

cứ ñể xác ñịnh người ñứng tên ñược hưởng quyền lợi về bảo hiểm y 

tế. 

 + Về dịch vụ, BHYT chủ yếu cung cấp thuốc men, chi trả các 
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chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm. 

 - Nguồn hình thành quỹ BHYT bao gồm tiền ñóng BHYT theo 

quy ñịnh; tiền sinh lời từ hoạt ñộng ñầu tư của quỹ BHYT; tài trợ, 

viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài; các nguồn thu 

hợp pháp khác. 

 d. Tiêu chí ñánh giá: Mức ñộ bao phủ bảo hiểm y tế (Cbhyt- %) 

là tỷ lệ phần trăm dân số trong ñộ tuổi lao ñộng tham gia; Mức ñộ tác 

ñộng của bảo hiểm y tế; Mức ñộ bền vững về tài chính của quỹ 

BHYT.  

 1.2.3. Cứu trợ xã hội 

 Cứu trợ xã hội là một loại hình quan trọng trong lĩnh vực an 

sinh xã hội. Theo nghĩa thông thường, cứu trợ xã hội ñược hiểu là 

chế ñộ ñảm bảo xã hội ñối với các thành viên trong cộng ñồng nhằm 

giúp họ khắc phục những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài trong 

ñời sống.  

 a. ðặc trưng của cứu trợ xã hội 

 b. Nguyên tắc hoạt ñộng của cứu trợ xã hội 

 c. Nội dung cứu trợ xã hội 

 - ðối tượng hưởng cứu trợ xã hội là người dân nói chung ñang 

lâm vào hoàn cảnh khó khăn về vật chất và tinh thần. 

 - Hình thức CTXH gồm: Cứu trợ thường xuyên và Cứu trợ ñột 

xuất. 

 - Nguồn kinh phí CTXH do NSNN bảo ñảm, ngoài ra còn dựa 

vào nguồn ñóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước. 

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

vào mức ñộ khó khăn của người ñược cứu trợ và nguồn cứu trợ. 

 d. Tiêu chí ñánh giá: Mức ñộ bao phủ của công tác cứu trợ xã 
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hội (Cctxh-%) là tỷ lệ phần trăm giữa số người ñược nhận trợ cấp hàng 

tháng so với tổng số ñối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện xem xét trợ 

cấp xã hội; Mức ñộ tác ñộng của công tác cứu trợ xã hội. 

 1.2.4. Ưu ñãi xã hội 

 Ưu ñãi xã hội là sự ñãi ngộ ñặc biệt cả về vật chất và tinh thần 

của Nhà nước và xã hội, nhằm ghi nhớ, ñền ñáp công lao của cá 

nhân, tổ chức có cống hiến, hy sinh ñặc biệt cho Tổ quốc, cho cộng 

ñồng và xã hội. 

 a. Mục ñích của ưu ñãi xã hội 

 b. Nguyên tắc xã hội hóa hoạt ñộng ưu ñãi xã hội  

 c. Nội dung hoạt ñộng ưu ñãi xã hội 

 - ðối tượng ñược hưởng ưu ñãi xã hội là những người có công 

với cách mạng và thân nhân của họ. 

 - Nguồn trợ cấp ưu ñãi xã hội chủ yếu từ NSNN, từ các nguồn 

ñóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong, ngoài nước. 

 - Mức trợ cấp ưu ñãi xã hội ñược cấp căn cứ vào thời gian và 

mức ñộ cống hiến, hy sinh của người có công. 

 - Thời gian hưởng trợ cấp ưu ñãi tương ñối ổn ñịnh, lâu dài. 

 d. Tiêu chí ñánh giá: Mức ñộ bao phủ của ñối tượng ƯðXH 

(Cưñxh-%) là tỷ lệ phần trăm số người tiếp cận chính sách ưu ñãi ñối 

với người có công với nước; Mức ñộ tác ñộng của công tác chi trả 

ƯðXH. 

 1.2.5. Xóa ñói giảm nghèo 

 Xóa ñói giảm nghèolà tổng thể các biện pháp chính sách của 

Nhà nước và xã hội hay là của chính những ñối tượng thuộc diện 

nghèo ñói, nhằm tạo ñiều kiện ñể họ có thể tăng thu nhập, thoát khỏi 

tình trạng thu nhập không ñáp ứng ñược những nhu cầu tối thiểu 

trên cơ sở chuẩn nghèo theo từng ñịa phương, khu vực, quốc gia. 
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 a. Mục tiêu của xóa ñói giảm nghèo 

 b. Nội dung của xóa ñói giảm nghèo 

 - ðầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng nghèo. 

 - ðào tạo nghề, giải quyết việc làm. 

 - Hỗ trợ về giáo dục và y tế với mục tiêu xóa ñói giảm nghèo. 

 - Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giúp người dân 

từng bước tiếp cận với các chính sách giảm nghèo của Nhà nước. 

 c. Nguồn kinh phí thực hiện chủ yếu ngân sách Nhà nước. 

 d. Tiêu chí ñánh giá: Mức ñộ của người dân sau khi thực hiện 

chương trình; Chỉ số nghèo khó (Ip-%) là tỷ lệ phần trăm giữa số dân 

nằm dưới giới hạn nghèo khó với toàn bộ dân số. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN AN SINH XÃ HỘI 

 1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về ñiều kiện tự nhiên 

 - Vị trí ñịa lí 

 - ðịa hình 

 - ðất ñai 

 - Khí hậu và thời tiết 

 1.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về ñiều kiện xã hội 

 - Dân số, mật ñộ dân số 

 - Lao ñộng, trình ñộ lao ñộng 

 - Dân tộc, thành phần dân tộc và tập quán 

 - Nghề nghiệp và truyền thống sản xuất 

 1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về ñiều kiện kinh tế 

 - Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 

 - Cơ cấu kinh tế 

 - Cơ sở hạ tầng 

 - Các chính sách và thể chế 

 - ðội ngũ cán bộ thực thi 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TRÊN ðỊA 

BÀN HUYỆN KONPLÔNG - TỈNH KON TUM 

2.1. ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG 

ðẾN AN SINH XÃ HỘI HUYỆN KONPLÔNG 

 2.1.1. ðặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên 

 Kon Plông là huyện miền núi nằm ở phía ñông bắc thuộc 

tỉnh Kon Tum, Phía Bắc giáp với tỉnh Quảng Nam, phía ðông giáp 

với tỉnh Quãng Ngãi, phía Nam giáp với huyện Kon Rẫy, huyện 

Kban, huyện Mằn Yang của tỉnh Gia Lai; phía Tây giáp huyện Tu 

Mơ Rông, ñây là tuyến giao thông quan trọng. Diện tích ñất toàn 

huyện là 138.115, 92ha. ðịa hình ña ñạng của huyện KonPlông thuận 

lợi cho việc bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật. Thời tiết chủ yếu 

mùa mưa thường bị ảnh hưởng của lũ lụt, hiện tượng lũ quét, sạt lở 

ñất thường xảy ra. 

 2.1.2. ðặc ñiểm về ñiều kiện xã hội 

 a. Dân số, mật ñộ dân số  

-  Dân số trung bình của huyện KonPlông năm 2015 là 24.827 

người. Dân cư phân bố không ñồng ñều, tập trung ñông ở vùng trung 

tâm và vùng có ñiều kiện phát triển kinh tế ổn ñịnh.  

- Nguồn lao ñộng tương ñối dồi dào nhưng tay nghề còn thấp. 

 - Cơ cấu lao ñộng tập trung trong lĩnh vực công nghiệp-xây 

dựng.  

 2.1.3. ðặc ñiểm về ñiều kiện kinh tế 

 - Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai ñoạn 2012 - 

2015 là 59,06%/năm.  

 - Cơ cấu kinh tế của huyện KonPlông ñang chuyển dịch theo 

hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, thương mại - dịch vụ. 



10 

 - Thu nhập bình quân ñầu người trên ñịa bàn huyện ñã tăng lên 

ñáng kể, năm 2015 là 16,76% triệu ñồng/người/năm. 

2.2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TRÊN 

ðỊA BÀN HUYỆN KONPLÔNG THỜI GIAN QUA 

 2.2.1. Thực trạng công tác bảo hiểm xã hội 

 a. Thu bảo hiểm xã hội 

 - Số người tham gia bảo hiểm xã hội: giai ñoạn 2012-2015, số 

người tham gia BHXH tăng liên tục nhưng không ñáng kể, ñối tượng 

tham gia BHXH chủ yếu tập trung ở khu vực hành chính, ñược thể 

hiện qua biểu số liệu 2.1 sau: 

Bảng.2.1. Số người tham gia BHXH huyện KonPlông qua các năm 

ðVT: người 

ðối tượng 2012  2013  2014   2015  

1. Tổng số (TS)   1.492  1.571  1.592  1.594  

+ Khu vực hành chính   1.287  1.335  1.242  1.355  

+ Khu vực sản xuất      205     236     350     239  

2. Trong ñó ðB thiểu số      420     423     422     427  

(Nguồn: BHXH huyện KonPlông) 

 Qua bảng số liệu cho thấy, năm 2015 số người tham gia BHXH 

là 1.594 người, tăng gấp 1,07 lần so với năm 2012. Trong ñó, người 

ñồng bào dân tộc thiểu số chiếm 26,79% so với tổng số người tham 

gia BHXH. 

 - Mức ñộ bao phủ của bảo hiểm xã hội: có sự biến ñộng không 

ñồng ñều giữa các năm, năm 2012, trong tổng số 11.627 người trong 

ñộ tuổi lao ñộng thuộc diện tham gia BHXH nhưng chỉ có 1.492 

người tham gia, chiếm 12,83%. Hay nói cách khác tỷ lệ bao phủ ñạt 

12,83%.  

 - Công tác thu bảo hiểm xã hội: số tiền thu BHXH hàng năm 
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tăng lên khá nhanh. Nếu như năm 2012, mới chỉ có 12.581 triệu 

ñồng thì ñến năm 2015 con số này là 18.883 triệu ñồng, tăng 1,5 lần  

 b. Công tác chi trả bảo hiểm xã hội  

 - Số người ñược nhận chi trả bảo hiểm xã hội: số người hưởng 

BHXH trên ñịa bàn huyện có chiều hướng giảm. Năm 2012, toàn 

huyện có 1.619 người ñược hưởng BHXH, ñến năm 2015 con số này 

là 1.571 người, giảm 48 người. Và ñối tượng chủ yếu là những người 

hưu trí. 

 - Mức chi trả bảo hiểm xã hội: tổng số tiền chi trả cho các ñối 

tượng tăng mạnh qua các năm. Khu vực tăng nhanh là khu vực trợ 

cấp ốm ñau, thai sản tăng 44,53%, nhưng mức chi trả vẫn tập trung 

chủ yếu ở khu vực hưu trí chiếm 63,99% tổng số tiền chi trả BHXH. 

- Mức ñộ bền vững về tài chính: công tác thu BHXH thời gian 

qua thực hiện khá tốt, quỹ bảo hiểm xã hội của huyện luôn trong 

trạng thái dương, ñiều ñó ñược thể hiện qua bảng số liệu 2.2 sau: 

Bảng 2.2. Cân ñối thu, chi của quỹ BHXH qua các năm  

Nội dung 2012 2013 2014 2015 

1. Thu (Tr.ñ) 12.581,0     16.635,0   17.442,0   18.883,0  

2. Chi (Tr.ñ)   3.020,5     3.697,3     4.304,4    4.455,9 

3. Thu - chi 

(Tr.ñ) (1-2) 
+9.560,5  +12.937,7  +13.137,6  +14.427,1 

4. Tỷ lệ chi/thu 

(%) (2/1) 
     24,01        22,23        24,68        23,60 

 (Nguồn: tính toán của tác giả dựa trên số liệu BHXH huyện) 

 Qua bảng số liệu cho thấy, tình hình cân ñối thu chi của quỹ 

BHXH liên tục tăng qua các năm, từ 9.560,5 triệu ñồng năm 2012 

lên 14.427,1 triệu ñồng năm 2015, ñiều ñó có nghĩa là mức ñộ bền 

vững về tài chính của BHXH trên ñịa bàn huyện là khá cao. 
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 2.2.2. Thực trạng công tác bảo hiểm y tế 

 - Số người tham gia bảo hiểm y tế: số người tham gia BHYT 

trên ñịa bàn huyện trong thời gian qua có sự biến ñống, chiếm tỷ lệ 

lớn là người nghèo. Ngoài ra, BHYT tự nguyện cũng tăng lên nhưng 

không nhiều. Trong khi ñó, ñối tượng là người ñồng bào dân tộc 

thiểu số tăng lên ñáng kể, ñạt 49,18% tổng số người tham gia trong 

năm 2015. 

 - Mức ñộ bao phủ bảo hiểm y tế: Trong nỗ lực phấn ñấu hướng 

tới BHYT toàn dân, BHXH huyện KonPlông ñã triển khai nhiều biện 

pháp tích cực nhằm tăng diện bao phủ ñối với các nhóm tham gia và 

ñạt ñược những thành tựu ñáng kể, ñược thể hiện qua bảng số liệu 

2.3 dưới ñây: 

Bảng 2.3. Mức ñộ bao phủ BHYT huyện KonPlông qua các năm 

ðối tượng 2012 2013 2014 2015 

1. Số người tham gia 

BHYT (người) 
22.291  22.468  22.436  22.279  

2. Dân số (người) 22.603  23.455  24.229  24.428  

3. Mức ñộ bao phủ (1/2) 

(%) 
  98,62    95,79    92,60    91,20  

(Nguồn: BHXH huyện KonPlông) 

 Qua bảng số liệu trên cho thấy, số người tham gia BHYT mặc 

dù giảm nhưng xét về ñộ bao phủ thì huyện KonPlông ñã thành công 

và ñưa tỷ lệ này ñạt trên 90% dân số.  

 - Công tác thu bảo hiểm y tế: số thu của quỹ BHYT tăng nhanh 

qua các năm là do tăng mức tiền lương tối thiểu, do vậy mức lương 

làm căn cứ ñóng BHYT tăng lên. 

 - Kinh phí chi trả bảo hiểm y tế: trong thời gian qua có sự gia 
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tăng rất lớn, nếu như năm 2012 là 3.211 triệu ñồng thì ñến năm 2015 

tăng hơn 2,15 lần so với năm 2012. 

 - Mức ñộ bền vững về tài chính của quỹ bảo hiểm y tế: Tình 

trạng thâm hụt quỹ BHYT của huyện KonPlông qua các năm ngày 

càng lớn, ñược thể hiện qua bảng số liệu 2.4 sau: 

Bảng 2. 4. Cân ñối thu, chi quỹ BHYT huyện KonPlông qua các năm 

Năm Thu (Tr.ñ) Chi (Tr.ñ) 
Thu – chi 

(Tr.ñ) 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (2-3) (2/3) 

2012 2.042,0 3.223,0 (1.181,0) 157,84 

2013 2.584,0 4.960,0 (2.412,0) 194,66 

2014 2.623,0 6.460,0 (3.837,0) 246,28 

2015 2.734,0 7.960,0 (5.226,0) 291,15 

(Nguồn: BHXH huyện KonPlông) 

 Qua số liệu bảng 2.4 cho thấy, quỹ BHYT huyện trong những 

năm qua liên tục thâm hụt, do khám chữa bệnh ngày càng nhiều,  

năm 2012, bội chi 1.181 triệu ñồng thì ñến năm 2015 con số này ñã 

bội chi là 5.226 triệu ñồng. 

 2.2.3. Thực trạng công tác cứu trợ xã hội 

 a. Cứu trợ thường xuyên 

 - ðối tượng ñược cứu trợ thường xuyên: số lượng người thuộc 

diện ñược cứu trợ có sự biến ñộng qua các năm, năm 2012 là 558 

người, chiếm 2,46% dân số toàn huyện thì ñến năm 2015 tăng lên 

591 người, chiếm 2,42% dân số toàn huyện, tập trung chủ yếu vào 

nhóm ñối tượng người tàn tật nặng không có khả năng lao ñộng hoặc 

trẻ mồ côi cả cha mẹ không có lương cũng không có khả năng lao 

ñộng. 

 - Kinh phí thực hiện cứu trợ thường xuyên: trong 4 năm từ năm 
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2012 – 2015, cùng với sự biến ñộng của ñối tượng hưởng cứu trợ 

thường xuyên thì nguồn kinh phí ñể chi trả trợ cấp cho các ñối tượng 

này cũng có sự biến ñộng ñáng kể giữa các năm, từ 1.991,1 triệu 

ñồng năm 2012, giảm xuống còn 1.757,2 triệu ñồng năm 2015. 

 b. Cứu trợ ñột xuất 

 - ðối tượng ñược cứu trợ ñột xuất: năm 2012 số người ñược 

cứu trợ lên ñến 2.654 người chiếm 31,3% so với tổng số người trong 

cả giai ñoạn 2012-2015. ðối tượng chủ yếu là các hộ gia ñình phải di 

dời khẩn cấp do có nguy cơ sạt lở ñất cao. 

 - Kinh phí thực hiện cứu trợ ñột xuất: Trong năm 2012, số kinh 

phí thực hiện cứu trợ là 1.389,4 triệu ñồng,  năm 2013, tăng gấp 2 

lần, nguyên nhân do người dân ngoài việc ñược hỗ trợ gạo nhân dịp 

tết nguyên ñán còn ñược cứu ñói giáp hạt, nên số tiền này tăng lên là 

2.648,3 triệu ñồng. Năm 2014, nguồn kinh phí ñạt 2.563,6 triệu ñồng 

là do các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa bão thường xuyên 

làm sạt lở ñất.  

 2.2.4. Thực trạng hoạt ñộng ưu ñãi xã hội 

 - Số ñối tượng hưởng chính sách ưu ñãi xã hội: Năm 2015, toàn 

huyện có khoảng 328 ñối tượng ñược công nhận, chiếm 1,34% dân 

số toàn huyện, trong ñó tập trung nhiều nhất là ñối tượng người có 

công cách mạng chiếm 39,02% tổng số ñối tượng ñược hưởng chính 

sách ưu ñãi trên toàn huyện, 

 - Kinh phí thực hiện chi trả ưu ñãi xã hội: tăng dần qua các 

năm. Nếu như năm 2012 kinh phí chi trả cho các ñối tượng là 

5.584,49 triệu ñồng chiếm khoảng 1,77% thu ngân sách trên ñịa bàn 

huyện, năm 2015 là 1,62%. Tập trung chủ yếu vào 3 nhóm ñối tượng 

là bệnh binh suy giảm khả năng lao ñộng từ 21-80%, người hưởng 

chính sách như thương binh và người có công cách mạng. 
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 2.2.5. Thực trạng công tác xóa ñói giảm nghèo 

 a. Một số chương trình xóa ñói giảm nghèo cụ thể 

 - Chính sách ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Giai ñoạn 2012-

2015, huyện KonPlông ñã ñầu tư xây dựng 81 công trình hạ tầng như 

giao thông, thủy lợi, trường học, nước sinh hoạt,…từ nhiều nguồn 

vốn giảm nghèo khác nhau (nguồn vốn 135/CP, nguồn vốn Nghị 

quyết 30a/CP, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới), với tổng kinh 

phí khoảng 42.325 triệu ñồng. 

 - Chương trình ñào tạo nghề và giải quyết việc làm: trong giai 

ñoạn 2012-2015 ñã mở ñược 39 lớp dạy nghề cho 943 lao ñộng, ñã 

cấp chứng nhận tốt nghiệp cho 841 học viên, ñạt 86,79 %, bình quân 

mỗi năm giải quyết việc làm trên 396 lao ñộng; tổ chức ñưa 75 lao 

ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết 30a/CP . 

 - Chương trình giáo dục, y tế với mục tiêu xóa ñói giảm nghèo 

 + Giáo dục và ñào tạo: Quy mô và mạng lưới trường lớp học 

tiếp tục ñược mở rộng ñến tận thôn bản. Tỷ lệ học sinh huy ñộng ñến 

trường qua các năm ñều tăng; tỷ lệ huy ñộng trẻ từ 6 - 11 tuổi ra lớp 

ñạt 97,6%, tỷ lệ huy ñộng học sinh THCS ñạt 95%. ðến nay ñã có 07 

trường ñạt chuẩn Quốc gia. Năm 2015 có 625 cán bộ giáo viên, 

6.713 học sinh và 482 phòng học kiên cố, bán kiên cố. Về cơ bản ñã 

khắc phục ñược tình trạng hai ca, lớp ghép. 

 + Công tác y tế: Tổng số giường bệnh trên toàn huyện ñến năm 

2015 là 100 giường; trang thiết bị khám chữa bệnh ñược ñầu tư từng 

bước hiện ñại; thành lập 01 Phòng khám ña khoa khu vực tại xã ðăk 

Ring; trạm y tế 9/9 xã ñược ñầu tư kiên cố; 9/9 trạm y tế xã có bác 

sỹ; có 02 trạm y tế xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế. 

 b. Một số chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo giai 

ñoạn 2012-2015: huyện sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa và các 
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nguồn kinh phí như: hỗ trợ dụng cụ học tập, học phí theo Nð 

49/2010, Nð 74/2013; Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi theo Qð 

239/Qð-TTg,Qð 60/2011-TTg,…nhằm hỗ trợ một phần kinh phí 

cho các hộ nghèo. 

 c. Mức tác ñộng của công tác xóa ñói giảm nghèo huyện 

KonPlông những năm qua:  Kết quả sau 4 năm thực hiện (năm 

2012-2015), với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và ý thực tự vươn 

lên của bản thân các hộ nghèo, huyện KonPlông ñã giảm tỷ lệ hộ 

nghèo từ 47,69% năm 2012 xuống còn 24,11% năm 2015.  

2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI 

TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN KONPLÔNG, TỈNH KON TUM 

 2.3.1. Những thành công và hạn chế 

 a. Thành công 

 - Số lượng người lao ñộng và ñơn vị tham gia BHXH ngày càng 

tăng. Người lao ñộng dần ý thức ñược tầm quan trọng trong việc 

tham gia BHXH. 

 - Cơ sở khám chữa bệnh từng bước ñược ñầu tư hoàn thiện. 

ðảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người nghèo và người ñồng 

bào dân tộc thiểu số. 

 - Công tác CTXH bảo ñảm chi trả kịp thời và ñúng ñối tượng, 

góp phần ỏn ñịnh cuộc sống cho ñối tượng. 

 - Công tác ưu ñãi xã hội người có công thường xuyên ñược tập 

trung chỉ ñạo và ưu tiên thực hiện. 

 - Công tác xóa ñói giảm nghèo luôn ñược chú trọng và ñầu tư, 

góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu, tăng năng suất lao 

ñộng, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao ñộng. 

 b. Hạn chế 

 - Công tác bảo hiểm xã hội: tình trạng ñóng bảo hiểm còn mang 
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tính hình thức dựa trên mức lương tối thiểu của Nhà nước chứ không 

dựa trên thu nhập thực tế, tình trạng nợ ñóng BHXH vẫn còn diễn ra. 

 - Công tác bảo hiểm y tế: người dân ñược cấp thẻ nhưng ít sử 

dụng vì khám chữa bệnh bằng BHYT chưa mang tính phổ biến và 

thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT còn rườm rà. 

 - Công tác cứu trợ xã hội: tỉ lệ ñối tượng ñược hỗ trợ thấp, ña 

phần phải chờ nguồn kinh phí trung ương nên còn chậm hỗ trợ. 

 - Công tác ưu ñãi xã hội: công tác kiểm tra, rà soát, bổ sung ñối 

tượng ñược nhận ưu ñãi xã hội chưa kịp thời. 

 - Công tác xóa ñói giảm nghèo: Công tác tạo việc làm chưa bền 

vững, tỷ lệ thất nghiệp còn cao. 

 2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

 - ðối với công tác bảo hiểm xã hội: Nhiều doanh nghiệp chưa 

quan tâm ñến quyền lợi của người lao ñộng hay kinh phí ñể ñóng cho 

người lao ñộng quá lớn, dẫn ñến tình trạng trốn ñóng BHXH.  

 - ðối với công tác bảo hiểm y tế: nhân dân ở vùng ñồng bào dân 

tộc thiểu số có mức thu nhập thấp, gặp nhiều khó khăn trong việc 

trang trải cuộc sống nên chưa quan tâm ñến việc mua BHYT tự 

nguyện. 

 - ðối với công tác ưu ñãi xã hội: ñội ngũ cán bộ còn mỏng, 

thường xuyên thay ñổi công việc nên nắm bắt chưa kịp thời. 

 - ðối với công tác cứu trợ xã hội: chưa huy ñộng tối ña sự ñóng 

góp của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. 

 - ðối với công tác xóa ñói giảm nghèo: người dân còn trông 

chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ ñộng trong phát triển 

sản xuất. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN AN SINH XÃ HỘI TRÊN ðỊA BÀN 

HUYỆN KONPLÔNG 

3.1. CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

 3.1.1. Các dự báo xu hướng chính sách an sinh xã hội hiện 

nay 

 a. Dự báo xu hướng phát triển xã hội 

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

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

cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. 

 - Gắn chính sách ASXH với các chương trình phát triển kinh tế - 

xã hội. 

 - Từng bước mở rộng và cải thiện hệ thống an sinh xã hội. 

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

hoạt và hỗ trợ lẫn nhau. 

 - Tăng cường nguồn lực của Nhà nước cho chính sách an sinh 

xã hội, ñồng thời xã hội hóa cho phát triển hệ thống an sinh xã hội.  

 3.1.2. Chiến lược phát triển KT-XH huyện KonPlông ñến 

năm 2020 

 a. Mục tiêu tổng quát 

Khai thác, huy ñộng và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và 

lợi thế của huyện. ðẩy mạnh phát triển vùng kinh tế ñộng lực, vùng 

du lịch sinh thái Măng ðen. Xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước 

ñồng bộ. Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn 

mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân 

dân, ñảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững ổn ñịnh chính trị; an ninh, trật 

tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Phấn ñấu xây dựng huyện 

KonPlông ổn ñịnh, phát triển theo hướng bền vững. 
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 b. Mục tiêu cụ thể 

 3.1.3. ðặc ñiểm của ñồng bào dân tộc thiểu số ảnh hưởng 

ñến công tác an sinh xã hội 

- Các thành phần dân tộc thiểu số cư trú phân tán, rải rác, ñịa 

bàn cư trú chủ yếu là vùng núi cao với ñịa hình chia cắt, phức tạp, 

ñất ñai khô cằn, nhiều ñồi dốc, núi ñá, khí hậu khắc nghiệt, thường 

xuyên xảy ra thiên tai, sạt lở ñất nên việc canh tác rất khó khăn, do 

vậy mức sống của ñồng bào dân tộc thiểu số ña số thấp, tỷ lệ hộ 

nghèo cao, kinh tế chậm phát triển. 

- ðồng bào dân tộc thiểu số có trình ñộ dân trí thấp, trình ñộ 

phát triển kinh tế - xã hội không ñều nhau. Trong sinh hoạt vẫn còn 

những ảnh hưởng của chế ñộ mẫu hệ, còn nhiều phong tục tập quán 

lạc hậu...nên gặp khó khăn khi tiếp nhận và thực hiện các chính sách 

của Nhà nước.  

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

hàng hóa ñã gây khó khăn cho việc phát triển hoạt ñộng thị trường 

sản phẩm ñể tăng giá trị lợi nhuận của sản xuất. Ngoài ra, tập quán 

thích ñông con cũng tạo nên nhiều áp lực về mặt dân số và xã hội. 

- Một bộ phận ñồng bào dân tộc thiểu số nhận thức về giảm 

nghèo chưa chuyển biến mạnh, chậm tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ 

thuật trong sản xuất. Người dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự giúp ñỡ, 

hỗ trợ của Nhà nước, do ñó ý thức tự vươn lên thoát nghèo chưa cao. 

- Tính thụ ñộng và thực dụng chỉ quen sống dựa vào tự nhiên ñể 

khai thác mà không có ý thức hoặc không biết quản lý và tái tạo tài 

nguyên...nên còn nhiều hạn chế trong quá trình phát triển sản xuất; 

tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng làm 

nương rẫy vẫn còn xảy ra... ñang là thách thức ñối với huyện.

 3.1.4. Các quan ñiểm ñịnh hướng khi xây dựng giải pháp 

 - Lấy người thụ hưởng làm trọng tâm trong công tác ASXH 
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tổng thể cũng như mỗi mô hình an sinh xã hội bộ phận. 

 - Chú ý ñến tính ñộng của ñối tượng thụ hưởng.  

 - Việc xây dựng mô hình cho một ñịa phương phải căn cứ vào 

các ñiều kiện chung của cả nước và các ñiều kiện riêng của ñịa 

phương ñó. 

 - Thường xuyên ñặt ra vấn ñề hiệu quả vận hành của ASXH ñể 

ñiều chỉnh cho phù hợp.  

 - Không ngừng ñẩy mạnh tốc ñộ 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 ñối tượng tham gia: 

 - Tăng cường chế tài ñối với khu vực BHXH bắt buộc, tham gia, 

ñiều chỉnh cơ chế, phương thức vận hành của BHXH tự nguyện với 

thiết kế linh hoạt cùng các chính sách phù hợp ñể thu hút mọi người 

dân tham gia, xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ các ñối tượng 

ñặc thù yếu thế và người ñồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHXH 

tự nguyện. 

 - ða dạng hóa các loại hình bảo hiểm xã hội. 

 - Tập trung vào công tác tuyên truyền những nội dung mới của 

Luật BHXH, nhằm nâng cao nhận thức về quyền, lợi ích cho người 

dân, ñồng thời nâng cao tính tự nguyện khi tham gia các loại hình 

BHXH tự nguyện. 

 b. Hoàn thiện công tác thu, chi bảo hiểm xã hội 

 - Hoàn thiện cơ chế tài chính của bảo hiểm xã hội theo hướng 

cải thiện tính minh bạch, công bằng, bền vững và linh hoạt ñồng thời 

tăng cường vai trò của các chủ thể trong quá trình tham gia.  

 - Chi trả kịp thời các ñối tượng, công khai danh sách tăng, giảm 

ñối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

 - Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội 
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huyện và cơ quan Bưu ñiện về công tác chi trả tiền lương hưu hàng 

tháng cho các ñối tượng ñược thụ thưởng. 

 - ðẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai giao dịch 

ñiện tử, thay ñổi phương thức giao nhận hồ sơ giữa cơ quan BHXH 

với người dân và doanh nghiệp. 

 - Hoàn thiện cơ chế chính sách, ñưa ra chính sách hợp lý, tạo 

ñiều kiện cho doanh nghiệp vừa trả ñược nợ bảo hiểm xã hội, vừa 

tiếp tục sản xuất, kinh doanh ñạt hiệu quả. 

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát .  

 3.2.2. Hoàn thiện công tác bảo hiểm y tế 

 a. Mở rộng ñối tượng tham gia bảo hiểm y tế: 

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

học tập nâng cao trình ñộ tay nghề, nâng cao chất lượng cung cấp 

dịch vụ khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, tăng cường quản lý 

ñối tượng tham gia bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm y tế. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp 

luật về BHYT.  

 - Các cơ sở khám, chữa bệnh cần nỗ lực trong việc nâng cao 

chất lượng dịch vụ y tế giúp người dân ñược hưởng thụ một cách tốt 

nhất các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 b. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: 

 - Tăng nguồn tài chính cho y tế, thực hiện BHYT nhằm ñảm bảo 

cho sự chia sẻ rủi ro, an sinh xã hội, tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế, 

giảm chi tiêu từ tiền túi của người dân nhất là người ñồng bào dân 

tộc thiểu số. 

 - Thúc ñẩy quá trình thực hiện Luật BHYT, nâng cao chất lượng 

dịch vụ và chăm sóc sức khỏe ban ñầu. Ưu tiên thực hiện chính sách 

hỗ trợ người nghèo, trẻ em, các ñối tượng yếu thế và người ñồng bào 

dân tộc thiểu số tham gia BHYT.  
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 - Tiếp tục phối hợp với UBND huyện chỉ ñạo các xã thực hiện 

tốt công tác kê khai, lập danh sách hộ gia ñình tham gia BHYT ñể 

kịp thời cấp thẻ BHYT cho ñối tượng. 

 - Hàng năm, Bảo hiểm xã hội huyện và Trung tâm y tế huyện 

cần có sự phối hợp trong thực hiện công tác giám ñịnh bảo hiểm y tế 

ñể ñảm bảo quyền lợi cho người dân. 

 - Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính 

sách BHYT. 

 3.2.3. Hoàn thiện công tác cứu trợ xã hội  

 a. Mở rộng ñối tượng ñược nhận cứu trợ xã hội 

 b. Huy ñộng nguồn cứu trợ và tăng mức cứu trợ 

 c. Quản lý công tác chi cứu trợ xã hội 

 - Từng bước hiện ñại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

giải quyết chính sách về an sinh xã hội, ñáp ứng nhu cầu thông tin 

cho các cấp. 

 - Chính sách trợ giúp xã hội phải gắn liền với quá trình cải cách 

thể chế hành chính Nhà nước. 

 - Hoàn thiện mô hình dự trữ, bảo ñảm cứu trợ ñột xuất ngay tại 

ñịa phương với cơ chế phân cấp, linh hoạt và kịp thời.  

 - Phát triển mạng lưới nhân viên xã hội nhằm tham vấn, giúp 

các ñối tượng tiếp cận với chính sách cứu trợ xã hội. 

 3.2.4. Giải pháp ñảm bảo an sinh xã hội thông qua thực hiện 

ưu ñãi người có công 

 - Xây dựng Luật ưu ñãi người có công trên cơ sở thay thế Pháp 

lệnh ưu ñãi người có công hiện hành. 

 - Xã hội hóa hoạt ñộng ưu ñãi người có công với cách mạng, 

thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa ba chủ thể Nhà nước, ñối tượng 

ưu ñãi và cộng ñồng, trong ñó Nhà nước giữ vai trò chủ ñạo. 

 -  Tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho phù hợp với ñiều kiện kinh tế 
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của ñất nước và nhu cầu của người có công.  

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến ñến người dân 

hiểu rõ và ủng hộ các chế ñộ, chính sách của Nhà nước về ưu ñãi xã 

hội ñối với người có công.  

 - Hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, cải cách thủ tục, 

thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn. 

 - Tăng cường công tác tham mưu, công tác phối hợp giữa các 

ngành trong việc kiểm tra rà soát ñể không bỏ sót ñối tượng trong 

diện thụ hưởng các chính sách ưu ñãi xã hội. 

 3.2.5. Các giải pháp trong công tác xóa ñói giảm nghèo 

 - Chú trọng ñến việc tạo công ăn việc làm cho các lao ñộng 

thuộc hộ nghèo, hộ ñồng bào dân tộc thiểu số thông qua khoán chăm 

sóc, bảo vệ rừng, giao rừng, giao ñất ñể trồng rừng sản xuất. 

 - Tăng cường xây dựng và thực hiện các chương trình hỗ trợ ñầu 

tư phát triển cho các xã gặp khó khăn về hạ tầng kinh tế - xã hội cơ 

bản (ñiện, ñường, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi,…) nhằm 

giảm nghèo trên diện rộng, bền vững và giảm bất bình ñẳng.  

 - ðẩy mạnh công tác xuất khẩu lao ñộng; dạy nghề phải gắn với 

nhu cầu của thị trường lao ñộng, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế.  

 - Chú trọng bồi dưỡng, ñào tạo nâng cao trình ñộ, năng lực quản 

lý, ñiều hành của cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp, các 

ngành nhất là cán bộ tại chỗ nhằm bảo ñảm hoàn thành nhiệm vụ 

trong giai ñoạn mới. 

 - Phát triển các mô hình kinh tế trong cộng ñồng, xây dựng ñội 

ngũ doanh nhân dân tộc thiểu số. 

 - Tăng cường tuyên truyền, vận ñộng nâng cao nhận thức của 

người dân về chủ trương chính sách của Nhà nước, không trông chờ, 

ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 
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3.3. KIẾN NGHỊ 

 a. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về an sinh xã hội 

 b. Nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ, công chức làm công 

tác an sinh xã hội 

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

 d. ðẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. 

 

KẾT LUẬN 

Bảo ñảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán và xuyên suốt 

của ðảng trong lãnh ñạo ñất nước, là chính sách cơ bản ñể giảm 

nghèo, bảo ñảm ñời sống của nhân dân, thực hiện công bằng, tạo sự 

ñồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn ñịnh chính trị, ñảm bảo trật 

tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh. Ðến 

năm 2020, cơ bản bảo ñảm an sinh xã hội toàn dân, bảo ñảm mức tối 

thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, 

truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo ñảm cuộc 

sống an toàn, bình ñẳng và hạnh phúc của nhân dân. ðây là nhiệm vụ 

chung không chỉ của các cơ quan quản lý Nhà nước mà còn là sự 

chung tay giúp sức của cả cộng ñồng, xã hội. Qua những kết quả 

nghiên cứu của luận văn hy vọng sẽ góp phần hoàn thiện công tác an 

sinh xã hội trên ñịa bàn huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum ñể ngày 

càng giúp cho những người nghèo khổ, những người yếu thế trong xã 

hội, người ñồng bào dân tộc thiểu số ñược hòa nhập với cuộc sống 

cũng như tiếp cận ñầy ñủ các chính sách an sinh xã hội trên ñịa bàn. 
 


