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MỞ ĐẦU 

 1. Lý do chọn đề tài 

  Trong giai đoạn hiện nay, quá trình công nghiệp hoá làm cho đội ngũ 

người làm công ăn lương tăng lên, cuộc sống của họ phụ thuộc chủ yếu 

vào thu nhập do lao động làm thuê đem lại. Sự hụt hẫng về tiền lương 

trong các trường hợp bị ốm đau, tai nạn, bị mất việc làm hoặc khi về 

già…, đã trở thành mối đe doạ đối với những người không có nguồn thu 

nhập nào khác ngoài tiền lương.  

  ASXH là một trong những chính sách xã hội cơ bản thể hiện chủ 

trương của Đảng và Nhà nước ta hướng vào mục tiêu phát triển con 

người, thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội. Chính vì thế, các chính sách 

ASXH luôn Nhà nước quan tâm tổ chức thực hiện và bước đầu đã đạt 

được những kết quả đáng khích lệ, đời sống của  người dân không ngừng 

được cải thiện. 

  Trong bối cảnh đó, Hòa Vang là một huyện ngoại thành phía Tây 

khu vực  thành phố Đà Nẵng., nhìn chung các điều kiện địa lí và giao 

thông của huyện Hoà Vang có nhiều thuận lợi, song hàng năm trên địa 

bàn huyện vẫn thường xảy ra hạn hán, lũ lụt gây ảnh hưởng lớn đến sản 

xuất, đời sống của người dân. 

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

huyện Hòa Vang nhanh chóng triển khai đến người dân và đạt được nhiều 

kết quả. Tuy nhiên, công tác ASXH trên địa bàn còn nhiều bất cập như: 

thiếu việc làm, khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm còn chưa tốt… Do 

đó, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác an sinh xã hội tại huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” làm định hướng nghiên cứu cho luận 

văn tốt nghiệp của mình. 

  2. Mục tiêu nghiên cứu 

  - Hệ thống hóa các vấn đề  liên quan đến an sinh xã hội. 

  - Phân tích thực trạng công tác ASXH tại huyện Hòa Vang, thành phố  

Đà Nẵng trong những năm qua. Chỉ ra những kết quả đạt được cũng như 

những mặt hạn chế, tồn tại của công tác ASXH. 
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 - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác an sinh xã hội 

trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

  3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 a. Đối tƣợng nghiên cứu 

  Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến 

công tác ASXH tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

  b. Phạm vi nghiên cứu 

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

công tác ASXH trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

  - Về không gian: Nội dung nghiên cứu được thực hiện tại huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

  - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng công tác ASXH trên địa 

bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2010 - 2014. Các giải pháp được đề 

xuất trong luận văn có ý nghĩa trong thời gian 5 năm tới. 

  4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

  Để thực hiên được các mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài đã sử 

dụng các phương pháp sau: 

 - Phương pháp phân tích thực chứng; 

 - Phương pháp phân tích chuẩn tắc; 

 - Phương pháp chuyên gia; 

 - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê, khái quát hóa; 

 - Các phương pháp khác… 

  5. Bố cục của đề tài 

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

khảo; Luận văn được chia làm 3 chương như sau: 

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

  Chương 2: Thực trạng công tác an sinh xã hội tại huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng. 

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

hội cho huyện Hòa Vang  thành phố Đà Nẵng thời gian đến. 

  6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ AN SINH XÃ HỘI 

  

1.1. KHÁI QUÁT VỀ 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, 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 

 - ASXH góp phần ổn định đời sống của người lao động khi 

người lao động bị ốm đau, mất khả năng lao động, mất việc làm. 

 - Góp phần đảm bảo ổn định cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội. 

 - Tăng thêm mối quan hệ gắn bó giữa người lao động, người sử 

dụng lao động và Nhà nước. 

 - Hệ thống ASXH góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 

công bằng xã hội. 

 - Phân phối trong ASXH là sự phân phối lại thu nhập theo 

hướng có lợi cho những người có thu nhập thấp. 

 1.1.3. Cơ sở và nguyên tắc cơ bản của công tác an sinh xã hội 

 - Cơ sở công bằng xã hội: Tính công bằng trong ASXH biểu 

hiện ở việc tính toán mức độ đóng góp, cống hiến cho xã hội mà giải 

quyết các chế độ đảm bảo vật chất hoặc tinh thần cụ thể nhằm tránh 

gây nên sự thiệt  thòi,  thiếu cân đối giữa các đối tượng chính sách.  



4 

 

 - Cơ sở Nhà nước thống nhất quản lí: Nhà nước có trách nhiệm 

tổ chức các biện pháp bảo đảm xã hội đối với vác đối tượng bị giảm 

hoặc mất thu nhập, ban hành các văn bản hướng dẫn để điều chỉnh 

các hoạt động của ASXH. Thường xuyên kiểm tra giám sát việc triển 

khai thực hiên công tác ASXH; xử lí nghiêm các hành vi vi phạm 

pháp luật về ASXH, hỗ trợ nguồn kinh phí ổn định để thực hiện công 

tác ASXH. 

 - Nguyên tắc toàn diện: phải đảm bảo tính toàn diện, không 

được loại trừ bất kì đối tượng nào nằm trong diện cần được giúp đỡ. 

Việc thực hiện công tác an sinh xã hội phải đảm bảo có sự tham gia 

đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân từ việc xây dựng chế độ, tạo 

nguồn, thực hiện cũng như quản lí việc thực hiện các chính sách, chế 

độ đó. 

- Nguyên tắc cộng đồng: Việc xây dựng và vận hành hệ thống 

chính sách  xã hội phải trên tinh thần đề cao tính cộng đồng về trách 

nhiệm. Thực hiên công tác ASXH không chỉ dựa vào Nhà nước mà 

nó còn phải có sự hỗ trợ của mọi cá nhân, tổ chức trong cộng đồng. 

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 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 của bảo hiểm xã hội 

 b. Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm xã hội 

 c. Nội dung của bảo hiểm xã hội 

 - Đối tượng tham gia BHXH: chủ yếu là người lao động làm  
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công ăn lương thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và những 

người phục vụ trong lực lượng vũ trang. 

 - Hình thức BHXH: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo 

hiểm thất nghiệp. 

 - Nguồn quỹ BHXH: chủ yếu là từ ba bên: : người lao động, 

người sử dụng lao động, Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác. 

 - Chế độ và thời gian hưởng BHXH:  

+ Chế độ hưởng BHXH dài hạn gồm: hưu trí, mất sức, tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất. 

+ Chế độ hưởng BHXH ngắn hạn gồm: trợ cấp ốm đau, thai sản, 

dưỡng sức phục hồi sức khỏe, hưởng trợ cấp một lần và truy lĩnh. 

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

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

động vào quỹ BHXH và mức độ rủi ro, thương tật của NLĐ. 

 1.2.2. Bảo hiểm y tế 

 - Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh 

vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước 

tổ chức thực hiện, thể chế hóa bằng Luật Bảo hiểm y tế,các đối tượng 

quy định trong Luật này đều phải tham gia bảo hiểm y tế. 

 a. Bản chất của BHYT 

 b. Nguyên tắc hoạt động của BHYT 

 c. Nội dung của BHYT 

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

xã hội. 

 - Hình thức BHYT: không phân chia ra các loại bảo hiểm bắt 

buộc và bảo hiểm tự nguyện. 

 - Nguồn hình thành quỹ BHYT: chủ yếu từ ba bên: người lao 

động, người sử dụng lao động, và ngân sách nhà nước. 
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 - 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 là sự cứu tế, trợ giúp của Nhà nước, xã hội đối 

với các thành viên trong cộng đồng khi họ lâm vào hoàn cảnh khó 

khăn đặc biệt, nhằm giúp họ vượt qua và tái hòa nhập cuộc sống. 

 a. Đặc trƣng cơ bản của CTXH 

 b. Nguyên tắc hoạt động của CTXH 

 c. Nội dung của CTXH 

 - Đối tượng và điều kiện hưởng CTXH: 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: do ngân sách nhà nước bảo đảm, bên 

cạnh đó còn dựa vào nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước. 

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

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

 1.2.4. Xóa đói giảm nghèo 

- Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước 

ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu 

hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa 

các dân tộc, nhóm dân cư. 

 a. Vai trò của xóa đói giảm nghèo 

 b. Nội dung của xóa đói giảm nghèo 

 - Đào tạo nghề, giải quyết việc làm: tăng cường dạy nghề gắn 

với tạo việc làm, đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tổng hợp, tập trung 

để đưa lao động nông thôn đi làm việc tại các khu công nghiệp. 
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 - Hỗ trợ về giáo dục và y tế:củng cố và mở rộng cơ sở vật chất 

cho giáo dục, và đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại trong KCB. 

 - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng nghèo: ưu tiên 

đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi tại xã miền núi, vùng xa. 

 1.2.5. Ƣu đãi xã hội 

 - Ưu đãi xã hội là sự đãi ngộ đặc biệt cả về vật chất và tinh thần 

của Nhà nước, xã hội nhằm ghi nhận và đền đáp công lao đối với cá 

nhân, tập thể có những cống hiến đặc biệt cho cộng đồng và xã hội. 

 a. Đối tƣợng hƣởng ƣu đãi xã hội: là những người có công 

cách mạng và thân nhân của họ. 

 b. Nguồn trợ cấp ƣu đãi xã hội: chủ yếu từ NSNN và từ các 

nguồn đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. 

 c. Chế độ và thời gian hƣởng ƣu đãi xã hội: bao gồm các chế 

độ trong các lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, đào tạo, việc 

làm… Thời gian hưởng tương đối ổn định và lâu dài. 

 d. Mức trợ cấp ƣu đãi xã hội: căn cứ vào thời gian và mức độ 

cống hiến, hy sinh của người có công. 

 1.2.6. Các tiêu chí đánh giá công tác an sinh xã hội 

 a. Mức độ bao phủ của công tác ASXH 

 - Chỉ số bao phủ BHXH: là tỉ lệ % dân số trong độ tuổi lao động 

tham gia BHXH. 

 - Chỉ số bao phủ BHYT: là tỷ lệ phần % dân số trong độ tuổi lao 

động tham gia BHYT. 

 - 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 người 

dân đã tìm được việc làm mới so với tổng số người trong độ tuổi có 

khả năng lao động. 
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 b. Mức độ tác động của công tác ASXH 

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

hiện chương trình: đó là thu nhập, mức sống của hộ gia đình được 

cải thiện và nâng cao, tỷ lệ người được tiếp cận tới dịch vụ xã hội cơ 

bản khu vực nông thôn, số người thoát nghèo và tình hình tăng thu 

nhập của người dân 

 - Chỉ số nghèo khó (Ip): là tỷ lệ phần trăm giữa số dân nằm dưới 

giới hạn của sự nghèo khó với toàn bộ dân số. 

 c. Mức độ bền vững về tài chính của công tác ASXH 

 - Mức độ bền vững tài chính của công tác an sinh xã hội thể 

hiện thông qua chỉ tiêu đánh giá mức độ bền vững của BHXH và 

BHYT.Mức độ bền vững của BHXH, BHYT là sự so sánh tổng chi 

và tổng thu trong từng năm hoặc trong kỳ kế hoạch. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ASXH 

 1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên 

 - Vị trí địa lí 

 - Địa hình 

 - Đất đai 

 - Khí hậu, thủy văn 

 1.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện xã hội 

 - Thể chế chính trị và các chính sách 

 - Dân số và mật độ dân số 

 - Lao động, trình độ lao động 

 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 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TẠI HUYỆN 

HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HUYỆN HÒA VANG ẢNH 

HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI 

 2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 

 - Hòa Vang là một huyện ngoại thành bao bọc quanh phía Tây 

thành phố Đà Nẵng, là của ngõ giao thương quan trọng, phía Bắc 

giáp với tỉnh Thừa Thiên - Huế, phía Tây và Nam giáp với tỉnh 

Quảng Nam. Diện tích đất tự nhiên huyện là 73.691 ha, chiếm gần 

77,5% diện tích đất liền của thành phố. Địa hình đa dạng cùng với 

kết cấu đất vững chắc thuận lợi cho bố trí các công trình hạ tầng kỹ 

thuật.Thời tiết khắc nghiệt mùa nắng nhiệt độ cao, mùa mưa thì ngập 

lụt và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn. 

 2.1.2. Đặc điểm về điều kiện xã hội 

 - Dân số trung bình toàn huyện là 126.215 người, dân cư trên 

địa bàn phân bố không đồng đều, thường tập trung dọc các tuyến 

đường chính và vùng đồng bằng . 

 - Lực lượng lao động dồi dào, nhưng trình độ tay nghề còn thấp 

 - Cơ cấu lao động vẫn tập trung nhiều trong lĩnh vực nông, lâm, 

thủy sản 

 2.1.3. Đặc điểm về điều kiện kinh tế 

 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khá cao, giai đoạn 2011 

– 2014 là 15,93%. 

 - Cơ cấu kinh tế của huyện đang chuyển dịch  mạnh sang ngành 

thương mại, dịch vụ và công nghiệp, xây dựng. 
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 - Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đã tăng lên 

đáng kể, năm 2014 là 20,86 triệu đồng/người/ năm. 

2.2.  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ASXH HUYỆN HÒA VANG 

 2.2.1. Thực trạng công tác BHXH 

 a. Công tác thu BHXH 

 - Số người tham gia bảo hiểm xã hội: Trong giai đoạn từ năm 

2010 - 2014 thì số người tham gia BHXH trên địa bàn huyện liên tục 

tăng, điều đó được thể hiện qua bảng 2.1 như sau: 

Bảng 2.1. Số ngƣời tham gia BHXH huyện Hòa Vang thời gian qua 

ĐVT: người 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng số 3.997 4.552 5.185 5.263 5.316 

- Khu vực hành chính 1.956 2.230 2.540 2.565 2.574 

- Khu vực sản xuất 2.023 2.322 2.645 2.698 2.742 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang năm 2014) 

  + Qua bảng 2.1 có thể thấy, trong năm 2010 toàn huyện có 

3.997 người tham gia BHXH thì đến năm 2014  là 5.316 người, tăng 

1,33 lần so với năm 2010. Lao động thuộc khu vực sản xuất chiếm 

đa số người tham gia BHXH. Nếu lấy năm 2010 làm mốc thì tốc độ 

tham gia BHXH của huyện trong 5 năm trở lại đây là 7,39%. 

 - Mức độ bao phủ của BHXH trên địa bàn: nhìn chung tăng 

dần qua các năm. Năm 2010 số người trong độ tuổi lao động là 

72.687 người, số người tham gia BHXH là 3.997 người, độ bao phủ 

là 5,5%, đến năm 2014 số người trong độ tuổi lao động là 78.439 

người, số người tham gia BHXH là 5.316 người, độ bao phủ 6,78%. 

- Tổng thu BHXH trên địa bàn thời gian qua: liên tục tăng 

qua các năm, đặc biệt từ năm 2011 đến 2014 có thêm BHTN nên 
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mức thu tăng lên đáng kể. Năm 2010 tổng thu là 21.137,8 triệu đồng, 

năm 2014 là 56.899,4 triệu đồng, tăng 2,7 lần so với năm 2010. 

 b. Công tác chi trả BHXH 

- Số người hưởng BHXH: từ năm 2010 đến năm 2014 số 

người hưởng BHXH ở huyện Hòa Vang không ngừng tăng lên. Năm 

2010 toàn huyện có 2.282 người được thụ hưởng BHXH, thì đến 

năm 2014 thì con số này là 2.520 người, tăng thêm 238 người.  Và đa 

số đối tượng được hưởng BHXH là những người trong diện hưu trí. 

- Mức chi trả BHXH: Số tiền chi trả BHXH trên địa bàn 

huyện liên tục tăng, trong đó mức chi trả hưu trí và trợ cấp hàng 

tháng có xu hướng ngày càng tăng do sự điều chỉnh lương tối thiểu 

của Nhà nước, và do có thêm BHTN trong BHXH nên từ năm 2012 

mức chi trả BHXH huyện đã tăng lên đột biến. 

- Mức độ bền vững về tài chính: công tác thu BHXH huyện 

đã thực hiện khá tốt, tuy nhiên vẫn còn nợ đọng, điều này đã làm cho 

quỹ BHXH của huyện luôn trong trạng thái âm, điều đó được thể 

hiện qua bảng 2.2 như sau: 

Bảng 2.2. Thu, chi hàng năm của quỹ BHXH huyện Hòa Vang 

Nội dung ĐVT 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Thu Tr.đ 21.137,8 27.709,3 35.549,2 46.891,2 56.899,4 

2. Chi Tr.đ 24.792,3 29.073,9 44.311,4 62.335,5 71.375,9 

3.Thu – chi 

hàng năm 
Tr.đ -3.654,5 -1.364,6 -8.762,2 -15.444,3 -14.476,5 

4. Tỷ lệ chi  % 117,2 104,9 124,6 132,7 125,4 

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

+ Qua bảng 2.2 cho thấy, tuy BHXH huyện đã có có nhiều cải 

thiện trong công tác thu chi nhưng quỹ BHXH huyện luôn ở trạng 
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thái âm. Năm 2010 cân đối quỹ là -3.654,5 tỷ lệ chi là 117,2%, đến 

năm 2014 cân đối quỹ là -14.476,5 tỷ lệ chi là 125,4%. Nguyên nhân 

chính là do nợ đọng, và trốn đóng BHXH vẫn diễn ra. 

 2.2.2. Thực trạng công tác BHYT 

 a. Công tác thu BHYT 

 - Số người tham gia BHYT: số người tham gia BHYT trên địa 

bàn đã tăng mạnh trong những năm qua, chiếm số lượng lớn trong đó 

là nhóm đối tượng BHYT bắt buộc, mà chủ yếu đó là học sinh, sinh 

viên. Ngoài ra, các đối tượng tham gia BHYT tự nguyện trên địa bàn 

cũng tăng lên đáng kể, năm 2014 đã tăng 23,78% so với năm 2010. 

 - Mức độ bao phủ của BHYT: với nổ lực hướng tới “BHXH cho 

toàn thể người lao động, BHYT cho toàn dân”, BHXH huyện Hòa 

Vang đã thực hiện nhiều biện pháp để khuyến khích người dân tham 

gia BHYT. Nhờ vậy mà mức độ bao phủ của BHYT đã tăng mạnh 

trong những năm qua, điều đó được thể hiện qua bảng 2.3 như sau: 

Bảng 2.3. Mức độ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Hòa Vang 

Đối tượng 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Số người tham gia 

BHYT (người) 
103.795 109.208 112.741 114.127 116.257 

2. Dân số (người) 116.025 120.806 122.945 124.729 126.215 

3. Mức độ bao phủ 

(%) 
89,46% 90,4% 91,7% 91,5% 92,1% 

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

 + Qua bảng 2.3 cho thấy, diện bao phủ của BHYT  trên địa bàn 

huyện ngày càng rộng. Năm 2010 số người tham gia BHYT là 
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103.795 người chiếm 86,46%, năm 2014 số người tham gia đã tăng 

lên đến 116.257 người chiếm 92,1%.  

 b. Công tác chi trả BHYT 

 - Mức chi trả BHYT: số tiền chi trả cho BHTY ở huyện luôn 

tăng trong những năm qua, năm 2010 là 6.354 triệu đồng, chiếm 

96,92% trong tổng chi trả cho BHYT, đến năm 2014  là 8.944 triệu 

đồng chiếm 98,38% tổng kinh phí. .Trong đó chi phí khám chữa 

bệnh chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng kinh phí chi trả cho BHYT 

  - Cân đối thu chi quỹ BHYT: Qũy bảo hiểm y tế huyện luôn 

trong tình trạng thâm hụt, do mức chi trả cho KCB của đối tượng có 

BHYT ngày càng cao, điều đó được thể hiện qua bảng 2.4 như sau: 

Bảng 2.4. Thu, chi của quỹ BHYT huyện Hoà Vang thời gian qua 

Nội dung ĐVT 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Thu Tr.đ 5.294 5.569 6.149 6.126 6.529 

2. Chi Tr.đ 6.556 6.173 7.012 10.061 9.091 

3.Thu-chi (-) thiếu; (+) thừa Tr.đ -1.262 -604 -863 -3.935 -2.562 

4.Tỉ lệ chi (2/1) % 123,84 110,85 114,03 164,23 139,24 

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

+ Qua bảng 2.4 cho thấy, quỹ BHYT huyện trong những năm 

qua luôn trong trạng thái thâm hụt, năm 2010 bội chi 1.262 triệu 

đồng, đến năm 2014 con số này là 2.562 triệu đồng. 

 2.2.3. Thực trạng công tác CTXH 

 a. Cứu trợ thƣờng xuyên 

 - Số lượng đối tượng được hưởng CTTX: nhìn chung tăng dần 

qua các năm, năm 2010 là 1.639 người, năm 2014 tăng lên đến 2.150 

người, tăng 31,18% so với năm 2010, và chiếm 1,7% dân số toàn 

huyện. Tốc độ tăng trưởng số lượng CTXH trên địa bàn huyện giai 
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đoạn 2010 – 2014 là 7,02%, tập trung vào nhóm đối tượng NCT từ 

85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng. 

 - Mức cứu trợ thường xuyên: kinh phí cứu trợ thường xuyên của 

huyện tăng dần qua từng năm, năm 2010  là 3.540,2 triệu đồng đến 

năm 2014 đã tăng đến  4.644 triệu đồng. Tập trung vào ba nhóm đối 

tượng chính đó là NCT từ 85 tuổi trở lên, người mắc bệnh tâm thần, 

người đơn thân thuộc hộ nghèo.. 

 b. Cứu trợ đột xuất 

 - Đối tượng cứu trợ đột xuất: Sau cơn bão lớn năm 2009 thì từ 

năm 2010 cho đến nay huyện Hòa Vang tuy có ảnh hưởng bởi thiên 

tai bão lũ nhưng gây ra thiệt hại không lớn, chủ yếu rơi vào nhóm đối 

tượng có nhà sập đổ và mất phương tiện sản xuất do bão lũ. 

 - Mức cứu trợ đột xuất: nhìn chung phụ thuộc vào các nguồn 

cứu trợ của các tổ chức xã hội và kinh phí cứu trợ trích từ ngân sách. 

Trong giai đoạn 2010 – 2014 ngân sách trích cho CTĐX của huyện 

không cao, nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế trên địa bàn phát triển 

ổn định, tình hình bão lũ vẫn ảnh hưởng thường xuyên nhưng do 

công tác chuẩn bị phòng tránh tốt nên thiệt hại gây ra không đáng kể. 

 2.2.4. Thực trạng công tác XĐGN 

 a. Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng 

 - Trong công cuộc nông thôn mới huyện Hòa Vang đã được hỗ 

trợ kinh phí khá lớn gần 1.700 tỷ đồng để xây dựng và phát triển cơ 

sở hạ tầng. Cùng với thành phố xây dựng thành công khu công 

nghiệp công nghệ cao, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ. 

 - Xây dựng nâng cấp hệ thống đường giao thông các xã và 

đường thôn xóm theo tiêu chuẩn đường cấp VI và tiếp tục xây dựng 

bê tông hoá đường giao thông thôn xóm. 
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 - Quy hoạch phát triển hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn 

huyện, ưu tiên tập trung tại vùng có nguồn nước bị ô nhiễm. 

 b. Chƣơng trình giải quyết việc làm 

 - Số lượng lao động trên địa bàn được hưởng hỗ trợ đào tạo 

nghề và việc làm tăng cao qua các năm, năm 2011 số lượng lao động 

được hỗ trợ đào tào nghề trên địa bàn là 454 lao động, đến năm 2014 

con số này là 2.124 lao động, tăng thêm đến 1.670 lao động . 

 - Đặc biệt, tại các xã miền núi trên địa bàn các lao động có nhu 

cầu đều được hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí, các lớp đào tạo được mở 

ngay tại địa phương để giúp cho người lao động thuận tiện tham gia. 

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

 - Giáo dục và đào tạo: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

luôn được huyện chú trọng đầu tư, năm học 2014 – 2015 toàn huyện 

có 50 trường học, tăng 3 trường so với năm học 2011 – 2012, tổng số 

lớp học là 966 lớp, tổng cán bộ - giáo viên là 1.799 người, cơ bản 

đáp ứng được nhu cầu học tập của hơn 29.369 học sinh trên địa bàn. 

 - Y tế: các cơ sở y tế trên địa bàn huyện được đầu tư trang 

thiết bị tốt hơn, trong năm 2013 với việc bệnh viện Hòa Vang được 

đưa vào hoạt động đã làm cho số giường bệnh tăng lên đáng kể là 

177 giường bệnh,và đội ngũ y tế được tăng thêm là 361 người. 

 d. Mức độ các động của công tác XĐGN trên địa bàn thời gian qua 

 -- Với sự nổ nực xóa đói giảm nghèo của chính quyền địa 

phương và người dân, công tác xóa đối giảm nghèo của huyện Hòa 

Vang đã có những bước tiến đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 

12,59% đến năm 2014 giảm xuống còn 10,2%. 

 2.2.5. Thực trạng hoạt động ƢĐXH 

 a. Đối tƣợng hƣởng chính sách ƣu đãi ngƣời có công 
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 - Huyện Hòa Vang luôn đặc biệt chú trọng đến công tác ưu đãi 

cho NCC, đối tượng NCC luôn được xà soát chặt chẽ và bổ sung, 

đến năm 2014 toàn huyện có 6.627 đối tượng được công nhận. 

  - Đối tượng NCC cách mạng và người hưởng chính sách như 

thương binh và bệnh binh suy giảm khả năng lao động chiếm đa số. 

Năm 2014 số NCC cách mạng trên địa bàn huyện là 5.372 người, 

chiếm 81,06% trong tổng số đối tượng được hưởng ưu đãi, các đối 

tượng thương binh và bệnh binh là 1.208 người, chiếm 18,23% . 

 b. Thự n chi trả ƣu đãi ngƣời có công 

 - Ngân sách dùng để chi trả ưu đãi NCC trên địa bàn huyện khá 

lớn và tăng dần qua các năm. Năm 2011 kinh phí thực hiện chi trả 

cho NCC là 4.538,25 triệu đồng, chiếm 2,06 % thu ngân sách trên 

địa bàn huyện; đến năm 2014 con số này đã tăng lên 5.239,84 triệu 

đồng, chiếm 1,16 % thu ngân sách trên địa bàn. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ASXH TẠI HUYỆN 

HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA 

 2.3.1. Những thành công và hạn chế 

 a. Thành công 

 - Mức độ tác động của BHXH  đến người dân ngày càn

đượ  

 -

 

 -

 

 -
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 -

 

 b. Hạn chế 

 - Công tác BHXH chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban 

ngành, tình trạng nợ đọng và trố  vẫn còn diễn ra. 

 -

 

 - 

 

 - Công tác  tạo việc làm chưa bền vững, tỷ lệ 

thất nghiệp ở khu vực nông thôn, vùng đô thị hóa có xu hướng tăng. 

 -

 

 2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 

 -  chưa 

hoàn thiện, nguồn nhân lực trình độ vẫn còn thấ

hận thức của người dân về BHXH chưa đầy đủ. 

 - 

 

 -  

 

 -

 

 - Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác ASXH chưa đáp ứng  

được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kì mới. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC AN SINH 

XÃ HỘI CHO HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

THỜI GIAN ĐẾN 

 

3.1. NHỮNG CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

 3.1.1. Xu hƣớng của chính sách an xinh xã hội hiện nay 

 - Xây dựng hệ thống ASXH theo hướng đa tầng, linh hoạt, hỗ 

trợ chặt chẽ lẫn nhau và phải phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội. 

 - Tăng cường nguồn lực của Nhà nước cho công tác ASXH, 

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

 - Gắn các chính sách ASXH với các chương trình phát triển KT- 

XH đất nước 

 - Từng bước mở rộng và cải thiện hệ thống ASXH để đáp ứng 

tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của các tầng lớp nhân dân. 

 3.1.2. Chiến lƣợc phát triển KT – XH của huyện Hòa Vang 

 a. Phát triển kinh tế 

 - Phát triển nông lâm ngư nghiệp: Xây dựng nền nông nghiệp 

sản xuất hàng hóa gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – 

nông thôn theo hướng CNH-HĐH. 

 - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Ưu tiên phát triển một số 

ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và các sản phẩm chủ lực, thế 

mạnh của huyện. 

 - Thương mại, dịch vụ: Xây dựng ngành thương mại-dịch vụ 

phát triển hiện đại, gắn với phát triển chung của thành phố 

 b. Phát triển văn hóa – xã hội 

 - Giáo dục – đào tào: Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới  

chương trình và phương pháp dạy học. 
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 - Y tế: Đầu tư trang thiết bị y tế,theo quy định của Bộ Y tế, 

trong đó ưu tiên phát triển kỹ thuật chuyên về các bệnh nội khoa. 

 - Văn hóa, thông tin: Tăng cường thực hiện cuộc vận động “giáo 

dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong trào Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 

 c. Phát triển cơ sở hạ tầng 

 - Giao thông vận tải: Xây dựng nâng cấp hệ thống đường giao 

thông theo tiêu chuẩn đường cấp VI và tiếp tục xây dựng bê tông hoá 

đường giao thông thôn xóm. 

 - Cấp thoát nước, và vệ sinh môi trường: Quy hoạch phát triển 

mạng lưới hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện, ưu tiên 

tập trung đầu tư ở những địa phương có nguồn nước bị ô nhiễm nặng 

- Bưu chính – Viễn thông: Nâng cao chất lượng phục vụ, thực 

hiện “3T” trong bưu chính: Tốc độ, tiêu chuẩn, tin học. 

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

 - Phát triển hệ thống ASXH phải đặt trong tổng thể chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện 

chính sách ASXH. 

 - Hệ thống ASXH phải đa dạng, đa tầng, toàn diện, linh hoạt, có 

tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân. 

 - Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 

người dân về ị trí của ASXH. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

 3.2.1. Hoàn thiện công tác BHXH 

 a. Mở rộng đối tƣợng tham gia BHXH 

 - Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận  

thức về quyền, lợi ích cho người dân, người lao động, các đơn vị, tổ  
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chức và vận động người dân chủ động tham gia. 

 - Xây dựng nội dung tuyên truyền bám sát chủ trương, quan 

điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXHTN; 

bám sát thực tiễn, nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện những bất cập 

trong chính sách và triển khai thực hiện BHXH khắc phục kịp thời. 

 - 

n. 

 - Cần nghiên cứu về mức đóng- mức hưởng sao cho linh hoạt và 

hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng là nông dân 

vùng xâu , vùng xa thuộc các xã miền núi của huyện. 

 b. Hoàn thiện công tác thu – chi BHXH 

 - Cơ quan BHXH tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, ký, đóng 

dấu vào danh sách lao động tham gia BHXH, các tờ khai; thông báo 

cho các đơn vị đóng BHXH, cấp sổ BHXH kịp thời cho NLĐ. 

 - Hàng tháng, hàng quý căn cứ hồ sơ đăng ký tham gia BHXH 

và hồ sơ bổ sung, các chứng từ chuyển đóng BHXH của các đơn vị 

để kiểm tra, đối chiếu và xác định số người tham gia BHXH. 

 - BHXH huyện phải xây dựng kế hoạch và hướng dẫn kiểm tra 

tình hình thực hiện công tác thu, cấp sổ BHXH theo phân cấp quản 

lý và quyết toán số tiền thu BHXH theo định kỳ quý, 6 tháng, năm và 

lập biên bản thẩm định số liệu thu BHXH bắt buộc. 

 - Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh sách tăng, 

giảm đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và các 

hồ sơ, thủ tục tại các điểm chi trả. 

 - Chỉ đạo các đơn vị bố trí địa điểm chi trả thuận tiện, để có 

phương án vận chuyển và bảo quản tiền mặt đến địa điểm chi trả. 
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 - BHXH cấp huyện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn 

chỉnh kịp thời những tồn tại hạn chế đối với Đại diện chi trả, tuyệt 

đối không để Đại diện chi trả thu bất kỳ khoản tiền nào của đối tượng 

hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, đảm bảo công tác 

chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH được kịp thời, chính xác.. 

 3.2.2. Đẩy mạnh công tác BHYT 

 a. Mở rộng đối tƣợng tham gia BHYT 

 - Thực hiện BHYT toàn dân của huyện  cần gắn liền với các 

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của thành 

phố;  mục tiêu phát triển BHYT được lồng ghép vào Chương trình 

xây dựng Nông thôn mới. 

 - Hệ thống phát hành thẻ cần được mở rộng, tạo được điều kiện 

thuận lợi cho người dân tham gia BHYT. Đẩy mạnh phong trào trao 

tặng thẻ BHYT ủng hộ người cận nghèo vùng nông thôn, miền 

núi  khó khăn; giao cho Hội Nông dân làm đại lý phát hành thẻ.  

 - Các thôn, tổ tại các xã rà soát số người chưa có thẻ BHYT trên 

địa bàn để tổng hợp, hỗ trợ các đối tượng, vận động người chưa có 

thẻ tham gia BHYT theo kế hoạch chung của huyện. 

 b. Nâng cao chất lƣợng cung cấp dịch vụ 

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

học tập nâng cao trình độ tay nghề, nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh bảo hiểm y tế. 

 - Tăng nguồn tài chính cho BHYT nhằm đảm bảo sự chia sẻ rủi 

ro, tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại đối với người tham gia. 

 - Nghiên cứu, xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế  

chi trả, vừa bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, bảo 

đảm tính chi phí - hiệu quả, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ. 

 c. Tăng cƣờng quản lý đối tƣợng tham gia BHYT và quỹ BHYT 
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 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp 

luật về BHYT, nâng cao nhận thức của người dân về  BHYT. 

 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí đối tượng tham 

gia BHYT, cập nhật thường xuyên số lượng tham gia BHYT, dự báo 

nhu cầu KCB từ đó lên kế hoạch cung cấp dịch vụ. 

 - Cần tăng cường công tác giám định BHYT để đảm bảo chi trả 

đúng người, đúng bệnh, tránh tình trạng lạm dụng, lợi dụng Quỹ 

BHYT. Và thành lập các cơ quan giám định độc lập, để tạo nên sự 

minh bạch giữa bên cung cấp dịch vụ y tế và bên chi trả BHYT. 

 - Tăng cường sự phối hợp liên ngành, triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế. 

 3.2.3. Hoàn thiện công tác CTXH 

 a. Mở rộng đối tƣợng đƣợc nhận cứu trợ xã hội 

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

 c. Quản lí công tác chi cứu trợ xã hội 

 - Công tác chi cứu trợ phải được thực hiện công khai, minh 

bạch. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra để tránh tình trạng 

chi trả không đúng đối tượng. 

 - Khuyến khích phát triển các cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân để 

khắc phục tình trạng quá tải của các cơ sở bảo trợ xã hội nhà nước. 

 - Cần phát triển mạng lưới nhân viên nhằm tham vấn, giúp các 

 đối tượng tiếp cận với chính sách CTXH. Thường xuyên điều 

chuyển cán bộ về các xã miền núi, vùng xa để nắm rõ tình hình.  

 3.2.4. Tăng cƣờng công tác XĐGN 

 a. Tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, thuộc gia đình chính sách 

 - Đối với lao động thuộc hộ nghèo tại các xã miền núi thì hỗ trợ  

việc làm thông qua khoán rừng và giao đất để trồng rừng, sản xuất. 

 - Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại 
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 đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn các xã nghèo. 

 - Hỗ trợ sản xuất, bố trí kinh phí cho rà soát, xây dựng quy 

hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng xã. 

 b. Hỗ trợ nhà ở, và ƣu đãi tín dụng cho hộ nghèo để sản xuất 

 c. Tăng cƣờng hỗ trợ giáo dục và y tế cho các hộ nghèo 

 - Bố trí đủ giáo viên cho các xã miền núi vùng xa; hỗ trợ 

phương tiện đi lại cho học sinh là con em đồng bảo dân tộc thiểu số 

điều kiện đi lại khó khăn; xây dựng trường Dân tộc nội trú cấp huyện 

theo hướng liên thông với các cấp học ở huyện. 

 - Tăng cường dạy nghề gắn với tạo việc làm, đầu tư xây dựng 

mỗi xã 01 cơ sở dạy nghề tổng hợp với các chính sách hỗ trợ. 

 - Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ y tế cơ sở cho các 

xã nghèo miền núi, đồng bào dân tộc. 

 3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động ƢĐXH 

 a. Phối hợp với tổ chức đoàn thể tuyên truyền pháp luật về ƯĐXH 

 - Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc  

thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. 

 - Chỉ đạo các ngành, Uỷ ban nhân dân xã, phường, phối hợp với 

các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xây dựng phong 

trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng. 

 - Giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời đơn thư về chế độ chính 

 sách ưu đãi người có công trên địa bàn quản lý, tạo niềm tin cho 

 người dân đối với cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này. 

 b. Đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ trong hoạt động ƢĐXH 

 - Xây dựng hệ thống công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, tiến kịp 

trình độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

 - Xác định rõ những vị trí việc làm cụ thể, hạn mức biên chế của  
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từng cơ quan, đơn vị; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức sao cho 

phù hợp với thực tế yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 

 - Tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra trong việc quản lí  

đối tượng thụ hưởng các chính sách ưu đãi xã hội. 

3.3. KIẾN NGHỊ 

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

 b. Đào tạo thƣờng xuyên cán bộ trong lĩnh vực ASXH 

 c. Hoàn thiện cơ chế tài chính cho ASXH 

 

KẾT LUẬN 

YT, công 

 Q

:

Những kết quả nghiên cứu 

trong luận văn này hy vọng sẽ góp phần hoàn thiện công tác an sinh xã 

hội trên địa bàn huyện Hòa Vang trong thời gian đến. 


