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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

“Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà 

nước. Trong những năm qua, công tác BHXH đã đạt được những thành tựu 

quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng 

xã hội, đảm bảo an ninh và chính trị trên địa bàn.  

Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, là huyện miền núi biên giới, nằm trên 

Cao Nguyên Bazan. Quá trình quản lý và sử dụng quỹ BHXH tại BHXH 

huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai trong những năm qua đã thu được nhiều thành 

tựu quan trọng, ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội, số người tham gia 

ngày càng đông, làm cho nguồn thu BHXH năm sau luôn tăng cao hơn 

năm trước. Tuy nhiên, việc chi BHXH tại BHXH huyện Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, tiềm ẩn những vấn đề bất cập như quản 

lý chi BHXH chưa đáp ứng yêu cầu. Lập dự toán chi BHXH hàng năm còn 

chậm, chưa đúng quy định. Triển khai kế hoạch chi BHXH chưa kịp thời, 

dễ bị lạm dụng quỹ BHXH và còn số ít đối tượng thụ hưởng chưa hài lòng. 

Do vậy, công tác báo cáo quyết toán thường bị chậm trễ là khó tránh khỏi. 

Công tác kiểm tra, giám sát đôi khi còn buông lỏng. Khi phát hiện chi 

BHXH sai, công tác xử lý vi phạm chưa nghiêm, chủ yếu ra quyết định thu 

hồi tiền chi sai là chính, thiếu tính răn đe, gây lãng phí, tạo cơ sở cho việc 

lạm dụng, thất thoát quỹ BHXH và NSNN...” 

Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài: “Quản lý chi Bảo hiểm xã hội 

tại Bảo hiểm xã hội huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai” đề thực hiện luận văn 

thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế, chương trình định hướng thực hành. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Mục tiêu chung:  

“Trên cơ sở những vấn đề lý luận về quản lý chi BHXH, luận văn sẽ 
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đánh giá thực trạng quản lý chi BHXH tại BHXH huyện Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi BHXH tại 

BHXH huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về quản lý 

chi BHXH.  

+ Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi BHXH tại BHXH huyện 

Ia Grai, từ đó chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 

+ Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp sát với tình hình thực tế, nhằm 

hoàn thiện quản lý chi BHXH tại BHXH huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:  

- Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên 

quan đến quản lý chi BHXH. 

 - Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề quản lý chi 

BHXH tại BHXH  huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 

+ Về không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu các nội dung trên 

tại BHXH huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.  

 + Về thời gian: Đề tài được tiến hành thu thập dữ liệu nghiên cứu từ 

năm 2015-2019. Các giải pháp đề xuất áp dụng trong thời gian 2020-2025. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp thu thập số liệu  

4.2. Phương pháp phân tích và xử lý thông tin  

5. Bố cục luận văn  

Ngoài các phần: Mục lục, mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục tài 

liệu tham khảo và phụ lục các bảng biểu số liệu, đề tài được bố cục gồm 03 

chương, cụ thể như sau: 
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- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý chi BHXH. 

- Chương 2: Thực trạng quản lý chi BHXH tại BHXH huyện Ia Grai, 

tỉnh Gia Lai. 

- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi BHXH tại BHXH huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Đã có rất nhiều nghiên cứu về BHXH, cũng như quản lý chi BHXH. 

Cụ thể như sau: 

   - Nghiên cứu của Điều Bá Được (2012), Thực trạng và giải pháp phòng 

chống lạm dụng quỹ BHXH, [6].  

   - Nghiên cứu của Trần Thị Thúy Nga (2014), Các giải pháp nhằm đảm 

bảo khả năng cân đối quỹ hưu trí và tử tuất trong dài hạn, [7].  

   - Nghiên cứu của Đỗ Văn Sinh (2005), Hoàn thiện quản lý quỹ BHXH ở 

Việt Nam, luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia, Hồ Chí 

Minh, [8]. 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN V Ề QUẢN LÝ CHI BHXH 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHI BHXH 

1.1.1. Một số khái niệm 

a.Bảo hiểm xã hội 

 Luật BHXH ở Việt Nam khẳng định: "BHXH là sự đảm bảo 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", [6, tr 

291]. 

        b. Chi bảo hiểm xã hội 

- Chi BHXH là một trong những nhiệm vụ trung tâm và đóng vai trò 

rất quan trọng trong hoạt động của ngành. Chi BHXH gồm chi BHXH bắt 

buộc và chi BHXH tự nguyện. 

+ Chi BHXH bắt buộc (thực chất là chi trả các chế độ BHXH) được 

hiểu là việc cơ quan Nhà nước (cụ thể là cơ quan BHXH) sử dụng số tiền 

thuộc nguồn NSNN và nguồn quỹ BHXH để chi trả các chế độ BHXH cho 

đối tượng thụ hưởng theo luật định. 

c. Quản lý chi BHXH 

Theo quyết định 828/QĐ-BHXH, ngày 27/5/2016 của BHXH Việt 

Nam: “Quản lý chi BHXH là các hoạt động có tổ chức, theo quy định của 

pháp luật để thực hiện công tác chi trả các chế độ. Các hoạt động đó được 

thực hiện bằng hệ thống pháp luật của Nhà nước và bằng các biện pháp 

hành chính, tổ chức, kinh tế của các cơ quan chức năng nhằm đạt được 

mục tiêu chi đúng đối tượng, chi đủ số lượng và đám bảo đến tận tay đối 

tượng thụ hưởng đúng thời gian quy định”, [22]. 
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1.1.2. Vai trò của quản lý chi BHXH 

1.1.3. Nguyên tắc quản lý chi BHXH 

- Nguyên tắc có đóng - có hưởng 

- Nguyên tắc chi đúng, chi đủ và chi kịp thời 

- Nguyên tắc tập trung, thống nhất, công bằng, công khai 

- Nguyên tắc đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

1.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ CHI BHXH 

1.2.1. Lập dự toán chi các chế độ BHXH 

Hàng năm, căn cứ vào số đối tượng đang hưởng các chế độ có mặt 

đến cuối năm trước và chế độ được hưởng của từng loại đối tượng, BHXH 

Việt Nam phải lập dự toán chi cho các đối tượng để trình Hội đồng Quản 

lý thông qua và gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính kiểm tra và tổng hợp vào 

tổng dự toán NSNN để trình Quốc hội. Căn cứ vào dự toán được Quốc hội 

phê chuẩn, hàng quý, Bộ Tài chính cấp kinh phí chi (phần do NSNN đảm 

bảo) cho BHXH Việt Nam để có nguồn kinh phí chi cho các đối tượng 

hưởng các chế độ. Sau đó, cấp kinh phí chi (cả 2 nguồn) cho các tỉnh, 

thành phố trực thuộc để chi đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng hưởng.  

- Lập dự toán chi:  

+ Tại BHXH cấp huyện: Hàng năm, BHXH cấp huyện lập dự toán 

chi cho đối tượng hưởng trên địa bàn huyện. Trong năm thực hiện, nếu có 

phát sinh chi vượt kế hoạch được duyệt phải báo cáo, giải trình để BHXH 

cấp tỉnh xem xét, cấp bổ sung kinh phí, đảm bảo chi trả kịp thời cho đối 

tượng hưởng. 

Tiêu chí đánh giá 

- Tổng dự toán chi BHXH bắt buộc. 

- Tổng dự toán chi BHXH tự nguyện. 

- Tỷ lệ so sánh dự toán và quyết toán.” 
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1.2.2. Tổ chức thực hiện chi BHXH 

a. Tổ chức bộ máy quản lý BHXH cấp huyện  

Cơ quan BHXH ở địa phương (cấp huyện) tổ chức thực hiện chi trả có 

một Giám đốc và các Phó giám đốc. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thì 

có Giám đốc phụ trách chung toàn đơn vị, công tác tổ chức cán bộ, Tài 

chính - Kế hoạch, điều hành công tác kế toán và kiểm soán nội bộ; Phó 

giám đốc phụ trách nguồn thu BHXH, BHYT và BHTN; còn một Phó 

giám đốc phụ trách mảng chế độ, chính sách BHXH, giám định BHYT. 

Theo đó, sẽ hình thành các bộ phận chức năng như: bộ phận kế hoạch tài 

chính, bộ phận chế độ chính sách BHXH, bộ phận thu, bộ phận giám định 

BHYT. 

b. Tổ chức chi trả 

Tổ chức quản lý chi BHXH gồm những nội dung: quản lý đối tượng 

hưởng các chế độ BHXH và quản lý việc chi các chế độ BHXH cho người 

hưởng. 

Tiêu chí đánh giá 

 + Tỷ lệ đánh giá chi đúng quy định và mức chi đúng quy định 

 + Tỷ lệ đánh giá tính công khai và kịp thời việc chi trả BHXH 

 + Phương thức chi trả hợp lý 

 + Tổng chi BHXH bắt buộc 

 + Tổng chi BHXH tự nguyện 

 + Tỷ lệ so sánh thực tế với dự toán và quyết toán. 

  1.2.3. Công tác quyết toán chi BHXH 

   BHXH gồm các nội dung: 

- Quyết toán chi BHXH 

+ Chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng: Quyết toán theo 

số thực chi trả trong quý, thực hiện trước ngày 25 của tháng đầu quý sau.  
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+ Các chế độ BHXH ngắn hạn: Trợ cấp thôi việc một lần; chế độ ốm 

đau, thai sản, DSPHSK quyết toán theo số thực chi trả trong quý, thực hiện 

trước ngày 25 của tháng đầu quý sau.   

* Các tiêu chí đánh giá:  

+ Kết quả chi lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (số lượt người 

được hưởng và số tiền chi).  

+ Kết quả chi chế độ trợ cấp BHXH ngắn hạn: ốm đau, thai sản, nghỉ 

DSPHSK (số lượt người được hưởng và số tiền chi).  

+ Kết quả chi chế độ trợ cấp BHXH một lần (số người được hưởng và 

số tiền chi).  

+ Tốc độ tăng đối tượng hưởng các chế độ BHXH.  

+ Tốc độ tăng số tiền chi BHXH.” 

 1.2.4. Kiểm tra, giám sát công tác chi BHXH 

“Nội dung kiểm tra, kiểm soát thực hiện chi BHXH gồm có:  

- Kiểm tra việc giải quyết, thanh toán, chi các chế độ BHXH cho 

người thụ hưởng. Quá trình này liên quan trực tiếp đến người được thụ 

hưởng, đến cơ quan BHXH và các cơ quan có liên quan như chủ SDLĐ, 

đại lý chi trả các chế độ BHXH.  

- Kiểm tra việc quản lý đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 

thường xuyên, tình hình biến động tăng, giảm đối tượng.  

- Kiểm tra việc chấp hành công tác quyết toán, chấp hành công tác kế 

toán - thống kê. 

Tiêu chí đánh giá 

 Tính thường xuyên lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra vào đầu 

năm. 

 Tính thường xuyên thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp. 

 Tính đa dạng của các hình thức tranh tra, kiểm tra. 
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 1.2.5. Xử lý vi phạm pháp luật về công tác chi BHXH 

“- Các hành vi vi phạm pháp luật về chi BHXH: 

+ Người lao động và đối tượng thụ hưởng BHXH lập hồ sơ giả, hồ sơ 

khống, đề nghị cơ quan BHXH thanh toán một lần, chi trả thường xuyên 

hàng tháng sai quy định, gây thiệt hại lớn cho NSNN và cho quỹ BHXH. 

+ Đơn vị SDLĐ làm giả hồ sơ, tài liệu đề nghị cơ quan BHXH thanh 

toán tiền BHXH; đơn vị SDLĐ sử dụng hồ sơ của NLĐ vừa thanh toán đầy 

đủ lương cho NLĐ, nhưng đồng thời đề nghị cơ quan BHXH thanh toán 

tiếp cho người lao động. 

+ Công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống ngành 

BHXH lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu tinh thần trách nhiệm, xét duyệt 

chế độ BHXH sai quy định, dẫn đến chi sai, gây thất thoát NSNN và quỹ 

BHXH...  

Tiêu chí đánh giá 

 Tổng số vụ vi phạm bị xử lý 

 Tỷ lệ số vụ vi phạm bị xử lý/tổng số vu vi phạm 

 Tổng số tiền thu hồi sau xử lý 

 Tỷ lệ giữa thu hồi và kiến nghị thu hồi 

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ CHI BHXH 

1.3.1. Điều kiện kinh tế - xã hội 

 a. Đặc điểm tự nhiên  

 b. Đặc điểm kinh tế 

c. Đặc điểm xã hội 

1.3.2. Hệ thống pháp luật quy định về BHXH 
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CHƢƠNG 2  

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI BHXH TẠI BHXH HUYỆN IA 

GRAI, TỈNH GIA LAI 

2.1. CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA HUYỆN ẢNH HƢỞNG TỚI 

QUẢN LÝ CHI BHXH TẠI BHXH HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA 

LAI 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

“Huyện Ia Grai - Gia Lai là huyện miền núi biên giới, nằm trên cao 

nguyên Bazan, cách thành phố Pleiku về phía Tây theo tỉnh lộ 664 khoảng 

20 km.  

b. Địa hình 

Địa hình huyện Ia Grai chủ yếu là đồi núi, chiếm khoảng 2/3 diện tích 

toàn huyện, bao gồm những đồi núi liền dải có độ dốc 145 trở lên. Địa hình 

núi cao liền dải phân bố chủ yếu ở phía Bắc - Tây bắc chạy sang phía Nam, 

đa dạng với gò đồi, núi, cao nguyên và vùng trũng, xen kẽ nhiều sông, suối 

khá phức tạp. 

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

Huyện Ia Grai là vùng đất giàu tiềm năng và đang phát triển, vì vậy ở 

đây có cộng đồng dân cư đa sắc tộc.  

2.1.3. Đặc điểm kinh tế  

“Cơ cấu kinh tế của huyện năm 2019 như sau: - Nông, lâm, thủy sản: 

47,24% - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 26,90% - Thương 

nghiệp, dịch vụ, các ngành khác: 25,86%.  

Trong những năm gần đây, đời sống kinh tế của người dân tại huyện Ia 

Grai đã được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân một lao động đang làm 
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việc tại huyện Ia Grai tăng qua các năm, ước tính năm 2019, thu nhập bình 

quân một lao động là 45,6 triệu đồng/năm. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BHXH TẠI 

BHXH HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI 

 2.2.1. Thực trạng lập dự toán chi BHXH 

 a. Xác định đối tượng chi BHXH 

“Có thể nhận thấy rõ, khả năng phân tích, dự báo của BHXH huyện Ia 

Grai hiện nay chưa đảm bảo, chưa lường hết các biến động xảy ra về kinh 

tế - xã hội, các tác động của cơ chế, chính sách… Do đó, vẫn còn tình 

trạng một số trường hợp lập dự toán chi BHXH không sát, thực tế chi thừa 

dự toán quá nhiều, ảnh hưởng đến công tác giao dự toán chi BHXH và 

chưa phản ánh được tình hình thực tế tại địa phương. Công tác lên kế 

hoạch triển khai chi BHXH đôi khi chậm so với thời gian định kỳ hàng 

tháng. Trong khi lập kế hoạch chi BHXH còn để xảy ra các sai sót về đối 

tượng, về tiền chi BHXH hàng tháng. 

 Việc xác định đối tượng thụ hưởng là cần thiết để có căn cứ lập dự 

toán chi BHXH được chính xác, và đầy đủ. Đối tượng thụ hưởng gồm đối 

tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần 

và trợ cấp ngắn hạn. 

b. Xác định mức chi BHXH  

Xác định mức chi bình quân theo từng loại chế độ là căn cứ để BHXH 

huyện Ia Grai lập dự toán chi các chế độ BHXH sát với thực tế, mức chi 

bình quân các chế độ BHXH qua các năm.  

Việc xác định mức chi BHXH bình quân không sát với thực tế thực 

hiện chi BHXH trên địa bàn đã ảnh hưởng đến việc tổng hợp, lập dự toán 

chi BHXH hàng năm của đơn vị, dẫn đến không đảm bảo đủ nguồn kinh 

phí kịp thời để thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho đối tượng thụ 
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hưởng. Ngược lại, dự toán chi BHXH lập thừa, làm ảnh hưởng đến các đơn 

vị BHXH khác cùng cấp trong địa bàn của tỉnh. 

c. Nội dung dự toán chi BHXH 

Bộ phận Kế toán BHXH huyện Ia Grai đã thực hiện xây dựng dự toán 

theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam và của BHXH tỉnh lập dự toán chi 

BHXH cho đối tượng hưởng trên toàn bộ địa bàn huyện, trình Giám đốc 

BHXH huyện duyệt, gửi BHXH tỉnh tổng hợp trình BHXH Việt Nam.  

Sau khi được BHXH Việt Nam phê duyệt, BHXH tỉnh sẽ phân bổ 

kinh phí về cho BHXH cấp huyện. Hiện nay, khâu lập kế hoạch, dự toán 

chi tại BHXH huyện Ia Grai vẫn còn nhiều bất cập, việc lập kế hoạch, dự 

toán chi vẫn chưa có quy trình hoàn thiện từ khâu xây dựng đến kiểm soát 

việc chấp hành dự toán, phần lớn dựa vào ý chí chủ quan, việc lập dự toán 

chi BHXH chịu sự biến động của các nội dung chi BHXH khó lường trước 

được. Bên cạnh đó, dự toán BHXH tỉnh giao thường rất chậm ảnh hưởng 

đến việc phân bổ, thực hiện dự toán của BHXH cấp huyện. Dự toán chi 

BHXH năm sau được lập phải căn cứ và được xác định dựa vào số lượng 

đối tượng đang hưởng trợ cấp tính đến cuối năm, đồng thời thuyết minh rõ 

dự kiến về số đối tượng tăng, giảm và nhu cầu chi khác của năm sau.”  

2.2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý chi BHXH 

 a. Tổ chức bộ máy quản lý chi BHXH 

“BHXH huyện Ia Grai là cơ quan trực thuộc BHXH tỉnh Gia Lai, chịu 

sự quản lý trực tiếp của Giám đốc BHXH tỉnh, có tư cách pháp nhân, có 

con dấu, tài khoản và trụ sở riêng đặt tại huyện. BHXH huyện Ia Grai có 

chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách 

BHXH; quản lý thu, chi BHXH trên địa bàn theo quy định. Đồng thời, 

BHXH huyện chịu sự quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn của Ủy 

ban nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.  
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BHXH huyện Ia Grai do Giám đốc quản lý, điều hành theo chế độ thủ 

trưởng. Giúp Giám đốc có các Phó Giám đốc và 09 bộ phận nghiệp vụ, 

chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc. Các bộ phận trực tiếp 

thực hiện nghiệp vụ quản lý chi BHXH tại BHXH huyện Ia Grai gồm: Chế 

độ BHXH, Kế toán và Kiểm tra.  

b. Tổ chức thực hiện quản lý chi BHXH  

- Quản lý đối tượng chi trả BHXH 

“BHXH huyện đã hoàn thiện việc đưa các thông tin cần thiết của người 

hưởng vào quản lý trong hệ thống phần mềm, tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc theo dõi, quản lý sự biến động tăng, giảm của đối tượng. Đồng thời, 

phục vụ tốt cho công tác in ấn danh sách chi trả. Hồ sơ hưởng của đối 

tượng là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện các chế độ chế độ xã hội 

khác, phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo (nếu có), 

làm cơ sở để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách. Quản lý 

chi BHXH tốt thì trước hết cần phải quản lý và lưu trữ hồ sơ hưởng của các 

đối tượng trên địa bàn huyện đầy đủ và kịp thời. Đối tượng hưởng các chế 

độ BHXH được phân loại thành đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên 

hàng tháng, đối tượng hưởng chế độ ngắn hạn và BHXH một lần. 

Tuy nhiên, do đối tượng thụ hưởng các chế độ BHXH ngày càng 

đông, địa bàn huyện rộng, vùng biên giới nên vẫn còn tình trạng Bưu điện 

báo giảm chậm các đối tượng chết, xuất cảnh trái pháp luật, đối tượng 

không còn điều kiện hưởng… vẫn còn xảy ra ở một số xã trên địa bàn. 

Chưa quan tâm phối hợp với chính quyền địa phương trong khâu quản lý 

đối tượng.  

- Quy trình giải quyết các chế độ BHXH 

Quy trình chi các chế độ BHXH tại BHXH huyện Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai được tiến hành hợp lý, đúng theo quy định của BHXH cấp trên và áp 
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dụng linh hoạt cho phù hợp với điều kiện hiện tại của huyện và của các đối 

tượng hưởng chế độ BHXH trên địa bàn huyện.  

* Quy trình chi trả lưu hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng: Theo 

“Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH 

Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, 

chi trả các chế độ BHXH, BHTN  

    * Quy trình chi trả chế độ BHXH ngắn hạn: ốm đau, thai sản, dưỡng 

sức phục hồi sức khỏe.  

    * Quy trình chi trả các chế độ BHXH một lần  

 “Hiện nay, BHXH huyện đang thực hiện 2 hình thức chi trả chính là 

chi trả trực tiếp và chi trả gián tiếp qua tài khoản cá nhân.  

* Tình hình chi trả chế độ hưu trí, tử tuất. 

Trong giai đoạn 2015-2019, tổng số tiền chi trả cho chế độ hưu trí, tử 

tuất chiếm trên 95,8% tổng số tiền phải chi trả (597.260/623.180). Số tiền 

chi trả cho chế độ hưu trí, tử tuất có xu hướng tăng mạnh qua các năm.  

2.2.3. Thực trạng công tác quyết toán chi BHXH   

a. Báo cáo quyết toán chi các chế độ BHXH 

 Hàng tháng, BHXH huyện Ia Grai thực hiện tiếp nhận và tổng hợp 

kết quả chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua dịch vụ Bưu điện huyện 

chi trả. Hàng quý, lập báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán 

kinh phí chi BHXH (Mẫu B08a-HB), gửi BHXH tỉnh Gia Lai đề nghị thực 

hiện thẩm định quyết toán chi bắt đầu từ ngày 10 của tháng đầu quý sau. 

Tuy nhiên, công tác quyết toán kinh phí chi trả lương hưu và trợ cấp 

BHXH thực hiện chưa được chặt chẽ, còn mang tính hình thức. Do mức 

lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng còn thấp, tâm lý đa số đối tượng 

còn phải làm thêm kiếm sống, nên thường đi làm việc hoặc sinh sống xa 

nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, rất khó khăn cho đối tượng trong việc 
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nhận trợ cấp. Đồng thời, cơ quan BHXH cũng khó khăn trong việc theo 

dõi, quản lý, chi BHXH cho các đối tượng được đảm bảo. 

BHXH huyện đã căn cứ vào số liệu đã được cấp trên thẩm định trong 

biên bản thẩm định quyết toán hàng quý để thực hiện việc ghi sổ kế toán, 

thực hiện hạch toán chính xác, kịp thời, tránh hiện tượng bỏ quên không 

vào sổ, nhầm lẫn, ghi sai lệch số liệu kế toán, ảnh hưởng đến chất lượng 

báo cáo quyết toán thu, chi BHXH hàng năm.” 

b. Tổng hợp thu hồi chi sai các chế độ BHXH  

Khi có phát sinh thu hồi chi sai, BHXH huyện Ia Grai thực hiện phân 

tích rõ. Số thu hồi năm nay thì được giảm số đã chi tại đơn vị; số thu hồi 

năm trước thì phải chuyển nộp toàn bộ về BHXH tỉnh Gia Lai. Thuyết 

minh cụ thể nội dung, nguyên nhân thu hồi chi sai, do cơ quan BHXH chi 

sai, giải quyết sai hay do cơ quan Bưu điện chi sai, lập Bảng tổng hợp thu 

hồi chi sai, gửi kèm theo báo cáo quyết toán hàng quý của năm.  

2.2.4. Thực trạng kiểm tra, giám sát công tác chi BHXH 

Giám đốc BHXH huyện Ia Grai lập Kế hoạch kiểm tra thường xuyên 

hàng năm và kịp thời báo cáo kế hoạch kiểm tra về BHXH tỉnh Gia Lai. 

Trên cơ sở đó, tham mưu cho Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai ra quyết định 

thành lập đoàn kiểm tra, do Giám đốc BHXH huyện Ia Grai làm trưởng 

đoàn, các bộ phận có liên quan làm thành viên, thực  hiện công tác kiểm 

tra theo 2 hình thức: 

- Kiểm tra thường xuyên định kỳ:  

+ Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH thông qua hệ thống 

Bưu điện. Vào các ngày ngày ĐDCT tổ chức chi trả các chế độ hàng tháng, 

bộ phận kế toán kết hợp với bộ phận chính sách của BHXH huyện Ia Grai 

tổ chức đi kiểm tra, giám sát công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và 

quản lí đối tượng hưởng hàng tháng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
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Ia Grai. Đoàn kiểm tra giám sát xem, đối tượng có đến đến nhận tiền 

không, ĐDCT có chi trả có đầy đủ số tiền cho người nhận không, các giấy 

tờ ủy quyền của người lĩnh hộ có đảm bảo tính hợp pháp không...Trên cơ 

sở đó, đoàn kiểm tra lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của đối tượng 

thụ hưởng BHXH; Đồng thời thông báo cho đối tượng những chủ trương, 

chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Đây là hình thức kiểm tra, giám sát 

công tác chi trả chỉ mang tính hướng dẫn về nghiệp vụ, đồng thời hướng 

dẫn, uốn nắn những sai xót, tồn tại của ĐDCT. Trên cơ sở đó, tham mưu 

kịp thời cho Ban giám đốc để có hướng làm việc với ĐDCT, chỉ đạo 

ĐDCT làm đúng quy trình của BHXH Việt Nam trong việc chi trả và quyết 

toán chi trả các chế độ.  

+ Công tác chi trả các chế độ ngắn hạn như chi chế độ ốm đau, thai 

sản, DSPHSK tại các đơn vị SDLĐ. Thực hiện kiểm tra tại các đơn vị 

SDLĐ trên địa bàn toàn huyện theo kế hoạch đã được xây dựng. Khi phát 

hiện những hành vi vi phạm pháp luật về chính sách BHXH, đoàn kiểm tra 

lập biên bản, báo cáo với Giám đốc BHXH tỉnh để kiến nghị với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Trong 

quá trình kiểm tra, cũng đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền về chế 

độ chính sách. 

- Kiểm tra đột xuất:  

+ BHXH huyện Ia Grai kết hợp với Phòng Thanh tra - Kiểm tra 

BHXH tỉnh Gia Lai, các ban ngành liên quan của huyện đi kiểm tra đột 

xuất các đơn vị SDLĐ. Kiểm tra việc thực hiện thanh toán chi trả chế độ 

cho NLĐ, đối chiếu với bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ nhân sự, thang 

bảng lương, các bảng biểu tăng, giảm đăng ký tham gia BHXH của đơn 

vị… từ đó phát hiện ra những sai sót, những vi phạm pháp luật BHXH của 

đơn vị (nếu có) để hướng dẫn và xử lý kịp thời.   
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+ Khi có đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người lao động hoặc người 

hưởng chế độ về hành vi vi phạm Luật BHXH, giả mạo hồ sơ, khai man 

thời gian công tác,...để hưởng trợ cấp thì đơn vị phối hợp với liên ngành 

với các đơn vị ngoài ngành như Phòng LĐ-TBXH, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Liên đoàn lao động… để kiểm tra đột xuất hoặc khi có văn bản yêu 

cầu. 

 2.2.5. Xử lý vi phạm trong công tác quản lý về chi BHXH 

Công tác kiểm tra, giám sát được BHXH huyện Ia Grai luôn coi 

trọng và đề cao. Ngay từ đầu năm, BHXH huyện Ia Grai đã lập kế hoạch 

kiểm tra tới từng đơn vị có dấu hiệu vi phạm chính sách BHXH, đến các 

điểm chi trả để kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình thực hiện. 

Trên cơ sở đó, hướng dẫn kịp thời và tháo gỡ những khó khăn, uốn nắn và 

khắc phục, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách 

BHXH.” 

  Bảng 2.15. Thực hiện kiểm tra BHXH tại Ia Grai 2015-2019  

STT Nguồn 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

1 Kế hoạch kiểm tra(cuộc) 8 10 8 8 10 

2 Số đã thực hiện (cuộc) 10 12 8 8 10 

3 Tỷ lệ đạt (%) 125 120 100 100 100 

4 Phát hiện có vi phạm (cuộc) 4 5 4 4 5 

5 Đã xử lý thu hồi (triệu đồng) 12,5 35,2 13,2 12,5 46,7 

   (Nguồn: BHXH huyện Ia Grai)  

Qua bảng 2.15 cho thấy BHXH huyện Ia Grai đã tổ chức công tác 

kiểm tra theo đúng kế hoạch đã đề ra. Kết quả công tác kiểm tra trong 5 

năm, từ năm 2015 đến năm 2019, số lượng cuộc phát hiện có vi phạm 
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nhiều nhất là 5 cuộc vào năm 2016 và năm 2019. Thu lại số tiền sai phạm 

trên 120 triệu đồng. Trong đó, nguồn NSNN là trên 30 triệu đồng; nguồn 

quỹ BHXH trên 90 triệu đồng. Điều này chứng tỏ nhiều đơn vị chưa chấp 

hành nghiêm quy định về việc thực hiện chính sách BHXH theo quy định 

pháp luật. Quá trình kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn 

tại trong công tác quản lý và thực hiện. Việc đơn vị SDLĐ và NLĐ tổ chức 

thực hiện kết luận sau kiểm tra cũng được BHXH huyện đặc biệt quan tâm, 

đôn đốc, hướng dẫn khắc phục kịp thời sai phạm sau kiểm tra. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

2.3.1. Những thành công và hạn chế, yếu kém 

a. Kết quả đạt được 

- Thứ nhất, việc lập dự toán chi BHXH hàng năm và gửi BHXH tỉnh 

Gia Lai kịp thời để BHXH tỉnh duyệt cấp kinh phí chi trả các chế độ đầy 

đủ.  

- Thứ hai, công tác tổ chức thực hiện dự toán chi BHXH huyện Ia 

Grai trong 5 năm, từ năm 2015 đến năm 2019 đạt được nhiều thành công, 

cả về số lượng đến chất lượng.  

- Thứ ba, công tác quyết toán chi BHXH tại BHXH huyện Ia Grai 

luôn được BHXH tỉnh Gia Lai đánh giá cao, không có điều chỉnh số liệu 

nhiều.  

- Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về 

BHXH đã được chú trọng hơn. Thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành, 

liên ngành, đến kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, giúp đơn vị SDLĐ, NLĐ kịp 

thời phát hiện ra những sai sót, vi phạm và xử lý kịp thời.  

- Thứ năm, BHXH huyện Ia Grai luôn coi trọng công tác kiểm tra, 

giám sát trong lĩnh vực chi BHXH.  

  b. Hạn chế 
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- Thứ nhất, vẫn còn tình trạng một số tiêu chí trong dự toán chi 

BHXH không sát, dự toán hàng năm thừa quá nhiều, ảnh hưởng đến công 

tác giao dự toán chi BHXH hàng năm.  

- Thứ hai, công tác thực hiện dự toán chi BHXH tại BHXH huyện Ia 

Grai tổ chức các quy trình, thủ tục nghiệp vụ trong công tác chi trả các chế 

độ BHXH chưa đạt hiệu quả, thường dễ bị lạm dụng nguồn chi BHXH, 

mất công bằng trong việc phân phối thụ hưởng chính sách BHXH của 

Đảng và Nhà nước.  

- Thứ ba, công tác quyết toán chi BHXH tại BHXH huyện Ia Grai, 

tiến độ và thời gian báo cáo còn quá chậm, chưa kịp thời.  

- Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi BHXH nói 

chung, công tác chi BHXH cho NLĐ, đối tượng thụ hưởng BHXH nói 

riêng đôi khi còn buông lỏng, làm rất hình thức, làm qua loa để đạt kế 

hoạch cấp trên giao hàng năm.  

- Thứ năm, việc xử lý sai phạm vẫn là tuyên truyền, thuyết phục, thu 

hồi lại số tiền sai phạm để khắc phục hậu quả.  

  2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

“Chất lượng công tác lập dự toán chi BHXH từ cơ sở chưa được quan 

tâm, nhất là việc xác định mức lương hưu và trợ cấp BHXH bình quân 

chưa khoa học và chưa thật chính xác. Công tác dự báo và lập dự toán chi 

BHXH chưa có sự phối kết hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ. Chưa phân rõ 

trách nhiệm và kỹ lưỡng tại các khâu tính toán trong việc lập dự toán chi 

BHXH.  

Đội ngũ viên chức và người lao động tại BHXH huyện Ia Grai là rất 

mỏng so với khối lượng công việc quản lý và hoạt động chi trả cho hàng 

ngàn đối tượng hưởng các chế độ trên địa bàn rất rộng. Một số viên chức 

BHXH đôi khi còn có thái độ làm việc thiếu nhiệt tình, dẫn đến những sai 
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sót không đáng có, chưa đảm bảo sự chính xác trong quản lý chi BHXH. 

Mức thu nhập của các nhân viên ĐDCT còn thấp so với công việc họ 

đang làm. 

Tình hình thực hiện công tác kiểm tra còn nghiêng về hình thức, chưa 

thực sự chuyên sâu, chưa đủ sức để răn đe 

  

CHƢƠNG 3  

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI BHXH 

TẠI BHXH HUYỆN IA GRAI, THỈNH GIA LAI 

 3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

 3.1.1. Chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về BHXH  

“Hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo về ASXH tại Văn kiện Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 

ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách 

BHXH.  

3.1.2. Mục tiêu phát triển của BHXH huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

- Đến năm 2021, có khoảng 16% lực lượng lao động trong độ tuổi 

tham gia BHXH; khoảng 12% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 

BHTN; khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, 

BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài 

lòng của người tham gia BHXH đạt mức khoảng 80%; thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 04; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với 

doanh nghiệp đạt 49 giờ/năm. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Nhân 

dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.  

3.1.3. Phƣơng hƣớng hoàn thiện quản lý chi BHXH tại BHXH 

huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 
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- Tổ chức tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 

cho đối tượng, duy trì ổn định công tác chi trả thường xuyên trước ngày 08 

hàng tháng bằng việc phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn để công 

tác chi trả được an toàn, tận tay đối tượng. Giảm tối thiểu viêc chi trả 

BHXH bằng tiền mặt. 

- Thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin, dữ liệu của người hưởng 

cho cơ quan Bưu điện để công tác quản lý người hưởng được thực hiện.  

 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI BHXH TẠI 

BHXH HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI 

3.2.1. Hoàn thiện lập dự toán chi BHXH  

- Về nội dung lập dự toán đối với các khoản chi: xây dựng trên cơ sở 

quy định hiện hành về chính sách, chế độ, đánh giá kết quả chi năm trước, 

dự kiến số đối tượng hưởng các chế độ phát sinh, các biến động khác (nếu 

có), tính đúng, tính đủ các khoản chi theo quy định hiện hành, sát thực tế.  

- Việc phối hợp giữa cơ quan chuyên trách với chính quyền địa 

phương mới chỉ là công tác phối hợp, còn rất nhiều hạn chế trong các hoạt 

động thông tin, tuyên truyền.  

- Cần phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận có liên quan đến chi trả các 

chế độ: bộ phận Kế toán, bộ phận Chế độ chính sách, bộ phận quản lý thu 

để việc lập dự toán được chính xác hơn.”   

“- Tăng cường công tác kiểm soát chấp hành dự toán sau khi đã được 

lập. 

- Thực hiện phân tích đánh giá giữa thực hiện so với dự toán đã lập. 

3.2.2. Hoàn thiện tổ chức chi BHXH 

a. Nâng cao năng lực của cán bộ, viên chức trong quản lý chi 

BHXH 

- BHXH huyện Ia Grai cần nâng cao năng lực, trách nhiệm, giàu kinh 
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nghiệm, bố trí đúng vị trí công việc, phù hợp sở trường nhằm phát huy 

được sức mạnh của từng người.  

- Cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ viên chức.  

b. Hoàn thiện quy trình quản lý chi BHXH hàng tháng, một lần 

 - Phát triển việc chi lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng qua 

thẻ ATM của hệ thống các ngân hàng  

 - Tăng cường các biện pháp quản lý tiền mặt trong tất cả các khâu từ 

giao nhận tiền tại các ngân hàng, trên đường vận chuyển đến các xã, 

phường, thị trấn và trong quá trình tổ chức chi cho từng người.” 

 c. Hoàn thiện quy trình quản lý chi các chế độ BHXH ngắn hạn 

“- Hướng dẫn các đơn vị SDLĐ đăng ký tài khoản giao dịch để cơ 

quan BHXH sẽ chuyển trả thanh toán chi các chế độ ngắn hạn.   

- BHXH huyện Ia Grai chi trả bằng hình thức chuyển khoản, không 

được hoặc hạn chế đến mức thấp nhất việc chi bằng tiền mặt cho đại diện 

của đơn vị SDLĐ lĩnh hộ NLĐ sau đó về tổ chức chi trả ở đơn vị.   

- Thực hiện chi trả trực tiếp cho NLĐ ở đơn vị SDLĐ qua tài khoản 

thanh toán cá nhân ATM. 

d. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình và thủ 

tục trong công tác chi BHXH 

- Ứng dụng CNTT trong việc quản lý danh sách chi trả BHXH 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chủ động thông 

báo, hướng dẫn đơn vị SDLĐ thực hiện giao dịch điện tử ngay tại thời 

điểm đơn vị SDLĐ thực hiện đăng ký tham gia BHXH. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ để hỗ trợ kịp 

thời.  
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3.2.3. Hoàn thiện quyết toán chi BHXH 

- Tập trung đào tạo, đào tạo lại và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán 

bộ kế toán sử dụng thành thạo các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt 

Nam.  

- Quá trình quyết toán chi cần được thực hiện chính xác, bộ phận kế 

toán thường xuyên kết hợp với các bộ phận có liên quan trong việc thanh 

toán, kiểm soát hồ sơ quyết toán. Thực hiện việc kiểm tra chéo giữa các bộ 

phận để sớm phát hiện sai sót, giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý 

chi BHXH. 

3.2.4. Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát chi BHXH 

- Xây dựng kế hoạch và chương trình phối hợp với cơ quan Thanh tra, 

các cơ quan liên quan…để thường xuyên hoặc đột xuất tổ chức các đợt 

kiểm tra chuyên ngành, liên ngành. Cần phải tăng cường kiểm tra trên diện 

rộng, kiểm tra tối thiểu khoảng 20% số đơn vị/năm. 

- Tăng cường kiểm tra các đại lý Bưu điện, các đơn vị SDLĐ có phát 

sinh việc trực tiếp chi các chế độ ngắn hạn tại đơn vị cho NLĐ.  

 - Phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong quá trình 

nhận diện đối tượng chi BHXH, tránh tình trạng giả mạo hồ sơ, trục lợi 

nguồn NSNN và quỹ BHXH. 

- Đối chiếu hồ sơ đối tượng đang quản lý với danh sách chi trả và hồ 

sơ quản lý đối tượng phải khớp nhau về họ, tên, mức tiền được hưởng, 

nhưng không chậm trễ thời gian giải quyết quy định. Từ chối hồ sơ đề nghị 

chi trả không đúng và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đối 

với các chủ SDLĐ cố tình khai báo không đầy đủ về số lao động và quỹ 

lương của đơn vị để tranh thủ lạm dụng quỹ BHXH. 

- Những trường hợp báo giảm đối tượng từ đại lý Bưu điện do đối 

tượng chết, BHXH phải kiểm tra qua gia đình đối tượng, xem xét việc báo 
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giảm của đại lý Bưu điện có kịp thời hay không để tránh tình trạng chiếm 

dụng quỹ BHXH và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh 

- Cần khen thưởng kịp thời những đơn vị SDLĐ làm tốt công tác đăng 

ký tham gia và thu nộp BHXH hàng năm đầy đủ, đúng thời hạn và giải 

quyết các chế độ cho NLĐ kịp thời và đúng chế độ.” 

3.2.5. Tăng cƣờng xử lý vi phạm về công tác quản lý chi BHXH 

“Thực hiện các chế tài xử phạt, phát triển tới mức cao nhất các hình 

thức phạt và khởi kiện ra tòa án xử lý nếu các phương pháp mềm mỏng, 

thuyết phục không làm thay đổi hành vi của đơn vị SDLĐ, NLĐ và đối 

tượng thu hưởng.  

Cơ quan BHXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan như 

ngành Thuế, ngành Tài chính-Kế hoạch, ngành Lao động thương binh và 

xã hội, Liên đoàn lao động, ngành Công an… 

3.2.6. Các giải pháp khác 

  + Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách BHXH 

  + Nhóm giải pháp về công nghệ thông tin 

 + Nhóm giải pháp về con người 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  

3.3.1. Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

"Cần quy định bổ sung chức năng thanh tra về thực hiện chính sách, 

chế độ BHXH, trang bị máy móc CNTT tốt cho BHXH cấp huyện.  

3.3.2. Kiến nghị với BHXH tỉnh Gia Lai 

Bồi dưỡng thường xuyên nghiệp vụ chuyên môn của ngành.  
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KẾT LUẬN 

“BHXH là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính 

trong chính sách ASXH của nước ta, góp phần quan trọng ổn định cuộc 

sống về vật chất và tinh thần cho NLĐ, đảm bảo an toàn xã hội, thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế của đất nước. 

Hoạt động ngành BHXH có rất nhiều nội dung, trong đó công tác 

quản lý chi BHXH là một trong các nội dung hết sức quan trọng. BHXH 

huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã thực hiện được mục tiêu là chi trả kịp thời, 

chi đúng, chi đủ và đến tận tay đối tượng, đảm bảo chi an toàn, tiết kiệm 

và hiệu quả. Nhằm mục đích ổn định đời sống cho NLĐ, quản lý chặt quỹ 

BHXH, đảm bảo thu - chi cân đối, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các 

trường hợp gian lận, trục lợi quỹ BHXH. Với những kết quả đạt được, 

BHXH huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước 

như: công tác lập dự toán chi BHXH hàng năm sao cho khi triển khai thực 

hiện đảm bảo hiệu quả nhất? Làm thế nào khi thực hiện chi trả xong, công 

tác quyết toán chi phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác? việc tổ 

chức công tác kiểm tra, giám sát chi BHXH như thế nào? Khi phát hiện sai 

phạm về chi BHXH xử lý làm sao?.. Do vậy, từ việc đánh giá sát đúng 

thực trạng công tác quản lý chi BHXH tại BHXH huyện Ia Grai từ năm 

2015 đến năm 2019, tôi đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp, nhằm hoàn 

thiện hơn công tác quản lý chi BHXH giai đoạn 2020-2025.  

Đề tài này hoàn thành là nhờ sự cố gắng nổ lực của bản thân tác giả. 

Tuy nhiên, do sự hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn nên khó 

tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của 

quý thầy cô và các bạn để đề tài này ngày một hoàn thiện hơn.”  


