
                   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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                        Số:        /KH-BHXH            Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-BHXH ngày 28/01/2022 của Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) Việt Nam và Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng 
lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2022. Năm 
2021, BHXH tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh đánh giá xếp hạng 2 về năng lực 
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành. Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ 
thể, trung tâm phục vụ; "Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước 
đo đánh giá chất lượng phục vụ"; nhằm duy trì, phấn đấu nâng hạng, cải thiện điểm 
của chỉ số thành phần trong bộ chỉ số đánh giá DDCI năm 2021 khối sở, ban, 
ngành, BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022 như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, 

góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thích ứng với xu thế phát 
triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Tiếp tục phát huy nhiệm vụ, nội 
dung công việc đã thực hiện tốt, có điểm chỉ số thành phần cao; duy trì và nâng 
hạng, cải thiện điểm các chỉ số thành phần khác trong bộ chỉ số đánh giá DDCI 
năm 2022 khối sở, ban, ngành; đẩy mạnh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác 
động tiêu cực của đại dịch COVID-19, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 
phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh.

2. Mục tiêu cụ thể
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính 
(TTHC); thực hiện các giải pháp theo hướng giảm số lượng TTHC, giảm thời gian 
và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cung cấp 100% dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Ngành BHXH Việt Nam 
và trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH 
tỉnh với các tổ chức, đơn vị liên quan.
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- 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tiếp nhận trong năm được số 
hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC theo Nghị định số 
107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

- Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo lộ trình liên quan đến việc chuyển 
đổi số trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

- Đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến hết năm 2025 đạt 60% số người 
nhận các chế độ BHXH, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

- Cải thiện điểm số của 03/8 chỉ số thành phần trong bộ tiêu chí đánh giá, xếp 
hạng năng lực cạnh tranh khối sở, ban, ngành năm 2022 như sau:

TT Chỉ tiêu thành phần Điểm năm 
2021

Điểm phấn đấu 
năm 2022

1 Chi phí không chính thức 7.21 8.3
2 Cạnh tranh không bình đẳng 5.72 7.54
3 dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 5.99 7.24
 II. YÊU CẦU

- Quán triệt và thực hiện Kế hoạch số 307/KH-BHXH ngày 28/01/2022 của 
BHXH Việt Nam và Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn đối với toàn thể công chức, viên chức (CCVC), LĐHĐ BHXH tỉnh. Xác 
định cụ thể nội dung công việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tăng cường trách 
nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh trong việc triển khai thực hiện theo 
đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh. Xác định nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) là nhiệm vụ gắn với 
thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước của ngành BHXH năm 2022.

- Thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, 
rõ quy trình tổ chức thực hiện; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người 
đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng 
xử của CCVC, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp và người 
dân.

- Đảm bảo sự phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành để hoàn thành 
nhiệm vụ theo đúng yêu cầu về thời gian, chất lượng, hiệu quả, góp phần cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện và nâng 
cao chỉ số xếp hạng DDCI.

III. NHIỆM VỤ
1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải cách TTHC, thực hiện các 

giải pháp tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 
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các TTHC theo thẩm quyền; tập trung rà soát các TTHC liên quan đến hoạt động 
kinh doanh của người dân và doanh nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020.

2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT; triển khai việc chuyển đổi số của ngành 
BHXH; triển khai hệ thống phần mềm nghiệp vụ BHXH, cơ sở dữ liệu tập trung; 
thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các tổ chức, đơn vị liên quan theo chỉ đạo của 
BHXH Việt Nam.

3. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ kết 
quả giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của 
Chính phủ khi có chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

4. Tiếp tục duy trì và mở rộng triển khai thanh toán điện tử song phương với 
các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, vận động, 
khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt.

5. Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Ngành đẩy mạnh 
tuyên truyền những biện pháp, giải pháp chủ yếu của ngành BHXH để tiếp tục thực 
hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); 
cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) theo mục tiêu đề ra.

6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan triển khai thực hiện 
chính sách hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo BHXH cấp huyện hướng dẫn người sử dụng lao 
động và người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên 
quan tới nhiệm vụ của ngành; giải quyết các nội dung đề nghị của người sử dụng 
lao động và người lao động liên quan tới hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ 
theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Tiếp tục duy trì và nâng hạng, cải thiện điểm số các chỉ số thành phần 
trong bộ chỉ số đánh giá DDCI năm 2022 khối sở, ban, ngành.

8. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu 
trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; 
chuyển từ tác phong hành chính sang phục vụ.

(Nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này)
IV. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện theo quy định và được đảm bảo từ 

nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN hàng năm được BHXH Việt 
Nam giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch và 

tổng hợp báo cáo theo quy định.
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2. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các 
huyện căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ được phân công tại 
Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; báo 
cáo kết quả về BHXH tỉnh (qua Văn phòng) theo định kỳ 6 tháng gửi trước ngày 
02/6/2022; báo cáo năm gửi trước ngày 02/12/2022 (mẫu báo cáo theo Phụ lục II 
gửi kèm Kế hoạch này).

BHXH tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám 
đốc BHXH các huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch; nếu có khó khăn, 
vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH tỉnh (qua Văn phòng) để xem xét, giải 
quyết./.

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Giám đốc BHXH tỉnh (để b/c); 
- Các PGĐ BHXH tỉnh (p/h chỉ đạo);
- Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh;
- BHXH các huyện;
- Lưu: VT, VP.

                              KT. GIÁM ĐỐC 
                             PHÓ GIÁM ĐỐC

                            Hoàng Hữu Quang



PHỤ LỤC I
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-BHXH ngày       /3/2022 của BHXH tỉnh Lạng Sơn)

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ
trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian
thực hiện Sản phẩm

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải cách TTHC, thực hiện các giải pháp tái cấu 
trúc quy trình nghiệp vụ; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC theo thẩm quyền; 
tập trung rà soát các TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp 
theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020

1.1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị 
quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và 
cải thiện chỉ số DDCI năm 2021 của 
các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh.

Văn phòng

Các phòng 
nghiệp vụ; 
BHXH các 

huyện

Quý 
I/2022

Kế hoạch 
thực hiện 

của BHXH
tỉnh

1.2

Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt 
động tiếp nhận và trả kết quả TTHC 
tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công (HCC) của tỉnh; bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả tại tỉnh, huyện; 
đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
bưu chính công ích và các hình thức 
khác; đẩy mạnh thực hiện liên thông 
giải quyết TTHC với các ngành liên 
quan (doanh nghiệp đăng ký tham 
gia BHXH lần đầu và Khai quá trình 
sử dụng lao động; đăng ký khai sinh, 
thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em 
dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa 
đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử 
tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng 
mai táng phí ...).

Văn phòng

Phòng 
CNTT;

Các phòng 
liên quan;
BHXH các

huyện

Thường
xuyên

1.3

- Rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Ngành, kiến nghị 
BHXH Việt Nam để sửa đổi, bổ sung 
hoặc cắt giảm TTHC đảm bảo đơn 
giản hồ sơ, quy trình nghiệp vụ và 
mẫu biểu trong tất cả các lĩnh vực. 
Trong đó, tập trung rà soát các TTHC 
liên quan đến hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp theo Nghị quyết số 
68/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ.
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp 
cải cách TTHC nhằm giảm số lượng 
TTHC, giảm thời gian và chi phí cho 
người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng

Các phòng 
nghiệp vụ; 
BHXH các 

huyện

Năm 2022
Báo cáo kết 
quả rà  soát
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2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT; triển khai việc chuyển đổi số của ngành BHXH; triển khai hệ 
thống phần mềm nghiệp vụ BHXH, cơ sở dữ liệu về bảo hiểm nhằm thực hiện có hiệu quả các 
hoạt động của ngành BHXH; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các tổ chức, đơn vị liên quan 
theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam

2.1
Hoàn thiện cơ sở hạ tầng; nâng cấp 
trang thiết bị phục vụ cho việc ứng 
dụng CNTT

Phòng 
CNTT

Các phòng 
liên quan; 
BHXH các 

huyện

Thường
xuyên

2.2 Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
chuyển đổi số theo chỉ đạo của BHXH 
Việt Nam và UBND tỉnh

Phòng 
CNTT

Các phòng 
liên quan; 
BHXH các 

huyện

Thường
xuyên

2.3

Tiếp tục thực hiện các hệ thống phần 
mềm nghiệp vụ BHXH; kết nối, chia 
sẻ dữ liệu giữa các phần mềm liên 
quan theo chỉ đạo của BHXH Việt 
Nam

Phòng 
CNTT

Các phòng 
liên quan; 
BHXH các 

huyện

Thường
xuyên

2.4

Tiếp tục phổ biến, triển khai 100% 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của 
BHXH Việt Nam trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia, ứng dụng VsssID

Phòng 
CNTT

Các phòng 
liên quan; 
BHXH các 

huyện

Quý 
I/2022

2.5
Triển khai các nội dung xây dựng cơ 
sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo 
chỉ đạo của BHXH Việt Nam

Phòng 
CNTT

Các phòng 
liên quan; 
BHXH các 

huyện

Thực hiện theo 
Quyết định số 

455/QĐ- 
BHXH

ngày 21/5/2021

2.6

Kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa 
BHXH tỉnh và các tổ chức, đơn vị liên 
quan theo quy định của pháp luật và 
chỉ đạo của BHXH Việt Nam

Phòng 
CNTT

Các phòng 
liên quan; 
BHXH các 

huyện

Thường
xuyên

3. Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết TTHC theo chỉ đạo của BHXH
Việt Nam thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ

Triển khai thực hiện tiếp nhận, số hóa 
hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 
theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam Văn phòng

Các phòng 
nghiệp vụ; 
BHXH các 

huyện

Sau khi có 
hướng dẫn        của 

BHXH
Việt Nam

4. Tiếp tục duy trì và mở rộng triển khai thanh toán điện tử song phương với các ngân hàng 
thương mại trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ 
cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

4.1

Tiếp tục duy trì và mở rộng triển khai 
thanh toán điện tử song phương với 
các ngân hàng thương mại trên địa bàn 
tỉnh đảm bảo các mục tiêu theo chỉ đạo 
của BHXH Việt Nam

Phòng 
KHTC

Các phòng 
liên quan; 
BHXH các 

huyện

Năm 2022
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4.2

Tiếp tục tổ chức vận động, khuyến 
khích người nhận lương hưu, trợ cấp 
BHXH qua các phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt theo mục tiêu đề 
ra

Phòng Chế 
độ BHXH

Các phòng 
liên quan; 
BHXH các 

huyện

Thường
xuyên

5. Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Ngành đẩy mạnh tuyên truyền những 
biện pháp, giải pháp chủ yếu của ngành BHXH để tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo mục tiêu đề ra

5.1

Đẩy mạnh công tác truyền thông về 
việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 
02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ, Kế hoạch số 307/KH- BHXH 
ngày 28/01/2022 của BHXH Việt Nam 
và Kế hoạch số 26/KH- UBND ngày 
10/02/2022 của UBND tỉnh

Phòng 
Truyền 

thông và 
PTĐT

Các phòng 
nghiệp vụ 

có liên 
quan; 

BHXH các 
huyện;

Các cơ quan 
truyền thông

Thường
xuyên

5.2

Truyền thông về việc triển khai các 
dịch vụ công trực tuyến của Ngành 
BHXH, trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia và Ứng dụng BHXH số VssID 
nhằm nâng cao mức tỷ lệ tham gia giao 
dịch trực tuyến của cá nhân, tổ chức

Phòng 
Truyền 

thông và 
PTĐT

Các phòng 
liên quan; 
BHXH các 

huyện;
Các cơ quan 
truyền thông 

trong và 
ngoài Ngành

Thường
xuyên

Tin, bài, 
phóng sự 
trên Báo 

Lạng Sơn, 
Đài   PT-

TH 
tỉnh;Cổng 
thông tin 
điện tử 

BHXHVN 
Cổng 
TTĐT 

tỉnh Lạng 
Sơn; …

6. Tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác
động tiêu cực của dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao

6.1

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành 
liên quan tiếp nhận và giải quyết tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 
đối với các đơn vị bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19; xác nhận Danh sách 
người lao động tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN để chuyển các cơ quan 
chức năng giải quyết TTHC liên quan 
cho người lao động và đơn vị sử dụng 
lao động

Phòng Quản
lý Thu

Các phòng 
liên quan; 
BHXH các 

huyện

Thường
xuyên

6.2

Giải quyết hồ sơ hỗ trợ cho NLĐ và 
người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 từ quỹ BHTN theo chỉ đạo 
của BHXH Việt Nam

Phòng Chế 
độ BHXH

Các phòng 
liên quan; 
BHXH các 

huyện

Theo chỉ 
đạo của 
BHXH

Việt Nam
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Phụ lục II

MẪU BÁO CÁO
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-BHXH ngày       /3/2022 của BHXH tỉnh Lạng Sơn)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
Đơn vị:....             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:            /BC-BHXH          .............., ngày......tháng....năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo

 Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết
II. Tình hình và kết quả thực hiện
1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, thực hiện các giải pháp tái cấu 

trúc quy trình nghiệp vụ; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC theo thẩm quyền; Tập 
trung rà soát các TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân và doanh 
nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020.

2. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT; triển khai toàn diện việc chuyển đổi số của 
ngành BHXH; hoàn thiện hệ thống phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu tập trung; thực 
hiện liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan theo 
quy định của pháp luật; phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ sở dữ liệu 
quốc gia về bảo hiểm.

3. Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định 
số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Tiếp tục mở rộng triển khai thanh toán điện tử song phương với các ngân hàng 
thương mại; thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, 
trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

5. Phối hợp với các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương, đẩy mạnh tuyên 
truyền những biện pháp, giải pháp chủ yếu của ngành BHXH để tiếp tục thực hiện cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo mục tiêu đề ra tại Nghị 
quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện của BHXH Việt Nam. 

6. Tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc 
phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ của 
Ngành.

III. Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
IV. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận:         Thủ trưởng đơn vị
-…….                                                                                             (Ký và ghi rõ họ, tên)
-…….
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