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THÔNG BÁO 

Kết luận của bà Đặng Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch UBND huyện tại  

Hội nghị đánh giá công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 

 

 Ngày 14 tháng 9 năm 2020, bà Đặng Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch 

UBND huyện chủ trì Hội nghị đánh giá công tác phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020. Tham 

dự Hội nghị có Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, trưởng các phòng: Lao động-

Thương binh và Xã hội, Y tế huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, 

đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Tài chính-Kế hoạch, Giáo dục và 

Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Chi cục Thuế Lệ Thủy, Đài Truyền thanh-

Truyền hình huyện, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện và trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT các 

xã, thị trấn. 

Sau khi nghe Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện báo cáo tình hình công tác 

phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ các 

tháng năm 2020, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự Hội nghị, bà Đặng 

Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

8 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch 

bệnh Covid-19, tuy nhiên công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục được duy trì qua việc thực hiện các giải pháp 

như: ban hành các văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 

BHYT hộ gia đình năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối 

tượng tham gia BHXH, BHYT, thành lập Ban Chỉ đạo cơ sở, đặc biệt là việc 

khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đến tháng 8 đã hoàn 

thành chỉ tiêu kế hoạch năm do BHXH tỉnh giao. Bên cạnh kết quả đạt được, 

công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến nay còn một số hạn 

chế nhất định, đối tượng tham gia BHXH đạt thấp so với dân số trong độ tuổi 

lao động (đạt 11,8%, thấp hơn 2,95% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao); Tỷ lệ bao 

phủ BHYT đang thấp (đạt 86,68% dân số, thấp hơn 4,5% so với chỉ tiêu UBND 

tỉnh giao). 

Để thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, 

phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của UBND tỉnh giao năm 2020, 
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trong các tháng còn lại của năm cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải 

pháp sau: 

1. Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT huyện 

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT trên địa bàn huyện. Nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo phát 

triển đối tượng xã, thị trấn, đặc biệt là các xã có tỷ lệ phát triển đối tượng thấp 

để đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. 

Thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng ban, đơn vị liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ được phân công chủ động, kịp thời thực hiện các nội dung sau: 

- Phòng Văn hóa&Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng 

cường phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.  

- Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện tích cực chỉ đạo các trường học, cơ sở 

giáo dục trên địa bàn huyện triển khai có hiệu của công tác BHYT học sinh, 

phấn đấu trong năm học 2020-2021 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia 

BHYT. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Lao động TB&XH tham 

mưu UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ mức đóng BHXH, BHYT năm 2020 

cho các nhóm đối tượng theo quy định. 

2. Đối với cơ quan BHXH huyện 

Kịp thời tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT phù hợp với tình hình thực 

tiễn; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND 

các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham 

gia BHXH, BHYT trên địa bàn. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường, đổi mới công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT bằng những 

hình thức và nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận 

thức, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và ý thức tự giác tham gia BHXH, 

BHYT. 

Kiện toàn hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT, mở rộng về số lượng và nâng 

cao chất lượng; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động 

phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, với phương 

châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. 

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan rà soát, khai thác triệt để số 

doanh nghiệp, số người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, 

BHTN theo quy định của pháp luật. Đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm về 
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trốn đóng, đóng không đầy đủ số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt 

buộc, BHYT, BHTN thì lập và chuyển hồ sơ đề nghị BHXH tỉnh, ngành liên 

quan để tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định. 

3. Đối với Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

xã, thị trấn. 

Gắn trách trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu và vai trò, trách 

nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là đối với các đồng chí Trưởng Ban 

Chỉ đạo với kết quả thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy, Kế hoạch 

hành động của UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, 

BHYT. 

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH huyện trong công tác tuyên truyền 

vận động khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong đó chú 

trọng nhóm đối tượng là nông dân, hộ gia đình có thẻ BHYT Formosa đã hết 

hạn sử dụng từ năm 2019 nhưng chưa tham gia lại..  

Chỉ đạo giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, bản, tổ dân phố để tổ chức thực 

hiện và đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng nhằm kịp thời chỉ đạo; đồng thời 

tạo điều kiện để cơ sở tham gia trong các hội nghị truyền thông do hệ thống đại 

lý thu BHXH tổ chức.  

Định kỳ tổ chức đánh giá tình hình thực hiện, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên 

địa bàn xã, thị trấn.  

Giao Trưởng ban Chỉ đạo xã, thị trấn nghiên cứu, tham mưu cho UBND xã 

tìm nguồn kinh phí hỗ trợ 30% mức đóng còn lại (70% đã được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ đóng theo quy định) để cấp thẻ BHYT cho đối tượng người cận 

nghèo trên địa bàn xã, thị trấn. 

 Trên đây là Kết luận của bà Đặng Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch UBND 

huyện tại Hội nghị đánh giá công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020, UBND huyện 

thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn biết, triển 

khai thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;            

- CT, PCT UBND huyện PTLV; 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đăng Website UBND huyện; 

- Lưu: VT, BHXH. 

                   TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Anh 
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