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Thạch Hà, ngày 20 tháng 6 năm 2022

V/v đôn đốc thực hiện các chỉ
tiêu bao phủ BHXH, BHYT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng: Y tế, LĐ-TB&XH, Giáo dục & Đào tạo, Nội vụ;
- Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế huyện;
- Các Hội đoàn thể: Hội Nông dân, Hội LHPN huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
6 tháng đầu năm công tác BHXH, BHYT được cấp ủy, chính quyền, các
ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được một số kết quả khá; tuy nhiên
vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: số người tham gia BHXH tự nguyện thấp
so với kế hoạch đề ra (686 người, đạt 27,3% UBND huyện giao); một số xã tỷ lệ
BHYT quá thấp so với mức bình quân toàn huyện; một số Ban Chỉ đạo cấp xã,
đại lý thu hoạt động không hiệu quả…
Để đảm bảo đạt các chỉ tiêu BHXH, BHYT theo Kế hoạch số 08/KH-UBND
ngày 26/01/2022 của UBND huyện, Công văn số 1225/UBND-VX1 ngày
18/3/2022 của UBND tỉnh về công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới, UBND
huyện yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Rà soát lại công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phát huy vai trò trách
nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã để thực hiện tốt việc tuyên truyền vận
động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Đối với các
đơn vị có kết quả BHXH tự nguyện thấp (Thị trấn, Đỉnh Bàn, Thạch Kênh, Thạch
Lạc, Nam Điền) và những đơn vị có tỷ lệ bao phủ BHYT giảm (Nam Điền,
Thạch Khê, Thạch Đài, Ngọc Sơn, vv…) khẩn trương có giải pháp trong việc
triển khai thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT trong 6 tháng cuối năm 2022.
- Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn lại hoạt động của hệ thống đại lý thu;
gắn việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT
hộ gia đình với việc đôn đốc triển khai thực hiện đối với các đoàn thể, thôn, tổ
dân phố và đại lý thu. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển số người tham
gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình theo tiến độ hàng tháng, hàng quý.
Đảm bảo đến ngày 31/12/2022 đạt và vượt chỉ tiêu được giao theo Kế hoạch số
08/KH-UBND của UBND huyện.
2. Các phòng: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Phối hợp đôn đốc thực hiện chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH
bắt buộc, BHXH tự nguyện và gắn việc thực hiện tăng tỷ lệ bao phủ BHYT với
thực hiện nhiệm vụ duy trì, phát triển tiêu chí Y tế trong xây dựng nông thôn mới
tại các địa phương.
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- Chủ trì tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn
2022 – 2025 theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng
Chính phủ và văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu của UBND tỉnh.
3. Bảo hiểm Xã hội huyện:
- Phối hợp các phòng, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục
kiện toàn tổ chức, hoạt động của hệ thống đại lý thu; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT ở các địa
phương. Hàng tháng cung cấp số người đến hạn đóng BHXH tự nguyện và
BHYT hộ gia đình để UBND các xã phân công việc đôn đốc thu cho hệ thống đại
lý thu ở cơ sở.
- Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách BHXH cho người lao động; thực
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, gắn với công tác chuyển
đổi số của ngành. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc thanh toán các chế
độ BHXH qua tài khoản cá nhân của người hưởng, theo các văn bản chỉ đạo của
UBND tỉnh.
4. Trung tâm Y tế huyện:
Triển khai các giải pháp trong việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa
bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân. Quản lý và sử dụng có
hiệu quả nguồn kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho
người tham gia.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Phối hợp BHXH huyện xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND huyện chỉ
đạo triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2022 – 2023 đảm bảo yêu cầu
theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Phòng Nội vụ:
Căn cứ chỉ tiêu giao BHXH, BHYT và kết quả thực hiện của từng địa
phương, tham mưu UBND huyện về công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá
mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương trong năm 2022.
7. Đề nghị Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện:
Đôn đốc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân
tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại các tổ chức hội cơ sở, góp
phần hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT ở các địa phương và
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2022.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: Huyện ủy, HĐND, UBMTTQ huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ BHXH, BHYT huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, YT.
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