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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2023-2025 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; 

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-

2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 11/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển số người tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện và thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2020 - 

2025; 

 Xét đề nghị của Phòng Y tế (trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham mưu của 

Phòng Lao động- Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo), 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ Bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn giai đoạn 2023 - 2025 (có phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

a) Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Điều 1 Quyết định này, trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế hằng năm, 5 năm 

của địa phương và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức 

thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế của đơn vị.  

b) Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật về bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn, nhất là chính sách bảo hiểm y 

tế hộ gia đình. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với từng địa 

bàn dân cư và từng nhóm đối tượng. 

c) Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện đạt 

chỉ tiêu được giao về số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Thường 
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xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về lao động và người tham gia bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng 

trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

d) Huy động các nguồn lực hỗ trợ thêm cho người dân tham gia bảo hiểm 

y tế ngoài phần hỗ trợ của Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh và Ngân sách 

huyện. Trước mắt ưu tiên hỗ trợ cho nhóm đối tượng khó khăn, nhóm người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn và người cao tuổi chưa có chính 

sách về bảo hiểm y tế. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về việc tham mưu kế 

hoạch mở rộng, phát triển tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai thực 

hiện và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. 

b) Phối hợp với các phòng, ngành liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban 

nhân dân huyện những biện pháp, cơ chế, chính sách để phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện trong toàn huyện. 

c) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm 

y tế bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả để cấp ủy đảng, chính quyền, các 

cơ quan, tổ chức, đoàn thể và tất cả mọi người dân nắm rõ về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của bảo hiểm y tế và quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người trong tham gia 

bảo hiểm y tế . 

d) Triển khai hệ thống mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế ở cơ sở theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người 

dân tham gia bảo hiểm y tế; phối hợp các cơ quan liên quan xác định chính xác 

tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. 

đ) Đề xuất việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm y tế 

tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm theo đúng quy định của pháp luật.  

e) Tham mưu tổ chức sơ kết, đánh giá và kịp thời thông tin báo cáo các 

cấp, ngành về kết quả triển khai thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; định kỳ hàng 

năm báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu theo quyết định này về Ban chỉ đạo phát 

triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Phòng Y tế: 

a) Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc 

phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa 

bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; quản lý và sử dụng có 

hiệu quả nguồn kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của 

Nhân dân. 
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b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH huyện tăng cường công tác kiểm 

tra, đề xuất xử lý vi phạm và giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong công tác thực 

hiện các chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn huyện.  

c) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp 

luật về bảo hiểm y tế theo đúng quy định. 

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng ngành có liên quan trong việc tham 

mưu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm 

đối tượng phù hợp với nguồn ngân sách của địa phương. 

đ) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện định kỳ 6 tháng, hàng năm tham 

mưu UBND huyện tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định 

này. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu tổ 

chức đánh giá, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách ổn định giai đoạn 2022 - 

2025 cho các nhóm đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng, 

hỗ trợ đóng BHYT. 

b) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan đơn vị liên quan  

tham mưu xây dựng các giải pháp đảm bảo có 100% học sinh tại Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên tham gia bảo hiểm y tế. 

c) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan 

hướng dẫn các địa phương xác định, lập danh sách các nhóm đối tượng cấp thẻ 

bảo hiểm y tế thuộc diện quản lý kịp thời đầy đủ. 

d) Đề xuất, phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra 

tình hình thực hiện chính sách tiền lương, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 

doanh dịch vụ trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

a) Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế cho học 

sinh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện, đảm bảo 100% học sinh 

tham gia bảo hiểm y tế. 

b) Phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường công tác thông tin, truyền 

thông chính sách bảo hiểm y tế đến phụ huynh, học sinh và nhà trường; đưa tiêu 

chí học sinh tham gia bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng 

năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo.  

6. Phòng Tài chính, Kế hoạch: bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí do ngân 

sách đóng, hỗ trợ mức đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; phối hợp 

với các phòng ngành có liên quan trong việc tham mưu xây dựng cơ chế chính 

sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trước mắt cho nhóm đối tượng đảng viên từ 
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60 đến dưới 70 tuổi và mở rộng đối tượng hỗ trợ (khi có đủ điều kiện), phù hợp 

với khả năng cân đối ngân sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

7. Các phòng, ban, ngành cấp huyện 

Căn cứ các nội dung tại Công văn số 1225/UBND-VX1 ngày 18/3/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế giai đoạn 2022-2025 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị. 

 8. Các thành viên Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp huyện theo Quyết định số 709/QĐ-

UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện: Thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công và tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách bảo 

hiểm y tế tại các địa phương được giao phụ trách, nhằm đạt tỷ lệ bao phủ bảo 

hiểm y tế được giao theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

huyện; Trưởng các phòng: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và 

Đào tạo; các thành viên Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Y tế; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Thường trực: Huyện uỷ. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Thường trực UBMTTQ huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

Nguyễn Bá Hà 
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