
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỊNH BIÊN 

 
Số:            /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tịnh Biên, ngày     tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, 

BHTN trên địa bàn huyện Tịnh Biên giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 543/CTr-UBND ngày 06/9/2021 của UBND 

tỉnh An Giang về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 

Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 

08-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), 

bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn huyện Tịnh Biên giai đoạn 2021 – 

2025, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Huy động sức mạnh của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện đối 

với công tác BHXH, BHYT, BHTN; làm cơ sở để các đơn vị căn cứ chức năng 

nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình thực hiện ở đơn vị 

phù hợp với tình hình thực tế; cần xác định BHXH, BHYT là chính sách trụ cột 

của hệ thống an sinh xã hội; chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN phải được đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng xã, thị trấn; 

việc hoàn thành hệ thống chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN phải được xem là nhiệm 

vụ chính trị quan trọng. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, tự 

giác tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến từng người dân, tăng nhanh số người 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

- Phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức liên quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan 

đơn vị trong việc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện phải thường xuyên đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Thực hiện tốt pháp luật BHXH, BHYT; tăng nhanh số người tham gia 

BHXH, BHYT, nhất là đối tượng tự đóng; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, 

chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, BHTN của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

huyện Tịnh Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo đà thực hiện lộ trình 

BHXH, BHYT toàn dân. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

Phấn đấu đến năm 2025: 

- Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH đạt 9,12%, trong đó nông dân và 

lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 5,40%; khoảng 

4,69% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,38%. 

Mục tiêu từng năm: 

- Giao chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 (Đính kèm phụ lục chỉ tiêu). 

+ Năm 2021: Phấn đấu có 6,47% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 

BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự 

nguyện chiếm 3,29%; khoảng 3,56% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,58% dân số. 

+ Năm 2022: Phấn đấu có 7,05% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 

BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự 

nguyện chiếm 3,77%; khoảng 3,80% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,78% dân số. 

+ Năm 2023: Phấn đấu có 7,68% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 

BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự 

nguyện chiếm 4,27%; khoảng 4,07% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,98% dân số. 

+ Năm 2024: Phấn đấu có 8,35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 

BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự 

nguyện chiếm 4,82%; khoảng 4,36% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,18% dân số. 

+ Năm 2025: Phấn đấu có 9,12% lực lượng lạo động trong độ tuổi tham gia 

BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự 

nguyện chiếm 5,40%; khoảng 4,69% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,38% dân số. 

Lưu ý: Trường hợp chưa đạt chỉ tiêu BHXH bắt buộc thì phải thực hiện 

BHXH tự nguyện để bù đắp nhằm đạt chỉ tiêu BHXH hàng năm. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT 

- Cấp ủy đảng các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đưa chỉ tiêu phát 

triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong Nghị quyết của Cấp ủy, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; xem việc hoàn thành 

chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ chính trị 

quan trọng. 
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- UBND các xã, thị trấn thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, tăng nhanh số 

người tham gia BHXH, BHYT đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. 

2. Đổi mới công tác tuyên truyền 

Đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng 

tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm người lao động, người dân, trong đó tập 

trung vào nhóm người lao động, người dân thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT tự đóng. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp của chính quyền địa phương, 

ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể, Đài Truyền thanh trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ 

biến về pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp, 

hiệu quả, có chiều sâu; kết hợp linh hoạt giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên 

truyền theo chiến dịch; kết hợp tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền 

thông mới, truyền thông số, truyền thông đa phương tiện. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền BHXH trên địa bàn 

huyện đến năm 2025 do Ủy ban nhân dân huyện ban hành. 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ 

cho đội ngũ làm công tác truyền thông, hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT. 

- Tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện chế độ 

chính sách BHXH, BHYT; đồng thời công khai danh sách các đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân thực hiện chưa tốt pháp luật, nợ đọng BHXH, BHYT, 

BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT 

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến từng xã, 

thị trấn; mở rộng, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt BHXH tự 

nguyện, BHYT tự đóng; hạn chế thấp nhất tình trạng nợ đọng BHXH. 

- Rà soát, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị sử dụng 

lao động đang hoạt động và kê khai nộp thuế thông qua dữ liệu của cơ quan Thuế. 

- Khảo sát, xác định lực lượng lao động đang làm việc ở khu vực phi chính 

thức trên địa bàn huyện để tìm ra các giải pháp tuyên truyền, vận động lực lượng 

lao động này tham gia BHXH tự nguyện. 

- Rà soát, lập danh sách kịp thời các nhóm người tham gia BHYT được 

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng, các nhóm ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng (nếu có); 

tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh, sinh viên tham gia BHYT 

đảm bảo 100% theo đúng quy định. 

- Thực hiện rà soát số người chưa tham gia BHYT từ cơ sở dữ liệu hộ gia 

đình tham gia BHYT, từ đó xây dựng các giải pháp tuyên truyền, vận động số 

người dân này tham gia BHYT. 
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- Mở rộng mạng lưới thu BHXH, BHYT, thường xuyên bồi dưỡng, hướng 

dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho nhân viên đại lý thu theo 

hướng chuyên nghiệp; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT đến từng đại lý thu. 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH, BHYT 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật 

BHXH, BHYT; lồng ghép thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, 

BHYT, BHTN của doanh nghiệp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tình hình thực 

hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. 

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT tại các đơn 

vị sử dụng lao động, kiểm tra việc sử dụng kinh phí BHYT của các cơ sở khám 

chữa bệnh BHYT. 

- Chuyển hồ sơ qua cơ quan Công an để điều tra khởi tố các đơn vị vi phạm 

pháp luật về BHXH, BHYT theo quy định tại Điều 214, Điều 215, 216 Bộ luật 

Hình sự số 12/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, 

BHYT; triển khai có hiệu quả hệ thống đa phương tiện giữa người dân và doanh 

nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh 

giao dịch điện tử. Nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính kịp thời, đúng quy định. 

- Niêm yết công khai các quy trình thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan BHXH huyện, đảm bảo việc tiếp cận 

dễ dàng, thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức; cập nhật, hướng dẫn kịp thời những 

thay đổi về chính sách pháp luật BHXH, BHYT. 

- Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công cá nhân trực tuyến trong lĩnh vực 

BHXH, BHYT; triển khai rộng rãi ứng dụng VssID - BHXH số. 

- Tăng cường sử dụng các dịch vụ Bưu chính công ích trong việc tiếp nhận, 

trả kết quả thủ tục hành chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên 

tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện 

- Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên 

quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban 

Chỉ đạo; tổ chức các giải pháp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo 

Kế hoạch hàng năm của Ban Chỉ đạo và tại Kế hoạch này. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Chương trình, kế hoạch thực 

hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT hàng năm. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện 
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- Là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo huyện tổ chức, triển khai các 

nhiệm vụ của Kế hoạch này. 

- Tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, UBND 

huyện chỉ đạo các ngành chức năng trong công tác phối hợp triển khai các Chương 

trình, Kế hoạch về công tác BHXH, BHYT. Hàng năm tham mưu Hội đồng nhân 

dân huyện đưa nội dung thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào nội dung, 

chương giám sát cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành và 

các đơn vị có liên quan. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Thường xuyên 

phối hợp với Phòng Lao động - TBXH, Phòng Y tế trong công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền BHXH trên 

địa bàn huyện đến năm 2025. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tăng cường các 

giải pháp, biện pháp để thực hiện có hiệu quả công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, 

công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện nhằm đảm 

bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 543/CTr-UBND ngày 

06/9/2021 của UBND tỉnh An Giang. 

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, 

BHYT; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; 

ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - TBXH và các cơ quan liên quan theo 

dõi, quản lý, phát triển đối tượng tham gia BHXH; BHYT, BHTN trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đại lý thu BHXH, BHYT đảm 

bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia 

BHXH, BHYT. 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu đối với từng địa bàn xã, thị trấn; 

tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND huyện theo định kỳ 06 tháng, 01 năm. 

3. Phòng Lao động - TBXH 

- Tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH trên địa bàn huyện 

theo Kế hoạch số 542/KH-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về triển khai thực hiện Quyết định số 294/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm 

xã hội đến năm 2025. Lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

BHXH, BHTN cho người sử dụng lao động, người lao động tại các doanh nghiệp. 

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHTN theo quy định 

của pháp luật; Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra các đơn vị sử 

dựng lao động trên địa bàn về thực hiện pháp luật lao động, BHXH. 

- Tăng cường công tác phối hợp với BHXH huyện để phát hiện kịp thời các 

trường hợp lạm dụng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. 
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- Tổ chức tốt chính sách BHYT cho các đối tượng thuộc Phòng Lao động - 

TBXH quản lý. Hàng năm rà soát, cập nhật dữ liệu tăng giảm đối tượng chính xác 

để lập danh sách đề nghị BHXH huyện cấp thẻ BHYT cho người thụ hưởng kịp 

thời theo quy định. Thanh toán hoặc phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thanh toán kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng quản lý vào quỹ BHYT kịp 

thời, đầy đủ theo quy định. 

4. Phòng Y tế 

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu, giúp UBND huyện 

ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về BHYT 

phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa 

bệnh BHYT, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý BHYT và khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

- Tăng cường phối hợp với BHXH huyện, các cơ quan liên quan kiểm tra 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn huyện về thực hiện chính sách, pháp 

luật về BHYT; tăng cường công tác quản lý quỹ BHYT; chỉ đạo các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, 

trục lợi quỹ BHYT. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu 

quả công tác tuyên truyền chính sách BHYT cho phụ huynh, học sinh để đảm bảo 

100% các trường, 100% học sinh tham gia BHYT. 

- Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh là chỉ tiêu đánh giá thi đua của các 

trường học trên địa bàn. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động - TBXH, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện về nhu cầu kinh phí được 

ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua BHYT các đối tượng để chuyển trả kịp thời vào 

quỹ BHYT. 

7. Chi Cục thuế khu vực Tịnh Biên – Tri Tôn 

Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình các đơn vị doanh 

nghiệp, danh sách các đơn vị, doanh nghiệp mới thành lập có nộp thuế, số lao động 

đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp đang nộp thuế, danh sách các đơn vị 

không phát sinh thuế, ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh để cơ quan Bảo 

hiểm xã hội tổ chức các giải pháp khai thác, phát triển gia tăng lao động tham gia 

BHXH, BHYT theo đúng quy định. 

8. Công an huyện 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và thực hiện công 
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tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực BHXH, BHYT. 

9. Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, các phòng, ban, ngành liên quan tuyên truyền, 

phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT và Nghị quyết số 05/2019/NQ- HĐTP ngày 

15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; tiếp nhận hồ sơ, thực hiện 

truy tố, xét xử các hành vi có dấu hiệu tội phạm quy định tại Bộ Luật Hình sự. 

10. Bưu điện Tịnh Biên 

- Hàng năm, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khai thác, phát triển số 

người tham gia BHXH, BHYT, thực hiện đạt từ 100% kế hoạch hàng năm trở lên. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội, UBND các xã, thị trấn rà soát, xác định lực 

lượng lao động đang làm việc ở khu vực phi chính thức trên địa bàn để xây dựng 

kế hoạch tuyên truyền lực lượng lao động này tham gia BHXH tự nguyện; rà soát 

người tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng để xác định nhóm người dân chưa 

tham gia BHYT hộ gia đình để có giải pháp tuyên truyền, vận động. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của BHXH Việt Nam và các quy định, 

quy trình, thủ tục hồ sơ về BHXH, BHYT. 

- Đảm bảo công tác chi trả các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp 

thời, chính xác. 

- Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên đại lý thu theo 

hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, vì sự hài lòng của người tham 

gia BHXH, BHYT. 

11. Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh huyện 

Theo chức năng và nhiệm vụ được giao, triển khai xây dựng chuyên mục, 

tăng thời lượng phát thanh với nội dung phù hợp, đa dạng để tuyên truyền, phổ 

biến, giải đáp chính sách, pháp luật về BHYT; từng bước nâng cao chất lượng 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, góp phần nâng 

cao nhận thức toàn dân về các chính sách của Đảng và Nhà nước. 

12. Đề nghị các cơ quan Đảng, các tổ chức Hội, đoàn thể 

a) Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo cơ sở tăng cường công tác nắm dư luận, tâm tư 

nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân liên quan đến chính sách BHXH, BHYT. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tăng cường công tác tuyên truyền chính sách 

BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. 

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

- Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đến các hội 

viên, nhân dân, xã viên hợp tác xã, Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể ở cơ sở 

về chính sách BHXH, BHYT để người dân tự giác tham gia, nhất là tuyên truyền, 

vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 
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- Kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh 

phí mua tặng thẻ BHYT, BHXH tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

c) Liên đoàn Lao động huyện 

- Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền các quy định của 

pháp luật lao động BHXH, BHYT cho người lao động; kịp thời thông tin đến các 

cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, pháp luật về 

BHXH, BHYT của doanh nghiệp để có biện pháp xử lý. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - TBXH, Bảo hiểm xã hội kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật lao động, BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về 

thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động để đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. 

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

- Tuyên truyền, phổ biến đến Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn về chính 

sách BHXH, BHYT; vận động các hội viên Hội phụ nữ và gia đình tích cực tham 

gia BHXH, BHYT. 

- Đề xuất các nội dung liên quan đến BHXH, BHYT đối với phụ nữ trong 

thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và chăm sóc sức khỏe, gắn với 

mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. 

e) Hội Nông dân huyện 

- Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên Hội Nông dân các xã, thị trấn 

về chính sách BHXH, BHYT, vận động nông dân và gia đình tích cực tham gia 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

- Vận động các nguồn tài chính hỗ trợ cho nông dân tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình. 

13. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT trong Kế hoạch này đưa vào chỉ 

tiêu Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; xây dựng kế 

hoạch và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu về BHXH, 

BHYT trên địa bàn. 

- Thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT tại địa phương để phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; mở rộng, phát triển người tham gia 

BHXH, BHYT, đặc biệt BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; hạn chế thấp nhất tình 

trạng nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn. 

- Thực hiện các giải pháp quản lý số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động 

đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh các hoạt 

động phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn. 

- Phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương trong 

đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, 
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BHYT; đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 

nguyện và BHYT hộ gia đình. 

- Thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch về phát triển BHXH, 

BHYT hàng năm do Ủy ban nhân dân huyện giao. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cùng UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai, thực hiện. Giao Bảo hiểm xã hội chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện (lồng ghép với Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT huyện Tịnh Biên). 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các cơ quan, đơn vị gửi thông tin, báo cáo (bằng văn bản) về UBND huyện (thông 

qua Bảo hiểm xã hội) để kịp thời xem xét, chỉ đạo, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh An Giang; 

- BHXH tỉnh An Giang; 

- TT. HU, HĐND; 

- LĐ. UBND; 

- UB MTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Các cơ quan Ban Đảng huyện; 

- Các Phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên BCĐ thực hiện BHXH, BHYT huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lâm Văn Bá 
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