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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị 

Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn huyện 

 

Ngày 22/5/2019, đồng chí Nguyễn xuân Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã 

hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo thực 

hiện BHXH, BHYT toàn dân để đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT năm 2018; triển khai Kế hoạch số 516/KH-UBND ngày 10/5/2019 của 

UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH 

Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH và một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Giám đốc và Lãnh đạo các 

phòng: thu, khai thác và thu nợ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh; các đồng chí Thường 

trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ 

giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân huyện; Chủ tịch UBND 

các xã; phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện dự và đưa tin. 

Sau khi nghe Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện BHXH, BHYT toàn dân năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 

2019 và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân huyện thống nhất 

kết luận:  

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND và các Sở, ban ngành cấp tỉnh; của 

Huyện ủy, HĐND huyện; sự chủ động, tích cực của Bảo hiểm xã hội huyện, các 

phòng ban đơn vị; sự tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức đoàn thể từ huyện tới xã nên công tác BHXH, BHYT huyện Kỳ Anh được 

triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực, như: 

Nhận thức về chính sách BHXH, BHYT của cán bộ, đảng viên và nhân dân 

được nâng lên rõ rệt; chính sách BHXH, BHYT tại các xã được triển khai thực 

hiện có hiệu quả, một số xã có chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế tham 

gia BHYT, BHXH tự nguyện; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân năm 2018 đạt trên 

86%; số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt và vượt kế hoạch giao; công tác cải cách 

thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đạt nhiều kết quả tốt; việc giải 

quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, kịp thời, 

đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện; 4 tháng đầu năm 2019 số người tham 

gia BHXH,BHYT trên địa bàn vẫn duy trì ổn định. 

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng 

mắc như: công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để các đơn vị sử dụng lao động 

nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT thực hiện chưa tốt; công tác phối hợp giữa các 



phòng, ban, ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn hạn chế, hiệu 

quả chưa cao; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh 

nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trên lĩnh vực xây dựng cơ bản còn lớn. Nguyên 

nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nêu trên, trước hết thuộc về trách, sự 

quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt, sâu sát; sự thiếu 

chủ động của Cơ quan Thường trực Bảo hiểm xã hội huyện; sự phối hợp chưa 

thường xuyên trong việc xác định của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, 

UBND các xã; công tác tuyên truyền cho nhân dân về các chính sách BHYT, 

BHXH chưa được chú trọng, chưa sâu sát. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời khắc phục những tồn tại, 

hạn chế, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 về công 

tác BHXH, BHYT, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã tập 

trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau: 

1. Bảo hiểm xã hội huyện:  

- Tham mưu và tổ chức thực hiện các giải pháp để phát triển đối tượng tham 

gia BHXH, BHYT, BHTN đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019.  

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo - Dân vận, Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông và các phòng, ban, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền về 

chính sách BHXH, BHYT; kịp thời nêu gương các điển hình thực hiện tốt, phê 

phán những địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt chính sách BHXH, BHYT.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu số 

liệu các doanh nghiệp, HTX,… và lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc 

để có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, tập trung phát triển đối tượng 

tham gia BHXH, BHYT.  

- Tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHTN;  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác 

thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 

người lao động. 

- Thực hiện tốt công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo 

đầy đủ, kịp thời, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.  

2. Phòng Y tế:  

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo kịp thời đối với lĩnh vực y tế nói chung 

và BHYT nói riêng, 

- Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng công tác KCB ban đầu tại trạm y tế các 

xã, gắn với chương trình mục tiêu QG xây dựng nông thôn mới. 

- Tham mưu, đề xuất các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện KCB 

BHYT vào các chương trình làm việc của UBND huyện và HĐND huyện.Đề xuất 

xử lý kịp thời đối với những vi phạm trong lĩnh vực y tế. 

 

 



3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

- Chỉ đạo các Trường học trên địa bàn thực hiện BHYT học sinh, đảm bảo 

100% học sinh tham gia BHYT theo quy định, 

- Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh 

gắn với việc giáo dục thể chất.  

4. Phòng Tài chính:  

- Bố trí kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách đảm bảo, 

phân bổ kịp thời nguồn kinh phí cho các đơn vị thuộc nguồn đóng nộp BHXH, 

BHYT, BHTN, 

- Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí tham gia BHXH, BHYT 

cho các đối tượng ở các địa phương, 

- Phối hợp rà soát thẻ trùng cấp. 

5. Công an huyện: Phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh công tác 

kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; xem 

xét, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh một số đơn vị điển hình vi phạm pháp 

luật về nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm răn đe, ngăn ngừa các 

doanh nghiệp có dấu hiệu, hành vi để nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

6. Liên đoàn Lao động huyện: 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã 

hội huyện tăng cường tổ chức tọa đàm, đối thoại với người lao động, lãnh đạo, 

quản lý trong các doanh nghiệp, hợp tác xã; chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT. 

- Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với các cơ quan chức năng khởi kiện 

các doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động.  

7. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; các phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi Cục Thuế, Chi 

cục Thống kê:  

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền về chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN; kiểm tra, rà soát, đánh giá lại số liệu lao động trong doanh nghiệp, 

hợp tác xã do đơn vị mình quản lý để yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp 

luật về BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội huyện đề xuất biện 

pháp xử lý các đơn vị nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. 

- Chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu về quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, lao 

động để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH, thực hiện tốt các 

chế độ, chính sách về BHXH, BHTN cho người lao động. 

- Yêu cầu các đơn vị có thẩm quyền xem xét không khen thưởng, vinh danh 

hàng năm đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã vi phạm pháp luật về BHXH, 

BHYT, BHTN. 

 



8. Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân huyện: 

- Bám sát các nội dung và chỉ tiêu kế hoạch của UBND huyện để chỉ đạo, 

đôn đốc các đơn vị thực hiện 

- Lồng ghép các nội dung kiểm tra, đôn đốc thực hiện vào các chương trình 

công tác của ngành, đơn vị hoặc lĩnh vực phụ trách để đảm bảo tính hiệu quả trong 

việc triển khai thực hiện, 

- Phấn đấu các đơn vị được giao phụ trách đạt chỉ tiêu kế hoạch trong năm 

2019 và các năm tiếp theo. 

9. Uỷ ban nhân dân các xã:  

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân gắn với thực 

hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

 - Căn cứ mục tiêu, kế hoạch của UBND huyện và chỉ tiêu giao năm 2019, 

các xã giao chỉ tiêu cho các thôn, xóm, và các tổ chức đoàn thể đảm bảo đạt chỉ 

tiêu giao về tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn xã, 

 - Đưa nội dung phát triển tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển 

kinh tế xã hội hàng năm, thực hiện đôn đốc triển khai, định kỳ có đánh giá tổng 

kết, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành (tránh làm hình thức, chiếu lệ, không 

hiệu quả), nhất là các xã có kết quả còn thấp. 

 - Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã để phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, 

đôn đốc triển khai thực hiện, giao Chủ tịch xã làm trưởng ban và hoàn thành trong 

tháng 6/2019 

- Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các thôn; 

các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.  

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã 

có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Giao Bảo hiểm xã hội 

huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND huyện theo 

quy định../. 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, phó VP UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

Gửi văn bản điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Linh 
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