
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

Số:          /KH-UBND Hữu Lũng, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  
Tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  

trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021  
 

Nhằm đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền 

bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) để cán bộ, đảng viên và nhân dân 

hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT. Từ đó, 

thay đổi nhận thức, hành động, tự giác, tự nguyện tham gia BHXH, BHYT và mở 

rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo tinh 

thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về 

cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, Ủy 

ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN trên 

địa bàn huyện năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức 

đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Xây dựng các mục tiêu, 

nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ 

của địa phương, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai, tổ chức thực hiện về tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT 

phải đảm bảo kịp thời và có hiệu quả, tạo sự đột phá về phát triển đối tượng tham 

gia BHXH, BHYT, BHTN đúng theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 

23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Xác 

định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đảm bảo sự phối hợp 

chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải coi đây là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng, là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của cơ quan, đơn vị mình. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích chính sách BHXH, 

BHYT nhằm khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để thực 
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hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; 

tăng cường công tác quản lý, duy trì đối tượng đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

2. Mục tiêu cụ thể năm 2021 

a) Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN: 122.270 người, trong đó:   

- BHXH tự nguyện: 1.850 người (tăng mới 300 người). 

- BHTN: 5.610 người (tăng mới 490 người). 

- BHYT: 120.420 người (tăng mới 21.170 người). 

b) Tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BHTN: (số người tham gia so với số 

người thuộc diện tham gia): 

- BHXH tự nguyện: 7,6%. 

- BHTN: 85%. 

- BHYT (gồm cả số người do các cơ quan BHXH khác cấp thẻ): 98%. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

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

BHXH, BHYT, BHTN 

Tăng cường vai trò của hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện chính 

sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng năm 

2021 được UBND tỉnh giao. 

2. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với 

doanh nghiệp và người dân 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, 

BHTN, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao 

động trong việc thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho 

người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực 

tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng, bảo 

đảm cho người lao động, người sử dụng lao động và Nhân dân tiếp cận đầy đủ thông 

tin về nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi của chính sách, pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN; tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách pháp luật BHXH, 

BHYT, BHTN bảo đảm quyền lợi và lợi ích thiết thực cho đối tượng tham gia. 

3. Thực hiện tốt việc khảo sát, xác định đối tượng 

Chỉ đạo cơ quan liên quan thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình sử 

dụng lao động của các doanh nghiệp để thực hiện phân loại lao động, xác định 

lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; thực 

hiện tốt việc hướng dẫn đơn vị, người lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN; đồng thời thực hiện tốt công tác thống kê lao động thuộc khu vực phi 

chính thức để có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự 

nguyện đạt hiệu quả. 
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4. Chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các Đại lý thu tổ chức thực hiện 

vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tạo 

mọi điều kiện để Bưu điện huyện hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được giao theo chỉ tiêu Bưu điện tỉnh Lạng 

Sơn đề xuất. 

Bảo hiểm xã hội huyện giao chỉ tiêu phấn đấu về phát triển đối tượng tham 

gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các đại lý thu xã, thị trấn và Hội 

Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đơn vị sử dụng lao 

động trong việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN theo quy định 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng 

BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động; xử lý kịp thời các hành vi 

vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.  

Tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - 

xã hội tham gia vào việc giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bảo hiểm Xã hội huyện 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, như: Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc, Chi cục Thuế Khu vực I, Chi cục Thống kê khu vực Chi 

Lăng – Hữu Lũng, UBND các xã, thị trấn, Bưu điện huyện và các tổ chức chính trị 

- xã hội huyện, các đại lý thu: Thực hiện tốt việc khảo sát, thống kê về lực lượng 

lao động, lao động theo từng độ tuổi…để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 

công tác truyền thông, vận động; nghiên cứu, đổi mới hình thức và nội dung tuyên 

truyền để các cơ quan, đơn vị và mọi người dân nắm vững các chính sách, pháp 

luật về BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện theo đúng quy định. 

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình để tổ chức thực 

hiện hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đảm 

bảo hoàn thành chỉ tiêu giao. 

- Phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện 

đề nghị Huyện ủy đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, BHTN là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề nghị HĐND huyện đưa chỉ tiêu 

phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết phát triển 

kinh tế - xã hội của hằng năm của huyện. 

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND huyện để cho ý kiến 

chỉ đạo và xử lý các vi phạm. Định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo UBND huyện 

về tình hình thực hiện. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề nghị 

UBND huyện khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật trong công 

tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN. 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 
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Chủ trì, tham mưu Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN trên địa bàn huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH theo quy 

định của pháp luật. Phối hợp với BHXH huyện và các cơ quan hữu quan tham mưu 

cho UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp luật về 

BHXH, BHTN theo thẩm quyền. Giúp UBND huyện thực hiện tốt chức năng quản 

lý nhà nước về lao động, tiền lương, BHXH, BHTN trên địa bàn. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Tham mưu cho UBND huyện trong việc chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tổ chức thực hiện tốt các quy định khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia 

BHYT, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính 

trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT và thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí khám, 

chữa bệnh BHYT. 

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện, Trung tâm Y tế huyện xây 

dựng chương trình phối hợp công tác hàng năm và giải quyết các vướng mắc phát 

sinh trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHXH, BHYT, 

BHTN cho các nhóm đối tượng theo quy định. Phối hợp các cơ quan liên quan 

giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, 

BHYT cho đối tượng bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác thu, nộp BHXH, BHYT, 

BHTN và quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong công 

tác y tế trường học, đảm bảo công tác quyết toán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu 

theo quy định.  

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Luật BHYT, phấn đấu hàng 

năm có 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học 

sinh, sinh viên vào kế hoạch năm học và đánh giá thi đua hàng năm. 

6. Chi cục Thuế khu vực I 

Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện thường xuyên thực hiện việc cung cấp 

số liệu về danh sách doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động, thu nhập do Chi 

cục đang quản lý; thực hiện tốt các nhiệm vụ thoe thỏa thuận do cơ quan thuế và 

BHXH cấp tỉnh và cấp huyện đã ký kết. 

7. Chi cục Thống kê khu vực Chi Lăng – Hữu Lũng 

Thường xuyên thực hiện thống kê và cung cấp tình hình dân số, lực lượng 

lao động trên địa bàn huyện làm căn cứ phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN. Phối hợp với UBND xã, thị trấn chỉ đạo công chức Văn phòng - 

Thống kê thực hiện rà soát, thống kê người đang tạm vắng do đi làm việc tại các cơ 

quan, đơn vị và học tập tại các địa bàn ngoài huyện để làm cơ sở xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 

đình, đồng thời làm căn cứ để tính tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện. 
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8. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt việc quản lý tuyên truyền, quảng 

cáo; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện 

tuyên truyền và tổ chức các sự kiện ngoài trời. 

9. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện, các cơ quan hữu quan thực hiện tốt 

việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên hệ thống truyền thanh và 

trong việc tuyên truyền và tổ chức các sự kiện ngoài trời. 

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện. Chỉ đạo công chức Văn 

phòng - Thống kê, phối hợp với Trưởng thôn và các bộ phận khác có liên quan, 

thực hiện rà soát, thống kê người đang có hộ khẩu thường trú trên địa bàn đang tạm 

vắng để đi làm việc, học tập ngoài địa bàn huyện, người đã có thẻ BHYT do các cơ 

quan BHXH khác cấp để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động 

tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và phục vụ cho viêc tính tỷ lệ bao 

phủ BHYT trên địa bàn sát thực tế. 

Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện, Bưu điện huyện trong việc lựa chọn 

đối tượng tham gia các hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện. Tạo điều kiện 

thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tuyên truyền về BHXH, 

BHYT trên địa bàn. 

11. Bưu điện huyện 

Căn cứ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 

gia đình được giao, xây dựng kế hoạch chi tiết, thống nhất với BHXH huyện để 

triển khai thực hiện. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn lựa chọn đối tượng phù 

hợp để tổ chức hội nghị truyên truyền phát triển đối tượng đạt hiệu quả. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

-xã hội huyện 

Tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động, 

người dân tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường thực hiện chức năng giám sát đối 

với các cơ quan, đơn vị và BHXH huyện trong việc cấp hành pháp luật về BHXH, 

BHYT, BHTN theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kế 

hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các TCCT-XH huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, BHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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