
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-LĐTBXH 

V/v tăng cường thực hiện chính 

sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

Hữu Lũng, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:       

- Các Phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân 

tộc, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1181/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các Phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, Tài chính - 

Kế hoạch, Nội vụ, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn 

Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện nắm bắt kịp thời hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19 để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các 

chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh và của huyện duy trì việc làm, tham gia 

đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động. Kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm về trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục 

lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện rà soát, 

lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ cho các đối tượng được ngân sách 

nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế để hưởng chính sách về khám, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện đưa 

chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp vào trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của cấp huyện, 

trong đó xác điṇh việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển số lượng người tham gia 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ chính trị của 

các cấp, các ngành trên địa bàn. 

2. Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện 

Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 

chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cấp huyện do 

đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng Ban, các thành viên Ban 
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Chỉ đạo căn cứ Công văn số 1181/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 của UBND 

tỉnh để tham mưu thành lập. 

 3. Phòng Nội vụ 

 Không đề xuất Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND cấp xã khen 

thưởng, vinh danh đối với đơn vị nợ đóng, trốn đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm 

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

 4. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông  

 Thực hiện thông báo công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp kéo dài theo quy định. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Thường xuyên thực hiện đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào trong kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội hằng năm; xác điṇh việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển số lượng người 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ 

chính trị trên địa bàn; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cấp xã do lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

cấp xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chi hội Hiệp hội Doanh nghiệp huyện; 

- C, PCVP UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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