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        Kính gửi::     

  

 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Bưu điện huyện; 

- UBND các xã: Minh Hòa, Cai Kinh, Hòa Lạc, Hồ Sơn, 

Tân Thành, Nhật Tiến, Minh Tiến, Vân Nham, Yên Vượng, 

Yên Thịnh. 

 

Tính đến hết tháng 9/2021, tỷ lệ bao phủ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 

trên toàn huyện đạt 91,2%, còn thiếu 4,8% so với tiêu chí phấn đấu về tỷ lệ người 

dân tham gia BHYT đề ra năm 2021. Hiện tại, việc thực hiện chính sách BHYT 

trên địa bàn huyện chưa đồng đều, một số xã đã tích cực trong công tác tuyên 

truyền, vận động người tham gia BHYT như Yên Thịnh, Thị trấn Hữu Lũng, Yên 

Vượng... Tuy nhiên, vẫn còn có một số xã chưa sát sao, tích cực dẫn đến tỷ lệ tham 

gia BHYT vẫn còn thấp như Hòa Lạc (65,4%); Tân Thành (71,9%); Hồ Sơn 

(75,2%); Minh Tiến (77,4%), Minh Hòa (78,1%); Nhật Tiến (78,2%); Vân Nham 

(78,8%); Cai Kinh (78,2%), làm ảnh hưởng đến tỷ lệ chung số người dân tham gia 

BHYT của toàn huyện.  

Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn, phấn đấu tỷ lệ 

người dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021, UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Bảo hiểm xã hội huyện  
 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, các 

tổ chức chính trị - xã hội huyện, Bưu điện huyện, Uỷ ban nhân dân các xã (có danh 

sách kèm theo): Minh Hòa, Cai Kinh, Hòa Lạc, Hồ Sơn, Tân Thành, Nhật Tiến, 

Minh Tiến,Vân Nham, Yên Vượng, Yên Thịnh, trong việc tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về BHYT, vận động phát triển người tham gia BHYT. 
 

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển BHYT, tham mưu 

cho UBND huyện các giải pháp thống nhất để nâng cao hiệu quả công tác phát 

triển BHYT trên địa bàn. 
 



 

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện thực 

hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc UBND các xã thực hiện lập hồ sơ cấp 

thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội kịp thời, đúng đối tượng. 

 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

 Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện trong việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc 

UBND các xã thực hiện việc lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách 

xã hội, thanh toán đầy đủ kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng theo phân cấp. 

3. Bưu Điện huyện: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và UBND các xã 

tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động Nhân dân tham gia 

BHYT hộ gia đình; thực hiện tốt việc thu, cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng. 

4. Uỷ ban nhân dân các xã:  

- Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. 

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

binh và Xã hội và Dân tộc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, 

pháp luật về BHYT ở cấp xã, thành phần gồm: 

+ Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã; 

+ Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; 

+ Công chức Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng -Thống kê; 

Trưởng trạm y tế xã;  

+ Nhân viên đại lý thu của xã; 

+ Bí thư các chi bộ, Trưởng thôn; 

+ Mời các đại diện Ban Chỉ đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ban dự chỉ đạo 

và phối hợp thực hiện. 

Thực hiện xong trước ngày 11/10/2021 

- Tổ chức họp dân tuyên truyền ở cấp thôn: Sau khi tổ chức xong hội nghị ở 

cấp xã, chỉ đạo trưởng thôn có trách nhiệm tổ chức họp với các hộ gia đình trong 

thôn để phổ biến, tuyên truyền trực tiếp cho Nhân dân về chính sách BHYT, thành 

phần mời gồm: 

+ Lãnh đạo chi bộ, trưởng, phó thôn; 

+ Các tổ chức đoàn thể, đại diện các hộ gia đình trên địa bàn.  

+ Mời đại diện lãnh đạo UBND xã và một số cán bộ, công chức xã đến dự, 

chỉ đạo và phối hợp thực hiện tuyên truyền. 

Thực hiện xong trước ngày 11/10/2021 



 

- Chỉ đạo các trưởng thôn tổ chức họp với các hộ gia đình để tuyên truyền, 

phổ biến chính sách BHYT, phát tờ rơi tuyên truyền về BHYT cho các hộ gia đình 

trên địa bàn đúng thời gian theo kế hoạch. 

- Giao chỉ tiêu cụ thể về số người tham gia BHYT hộ gia đình cho từng 

thôn; phân công cán bộ, công chức, lãnh đạo các đoàn thể các tổ chức chính trị - xã 

hội xã tham gia vận động, tuyên truyền và chịu trách nhiệm chỉ đạo đối với địa bàn 

của từng thôn. 

- Chỉ đạo nhân viên đại lý thu của UBND các xã tăng cường đi đến các thôn, 

xóm, hộ gia đình để vận động Nhân dân tham gia BHYT; phối hợp chặt chẽ với 

trưởng thôn và các cán bộ, công chức xã được giao phụ trách địa bàn thôn trong 

việc vận động và thu tiền đóng BHYT. Tạo điều kiện thuận lợi cho Bưu điện 

huyện hoạt động trong việc thu BHYT hộ gia đình trên địa bàn xã. 

*Lưu ý: Đối với các xã đã triển khai Hội nghị cấp xã hoặc Hội nghị thôn thì 

thực hiện các nội dung tiếp theo tại văn bản này. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Theo chức năng và nhiệm vụ của mình tham gia vào công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về BHYT; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội cấp xã tích cực tham gia vào việc tuyên truyền và vận động Nhân dân tham 

gia BHYT, tập trung vào tuyên truyên, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thuộc 

các đoàn thể chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tham gia BHYT 

cho bản thân và vận động thuyết phục gia đình, người thân cùng tham gia BHYT. 

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

hiệu quả các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

-Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban TG, Ban DV Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, BHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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