
 

 

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

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-VP Hữu Lũng, ngày        tháng 6 năm 2022 
V/v phối hợp triển khai Quyết định  

số 1155/QĐ-BHXH và Công văn số 

1234/BHXH-TST của BHXH Việt Nam 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Bảo hiểm xã hội huyện; 

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 582/BHXH-TTPTĐT ngày 15/6/2022 của Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp triển khai Quyết định số 1155/QĐ-BHXH 

và Công văn số 1234/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND huyện 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Bảo hiểm xã hội huyện 

Tham mưu chuẩn bị các nội tổ chức Hội nghị tập trung để phổ biến, triển 

khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và ký Quy chế phối hợp giữa cơ 

quan Bảo hiểm xã hội  (BHXH) với UBND xã, thị trấn; đảm bảo 100% số xã, thị 

trấn ký Quy chế phối hợp với cơ quan BHXH. Đề nghị hoàn thành trước ngày 

25/6/2022. 

2. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện thực hiện ký Quy 

chế phối hợp với cơ quan BHXH; tạo điều kiện cho nhân viên Đại lý thu tiếp tục 

làm nhân viên thu của các tổ chức dịch vụ ký hợp đồng ủy quyền thu với cơ quan 

BHXH. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện kịp thời thông 

tin tuyên truyền về sự thay đổi Quyết định số 1155/QĐ-BHXH giúp người dân 

nắm bắt được các hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn. 

4. UBND các xã, thị trấn 

a) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong việc thực hiện phổ biến các 

quy định của Quyết định số 1155/QĐ-BHXH trong đó tập trung phổ biến những 

nội dung thay đổi giữa Quyết định số 1155/QĐ-BHXH với Quyết định số 

1599/QĐ-BHXH để người dân trên địa bàn hiểu rõ sự cần thiết phải thay đổi quy 

định về tổ chức thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để phù hợp với tình hình 

mới và quy định của pháp luật. 

 b) Phối hợp và tạo mọi điều kiện cho cơ quan BHXH và tổ chức dịch vụ ký 

hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận 
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động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn; tạo 

điều kiện cho các nhân viên đại lý thu tiếp tục làm nhân viên thu của tổ các tổ chức 

dịch vụ ký hợp đồng ủy quyền thu với cơ quan BHXH. 

c) Chỉ đạo Đại lý thu đã chấm dứt hợp đồng phối hợp chặt chẽ với cơ quan 

BHXH trong việc thanh toán dứt điểm các khoản thu, chi trả; rà soát, thống kê, bàn 

giao đầy đủ danh sách người tham gia, hồ sơ thu, chi; thanh lý hợp đồng; đồng thời 

thông báo rộng rãi cho Nhân dân biết việc chấm dứt hợp đồng Đại lý thu kể từ 

01/7/2022 và tuyên truyền, vận động người tham gia mới, người đến hạn nộp tiền 

nộp hồ sơ và tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trước ngày 30/6/2022 

để kịp nộp cho cơ quan BHXH. 

d) Phối hợp với cơ quan BHXH thông báo cho người đang tham gia do mình 

đang quản lý biết việc dừng hoạt động của các Đại lý thu; thông báo các tổ chức 

thu dịch vụ thu và điểm thu mới để người dân biết, đăng ký tham gia BHXH, 

BHYT. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐ VPHĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Trần Quốc Phong 
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