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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 

(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của huyện Trùng Khánh (sau đây gọi tắt là Ban 

Chỉ đạo) thực hiện nhiệm vụ lãnh chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trong bối 

cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi.  Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện cũng 

như dịch bệnh COVID-19 tuy đã bớt căng thẳng nhưng vẫn chưa chấm dứt nên 

các doanh nghiệp trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh 

doanh dẫn đến phải cắt giảm lao động, nợ tiền lương người lao động, nợ tiền 

đóng BHXH, thậm chí phải tạm dừng và ngừng hoạt động. Toàn bộ các cửa 

khẩu, lối mở tại khu vực biên giới buộc phải đóng cửa đã làm ảnh hưởng lớn 

đến việc làm, thu nhập của người lao động nhất là lao động tự do nên quá trình 

vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT rất khó khăn, nhiều người 

lao động không có thu nhập do dịch bệnh không tiếp tục tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, do thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg 

ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT 

ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó 

khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trên địa 

bàn huyện có 4 xã, thị trấn không thuộc vùng khó khăn (Cao Chương, Ngọc 

Côn, Phong Châu, Thị trấn Trùng Khánh) số người tham gia BHYT giảm mạnh, 

đối tượng tiềm năng để vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện 

ngày càng ít do trong những năm gần đây cơ quan BHXH thường xuyên tổ chức 

ra quân tuyên truyền vận động tham gia, những người có điều kiện đều đã được 

vận động tham gia, đồng thời một bộ phận người lao động tiếp tục rời địa 

phương đi làm việc tại các tỉnh có khu công nghiệp. Bên cạnh đó, các đơn vị 

hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể sau sáp nhập, hợp nhất tiếp tục 

tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy... những yếu tố trên đã tác động, ảnh hưởng 

lớn đến công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT và cả công tác thu, 

giảm nợ trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh chỉ đạo thường 

xuyên sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân (HĐND) tỉnh, Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh, BHXH tỉnh 

và Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trùng Khánh cũng như tinh 

thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, sự phối hợp của các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, huyện Trùng Khánh đã vượt 
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qua khó khăn, trở ngại, cơ bản thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, 

góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện Trùng Khánh.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Ban Chỉ đạo huyện Trùng Khánh tiếp tục triển khai các văn bản của Ban 

Chỉ đạo cấp tỉnh và BHXH tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện trong công tác thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong năm 

2022, đã tham mưu và ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai thực hiện 

chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, cụ thể: 

 (Có danh mục các văn bản đã ban hành kèm theo) 

- Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, BHXH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công 

tác BHXH, BHYT: Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 26/5/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, 

BHTN và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH trong đó có 

nội dung “Hàng năm tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân (tháng 

5)” nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác 

BHXH, BHYT và Kế hoạch số 105-KH/HU ngày 18/4/2022 của Huyện ủy 

Trùng Khánh kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 09/9/2021 của Tỉnh 

ủy cao Bằng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT 

trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

huyện Trùng Khánh (sau đây gọi tắt là BCĐ huyện) và chỉ đạo UBND các xã, 

thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị 

trấn (sau đây gọi chung là BCĐ xã) để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả. 

- Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho các 

xã, thị trấn và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các 

chỉ tiêu được giao. 

- Chỉ đạo cơ quan BHXH huyện xây dựng kế hoạch phát triển người tham 

gia BHXH tự nguyện năm 2022 và chủ động rà soát các đơn vị sử dụng lao động 

từ dữ liệu cơ quan Thuế để có biện pháp xử lý đạt hiệu quả tình trạng nợ đọng, 

trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức sử 

dụng lao động.  

- Thực hiện tốt, hiệu quả công tác tuyên truyền đến cơ sở và toàn thể nhân 

dân về chính sách BHXH, BHYT. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt đối tượng được 

ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT và đề nghị cấp thẻ BHYT kịp 

thời, đúng quy định. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, hậu kiểm việc thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT. 
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- Chỉ đạo thực hiện ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT giữa cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn để 

tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt hiệu quả. 

2. Kết quả cụ thể 

2.1. Về công tác truyền thông, phát triển người tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức 

như phát tờ rơi, qua sóng phát thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

huyện, qua các Hội nghị tại các xã, xóm và chia nhóm nhỏ để tuyên truyền về 

chính sách BHXH, BHYT tại các xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Trong 

năm 2022, đã tổ chức 44 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; số 

người đến tham dự là 1.650 người, số người tham gia BHXH, BHYT ngay tại 

hội nghị là 995 người (BHXH tự nguyện: 109 người, BHYT: 886 người), xây 

dựng kế hoạch ra quân chia nhóm nhỏ trên 418 cuộc tuyên truyền, vận động 

tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh; tuyên truyền 

đến 3.947 người; số người phát triển qua tuyên truyền trực tiếp nhóm nhỏ là: 

277 người. 

- Hướng dẫn các đơn vị và người dân trên địa bàn huyện đăng ký cài đặt 

và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số, sử dụng Căn cước công dân có gắn 

chip đi khám chữa bệnh BHYT. Thường xuyên chia sẻ các thông tin liên quan 

đến lĩnh vực BHXH, BHYT trên zalo, facebook cá nhân của cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động… 

* Số liệu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN như sau: 

- Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 68.663/70.169 người 

đạt 97,85% kế hoạch UBND tỉnh giao, giảm 1.488 người so với cuối năm 2021 

và đạt 100% (với 68.663/68.663 người theo Công văn giao lại chỉ tiêu số 

58/BHXH-TST ngày 07/01/2023 của BHXH tỉnh Cao Bằng). Cụ thể: 

+ Số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.965/3.066 người đạt 96,71% kế 

hoạch UBND tỉnh giao và đạt 100,1% (với 2.965/2.963 người theo Công văn 

giao chỉ tiêu số 58/BHXH-TST ngày 07/01/2023 của BHXH tỉnh Cao Bằng); Tỷ 

lệ tham gia BHXH đạt 7,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (lực lượng 

lao động trong độ tuổi là 39.068 người). 

+ Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.200/3.368 người đạt 65,32% 

kế hoạch giao từ đầu năm và đạt 100% (với 2.200/2.200 người theo Công văn 

giao chỉ tiêu số 58/BHXH-TST ngày 07/01/2023 của BHXH tỉnh Cao Bằng); Tỷ 

lệ tham gia BHXH đạt 5,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó 

có 01 số xã đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch giao là Thị trấn Trùng Khánh 100%, 

xã Chí Viễn 100%. Một số xã đạt tỷ lệ dưới 50% so với kế hoạch giao là xã Tri 

Phương 22,7%, xã Quang Vinh 30,8%, xã Đình Phong 38,7%.  

+ Số người tham gia BHTN là 2.141/2.198 người đạt 97,41% kế hoạch 

giao và đạt 100,14% (với 2.141/2.138 người theo Công văn giao chỉ tiêu số 
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58/BHXH-TST ngày 07/01/2023 của BHXH tỉnh Cao Bằng); Tỷ lệ tham gia 

BHXH đạt 5,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.  

+ Số người tham gia BHYT là 66.463/66.801 người đạt 99,5% kế hoạch 

giao và đạt 100% (với 66.463/66.463 người theo Công văn giao chỉ tiêu số 

58/BHXH-TST ngày 07/01/2023 của BHXH tỉnh Cao Bằng). Tỷ lệ bao phủ BHYT 

đạt 95,1% dân số (dân số trung bình theo thông báo của Cục Thống kê năm 2022 là 

69.914 người), có nhiều xã đạt tỷ lệ cao hơn 100% so với kế hoạch giao.  

(Có các Phụ lục từ I đến V kèm theo Báo cáo) 

2.2. Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN 

- Số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 là 124.043/123.473 triệu đồng, 

đạt 100,5% kế hoạch giao, tăng 9.690 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong đó: 

+ Thu BHXH bắt buộc: 49.970/49.724 triệu đồng, đạt 100,5% so với kế 

hoạch giao. 

+ Thu BHXH tự nguyện: 8.997/8.779 triệu đồng đạt 102,5% so với kế 

hoạch giao. 

+ Thu BHTN: 2.713/2.706 triệu đồng, đạt 100,3% so với kế hoạch giao. 

+ Thu BHYT: 62.363/62.264 triệu đồng, đạt 100,2% so với kế hoạch giao. 

- Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là: 280 triệu đồng, bằng 0,23% kế hoạch 

thu được giao, thấp hơn 0,12% so với chỉ tiêu giảm nợ được giao (chỉ tiêu giảm 

nợ được giao là 0,35%). Trong đó, các đơn vị Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh 

doanh cá thể, tổ chức khác nợ 66 triệu đồng, chiếm 23,5% tổng số nợ. 

2.3. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 

- Cấp sổ BHXH: 

+ Trong năm 2022, số lượng sổ BHXH cấp mới 361, cấp lại 591. 

+ Số lượng sổ BHXH đang quản lý 5.165 sổ (trong đó: BHXHBB: 2.965, 

BHXHTN 2.200) đạt 100% người đang tham gia BHXH được cấp sổ BHXH.   

+ Thực hiện chốt và xác nhận quá trình tham gia đóng BHXH cho 1.500 

người hưởng chế độ BHXH, bảo lưu thời gian công tác, di chuyển. 

- Cấp thẻ BHYT: 

+ Số lượng thẻ BHYT cấp mới, gia hạn thẻ 7.912 thẻ, cấp lại: 2.387 thẻ. 

+ Số lượng thẻ BHYT phát hành còn giá trị sử dụng 66.463/66.463 thẻ; 

đạt 100% người đang tham gia BHYT được cấp thẻ. 

2.4. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT 

- Số người hưởng BHXH hàng tháng là 2.984 người. Trong năm đã giải 

quyết hưởng chế độ BHXH, BHTN cho 930 lượt người, trong đó: hưởng BHXH 

hàng tháng là 95 người, hưởng trợ cấp BHXH một lần là 663 người, hưởng trợ 

cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe là 172 lượt người. 
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- Tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHTN là trên 170.518 triệu 

đồng, trong đó: 

+ Chi từ nguồn ngân sách nhà nước là trên 51.628 triệu đồng. 

+ Chi từ nguồn quỹ BHXH là trên 118.793 triệu đồng. 

- Số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá 

nhân tại khu vực đô thị là 527 người chiếm 49% tổng số người hưởng tại khu 

vực đô thị (1.069 người); Số người nhận BHXH một lần có 436 người chiếm 

66% tổng số người hưởng chế độ (663 người). 

- Trong năm 2022, đã giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT 

60.714 lượt với tổng số tiền chi là 21.593 triệu đồng, tăng 522 triệu đồng so với 

cùng kỳ năm 2021 chiếm 93,1% so với dự toán được giao.  

2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- BCĐ huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch số 

124/KH-BHXH ngày 17/5/2022 về rà soát, đôn đốc thực hiện chính sách pháp 

luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh mới thành lập trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2022, thành lập 

3 tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát 10/10 doanh nghiệp, hợp tác xã (có 

Công ty TNHH MTV Hùng Nam đã đăng ký tham gia) và 55/55 hộ kinh doanh 

cá thể trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng Đại lý thu BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình và Hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng, chi trả 

các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện tại Bưu điện Trà 

Lĩnh và Bưu điện huyện Trùng Khánh. 

- Ban hành Công văn số 234/KH-BCĐ ngày 22/8/2022 về rà soát, đôn đốc 

thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động 

từ dữ liệu cơ quan thuế cung cấp năm 2022 đã rà soát 15/15 đơn vị, sau rà soát 

có 01 đơn vị đăng ký đóng mới với 2 lao động và truy thu đối với 13 lao động 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện hậu kiểm hồ sơ đóng, hưởng BHXH, 

BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị sử 

dụng lao động 2022. Qua việc thực hiện hậu kiểm tại 31 đơn vị, cơ bản các đơn vị 

đều thực hiện tốt các chế độ về chính sách BHXH, BHYT cho người lao động.  

2.6. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:  

Hướng dẫn các đơn vị và người dân trên địa bàn huyện đăng ký cài đặt và 

sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, năm 2022 đã cài đặt cho 3.920/3.542 đạt 

110,67% kế hoạch giao.  

Triển khai cập nhật bổ sung số Định danh cá nhân/Căn cước công dân của 

người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, 

sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số. Tính đến 31/12/2022, toàn huyện đồng bộ 

CCCD được 53.315/66.520 người, đạt 80% so với đối tượng đang quản lý.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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1. Thuận lợi  

- Công tác BHXH, BHYT luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh, 

BHXH tỉnh và của Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện. Trong quá 

trình thực hiện, Ban Chỉ đạo huyện đã bám sát định hướng, chương trình, kế 

hoạch, chỉ đạo của tỉnh và của huyện, nắm bắt, triển khai sát với tình hình thực 

tế của địa phương, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. 

- Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở, sự phối 

hợp chặt chẽ của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người dân trên 

địa bàn huyện trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. 

- Các xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến trong công tác phối hợp, thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa bàn quản lý. Đặc biệt là công tác phối 

hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.  

- Các cơ quan chuyên môn như BHXH huyện, cơ quan Bưu điện tích cực 

thực hiện công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, nhất là tổ chức các 

đợt ra quân để tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh trên địa bàn huyện. 

2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc  

Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được trong triển khai chính sách 

BHXH, BHYT vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc sau: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT 

ở cơ sở chưa được triển khai đồng bộ, mặc dù đã có đổi mới về hình thức nhưng 

hiệu quả chưa cao; một bộ phận người dân nhận thức về quyền và lợi ích tham 

gia BHXH, BHYT còn hạn chế, còn nhầm lẫn giữa BHXH với các loại hình bảo 

hiểm thương mại khác. 

- Số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện giảm sâu do dịch bệnh Covid-

19 diễn biến ngày càng phức tạp. Đồng thời từ ngày 01/01/2022, thực hiện 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng 

lên 1.500.000 đồng, theo đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và 

mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo nhưng thu nhập 

không ổn định dẫn đến không có điều kiện kinh tế để tiếp tục đóng và việc vận 

động tham gia mới cũng gặp rất nhiều khó khăn. 

- Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc 

về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện có thêm 4 xã, thị trấn 

không còn thuộc vùng khó khăn (Cao Chương, Ngọc Côn, Phong Châu, Thị trấn 

Trùng Khánh), số người tham gia BHYT giảm mạnh dẫn đến tỷ lệ bao phủ 

BHYT trên địa bàn huyện đạt thấp (95,1% dân số). 
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- Ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ sử dụng lao động chưa tốt, 

vẫn tìm cách né tránh việc đóng BHXH, BHYT cho người lao động hoặc có 

đóng nhưng không đầy đủ, chỉ mang tính đối phó, chủ yếu là ký hợp đồng khoán 

việc, thuê lao động thời vụ. Tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN của một số đơn vị sử dụng lao động vẫn tồn tại, một số doanh nghiệp nợ 

đọng kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động (các 

đơn vị Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức khác nợ 66 triệu 

đồng, chiếm 23,5% tổng số nợ).  

- Một số ít cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa thật sự quyết liệt, đồng hành 

cùng với cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện để thực hiện các biện pháp phát 

triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, có lúc có nơi vẫn coi đây là 

nhiệm vụ riêng của ngành BHXH. 

- Hầu hết các xã, thị trấn chưa xây dựng kế hoạch cụ thể và chưa thực hiện 

giao chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho các tổ, 

xóm và từng cán bộ, đảng viên, công chức để thực hiện tuyên truyền, vận động 

phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Còn một số lượng lớn người hoạt động 

không chuyên trách cấp xóm, tổ dân phố chưa tham gia BHXH tự nguyện. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2023 

Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện cũng như 

hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2023, 

Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục duy trì công tác chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, 

bên cạnh đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp 

trọng tâm sau:  

1. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT huyện  

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan đoàn thể 

trong việc tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. 

Căn cứ quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, các 

thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ 

trách, thường xuyên nắm bắt, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN nói chung và công tác phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHYT của UBND các xã, thị trấn, các đơn vị. 

2. Tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT 

đến mọi tầng lớp nhân dân, người lao động nhằm nâng cao nhận thức của nhân 

dân, đơn vị sử dụng lao động, người lao động trong quá trình tham gia và thụ 

hưởng chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật.  

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối 

tượng để tạo thuận lợi cho các nhóm đối tượng tiếp cận các thông tin tuyên 

truyền đầy đủ nhất; chú trọng thông tin, tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại các 

cấp cơ sở, các xóm, tổ dân phố. 
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Nội dung tuyên truyền cần ngắn ngọn, chính xác, có minh họa dễ hiểu; 

trong đó tập trung vào tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, 

BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân khi tham gia 

BHXH, BHYT nói chung và BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng. 

3. Giải pháp cụ thể:  

3.1. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện 

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia đóng 

BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ cho thân nhân thuộc diện tham gia. 

- Có kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu phát triển 

người tham gia BHXH, BHYT của các đơn vị được giao phụ trách. 

- Mỗi thành viên ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN vận động ít nhất 01 người dân tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình.  

3.2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa 

phương trong chỉ đạo triển khai chính sách BHXH, BHYT.  

Thường xuyên rà soát và lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT đối với các 

trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT thuộc diện ngân sách Nhà nước đảm bảo 

(trẻ em, bảo trợ xã hội, những người công nhân trở lại địa phương sau khi đã 

nghỉ việc tại các công ty…). 

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh 

ủy Cao Bằng tại Thông báo số 192-TB/VPTU ngày 27/4/2022 của Văn phòng 

Tỉnh ủy Cao Bằng, quán triệt cán bộ, công chức gương mẫu đăng ký tham gia và 

vận động người thân trong gia đình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đảm bảo 

100% người hoạt động không chuyên trách tại các xóm, tổ dân phố được hưởng 

phụ cấp từ ngân sách nhà nước tham gia BHXH tự nguyện. 

Riêng đối với UBND 04 xã, thị trấn thuộc khu vực I và xã nông thôn 

mới: xã Cao Chương, Phong Châu, Ngọc Côn và thị trấn Trùng Khánh cần 

tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 

tỷ lệ tham gia BHYT trong tiêu chí nông thôn mới như sau: 

 - Trên cơ sở file tuyên truyền chính sách BHYT do cơ quan BHXH 

huyện cung cấp đề nghị UBND các xã, thị trấn chuyển cho các xóm, tổ dân phố 

để thực hiện phát thông tin tại các cuộc họp xóm, các hội nghị tuyên truyền nhất 

là phát trong ngày tổ chức Đại đoàn kết dân tộc tại các xóm, tổ dân phố. 

- Xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với cơ quan BHXH huyện, Bưu 

điện huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia 

BHYT, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, 

BHYT năm 2023.  
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- Rà soát danh sách, hướng dẫn người dân lập giấy đề nghị, thẩm định và 

phê duyệt danh sách hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở 

để Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng cho người dân tham gia BHYT. 

- Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động 

người dân thuộc hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia 

BHYT: Tùy thuộc vào số lượng người chưa tham gia BHYT của từng địa bàn 

xóm, tổ dân phố, UBND các xã, thị trấn thông báo, mời người dân đến nhà văn 

hóa xóm, tổ dân phố dự tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ tham gia BHYT 

đối với hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, đảm bảo những người 

chưa tham gia BHYT đến tham dự đầy đủ và nắm được nội dung để thực hiện, 

tích cực tham gia ngay tại hội nghị (không lồng ghép trong các cuộc họp xóm, tổ 

dân phố). 

- Thành lập các “Tổ công tác” phụ trách từng xóm, tổ dân phố, thực hiện 

công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. 

Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT cho từng 

thành viên “Tổ công tác” đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia 

BHXH tự nguyện, BHYT của xã, thị trấn được giao năm 2023. 

- Giao nhiệm vụ cho công chức Văn hóa - Xã hội thực hiện tổng hợp báo 

cáo đánh giá kết quả từng tháng đối với chỉ tiêu giao cho Tổ công tác báo cáo 

Ban Chỉ đạo huyện 01 lần/tháng (qua BHXH huyện). 

3.3. Bảo hiểm xã hội huyện  

- Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham 

gia BHYT, tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo các giải pháp thực hiện để đảm 

bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.  

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn trong triển khai thực hiện BHYT học sinh hoàn thành trước 

ngày 10/12/2023.   

- Lập danh sách những người chưa tham gia BHYT (theo dữ liệu hộ gia 

đình) gửi UBND các xã, thị trấn để kiểm tra, đối chiếu kịp thời hoàn thiện hồ sơ 

đề nghị cấp thẻ BHYT cho những người thuộc diện được nguồn ngân sách nhà 

nước đảm bảo; đồng thời phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát và lập danh sách gia hạn, tăng thẻ 

BHYT cho những người thuộc diện ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng. 

- Gửi danh sách những người đã dừng tham gia BHYT hộ gia đình, những 

người chưa tham gia BHYT hộ gia đình (tách theo từng xóm, tổ dân phố) cho 

UBND các xã, thị trấn thuộc khu vực I, xã nông thôn mới để tiếp tục tổ chức 

tuyên truyền, vận động người dân tham gia. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông của huyện xây dựng 

video truyền tải các nội dung quan trọng về chính sách BHYT, BHXH tự 

nguyện, đồng thời có hình ảnh minh họa thiết thực về các trường hợp được 

hưởng lợi từ chính sách BHXH tự nguyện, BHYT khi bị ốm đau; Thực hiện 
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tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa tại một số xóm, tổ dân phố đông người 

dân chưa tham gia BHXH, BHYT… 

- Tiếp tục phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT để triển 

khai công tác tuyên truyền theo các hình thức phù hợp. Xây dựng kế hoạch tổ 

chức các Hội nghị tuyên tuyền chính sách BHXH, BHYT tại UBND các xã, thị 

trấn thuộc khu vực I, xã nông thôn mới… 

- Phân công cán bộ BHXH phụ trách các xã, thị trấn để hỗ trợ các xã, thị trấn 

thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. 

- Tăng cường kiểm tra công tác khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở 

khám chữa bệnh BHYT, nhất là các TYT xã, tập trung vào việc đảm bảo quyền 

lợi hưởng cho người dân. 

3.4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát và lập danh sách tăng, 

giảm thẻ BHYT năm 2023 kịp thời cho các trường hợp chưa được cấp thẻ 

BHYT thuộc diện ngân sách Nhà nước đảm bảo. 

Phối hợp với BHXH huyện kiểm tra đối chiếu danh sách đề nghị cấp thẻ 

BHYT của UBND các xã, thị trấn và trình UBND huyện phê duyệt theo quy định. 

3.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc thực 

hiện tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về chính sách BHYT. Đảm bảo 

100% học sinh đều có thẻ BHYT. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc giáo viên chủ nhiệm thực hiện 

thông báo, vận động, tuyên truyền các trường hợp học sinh có thẻ BHYT hết hạn 

hoặc sắp đến hạn đóng và lập danh sách học sinh tham gia BHYT gửi cơ quan 

BHXH huyện kịp thời. 

- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên tích cực vận động thân nhân tham gia BHXH 

tự nguyện hoặc đóng BHXH tự nguyện cho thân nhân. 

3.6. Bưu điện huyện Trùng Khánh và Bưu điện Trà Lĩnh 

- Cử nhân viên bưu điện phụ trách các xã, thị trấn để hỗ trợ các xã, thị trấn 

thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. 

- Chủ động tổ chức các đợt ra quân để tuyên truyền, vận động trực tiếp 

người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT hộ nông lâm 

ngư nghiệp trên địa huyện.  

- Thực hiện tốt việc thu tiền đóng của những người đã tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT hộ nông lâm ngư nghiệp được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ và đảm bảo thu tái tục bền vững.  

3.7. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

Tăng thời lượng phát sóng chuyên mục BHXH, BHYT với cuộc sống 1 

lần/ 1 ngày; xây dựng video truyền tải các nội dung quan trọng về chính sách 
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BHXH, BHYT, đồng thời có hình ảnh minh họa thiết thực về các trường hợp 

được hưởng lợi từ chính sách BHXH tự nguyện, BHYT khi bị ốm đau để phát 

trong các cuộc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; Thực hiện tuyên truyền 

theo hình thức sân khấu hóa tại một số xóm, tổ dân phố đông người dân chưa 

tham gia BHXH, BHYT… 

3.8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện 

 Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT gắn với việc vận động hội viên, 

người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT hộ nông lâm 

ngư nghiệp; nhân rộng mô hình điểm “Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự 

nguyện”, xây dựng thí điểm mô hình “Nông dân tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình”... 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2022, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện 

Trùng Khánh./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh (BHXH tỉnh) ; 

- Sở TT&TT); 

- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện ; 
- Thành viên BCĐ huyện; 

- Các CQĐV, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, BHXH. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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