
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 
Số:       /UBND-BHXH 

V/v tăng cường thực hiện chính sách  

BHXH, BHYT, BHTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Xuân Trường, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Giám đốc các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Chủ hộ kinh 

doanh cá thể trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 2720/BHXH-QLT ngày 18/10/2021 của Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Nam Định về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo trong công tác đôn đốc thu, 

giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện, đến 

ngày 08/11/2021, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng 

tiền BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, có một số đơn vị nợ đọng kéo dài, có hành 

vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; 

số người tham gia BHYT hộ gia đình tại các xã, thị trấn giảm mạnh trong những 

tháng cuối năm. 

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động khi tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Giám đốc doanh nghiệp, 

Hợp tác xã, Chủ hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện: 

- Thực hiện nghiêm quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; báo tăng giảm kịp thời cho người lao động, nộp tiền BHXH, 

BHYT, BHTN đầy đủ, không để nợ đọng ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao 

động khi giải quyết chế độ chính sách. 

- Chậm nhất vào ngày cuối cùng hằng tháng, các cơ quan, đơn vị sử dụng 

lao động phải trích nộp đầy đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 

vào tài khoản thu của Bảo hiểm xã hội huyện theo quy định. 

- Chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội báo tăng, giảm lao động, 

điều chỉnh tiền lương, kịp thời giải quyết các chế độ cho người lao động khi có 

phát sinh. 

2. Chủ tịch UBND xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

22/11/2012 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và các chính 

sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền 

trên hệ thống Đài phát thanh, qua các hội nghị, hội thảo, tư vấn phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 
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- Tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 

đình đảm bảo hết năm 2021 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 93%. 

3. Bảo hiểm xã hội huyện: 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị sử dụng lao động giải quyết kịp thời các chế 

độ cho người lao động. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, phát 

hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp nợ đọng 

tiền BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là những đơn vị nợ đọng kéo dài, đơn vị trốn 

đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. 

- Định kỳ hàng tháng thống kê danh sách các đơn vị, doanh nghiệp nợ, số tiền 

nợ BHXH, BHYT, BHTN báo cáo UBND huyện và Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Chủ hộ kinh doanh cá thể trên 

địa bàn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, BHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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