
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 
Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Xuân Trường, ngày      tháng    năm 2022 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị ngày 14/7/2022 
 

 

Ngày 14/7/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị họp Ban chỉ đạo BHXH, 

BHYT và các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

trên địa bàn huyện. 

Đồng chí Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo 

thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các 

đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện theo 

Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 17/3/2021, Quyết định số 3240/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2022 của UBND huyện; đ/c Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đồng chí 

Giám đốc Bưu điện huyện; Giám đốc công ty TNHH An Sinh Nam Định. 

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT huyện, báo cáo của đại diện một số xã, thị trấn, ý kiến của các 

ngành có liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Trong thời gian qua, được sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 

các cấp, huyện và các địa phương trong huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong 

việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện duy trì phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM mới nâng cao và đảm bảo an sinh 

xã hội trên địa bàn. Đây là một trong những chỉ tiêu cơ bản trong Kế hoạch phát 

triển KT-XH của huyện và tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Tuy nhiên, theo báo 

cáo của BHXH huyện tỉ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH đến thời điểm này 

còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra (cụ thể tính đến ngày 30/6/2022, tỷ lệ 

bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 93,48%).   

Nguyên nhân chủ yếu là do từ năm 2021 đến nay có sự biến động về dân số, 

cơ chế chính sách và sự trững lại khi các địa phương được công nhận đạt chuẩn 

NTM nâng cao. Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, 

BHXH chưa thực hiện thường xuyên; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thiết 

thực dẫn tới người dân chưa nhận thức đầy đủ về sự ưu việt khi tham gia BHXH,  

BHYT. Bên cạnh đó, chất lượng phục vụ người dân trong thực hiện các dịch vụ 

liên quan đến BHYT còn nhiều hạn chế cần khắc phục: Chất lượng khám chữa 

bệnh ở các cơ sở y tế chưa được nâng cao, cơ chế đấu thầu thuốc, thiết bị vật tư y 

tế còn chậm. Mặc dù thái độ, tinh thần phục vụ người dân của ngành y tế đã được 

cải thiện nhưng vẫn còn số ít trường hợp chưa tốt làm ảnh hưởng tới tâm lý khám 

chữa bệnh của người dân. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan 

đến chính sách BHXH, BHYT chưa quyết liệt, chưa có tính răn đe… 

Bảo hiểm y tế toàn dân là một trong những nội dung quan trọng trong chính 

sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định 
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đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần tập trung cao sự 

lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phấn đấu đạt tỷ lệ bao 

phủ BHYT trên địa bàn huyện năm 2022 đạt từ 95% trở lên.  

Để đạt được mục tiêu trên, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người 

dân về BHYT toàn dân để nhân dân hiểu và tự giác tham gia mua thẻ BHYT. Nội 

dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về BHYT, các chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh dành cho các nhóm đối tượng thuộc diện được 

hỗ trợ. Đặc biệt, tuyên truyền lợi ích, quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm. Bên 

cạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống phát thanh huyện, truyền thanh địa 

phương, cổ động trực quan, qua các hội nghị, hội thảo… cần tăng cường đối thoại 

chính sách, đặc biệt là vận động trực tiếp đối với những người chưa mua thẻ 

BHYTvới phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Trong đó, tập 

trung vận động các nhóm đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp tư 

nhân và nhóm thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình. 

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân khi sử dụng thẻ BHYT, 

thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT kịp thời. Ngành y tế cần 

tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ 

nhân dân, công tác đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trong khám chữa bệnh. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục khám, chữa 

bệnh; đồng thời, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID thay thế thẻ BHYT 

khi đi khám, chữa bệnh. 

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT để 

xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, tránh tình trạng trục lợi 

quỹ BHXH, BHYT. Trong đó tập trung vào nhóm doanh nghiệp sử dụng lao động 

chưa chấp hành nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định.  

4. BHXH huyện: 

- Đẩy mạnh CCHC, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý 

công việc; tăng cường công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tỷ 

lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. 

- Tiếp tục biên soạn, hoàn thiện tài liệu tuyên truyền cung cấp cho Trung 

tâm VH-TT&TT huyện và các tổ chức, doanh nghiệp,...; tiếp tục đẩy mạnh đối 

thoại chính sách, đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.  

- Rà soát, lập danh sách toàn bộ những người chưa có thẻ BHYT theo địa 

bàn xã, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố và nhóm đối tượng, cung cấp cho các xã, thị 

trấn để tuyên truyên vận động người dân tham gia; đồng thời, cung cấp cho đơn vị 

thu BHYT để vận động trực tiếp người dân tham gia mua thẻ BHYT. 

- Kiến nghị BHXH tỉnh tổ chức thanh tra những đơn vị có dấu hiệu sai 

phạm, chấp hành không tốt trong lĩnh vực BHXH, BHYT.  



 

 

3 
 

  

5. Trung tâm Y tế huyện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và 

tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Kiến nghị cấp trên để sớm đấu thầu mua sắm 

trang thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Tiếp tục 

CCHC để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thủ tục thanh quyết 

toán. Đồng thời, làm tốt công tác chống trục lợi chính sách.  

6. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ của huyện phối hợp 

với BHXH huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên 

tham gia đầy đủ BHYT. Thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan và thành viên Ban chỉ 

đạo huyện được phân công phụ trách các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt, chỉ 

đạo, hướng dẫn đơn vị mình phụ trách phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.  

7. UBND các xã, thị trấn phối hợp với BHXH huyện tăng cường tuyên 

truyền về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử địa phương. 

Chủ động thực hiện các biện pháp nhằm duy trì, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên 

địa bàn, nhất là các địa phương xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

8. Các tổ chức dịch vụ thu BHYT sắp xếp lại các cộng tác viên thu; tập huấn,  

bồi dưỡng nghiệp vụ cho người thực hiện dịch vụ thu và tuyên truyền vận động thực 

hiện nhiệm vụ này. Đề nghị Bưu điện huyện, Công ty TNHH An Sinh Nam Định 

phối hợp BHXH huyện, BCĐ các xã, thị trấn làm tốt các nhiệm vụ được giao.  

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban 

chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện tại Hội nghị ngày 14/7/2022. 

Đề nghị các đ/c Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm các nội dung Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các đ/c Thành viên BCĐ; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Minh 
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