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         Hải Hậu, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

       V/v đẩy mạnh tuyên truyền chính sách  

                  BHXH tự nguyện, BHYT 

 

  Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan liên quan. 
 

                                                 

 Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 Hội nghị lần thứ 

bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm 

xã hội (BHXH), Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân trong tình hình mới. Thời gian qua BHXH huyện Hải Hậu đã phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn và Bưu điện huyện, các cơ quan có liên quan triển khai 

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

cáo của BHXH huyện Hải Hậu tính đến ngày 12/6/2022 toàn huyện có 1.722 

người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó phát triển mới 142 người tham gia, đạt 

14% (so với chỉ tiêu của BHXH tỉnh giao năm 2022 là 1.018 người); tỷ lệ người 

dân tham gia BHYT đạt 93,81% (tính đến ngày 31/5/2022). Để đảm bảo chỉ tiêu 

tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% và tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự 

nguyện, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với BHXH huyện, Bưu điện 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 Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử của xã, thị trấn.  

- Tạo điều kiện cho BHXH huyện, Bưu điện huyện về địa điểm như: hội 

trường, phòng họp, nhà văn hóa xóm, TDP để tổ chức hội nghị tuyên truyền đến 

các đối tượng về chính sách, quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT, tập trung vào đối tượng trong độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH tự 

nguyện, đối với hộ gia đình có mức sống trung bình chưa tham gia BHYT. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm tốt 

công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân về chế độ, chính sách, 

quyền và lợi ích khi tham BHXH tự nguyện, BHYT tạo sự đồng thuận cao trong 

việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước về BHXH, 

BHYT. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hằng tháng, hằng năm với những 

giải pháp phù hợp để tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu 

BHXH toàn dân theo lộ trình và kế hoạch chỉ đạo của cấp trên. 
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- Kịp thời tiếp nhận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

giải quyết các chế độ chính sách cho người dân tham gia khi tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT. 

3. Bưu điện huyện 

Phối hợp với BHXH huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể tại các 

xã, thị trấn, thống nhất với UBND các xã, thị trấn về thời gian, địa điểm, nội dung 

tuyên truyền, đối tượng… và các điều kiện để tổ chức hội nghị đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc báo cáo về UBND huyện (qua BHXH huyện)./. 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Huyện ủy;   (để báo cáo) 

- TT HĐND huyện;               

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

Lưu Thị Nghiêm 
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