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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội,  

bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014; Luật Bảo hiểm 

y tế ngày 28/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 
ngày 13/06/2014;  

Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 88/2019/QH14 
ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 102-NQ/CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc 

giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 69/NQ-
CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 
gia bảo hiểm xã hội; Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 cho 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 24/9/2020 của Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XV nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 07/8/2018 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng; Công văn số 801-CV/TU ngày 10/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tại Tờ 

trình số 24/TTr-LĐTBXH ngày 21/02/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế năm 2023 cho các huyện, thành phố (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 



 Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

1. Căn cứ chỉ tiêu phát triển từng loại đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, giao chỉ tiêu cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn gắn với 
trách nhiệm của người đứng đầu; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng 
kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, áp dụng đồng bộ các nhóm giải pháp phát 
triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đạt các chỉ tiêu được 
giao; Quy định việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là tiêu 
chí đánh giá, nhận xét, khen thưởng hàng năm của các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện tỷ lệ 
bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương; tăng cường chỉ đạo công 
tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
cho người dân trên địa bàn, nhất là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo 
hiểm y tế hộ gia đình; đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền và phù hợp với 
từng địa bàn dân cư, các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

2. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, ngoài địa bàn 
mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, học sinh, sinh viên là người dân tộc 
thiểu số thuộc các xã vùng I và xã đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn nhằm 
đảm bảo tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế theo chỉ tiêu đã đề ra, hướng tới bảo hiểm y tế  
toàn dân, đảm bảo tính bền vững, ổn định, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội 
trên địa bàn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã 
hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban TT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Các huyện ủy, thành ủy; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;  

- Báo Sơn La; Đài PT-TH tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, Phương. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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