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Thực hiện Chương trình hành động số 25-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình hành động số 25-

CTr/HU ngày 10/8/2018 của Huyện ủy Hạ Lang; Kế hoạch số 121/KH-UBND 

ngày 30/8/2018 của UBND huyện Hạ Lang về thực hiện về thực hiện Nghị quyết 

số 28-NQ/TW; Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về 

việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch bảo hiểm y tế và chỉ tiêu Đào tạo tại 

chức năm 2022; Công văn số 725-CV/HU ngày 04/10/2022 của Huyện ủy Hạ 

Lang về việc triển khai đồng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện 

nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT; Quyết định số 838/QĐ-

UBND ngày 25/4/2022 của UBND huyện Hạ Lang về việc giao chỉ tiêu thực hiện 

phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Hạ Lang 

năm 2022; Công văn số 2203/UBND-VX ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm 

học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 

09/3/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng Tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng năm 2022. 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND 

các xã, thị trấn đã quan tâm, phối hợp tốt trong việc thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT, đặc biệt là về công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh. Tuy nhiên, theo báo cáo của BHXH huyện - 

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện, tính đến hết ngày 18/10/2022 tiến độ 

thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị còn chậm, kết 

quả đạt được còn thấp so với chỉ tiêu được giao, số người tham gia BHXH toàn 

huyện có 1.956 người tham gia BHXH, đạt 74,82% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (chỉ 

tiêu giao 2.614 người), đạt tỷ lệ trên 15,12% so với lực lượng lao động trong độ 

tuổi, trong đó: người tham gia BHXH bắt buộc là 1.287 người, đạt 94,42% so với 
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chỉ tiêu được giao năm 2022, đạt 9,95% lực lượng lao động trong độ tuổi; BHXH 

tự nguyện được 699 người, đạt 53,47% so với chỉ tiêu được giao năm 2022, đạt 

5,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; người tham gia BHYT được 

24.943 người, đạt 97,17% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (Chỉ tiêu giao 25.028 người), 

đạt khoảng 97.86% dân số; số người tham gia BHYT tự đóng (BHYT hộ gia đình) 

chỉ chiếm khoảng 25% trên tổng số người dân không thuộc đối tượng được ngân 

sách nhà nước mua thẻ BHYT; số học sinh tham gia BHYT duy trì chưa đạt 

100%. Nhất là chỉ tiêu tham gia BHXH tự nguyện mới đạt 53,47%, số còn phải 

phát triển là 582 người; tỷ lệ tham gia BHYT là 96,2%, thấp hơn 2,83% so với chỉ 

được giao tại Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng (có các biểu Phụ lục kèm theo). 

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, 

BHYT được UBND tỉnh giao và triển khai có hiệu quả chỉ tiêu được giao cho 

UBND các xã, thị trấn (tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của 

UBND huyện Hạ Lang về việc giao chỉ tiêu thực hiện phát triển đối tượng tham 

gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Hạ Lang năm 2022), Chủ tịch 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, 

thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn: 

- Căn cứ dữ liệu do cơ quan BHXH huyện tự rà soát, tiến hành đối chiếu 

thực tế tại đơn vị, đồng thời thực hiện rà soát bổ sung và lập danh sách toàn bộ 

thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lao động hợp đồng 

khoán việc như: cấp dưỡng, bảo vệ…. chưa tham gia BHXH, BHYT theo mẫu 

Phụ lục 3 kèm theo gửi về cơ quan BHXH huyện Hạ Lang trước ngày 

30/10/2022 để tổng hợp và thực hiện các bước hướng dẫn, tuyên truyền, vận động 

tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. 

- UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát và lập danh sách toàn bộ thân 

nhân cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xóm chưa tham gia 

BHXH tự nguyện, BHYT theo mẫu Phụ lục 3, Phụ Lục 4 kèm theo, gửi về cơ 

quan BHXH huyện trước ngày 25/11/2022 để tổng hợp và thực hiện các bước 

hướng dẫn, tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT (Hiện nay 

UBND các xã, thị trấn đã gửi danh sách cán bộ không chuyên trách cấp xóm cho 

cơ quan BHXH đầy đủ). 

 Lưu ý: Đơn vị nào không có thân nhân, người thuộc diện tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT thì báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện (quan cơ 

quan BHXH huyện) để tổng hợp. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Phối hợp với BHXH 

huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ LĐTB&XH rà soát, lập danh sách 

đề nghị cấp thẻ BHYT cho người dân thuộc diện ngân sách Nhà nước đóng chưa 

có thẻ BHYT. Đồng thời lập danh sách giảm mua thẻ BHYT đối với các trường 

hợp đã chết hoặc cắt giảm không sinh sống tại địa phương kịp thời trình UBND 
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huyện ban hành quyết định tăng giảm đối tượng theo quy định tại Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các 

xã khu vự III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2022, xong trước 25/11/2022. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm GDNN-GDTX: 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu 

tại Mục 1 và phối hợp với cơ quan BHXH huyện triển khai chính sách BHYT học 

sinh, đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT năm học 2022-2023 theo đúng chỉ 

đạo của UBND tỉnh Cao Bằng (tại Công văn số 2203/UBND-VX ngày 23/8/2022) 

và Hướng dẫn Liên ngành số 1523/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 31/8/2022 

giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng hướng dẫn thực 

hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023. Thời gian hoàn thành 

việc thu BHYT học sinh trước ngày 01/11/2022. 

- Triển khai phối hợp với cơ quan BHXH huyện, Bưu điện, Viettel huyện 

triển khai lập danh sách thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức giáo viên để 

triển khai tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

theo đúng tinh thần chỉ đạo. 

4. UBND các xã, thị trấn: 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu tại Mục 1, khẩn trương tổ 

chức, triển khai các giải pháp thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về 

BHXH tự nguyện, BHYT. Trong đó, tập trung giao chỉ tiêu phát triển người tham 

gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng cán bộ, công chức của đơn vị, 

cho các tổ, xóm để thực hiện tuyên truyền, vận động đối với người thuộc diện 

tham gia, đặc biệt là người thân của cán bộ, công chức, đảng viên, các đối tượng 

là cán bộ không chuyên trách cấp xóm, các hội viên, đoàn viên, hộ kinh doanh cá 

thể, người có thu nhập ổn định… để tham gia BHXH tự nguyện (BHYT hộ gia 

đình đối với 4 xóm của xã Thị Hoa). 

- Phối hợp với cơ quan BHXH huyện tổ chức Hội nghị hướng dẫn thủ tục, 

tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với các chức danh 

cán bộ không chuyên trách cấp xóm và thân nhân cán bộ, công chức và các 

trường hợp tiềm năng khác chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Thực hiện hoàn thành trước ngày 25/11/2022. 

- Giao cán bộ, công chức phụ trách các xóm, tổ dân phố thường xuyên kiểm 

tra đôn đốc tình hình thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình (đối với xã, xóm thuộc khu vực I) tại các xóm/tổ dân 

phố được phân công phụ trách. 

- Thu thập phiếu khảo sát trong chương trình Kế hoạch tuyên truyền, đăng 

ký thực hiện mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp tại Kế hoạch số 206/KH-

UBND ngày 06/9/2022 của UBND huyện Hạ Lang, do tổ công tác đã phát phiếu 

đến các đồng chí trưởng xóm các xóm, tổ dân phố trong các đợt tuyên truyền tại 
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UBND các xã, thị trấn.  

- Chỉ đạo các Trưởng xóm, Tổ trưởng dân phố tiếp tục phối hợp và tạo điều 

kiện cho BHXH huyện, Bưu điện huyện, Viettel huyện trong việc tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền và cử cán bộ tham gia các đợt ra quân tuyên truyền trực 

tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa 

bàn các xóm, tổ dân phố để người dân kịp thời được hưởng chính sách BHXH, 

đặc biệt là BHYT khi ốm đau. 

- Thường xuyên rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho người 

dân thuộc diện ngân sách Nhà nước đóng chưa có thẻ BHYT. Đồng thời lập danh 

sách giảm mua thẻ BHYT đối với các trường hợp đã chết hoặc cắt giảm không 

sinh sống tại địa phương kịp thời, đúng quy định.  

5. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Phối hợp với 

BHXH huyện tổ chức tuyên truyền vận động đến Tổ trưởng, Tổ phó và các thành 

viên Tổ vay vốn của các xóm trên địa bàn huyện tham gia BHXH tự nguyện để 

đảm bảo sau khi hết tuổi lao động có lương hưu để an hưởng tuổi già. 

6. Bảo hiểm xã hội huyện: 

- Tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, 

HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo huyện trong việc triển khai thực hiện chế độ, chính 

sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn 

đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền để người sử dụng 

lao động, người lao động và nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, lợi ích của 

chính sách BHXH, BHYT đem lại, từ đó tự giác chấp hành và tự nguyện tham 

gia. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh 

việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt phối hợp với các cơ quan 

liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, vận động người dân 

tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh đảm bảo hoàn 

thành chỉ tiêu được giao. 

- Chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị hướng dẫn thủ tục, tuyên truyền, vận 

động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với các chức danh cán bộ không 

chuyên trách cấp xóm và thân nhân cán bộ, công chức các trường hợp tiềm năng 

khác chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các xã, thị trấn có sự 

tham gia của Ủy viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách các xã, thị trấn (xây dựng Kế 

hoạch trong tháng 10/2022); đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, ban 

ngành, đơn vị có thân nhân chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT thực hiện 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, phát triển 

người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại các Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác 

xã trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Ngành. 
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- Chủ động phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc rà soát, lập danh sách đề nghị gia 

hạn thẻ BHYT năm 2023, đồng thời rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT cho 

người dân thuộc diện ngân sách Nhà nước đóng nhưng chưa có thẻ BHYT. 

7. Các trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu tại Mục 1. Phối hợp với cơ  

quan BHXH huyện triển khai chính sách BHYT học sinh, đảm bảo 100% học 

sinh tham gia BHYT năm học 2022-2023 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Cao 

Bằng tại Công văn số 2203/UBND-VX ngày 23/8/2022 về việc thực hiện chính 

sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và 

Hướng dẫn Liên ngành số 1523/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 31/8/2022 giữa 

Sở Giáo dục và Đào tạo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng hướng dẫn thực hiện 

bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023. Thời gian hoàn thành việc 

thu BHYT học sinh trước ngày 01/11/2022. 

- Triển khai phối hợp với cơ quan BHXH huyện, Bưu điện, Viettel huyện 

triển khai lập danh sách thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức giáo viên để 

triển khai tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

theo đúng tinh thần chỉ đạo. 

 8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện, Hội Nông dân, Huyện đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động huyện: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức tuyên truyền hoặc lồng 

ghép, phối hợp tuyên truyền các chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo các nội 

dung nêu tại Mục 1 và các văn bản Chương trình phối hợp đã được ký kết giữa cơ 

quan BHXH tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; phát huy vai trò vận 

động nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia BHXH, BHTN, BHYT và kiểm tra, 

giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT với các hình thức phù hợp với các đối tượng 

là đoàn viên, hội viên, thành viên của tổ chức mình, đặc biệt là tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên, thành viên tham gia BHXH tự nguyện. 

- Kêu gọi, phát động, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, huy động các  

nhà hảo tâm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật… tham 

gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh. 

9. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện: Thường xuyên phối hợp, chủ động 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo và các nội dung tại Công văn này; phát huy vai trò, trách nhiệm phấn đấu đạt 

chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022 trên địa bàn 

huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đối với địa bàn 

được giao phụ trách. 

Căn cứ các nội dung trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn quan tâm, khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Các văn bản gửi kèm: Công văn số 2203/UBND-VX ngày 23/8/2022 của 



6 

 

 

UBND tỉnh; Hướng dẫn Liên ngành số 1523/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 

31/8/2022 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng; 

Danh sách người đang tham gia BHXH tự nguyện theo địa bàn từng xã, thị trấn). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BHXH tỉnh (B/c); 
- TT Huyện ủy (B/c); 
- TT HĐND huyện (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ huyện; 
- Bưu điện huyện, Viettel huyện; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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