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              Kính gửi:  

  - Các Sở: Y tế, Lao động - TB&XH,  

            Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, 

            Thông tin và Truyền thông; 

 - Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh; 

            - UBND các huyện, thành phố. 

 

 

 Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến ngày 30/6/2020 số người 

tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là 32.442 người chiếm tỷ lệ 12,9% so với lực 

lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó có trên 3.000 người 

tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 0,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; số 

người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 23.039 chiếm tỷ lệ 0,9%; số 

người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 438.442 người đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 

95,7% dân số. Để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đến năm 2020 có 96,8% 

dân số toàn tỉnh tham gia BHYT, đến năm 2021 có 15% lực lượng lao động 

trong độ tuổi tham gia BHXH, đồng thời thực hiện tốt chính sách BHXH, 

BHYT trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

hướng dẫn UBND cấp xã kiểm tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng tham gia 

BHYT thuộc diện quản lý, đảm bảo theo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đang kê khai thuế trên địa bàn về thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT cho người lao động, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp thực hiện 

đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.  

 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn chính sách, pháp luật về 

BHYT, giúp cho người lao động và nhân dân hiểu biết về quyền lợi và nghĩa vụ 

khi tham gia BHYT. Phối hợp rà soát những người chưa tham gia BHXH, BHYT, 

xác định từng nhóm đối tượng cụ thể để có biện pháp tuyên truyền vận động thích 

hợp.  
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám định BHYT, kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sử dụng quỹ BHYT, BHXH, 

các hành vi trốn đóng, nợ đóng BHYT, BHXH. 

3. Sở Y tế 

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám 

bệnh, chữa bệnh BHYT; nâng cao y đức, tinh thần, thái độ của cán bộ, viên chức 

y tế trong phục vụ người bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải 

cách thủ tục hành chính, quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT; đảm bảo 

quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh. 

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT; thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công 

tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, đảm bảo công khai 

minh bạch trong quản lý và sử dụng quỹ BHYT. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trong nhà 

trường về ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT, để phát triển tỷ lệ 

tham gia BHYT ở nhóm đối tượng này. 

- Phối hợp với ngành Y tế củng cố và phát huy mạng lưới y tế trường học 

để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên; sử 

dụng đúng mục đích, có hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được cấp. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức, 

thúc đẩy người dân tham gia BHXH, BHYT. 

6. Sở Tài chính 

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí 

hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia BHYT, đảm bảo phù hợp với 

điều kiện thực tế và quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử 

dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

7. Cục Thuế tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành chức năng rà soát 

việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã 

đang kê khai thuế, đảm bảo theo quy định. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
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- Rà soát toàn bộ người chưa có thẻ BHYT trên địa bàn, phân tích, so sánh 

với dân số từng địa bàn xã, phường, thị trấn để triển khai các biện pháp tăng tỷ 

lệ bao phủ BHYT đạt chỉ tiêu được giao. 

- Chỉ đạo thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu BHXH, BHYT hằng năm; đưa 

chỉ tiêu BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn 

hạn của địa phương để triển khai thực hiện, gắn với Chương trình xây dựng 

nông thôn mới. 

 Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành 

liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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