
UBND HUYỆN KON RẪY 

        VĂN PHÒNG 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /TB-VP            Kon Rẫy, ngày 13 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Đinh Thị 

Hồng Thu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế huyện Kon Rẫy  
 

Ngày 12 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường UBND huyện, Ban Chỉ đạo 

thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Kon Rẫy 

(gọi tắt BCĐ huyện) đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện 9 tháng đầu và đề ra phương hướng 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Chủ trì cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Hồng 

Thu - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện. 

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội huyện và các thành viên 

Ban Chỉ đạo huyện. 

Sau khi Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, Phó Trưởng ban thường trực 

Ban Chỉ đạo huyện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 9 háng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng 

cuối năm 2022; ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận: 

1. Giao Bảo hiểm xã hội huyện  

- Chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà 

soát lại dân số các xã, thị trấn; báo cáo cụ thể số lượng người cần phát triển tham 

gia BHXH, BHYT trong 3 tháng cuối năm 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ 

tiêu giao đối với từng đối tượng ở từng địa bàn; trong đó tổng hợp danh sách đối 

tượng hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tham gia BHYT gửi UBND 

huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước 16h00 ngày 16/10/2022 

để nắm bắt, chỉ đạo. 

- Khẩn trương rà soát và tham mưu BCĐ huyện điều chỉnh phân công 

nhiệm vụ thành viên BCĐ cho phù hợp. Chủ trì theo dõi, đôn đốc nắm bắt tình 

hình hoạt động của thành viên BCĐ huyện, các tổ thành viên BCĐ huyện phụ 

trách các xã, thị trấn; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong khi triển khai thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo nắm bắt, chỉ đạo kịp thời. 

- Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu và chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, BHTN 

đã được UBND huyện giao tại Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 

năm 20221 khẩn trương phối hợp với các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị liên 

                                           
1 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 4 tháng cuối 

năm 2022 
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quan, UBND các xã, thị trấn và Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn huyện tổ chức 

triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch 

năm. Định kỳ hàng tuần tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo Trưởng 

BCĐ huyện. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện 

 Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch UBND huyện giao 3 tháng cuối năm, giao 

đồng chí Tổ trưởng Tổ thành viên BCĐ huyện phụ trách các xã, thị trấn khẩn 

trương và quyết liệt triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn. Chủ 

động phối hợp với BHXH huyện thường xuyên đôn đốc BCĐ các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch UBND huyện giao. Định kỳ 

hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện gửi về BCĐ huyện qua cơ quan thường trực 

(Bảo hiểm xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

- Giao chỉ tiêu vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho 

từng thành viên, phấn đấu một tháng mỗi thành viên vận động được 2 đối tượng 

tham gia. 

- Thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước BCĐ và UBND huyện 

về kết quả thực hiện phát triển BHYT, BHXH ở đơn vị, địa bàn phụ trách. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo bộ phận liên quan khẩn trương rà soát lại dân số hiện có so sánh 

chênh lệch với số liệu báo cáo thống kê (có giải trình lý do tăng, giảm cụ thể); 

số người chưa có thẻ BHYT gửi về BCĐ huyện qua cơ quan thường trực (BHXH 

huyện) chậm nhất trong ngày 15/10/2022. 

- Khẩn trương rà soát, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, làng, khu dân 

cư. Tổ chức họp để triển khai nhiệm vụ cho cán bộ, công chức xã, cán bộ thôn; 

yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu trong việc vận 

động gia đình, người thân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. 

- Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn phân 

công các thành viên phụ trách các thôn, làng, khu dân cư; gắn trách nhiệm cá 

nhân về mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao (riêng chỉ tiêu về BHYT phải 

hoàn thành trước 25/11/2022). 

- Chủ động trong công tác xã hội hóa để hỗ trợ người dân trên địa bàn có 

hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tham gia BHYT. 

- Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT các 

xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước BCĐ và UBND huyện về kết quả thực hiện 

phát triển BHYT, BHXH năm 20222. 

4. Bưu điện huyện (Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT huyện): Phối 

hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng tiềm năng; 

đồng thời phối hợp với BHXH huyện tổ chức Hội nghị khách hàng để vận động 



3 

 

khai thác nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 

2022.  

5. Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện 

- Phối hợp với BHXH huyện triển khai thực hiện BHYT học sinh; xây 

dựng và giao chỉ tiêu tỷ lệ học sinh tham gia BHYT để gắn trách nhiệm của các 

trường học, giáo viên trong việc thực hiện BHYT học sinh; đảm bảo 100% học 

sinh tham gia BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên, viên chức, nhân viên 

trong ngành giáo dục gương mẫu trong việc vận động gia đình, người thân tích 

cực tham gia BHXH tự nguyện. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành đoàn thể 

huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương tăng 

cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; 

đẩy mạnh công tác vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các địa phương, đơn vị 

biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo;         

- UBND các xã, thị trấn;            

- CVP, các PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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