
 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        tháng       năm  

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Đ/c Đinh Thị Hồng Thu - PCT UBND huyện, Trưởng BCĐ 

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

 bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Kon Rẫy  

 

Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2023, Đ/c Đinh Thị Hồng Thu - HUV, PCT 

UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 

(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Ban Chỉ đạo) đã 

chủ trì họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, 

BHTN trên địa bàn huyện năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 

2023. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum và 

các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 

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

trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), 

bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện năm 2022 và thông qua dự thảo Kế 

hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023 và Quyết định số 275/QĐ-

UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2023; ý kiến trao đổi, 

thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận: 

1. Giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, Phó Trưởng Ban thường 

trực Ban Chỉ đạo 

- Tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại cuộc họp, tiếp tục phối hợp với 

các đơn vị, địa phương hoàn thiện trình ban hành các Báo cáo, Chương trình, Kế 

hoạch theo đúng quy trình, quy định, cụ thể: 

+ Trình Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo ban hành Báo cáo đánh 

giá kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT năm 2022, phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2023. Hoàn thành trước ngày 22 tháng 3 năm 2023. 

+ Trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT năm 2023. Hoàn thành trước ngày 22 tháng 3 năm 2023. 

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

năm 2023 được Ủy ban nhân dân huyện giao tại Quyết định số 1340/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2022 của UBND huyện1 khẩn trương phối hợp với Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các 

địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. 

                                           
1 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 
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- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường và đổi mới 

công tác tuyên truyền, truyền thông về chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình 

thức trực quan sinh động, thiết thực; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, 

phù hợp với từng nhóm đối tượng; đặc biệt là đối tượng sống ở vùng sâu, vùng 

xa trên địa bàn huyện.  

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc hoạt 

động của Ban Chỉ đạo cấp xã về triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế 

hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã, nhằm triển khai hiệu quả chính sách BHXH, 

BHYT tại các địa phương, đơn vị. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, tình hình thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, nhất là 

các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT; kịp thời đề 

xuất Ban Chỉ đạo biểu dương khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện 

tốt việc đóng, giải quyết chính sách BHXH, BHYT và nhắc nhở, phê bình đối 

với các đơn vị cố tình chây ỳ, trốn đóng hoặc để xảy ra tình trạng nợ BHXH, 

BHYT, BHTN dây dưa, kéo dài. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, nêu 

cao tinh thần thái độ phục vụ của viên chức, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

người dân trong quá trình tham gia đóng và giải quyết chính sách BHXH, 

BHYT. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo cấp cơ 

sở về công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn 

huyện. Theo dõi, đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ, định kỳ báo cáo 

đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên theo đúng Quy chế hoạt động 

của Ban Chỉ đạo. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và các phòng, ban liên 

quan chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, nắm danh sách người thuộc hộ nông lâm 

ngư nghiệp có mức sống trung bình để có kế hoạch tuyên truyền, vận động tham 

gia BHYT theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp trên địa bàn gắn 

với việc thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; xử lý 

nghiêm đối với các đơn vị có biểu hiện trục lợi chính sách theo quy định.  

- Đôn đốc, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát điều 

chỉnh (tăng, giảm) kịp thời đối tượng được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT do 

phòng quản lý (như: Người thuộc diện chính sách, người nghèo, cận nghèo, trẻ 

em dưới 6 tuổi…) đảm bảo các đối tượng được cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời, 

đúng quy định. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc xây dựng kế hoạch, giải 

pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT đảm bảo trong phạm vi 

dự toán được giao trong năm 2023. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh 
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nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ 

khám chữa bệnh BHYT. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và các phòng, ban, có liên quan 

nghiên cứu đề xuất các giải pháp để mở rộng đối tượng tham gia BHYT; kịp 

thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính 

sách, pháp luật về BHYT theo thẩm quyền. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

  - Tham mưu UBND huyện kịp thời bố trí nguồn ngân sách địa phương, hỗ 

trợ đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện. Đảm bảo kinh phí, hỗ trợ đóng 

BHYT từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các nhóm đối tượng đầy đủ, kịp thời 

theo đúng quy định. 

  - Nghiên cứu cân đối nguồn ngân sách địa phương để tham mưu UBND 

huyện có chính sách hỗ trợ thêm BHYT cho một số nhóm đối tượng như hộ gia 

đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; học sinh 

là người dân tộc thiểu số và một số nhóm đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện 

để đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT theo lộ trình đề ra. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo quyết liệt trong năm học 2023-2024 và nhưng năm tiếp theo, 

ngay từ đầu năm, giao chỉ tiêu phát triển BHYT cho các trường tiểu học, trung 

học cơ sở; đồng thời thực các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo 100% học sinh 

tham gia BHYT theo quy định tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 

2022-2025.  

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện tổ 

chức tuyên truyền phổ biến Luật BHYT giúp phụ huynh và học sinh hiểu về ý 

nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT. Đồng thời, kiện toàn mạng 

lưới y tế trường học, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. 

6. Bưu điện huyện: Chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và 

các phòng, ban liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, 

vận động Nhân dân tham gia, nhằm thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, 

BHYT của Ban Chỉ đạo đặc biệt là những hộ thoát nghèo trong năm 2023 và 

những năm tiếp theo.  

7. Các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo còn lại: Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu bao 

phủ BHYT giai đoạn 2022-2025 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công 

văn số 2095/UBND-KGVX ngày 04 tháng 7 năm 2022. Thực hiện nghiêm các 

giải pháp phát triển người tham gia BHXH; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn 

trương giải quyết tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT (nếu có) và không để phát 

sinh nợ mới.  
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- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo; phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan liên quan tăng 

cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, Hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân 

dân trên địa bàn huyện; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương (nếu có). 

- Tăng cường trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu 

quả Kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023 và Chương trình 

hành động Chương trình hành động thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia 

BHYT, BHXH, BHTN trên địa bàn huyện đến năm 2025 (sau khi được ban 

hành).  

- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường công tác tuyên 

truyền thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tuyên truyền, 

vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; nghiên cứu, đề 

xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa 

phương (nếu có). Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có 

liên quan đến ngành, địa phương và gửi về Bảo hiểm xã hội huyện để tổng hợp, 

theo dõi chung. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, có giải pháp phù hợp nhằm 

đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao về số người tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN năm 2023. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ 

người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế. 

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp 

xã; phân công nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban 

Chỉ đạo đối với công tác tổ chức, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

đảm bảo an sinh xã hội ở cơ sở. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và phối hợp 

với cơ quan BHXH thực hiện tuyên truyền với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, 

dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm người, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, 

tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ gấp... 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thống kê hộ kinh doanh cá 

thể, doanh nghiệp tư nhân gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trước ngày 

31 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp, theo dõi và vận động, tuyên truyền. 

- Phối hợp với cơ quan BHXH: Rà soát danh sách chi tiết người thuộc hộ 

gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình và danh sách học 

sinh trên địa bàn chưa tham gia BHYT để tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện 

để người dân được tiếp cận các chính sách hỗ trợ đóng BHYT; giới thiệu người 

làm nhân viên thu BHXH, BHYT, đảm bảo mỗi xã, thị trấn phải có nhân viên 

thu BHXH, BHYT; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp 

dễ dàng đăng ký tham gia BHXH, BHYT. 



5 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - Xã hội huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các địa phương, 

đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN; vận động đoàn viên, hội viên và cộng đồng tích cực 

tham gia hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người dân khó khăn, đảm bảo tất cả 

người dân trên địa bàn huyện được hưởng chính sách BHYT và BHXH tự 

nguyện. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát thực hiện chi trả chính sách 

BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý 

các sai sót, vi phạm theo quy định (nếu có). 

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo để các đơn vị biết và triển 

khai thực hiện./. 

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

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo (t/h);         

- UBND các xã, thị trấn (t/h);            

- Lưu: VT, BCĐ. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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