
                                                                              

           UBND HUYỆN KON RẪY            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT                 

            Số: 03/KH-BCĐ                                    Kon Rẫy, ngày 21 tháng 03 năm 2023                

 

KẾ HOẠCH 

  Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BCĐ ngày 09/03/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Kon Rẫy về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện 

chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện 

Kon Rẫy (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước về BHXH, BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững 

trên địa bàn huyện. 

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn 

trên địa bàn huyện, xây dựng các giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch đạt kết 

quả, mục tiêu do UBND huyện giao. 

II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

1. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN tại Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND 

huyện như sau: 

- Tỷ lệ tham gia BHXH đạt khoảng 18,8% lực lượng lao động trong độ tuổi, 

trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện 

chiếm khoảng 8,92% lực lượng lao động trong độ tuổi. 

- Tỷ lệ tham gia BHTN khoảng 9,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. 

- Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 97,89% dân số. 

2. Phấn đấu chỉ tiêu giảm nợ thấp hơn tỷ lệ giảm nợ do Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. 

3. Thực hiện tốt dự toán chi phí KCB BHYT năm 2023, đảm bảo chi phí KCB 

BHYT năm 2023 được thanh toán đúng quy định và nằm trong phạm vi dự toán 

Chính phủ giao. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu khác được giao. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số giải pháp sau: 

1. Về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

1.1. Đối với nhóm người tham gia bắt buộc 



2 

 

 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của 

UBND huyện và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả về 

phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong thời gian qua (BHXH huyện chủ trì, 

các phòng, ban, cơ quan đơn vị liên quan triển khai và phối hợp). 

- Trao đổi, cung cấp thông tin về doanh nghiệp mới thành lập để rà soát, 

điều tra, khai thác người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu của 

các cơ quan chức năng liên quan (Chi Cục Thuế huyện, Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Phòng Thống kê phối hợp với BHXH huyện). 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp 

luật về BHXH, BHYT của các đơn vị trên địa bàn. Kiên quyết xử lý vi phạm đối 

với các đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, hoàn thiện hồ sơ phải 

xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-

HĐTP, ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về 

hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian 

lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao 

động của Bộ Luật hình sự chuyển cơ quan Công an xử lý theo quy định (BHXH 

huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban: Phòng Thanh tra huyện, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện, Chi Cục Thuế huyện, Liên đoàn 

Lao động huyện, UBND các xã, thị trấn). 

1.2. Về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

- Tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát 

triển người tham gia BHXH, BHYT tại địa phương (BHXH huyện, Ban chỉ đạo các 

các xã, thị trấn). 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền 

thiết thực, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, linh hoạt, kịp thời và phù hợp với từng 

nhóm người, từng địa phương. Đặc biệt chú trọng phát huy ưu thế của các hình 

thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng 

internet; phối hợp với các nhà mạng bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất 

mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT (BHXH huyện chủ trì, phối hợp với 

Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch & Truyền thông, Các hội, 

đoàn thể, UBND các xã, thị trấn).  

- Triển khai các giải pháp nghiệp vụ về phát triển người tham gia: Tổ chức 

rà soát, phân loại, lập danh sách nhóm người tham gia tiềm năng theo từng vùng, 

khu vực, từng loại hình. Tiếp tục mở rộng, đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng mạng 

lưới nhân viên thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo hướng chuyên 

nghiệp, hiện đại (BHXH huyện). 

1.3. Đối với nhóm người tham gia BHYT khác 

- Đối với nhóm học sinh, sinh viên (HSSV):  

Để đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT theo quy định cần tập trung 

triển khai các giải pháp như sau:  

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm 
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đảm bảo năm 2023 có 100% học sinh tham gia BHYT, tăng cường công tác thông 

tin, truyền thông, vận động học sinh tham gia BHYT, đưa tiêu chí học sinh tham 

gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, 

đào tạo (Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn). 

+ Rà soát các trường có học sinh chưa tham gia BHYT, đề xuất các giải 

pháp phù hợp để nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia theo quy định, đồng thời phát 

động phong trào quyên góp, hỗ trợ trao tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn ngay trong từng trường, giữa các trường trên địa bàn. Tiếp tục tuyên 

truyền, vận động phụ huynh tham gia BHYT cho học sinh theo quy định và vận 

động các nhà hảo tâm hỗ trợ một phần kinh phí để tặng thẻ BHYT cho các em học 

sinh người dân tộc thiểu số sống có hoàn cảnh khó khăn (UBND huyện chỉ đạo 

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các xã, thị trấn nơi trường học 

đứng chân trên địa bàn). 

+ Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác BHYT học sinh, đề xuất khen thưởng 

đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện 

(BHXH huyện chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn, các cơ sở giáo dục). 

- Đối với nhóm ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT: 

+ Căn cứ kết quả điều tra của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHYT đối với người 

thuộc nhóm hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình ngay từ đầu năm 2023 

(BHXH huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND 

các xã, thị trấn).  

+ Lập danh sách đầy đủ, kịp thời, chính xác nhóm do ngân sách nhà nước 

đóng, hỗ đóng theo quy định. Chuyển kinh phí mua thẻ BHYT cho nhóm được 

ngân sách nhà nước đóng, hỗ đóng đúng, đủ theo quy định (BHXH huyện phối hợp 

với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các xã, thị trấn, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch).  

+ Tổ chức in, gia hạn và cấp thẻ BHYT cho người tham gia đầy đủ, kịp thời. 

Tổng hợp, đối chiếu danh sách, trao đổi thông tin người tham gia, theo dõi, cập 

nhập kinh phí mua thẻ cho nhóm được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng kịp 

thời, đầy đủ và đúng quy định (BHXH huyện). 

2. Về công tác giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN 

- Thực hiện nghiêm túc đôn đốc việc thu, thu nợ theo chỉ đạo của UBND 

huyện theo Công văn số 434/UBND-VX ngày 19/4/2022 về việc tăng cường chỉ 

đạo phát triển đối tượng tham gia và đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN. Phối 

hợp với các thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc hoạt động của Ban chỉ đạo 

cấp cấp xã, thị trấn về triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động 

của Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn nhằm triển khai hiệu quả chính sách BHXH, 

BHYT tại địa phương, đơn vị (BHXH huyện chủ trì, phối hợp với các Hội, đoàn 

thể, UBND các xã, thị trấn). 

     - Thường xuyên bám sát đơn vị sử dụng lao động, phân loại nợ để đôn đốc 
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thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN, làm việc, lập biên bản về tình tình đóng BHXH, 

BHYT, không để phát sinh nợ mới (BHXH huyện).  

3. Công tác Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 

Thực hiện đúng quy trình, quy định về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đảm bảo sổ 

BHXH, thẻ BHYT được cấp kịp thời, đầy đủ cho người tham gia. Quản lý, kiểm 

soát tốt việc cập nhật, cấp mã số BHXH đúng quy trình, quy định. Cơ quan BHXH 

huyện thực hiện việc tách dữ liệu trẻ em đã được cấp thẻ BHYT theo dữ liệu liên 

thông với Bộ Tư pháp về đúng hộ gia đình (BHXH huyện, các cơ quan liên quan 

và UBND các xã, thị trấn). 

4. Công tác giải quyết chế độ, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN 

và quản lý đối tượng 

Tăng cường kiểm soát việc giải quyết, thanh toán các chế độ BHXH, hạn chế 

tình trạng trục lợi quỹ BHXH. Tổ chức thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời. 

Tổng kết, đánh giá công tác thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

(BHXH huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). 

Thực hiện thẩm định, xét duyệt hồ sơ và chi trả các chế độ BHXH cho người 

lao động kịp thời, đúng quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, xác 

minh người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhất là người từ 80 tuổi trở lên 

(BHXH huyện). 

Thực hiện giao dịch BHXH điện tử trong giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn 

đạt 100%. Thực hiện điều chỉnh mức hưởng lương hưu, BHXH một lần và tuất 1 

lần theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều 

chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH (BHXH huyện). 

5. Công tác thực hiện chính sách BHYT 

Thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT với Trung tâm y tế huyện theo quy định. 

Triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ quỹ KCB BHYT như: Thường xuyên 

rà soát, kiện toàn để nâng cao hiệu quả công tác giám định BHYT; tăng cường 

công tác phân tích, đánh giá, phát hiện các sai phạm, các chi phí KCB BHYT bất 

thường, mà cơ sở KCB BHYT gia tăng chi phí cao đột biến để phối hợp với Phòng 

Y tế kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời; Thường xuyên xây dựng các chuyên đề giám 

định chuyên sâu nhằm phát hiện, xử lý chi phí không đủ điều kiện thanh toán 

BHYT của cơ sở KCB (BHXH huyện phối hợp Phòng Y tế với các đơn vị liên quan).  

Thường xuyên hướng dẫn các cơ sở KCB trên địa bàn huyện tổ chức tốt công 

tác KCB, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT và giải quyết các vướng mắc, tồn 

tại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra và 

kiểm soát chi phí KCB BHYT, kịp thời chấn chỉnh các chi phí KCB BHYT gia 

tăng tại cơ sở KCB và các chỉ số bình quân cao so với các cơ sở KCB cùng tuyến, 

hạng trên địa bàn tỉnh, khu vực và toàn quốc (BHXH huyện phối hợp với Trung 

tâm Y tế huyện). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương gắn với 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 

chủ động triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ có liên quan đến ngành, đơn vị, địa phương gửi về Bảo hiểm xã hội 

huyện để tổng hợp, theo dõi chung. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này; Định kỳ 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Trưởng Ban chỉ đạo và UBND huyện. 

Đánh giá, đề xuất khen thưởng vào cuối năm 2023 đối với Ban chỉ đạo các xã, thị 

trấn và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển người tham gia BHXH, 

BHYT trên địa bàn huyện.  

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực thực. Quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH huyện để tổng 

hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, điều chỉnh phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (để b/c); 

- Đ/c Phó BCĐ (t/h); 

- Thành viên ban Chỉ đạo; 

- UBND các xã, thị trấn;                                                                
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

  PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 Đinh Thị Hồng Thu 
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