UBND TỈNH NINH THUẬN

BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH
SÁCH BHXH, BHYT
Số: 2649 /CV-BCĐ
V/v đẩy mạnh thực hiện chính
sách BHXH, BHYT theo các văn
bản của BHXH Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Tỉnh Đoàn;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng
Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản
lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và Công
văn số 1234/BHXH-TST ngày 11/5/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc
ký Quy chế phối hợp (Gửi kèm các văn bản trên);
Để tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, phấn đấu đạt mục
tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ
Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết
số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung
ương khóa XII về “Cải cách chính sách BHXH”; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu
về số người tham gia BHXH, chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025 trên
địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo quyền lợi người dân và an sinh xã hội bền vững;
Trên cơ sở đề xuất của cơ quan BHXH tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính
sách BHXH, BHYT tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể và UBND
các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn
- Ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với
BHXH tỉnh, theo hướng dẫn tại Công văn số 1234/BHXH-TST ngày 11/5/2022
của BHXH Việt Nam và tổ chức thực hiện Quy chế kịp thời, đảm bảo hiệu lực,
hiệu quả;
- Phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng Chương trình, Kế hoạch, chỉ tiêu
phát triển hội viên, đoàn viên tham gia BHXH, BHYT hằng năm phù hợp với
tình hình thực tiễn để thực hiện; đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng,

hiệu quả công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT và vận động hội viên,
đoàn viên tham gia BHXH, BHYT đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các Hội đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp xã:
+ Ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT
với BHXH tỉnh, huyện theo hướng dẫn tại Công văn số 1234/BHXH-TST nêu
trên và tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả;
+ Phối hợp với cơ quan BHXH, cơ quan báo, đài thực hiện tốt công tác
tuyên truyền để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích thiết
thực của việc tham gia BHXH, BHYT đối với nhân dân và người lao động;
+ Xây dựng Kế hoạch, nội dung, chương trình thông tin; vận dụng linh
hoạt phù hợp với đặc thù của địa phương và các nhóm đối tượng tiềm năng chưa
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT thông qua các phương tiện truyền thông của
xã, các hội nghị hoặc gặp gỡ truyền thông trực tiếp để phát triển người tham gia.
Tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phát triển người tham gia
BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT là đồng bào dân tộc thiểu số không
thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày
04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo quyền lợi người dân và hoàn
thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Chỉ đạo các Ủy ban nhân dân cấp xã:
+ Thực hiện chấm dứt và thanh lý Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đã
ký giữa cơ quan BHXH với UBND cấp xã, Hội đoàn thể cấp xã theo quy định
tại khoản 1 Điều 18 Quy chế Quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH,
BHYT kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH nêu trên;
+ Hướng dẫn, giới thiệu các nhân viên đại lý thu tại các đại lý thu BHXH,
BHYT đã chấm dứt và thanh lý Hợp đồng tiếp tục đăng ký làm nhân viên đại lý
thu với Tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ký Hợp đồng ủy quyền thu
BHXH, BHYT từ ngày 01/07/2022;
+ Phối hợp cơ quan BHXH, Tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu BHXH,
BHYT tổ chức hội nghị khách hàng để tuyên truyền, vận động phát triển người
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh phối hợp
với cơ quan BHXH, các Tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu BHXH, BHYT tăng
cường các hình thức tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT phù
hợp với từng nhóm người tham gia tiềm năng để phát triển người dân tham gia
BHXH tự nguyện, BHYT đạt mục tiêu và tính bền vững. Đẩy mạnh thông tin,
tuyên truyền việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, gương người tốt,
việc tốt, mô hình mới, nhân tố mới trong việc thực hiện chính sách và phát triển
người tham gia BHXH, BHYT.
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4. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Chủ động phối hợp với các các Sở, Ngành, Hội đoàn thể tỉnh, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, các Tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu BHXH,
BHYT triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và Công văn số
1234/BHXH-TST của BHXH Việt Nam kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.
- Tổ chức thực hiện nội dung các Quy chế phối hợp thực hiện chính sách,
pháp luật BHXH, BHYT đã ký với các cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả, đúng
quy định. Theo dõi, đánh giá kết quả công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp thiết thực, hữu hiệu nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, phát triển
người tham gia BHXH, BHYT đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được
giao.
- Chỉ đạo BHXH các huyện triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐBHXH và Công văn số 1234/BHXH-TST của BHXH Việt Nam theo phân cấp.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nội dung nêu
trên; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét giải quyết (thông qua BHXH tỉnh tổng hợp). Giao BHXH tỉnh theo
dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ 06
tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

- Như trên (th/hiện);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và PCT UBND tỉnh NLB;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Thành viên BCĐ;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Long Biên
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