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Theo báo cáo của BHXH huyện - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện 

tính đến hết tháng 9/2022 số người tham gia BHXH tự nguyện đang quản lý là 

1.005 người, đạt 53,6% so với chỉ tiêu UBND huyện giao và chỉ bằng 72% so 

với kết quả đạt được trong năm 2021, số còn phải phát triển năm 2022 là 869 

người; Số người đang tham gia BHYT là: 52.680 người, đạt 95,3 % so với chỉ 

tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao (55.226 người). Tỷ lệ bao phủ BHYT bằng 

94,8% dân số (Số liệu dân số ước tính theo Cơ quan Thống kê cung cấp là 

55.583 người), thấp hơn 5,2% so với chỉ được giao tại Quyết định số 1075/QĐ-

UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

Nguyên nhân dẫn đến kết quả hạn chế nêu trên ngoài những yếu tố khách 

quan mang lại như: điều kiện kinh tế của nhân dân còn thấp; dịch bệnh Covid-19 

diễn ra phức tạp trong những tháng đầu năm; có sự thay đổi mức chuẩn nghèo 

khu vực nông thôn từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng dẫn đến số tiền đóng 

định kỳ khá cao so với mặt bằng thu nhập nên người dân không có tiền tham 

gia.... Bên cạnh đa số đơn vị UBND các xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH huyện, Bưu điện huyện trong việc 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển người tham gia BHXH 

tự nguyện và đạt được kết quả khá như: Thị trấn Bảo Lạc đạt 79% (với 388 

người tham gia), xã Cốc Pàng đạt 56,4% (với 75 người tham gia), xã Hưng Đạo 

đạt 63,6% (với 56 người tham gia) so với chỉ tiêu giao thì vẫn còn một số xã 

chưa thực sự quan tâm đối với công tác phát triển người tham gia BHXH tự 

nguyện và công tác chỉ đạo, phối hợp chưa được chặt chẽ dẫn đến kết quả đạt 

thấp như xã Phan Thanh (đạt 14,3%), xã Hồng An (đạt 29,2%), xã Sơn Lập (đạt 

27,8%) xã Khánh Xuân (đạt 34,3%), xã Đình Phùng (đạt 40,2%), xã Sơn Lộ (đạt 

40%) xã Huy Giáp (đạt 41,5%) và các xã khác theo biểu kèm theo. 

Bên cạnh đó còn nhiều đảng viên, công chức, viên chức chưa thực hiện 

vận động thân nhân tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo các chế độ về lâu 

dài; số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xóm chưa tham gia BHXH tự 
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nguyện còn nhiều. 

Công tác rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho người dân 

thuộc diện ngân sách Nhà nước đóng nhưng chưa có thẻ BHYT chưa được 

UBND các xã, thị trấn quan tâm đúng mức và thực hiện thường xuyên. 

Để triển khai có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, 

góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ 

BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, đặc biệt là tổ chức 

thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển người tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT được giao năm 2022 tại Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022 và Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 

của UBND tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương, 

nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: 

 - Nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả, đúng theo nội dung chỉ 

đạo tại Công văn số 1313/UBND-BHXH ngày 12/9/2022 của UBND huyện Bảo 

Lạc. 

- Căn cứ danh sách thân nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và danh sách cán bộ không chuyên trách cấp xóm chưa tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình từ cơ quan BHXH gửi làm cơ sở rà soát tiến hành 

phối hợp với cơ quan BHXH huyện, Bưu điên huyện tổ chức tuyên truyền, vận 

động và đề nghị 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người thân, 100% cán bộ không chuyên trách 

cấp xóm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu tại Mục 1, khẩn trương phối 

hợp với cơ quan BHXH huyện, Bưu điện huyện tổ chức, triển khai các giải pháp 

thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về BHXH tự nguyện, BHYT. 

Trong đó, tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động và đề nghị người thân của 

cán bộ, công chức, đảng viên, các đối tượng là cán bộ không chuyên trách cấp 

xóm, các hội viên, đoàn viên, hộ kinh doanh cá thể, người có thu nhập ổn 

định…tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.  

- Phối hợp với cơ quan BHXH huyện tổ chức Hội nghị hướng dẫn thủ tục, 

tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với các chức 

danh cán bộ không chuyên trách cấp xóm và thân nhân cán bộ, công chức và các 

trường hợp tiềm năng khác chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Thực hiện hoàn thành trước ngày 20/11/2022.  

- Phân công Cán bộ, công chức phụ trách các xóm, tổ dân phố phối hợp 

với cơ BHXH huyện trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia 
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các đợt ra quân tuyên truyền trực tiếp tại các xóm, tổ dân phố để phát triển 

người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

- Trên cơ sở danh sách chưa tham gia BHYT từ cơ quan BHXH huyện gửi 

đến khẩn trương rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho người dân 

thuộc diện ngân sách Nhà nước đóng chưa có thẻ BHYT. Đồng thời lập danh 

sách giảm mua thẻ BHYT đối với các trường hợp đã chết hoặc cắt giảm không 

sinh sống tại địa phương kịp thời, đúng quy định (hoàn thành trong tháng 

10/2022). 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu tại Mục 1.  

- Chỉ đạo, quán triệt các đơn vị Trường học trực thuộc trên địa bàn 

huyện trên cơ sở danh sách thân nhân của giáo viên chưa tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình của từng trường phối hợp với cơ quan BHXH huyện 

tổ chức tuyên truyền, vận động và đề nghị 100% giáo viên tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình cho người thân.  

4. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện 

chính sách BHXH, BHYT huyện trong công tác tham mưu, đề xuất với Huyện 

ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo huyện trong việc 

triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. 

- Cung cấp danh sách thân nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

giao viên chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, cán bộ không 

chuyên trách cấp xóm chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo 

từng cơ quan đơn, đơn vị để làm cơ sở rà soát, tuyên truyền, vận động và đề 

nghị tham gia.  

Đồng thời chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai, tổ chức tuyên truyền, vận động 

và hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với các trường hợp 

chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nêu trên, đảm bảo hoàn 

thành chỉ tiêu được giao năm 2022. 

 - Thường xuyên, chủ động phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và 

xã hội và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt rà soát, lập danh sách đề nghị cấp 

thẻ BHYT cho người dân thuộc diện ngân sách Nhà nước đóng nhưng chưa có 

thẻ BHYT. 

5. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện 

 Thường xuyên phối hợp, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

được giao tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và các nội dung tại Công 

văn này; phát huy vai trò, trách nhiệm phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển người 

tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022 trên địa bàn huyện. Tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đối với địa bàn được giao phụ trách. 
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(Gửi kèm theo: Công văn số 1313/UBND-BHXH ngày 12/9/2022 của 

UBND huyện Bảo Lạc; biểu tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu tham gia BHXH, 

BHYT đến hết tháng 9/2022). 

Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BHXH tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;  

- Các Ủy viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT huyện; 

- VP: LĐ, CV (T); 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thị Đà  
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