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Thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bảo Lạc, Ban Chỉ đạo 

thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện đã 

có nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện chỉ tiêu người tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT năm 2022 như: tham mưu Huyện ủy ban hành Công văn số Công văn số 

489-CV/HU ngày 08/8/2022 của về Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về 

nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT; Công văn số 1313/UBND-

BHXH ngày 12/9/2022 về việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia 

BHXH, BHYT năm 2022; Công văn số 1509/CV-BCĐ ngày 17/10/2022 về đôn 

đốc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022; Công 

văn số 1578/CV-BCĐ ngày 28/10/2022 về tổ chức tuyên truyền, vận động người 

tham gia BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó cơ quan BHXH huyện và các cơ quan, 

ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đã quan tâm, phối hợp tổ chức triển 

khai nhiều giải pháp trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là 

về công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, 

BHYT học sinh và công tác rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho 

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

Tuy nhiên, theo báo cáo của cơ quan BHXH huyện - cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo huyện tính đến ngày 24/11/2022 số người tham gia BHXH tự 

nguyện đang quản lý là 1.078 người, đạt 57,5% so với chỉ tiêu được UBND tỉnh 

Cao Bằng giao và chỉ bằng 77% so với kết quả đạt được trong năm 2021, số còn 

phải phát triển năm 2022 là 796 người; Số người đang tham gia BHYT là: 

53.627 người, đạt 97,1 % so với chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao (55.226 

người), trong đó mới có 477/623 em học sinh thuộc diện phải tham gia BHYT 

học sinh, sinh viên đã tham gia, còn 146 em học sinh thuộc diện phải tham gia 

BHYT học sinh, sinh viên nhưng chưa tham gia. Tỷ lệ bao phủ BHYT bằng 

96,5% dân số (Số liệu dân số ước tính theo Cơ quan Thống kê cung cấp là 

55.583 người), thấp hơn 4,5% so với chỉ được giao tại Quyết định số 1075/QĐ-

UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng (có các biểu tổng hợp kết quả 
thực hiện chỉ tiêu kèm theo). 

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

quan mang lại, vẫn còn một số cơ quan đơn vị chưa thực sự quan tâm, nêu cao 
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tinh thần trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Bên cạnh đó vẫn 

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 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 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT được giao năm 2022 và để việc phát hành, gia hạn thẻ BHYT 

năm 2023 được đầy đủ, chính xác, kịp thời và đảm bảo quyền lợi khám bệnh, 

chữa bệnh của người tham gia BHYT, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các giải pháp, chỉ đạo của 

UBND huyện, tập trung quyết liệt thực hiện một số nội dung sau: 

I. Về thực hiện chỉ tiêu người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 

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

 Triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng theo nội dung chỉ đạo tại Công 

văn số 489-CV/HU ngày 08/8/2022, Công văn số 1313/UBND-BHXH ngày 

12/9/2022, Công văn số 1509/CV-BCĐ ngày 17/10/2022, Công văn số 

1578/CV-BCĐ ngày 28/10/2022, đặc biệt là việc quán triệt đề nghị cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức vận động người thân trong gia đình tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đảm bảo 100% cán bộ không chuyên trách cấp 

xóm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, 100% học sinh tham gia 

BHYT. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa 

phương trong chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu người tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT.  

- Khẩn trương phối hợp với cơ quan BHXH huyện, Bưu điện huyện tổ 

chức, triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu được giao về BHXH tự nguyện, 

BHYT, trong đó, tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động và đề nghị 100%  

người thân của cán bộ, công chức, đảng viên, các đối tượng là cán bộ không 

chuyên trách cấp xóm trích một phần phụ cấp, 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 (hoàn thành trong tháng 12/2022).  

- Trên cơ sở danh sách chưa tham gia BHYT đã được 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 (trẻ em, bảo 

trợ xã hội, những công dân trở lại địa phương sau khi đã nghỉ việc tại các Công 

ty…), đảm bảo 100% người dân thuộc diện ngân sách Nhà nước đóng có thẻ 

BHYT (hoàn thành trước ngày 10/12/2022). 

- Riêng đối với UBND Thị trấn Bảo Lạc và UBND xã Huy Giáp tiến hành 

rà soát danh sách, tuyên truyền, hướng dẫn người dân lập giấy đề nghị và xác 
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nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình để làm cơ sở xác định người dân tham gia BHYT được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ 30% mức đóng BHYT. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

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

- Tiếp tục 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.  

- Chỉ đạo các đơn vị trường trực thuộc trên địa bàn tuyên truyền đến phụ 

huynh học sinh về chính sách BHYT học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều có 

thẻ BHYT. 

4. Các Trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện  

Khẩn trương tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tham gia BHYT 

đầy đủ cho học sinh. Đồng thời triển khai linh hoạt các giải pháp, đảm bảo 

100% học sinh tham gia BHYT năm học 2022-2023 theo đúng chỉ đạo của 

UBND tỉnh Cao Bằng tại Công văn số 2203/UBND-VX ngày 23/8/2022 về việc 

thực hiện chính sách BHYT  học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng và Hướng dẫn Liên ngành số 1523/HDLN-SGD&ĐT-BHXH 

ngày 31/8/2022 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao 

Bằng hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-

2023. Thời gian hoàn thành việc thu BHYT học sinh trước ngày 10/12/2022. 

5. 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. Thường 

xuyên báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, tỷ lệ người tham gia BHYT để kịp thời 

chỉ đạo các giải pháp thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn 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, BHYT học sinh. 

- 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. 

6. Bưu điện huyện  

Khẩn trương, chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát lại các 

trường hợp cán bộ, đảng viên có thân nhân và cán bộ không chuyên trách cấp 

xóm chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời tiến hành 

phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, vận động và tổ chức 
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làm hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với người thân của 

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

xóm và các đối tượng tiềm năng khác (hoàn thành trong tháng 12/2022).  

II. Công tác phát hành, gia hạn thẻ BHYT năm 2023. 

1. Đối với người tham gia BHYT đang công tác tại các cơ quan, đơn 

vị sử dụng lao động 

Các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát, lập danh sách đề nghị cấp 

thẻ BHYT (Mẫu D02-LT) đối với người lao động tăng mới; cấp lại do mất, thay 

đổi thông tin, đổi mã quyền lợi hưởng BHYT cao hơn, đổi nơi đăng ký KCB ban 

đầu theo quy định và các trường hợp không còn tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

tại đơn vị gửi cơ quan BHXH huyện trước ngày 15/12/2022 để kịp thời phát 

hành, gia hạn thẻ BHYT. 

Trường hợp đến ngày 15/12/2022, không nhận được Mẫu D02-LT của 

đơn vị sử dụng lao động, cơ quan BHXH sẽ gia hạn nối tiếp giá trị sử dụng thẻ 

BHYT trên cơ sở dữ liệu hiện đang quản lý. 

2. Đối với các đối tượng tham gia BHYT thuộc ngân sách nhà nước 

đóng 

2.1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Chủ trì, phối hợp với BHXH huyện chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND 

các xã, thị trấn trên cơ sở dữ liệu thẻ BHYT đã được phát hành năm 2022 do 

BHXH cung cấp tiến hành rà soát, đối chiếu, lập danh sách tăng, giảm của các 

đối tượng đang quản lý như: Hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận 

nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng 

tháng và các đối tượng chỉ tham gia BHYT khác do Phòng quản lý.  

- Chủ trì phối hợp với BHXH huyện thẩm định danh sách tăng, giảm, 

danh sách gia hạn thẻ BHYT năm 2023 của các đối tượng thuộc ngân sách nhà 

nược đóng. 

- Tổng hợp danh sách sách tăng, giảm và lập danh sách đề nghị mua thẻ 

BHYT năm 2023 trình UBND huyện phê duyệt trước 15/12/2022. 

2.2. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Cung cấp dữ liệu, danh sách người tham gia đã được cấp thẻ BHYT đến 

thời điểm hiện nay (Bằng bản giấy và bản mềm đã tách theo từng loại đối tượng, 

từng xóm, xã) cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các xã, 

thị trấn để làm cơ sở cho việc rà soát, đối chiếu, điều chỉnh và lập danh sách tăng, 

giảm, gia hạn thẻ mua thẻ BHYT năm 2023 theo đúng đối tượng và quyền lợi được 

hưởng. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, 

hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đối chiếu dữ liệu, bổ sung, điều chỉnh 

thông tin, lập danh sách tăng, giảm đối tượng và lập danh sách đề nghị gia hạn 

thẻ BHYT năm 2023 kịp thời, đúng theo quy định. 
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- Thực hiện công tác phát hành, gia hạn thẻ BHYT năm 2023 theo quy 

định và bàn giao thẻ BHYT xong trước ngày 20/12/2022. Tổng hợp báo cáo kết 

quả về Ủy ban nhân huyện và BHXH tỉnh trước ngày 25/12/2022. 

2.3. UBND các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở danh sách người tham gia đã được cấp thẻ BHYT năm 2022 

do cơ quan BHXH huyện cung cấp thực hiện rà soát, đối chiếu, bổ sung, điều 

chỉnh thông tin (chính xác theo CMTND/CCCD), đối tượng thụ hưởng thuộc 

loại đối tượng nào thì lập danh sách theo loại đối tượng đấy (hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ dân tộc thiểu số). 

- Sau khi rà, soát đối chiếu xong, chủ động phối hợp với Phòng Lao động 

Thương binh và Xã hội, BHXH huyện tiến hành thẩm định. Căn cứ kết quả rà 

soát, đối chiếu, thẩm định tiến hành lập danh sách tăng, giảm gửi (UBND các xã, 

thị trấn lập 02 danh sách: 01 danh sách tăng mới bổ sung và 01 danh sách giảm 

được rà soát từ dữ liệu do cơ quan BHXH cung cấp) về Phòng Lao động 

Thương binh và Xã hội huyện trước ngày 10/12/2022 để làm cơ sở tổng hợp 

trình UBND huyện phê duyệt danh mua thẻ BHYT năm 2023.   

* Một số lưu ý: 

- Khi thực hiện bàn giao danh sách, dữ liệu phải lập biên bản bàn giao có 

xác nhận của đại diện cơ quan BHXH huyện, Phòng Lao động-Thương binh - 
Xã hội và UBND các xã, thị trấn. 

- Đối với những trường hợp người tham gia đã có thẻ BHYT năm 2022 

nhưng cần in lại thẻ trong đợt gia hạn thẻ BHYT năm 2022 do mất, hỏng, điều 

chỉnh thông tin... thì UBND các xã, thị trấn lập 01 danh sách riêng theo từng 
loại đối tượng, kèm theo hồ sơ (nếu có) để cấp lại thẻ BHYT theo quy định.  

- Kịp thời rà soát, báo tăng chuyển đổi đối tượng tham gia BHYT đối với 

trẻ em quá 72 tháng tuổi; người dân thuộc diện ngân sách Nhà nước đóng chưa 

có thẻ BHYT (những công dân trở lại địa phương sau khi đã nghỉ việc tại các 

Công ty…), đảm bảo 100% người dân thuộc diện ngân sách Nhà nước đóng có 
thẻ BHYT. 

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 trên; 

- Sở LĐTBXH (b/c); 

- BHXH tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH, BHXH huyện, Bưu điện huyện;  

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- VP: LĐ, CV (T); 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Đà  
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