
TINH UY TUYEN QUANG DkNG cQNG SAN V[T NAM 

S 614-CV/TU Tuyên Quang, ngày 12 tháng 8 nàin 2021 
V/v tang cLthng thzcc hiçn chmnh sdch 

BHXH BRYT ti-en dia bàn tinh 

KInh gz'i: - Các ban can s11 dáng, dàng doàn, 
- Các Co quan, ban, ngânli, doàn th tinh, 
- Các huyn üy, thành üy, dãng trirc thuc Tinh üy, 

D.GUY Kio CAC CC QLIAN VA 
DOA'H TU TUYEN QUAG 

CONG VA.N 
ô:..... 

Chuy i  

Trong thai gian qua, cong tác chinb sách bão him xã hji, bào hiêm y tê, bào 

him tht nghip trên dia bàn tinh thrgc cp üy, các cp, các ngành quan tam l.rLh 

dao, chi d:ao, t chirc thuc 1-iiên Va dt nhiu kt qua tIch 01rc. Dn cuôi näm 2020, 

có ho-n 66.000 ngu-à-i tham gia bâo him xä hi, t' lê lao dng tham gia d.t trên 
15%;  hon 44.000 nguèi tham gia bào hiêm th.t nghip, t' l lao dng tham gia dt 

trn 10% và hon 752.000 ngi.rài tham gia bào hiêm y t& tSr lê bao phü gn 95%. 

Cänth Van ban so 106-CViBCSD ngày 2 1/7/2021 cia Ban can sir.dàng Baa 
hiêm xã hi ViOt Nam và phn d.0 dt m'c tiêu d&i nàm 2025 khoâng 45%  1irc luQTlg 

lao dOng trong dO ii tham gia hào hi&n. xã hi, khoàng 35% lirc 1u9n.g lao dng 

trong dO tui tham gia bâo him tht nghip Va 100% nguài dan có the baa him y t 

(theo Chuo-ng trInh hành dng s 24-CTr1TU ngày 03/8/2018 cüa Ban Chap hành 

Dâng b tinh thuc hiên Nghi quyt s 28-NQ/TW Hi ngh4 ln thir bay Ban Chap 

barth Trung uo-ng khóa X[I v cái cách chInh sách bào him xa hi và Nghj quyêt D0i 

hi di biêu Dàng b tinh ln thr XVII, n.him k5' 2020-2025). Ban Thuàng ni Tinh 

üy yêu cu các ban can su dáng, dãng doàn, các co quan, ban, ngành cap tinh, Uy ban 

Mt trn T quc vâ các t chrc chmnh tn - xã hi tinh, các huyn üy, thànhiiy, dng 

iiy tnrc thutc Tinh iy  t.p trung thirc hin các ni dung sau: 

1- Tang cuè-ng lãnh do, chi do vic t chirc th1rc hin chIiih sách báo him 

xa hôi, bâo him y t, bào hirn tht nghiOp ti cc- quan, do-n vj, da phuong; nghiên 

ciru thra chi tiêu phát trin nguà-i tham gia bão him xhi, bão him y tê, bão 

him th.t nghiêp vào trong chi tiêu, nhim vi k hoch giao thirc hin hng nàrn; 

djnh k5r báo cáo kt qua thirc hin vri c.p có th.m quyn theo quy djnh. 

2- Ban can sr dáng try an nhàn dan tinh chi do các co quan, do-n vj, da 

phuang thrc hiên nghiêm Van bàn s 106-CV/BCSD ngày 2 1/.7/2021 cüa Ban can sir 

dàng Báo fiim xa hôi Viêt Nam, trong do tp trung thuc hiên môt s nôi dung sau: 
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- Thmnh l.p, kin toàn Ban Clii dao  thirc hin chinh sách bäo hiêm xã. hi, 

bäo him y t dn cp huyn và cp xã. 

- Nm b.t thu&ng xuyn, ch.t chë tinh hinh hot dng san xuât, kinh doaah 

cüa các doanh nghip, h trçl, giài quyt kjp thài nhttng khó khn, vu&ng m.c, nht 

là nhüng khó khàn, vuóg m.c do ành hu&ng cüa dai dich Covid-19 bào dam duy 

trI, n djnh san xu.t, kinh doanh, vic lam và tham gia d.y dü bào him xã hi, bào 

him y t& bào him th.t nghip cho ngithi lao dng. 

- Rà soát, kim a,th±ihtra yêu c.0 chü si.:r d..mg lao dng tham gia d.y d:ü bào 

him xã hi, báo hirn y  t, bad h1in tht ngbip cho ngii&i lao dng. Kp thai xü i 

nghiê.m các vi pham v trn dóng, ng dóng, gian len, tnic lçii tin bào him xã hi, bào 

him y t& bâo him tht nghip. 

- Day mnh cotigtáct,hongthi, tuyên truyn; di mói ni dung, hInh thi'rc, 

chü trong truyn thông tnth tiiyn ph bin chInh sách, pháp lut v bào hiêm xã. 

hi, bâo him y t d can b, dãng viên, nguài sfr diing lao dng, nguai lao dng 

và nh.n dan hiu rö, n.m ch.c si.r cn thit, lcri Ich, vai trà, nghia và nhng ni 

dung ca bàn cüa chfnh sách bâo hiêm xã hi, bào hiêm y t. Vn dng ngithi dn 

han chê lam thu tue hiiang bao hiêm xã hôi môt lan, anh huong den quyên lcn lâu 

dài và dam bào an sinh xã hi. 

- Thirc hiên rà soát, l.p danh sách cap the bào him y t d.y dü cho trC em 

duói 6 tui, nguai nghêo, nguài có cong vó cách m.ng, nguài huông trg cap bào 

trçi xã hi hng tháng,... d hu&ng chIith sách v khm, chtta bnh bào hem y t 

theo quy dnh cüa Nba nuâc. 

- Huy dng nguôn lirc xa hi boa, khã nng can dôi ngãn sách da phi.rong d 

h trç môt phn kin]a phI cho ngithi tharn gia bào him xã hôi tu nguyen, kinh phI 

mua the bào hiêm y tê cho nguài thuc h gia dinh lam nông, lam nghip có mirc 

song trung binh, ngi.thi thuc h cn nghèo, h9c sinh, sinh viên và các di tugng 

yu th khác. 

- TIch c1rc trin khai thrc hin giao dch thu tiic hành chInh trên Cng Djch 

vi.i cong Quôc gia, cüa tinh và trên môi tni&ng din tcr tai c quan, dm vi dê dáp 

irng yêu câu câi cách. thu tic hành 'chInE, tao. diu kin thun lcri nEAt cho nguài 

tham gia và thi huOiig chunh sách bào him xa hi, bào him y t. 

3- M.t t4n To quOc và các to chirc chInh trj - xã hi các cap phát buy vai trà 

giám sat, phàn biên xã. hôi, phôi hgp tuyên tniyên, 4n dng nhân dan thirc hin tot 

pháp lu v. bào him xã hi, bào him y t. 
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4- Các ban can sir dàng, dàng doân, các Co quan, ban, ngành cp tinh, Uy 
ban M.t trn To qu6c Va các t chic chIrih tr - xä hi tinh, các huyn üy, thành üy, 

dàng üy true thuôc Tinhüy trin khai thuc hiên nghiêm thc, hiu qua các ni dung 

tai van ban nay; báo cáo kt qua thrc hiên theo quy djnh. Qua trirth thirc hin có 

khó khàn, vuó-ng m.c viiç-t thm quyn phâi báo cáo, d xu.t &i clii do giài quyêt 
kjpthri. 

Ncrinhan: 
- Nhi.r trên, 
- Thithug tnrc Tinhüy, 
- BHXH tinh, 
- File CháDII, Phó Chánh VPTU, 
- Chuyên viên VPTU, 
- Luu Van phàng Tinh üy. 

T/M BAN T}HIONG VV 
PHOL. TFIIfONGTRT)C 

 

Lê Thj Kim Dung 

DANG BO TIN}I TUYEN QUANG 
BANG UY KiIOI CAC CO' QUAN 

VA DOANH NGHI P TINH 
* 

So 51-BS/DIJK 

Noi nhân:  
- Thuông trirc Dãng üy, 
- Các ban, V.n phOng Dãng Uy, 
- Các Doàn the Khôi, 
- Các chi, dãng b Ca s&, 
- Luu Van phOng Dãng üy. 

SÃO LVC 

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 9 nàm 2021 

TIL BAN THIXNG VV 
PHO CHAN}I VAN PHONG 
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