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Số: 941 /UBND-BHXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đình Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2018 

V/v hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình                  

và báo cáo tăng, giảm người                           

tham gia bảo hiểm y tế 

 

 
 

Kính gửi:    

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Công văn số 898/UBND-KGVX ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình và báo cáo tăng, giảm người tham gia 

BHYT, UBND huyện yêu cầu Bảo hiểm xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng 

cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình; công tác cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) 

để cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia BHYT; tham mưu cho 

UBND huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lập danh sách 

tăng, giảm người tham gia BHYT, danh sách biến động thành viên hộ gia đình. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với BHXH huyện hằng tháng lập danh sách số lượng tăng, giảm 

người tham gia BHYT, biến động thành viên  hộ gia đình và chuyển đến cơ quan 

BHXH huyện để cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý và hướng dẫn hộ gia 

đình kê khai thông tin đầy đủ, chính xác.  

- Tiếp nhận và sử dụng kinh phí từ cơ quan BHXH huyện để chi lập danh 

sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT và biến động thành viên hộ gia đình 

tham gia BHYT trên địa bàn theo đúng quy định.  

(Gửi kèm theo Công văn số  898/UBND-KGVX ngày 18/9/2018 của UBND 

tỉnh trên hệ thống eOffice) 

Yêu cầu BHXH huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng LĐ, TB, XH - DT;  
- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Vi Văn Đông 
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