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BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ 

Số:          /BC-BCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2021, quý I năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm các tháng tiếp theo năm 2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính 

sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo 

hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Đình Lập ban hành kèm 

theo Quyết định số 1130/QĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo 

thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT huyện Đình Lập (BCĐ) báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT năm 2021 và quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời 

gian tiếp theo năm 2022 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của UBND tỉnh, BHXH tỉnh Lạng 

Sơn, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện đưa chỉ tiêu phát 

triển BHYT vào 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm phấn đấu thực 

hiện, đây là một thuận lợi cho công tác phát triển người tham gia BHYT. 

- Công tác cải cách Thủ tục hành chính (TTHC) của huyện đã tạo nhiều 

thuận lợi và sự hài lòng cho cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Thủ tục hành 

chính được niêm yết công khai, cụ thể, rõ ràng. Việc nộp hồ sơ tăng, giảm 

BHXH, BHYT được thực hiện bằng giao dịch điện tử; nhận kết quả giải quyết 

TTHC chuyển phát hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. Bộ phận một cửa của UBND 

huyện hoạt động tốt, nhìn chung cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, rút 

ngắn được thời gian giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch; 

việc giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, khoa học; tạo cơ chế kiểm tra, 

giám sát nội bộ, ngăn chặn tiêu cực xảy ra. 

- Sự phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giữa các ngành, các 

đơn vị ngày càng chặt chẽ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng được sự quan 

tâm của các cấp các ngành trong huyện. 
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- Cán bộ viên chức Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập luôn có ý thức tổ 

chức kỷ luật, có sự đoàn kết nội bộ, có tinh thần tự giác, có trách nhiệm trong 

công việc, có đủ năng lực trình độ chuyên môn đảm nhiệm công việc được giao. 

2. Khó khăn 

- Tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh 

hưởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân 

trên địa bàn; công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia. 

- Thu nhập của người dân trên địa bàn còn thấp và không ổn định, mức hỗ 

trợ đóng BHXH tự nguyện từ nguồn ngân sách nhà nước chưa cao, thời gian 

đóng kéo dài… nên chưa thu hút được đa số người dân tham gia BHXH tự 

nguyện. 

- Chính phủ tăng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn kéo theo tăng mức 

đóng tối thiểu BHXH tự nguyện, nên nhiều người không có điều kiện tiếp tục 

tham gia đã ngừng đóng. 

- Mức độ ỷ lại của người dân vào Nhà nước còn cao do được hưởng các 

chế độ trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước đối với khu vực nghèo, vùng III, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công tác tuyên truyền vận động 

người dân tham gia BHYT còn gặp nhiều khó khăn. 

- Người dân không muốn tham gia các buổi tuyên truyền về chính sách 

BHXH, BHYT do hầu hết đã được nghe qua một lần tuyên truyền, có tham gia 

thì cũng chỉ đến để nhận tiền hỗ trợ. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- UBND huyện ban hành Quyết số 830/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 về 

việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT (sau đây gọi tắt 

là Ban chỉ đạo) trên địa bàn huyện Đình Lập; Quyết định số 1130/QĐ-BCĐ 

ngày 05/5/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; Kế hoạch 

số 131/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND huyện Đình Lập, Kế hoạch tổ 

chức triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số; Kế hoạch 146/KH-UBND 

ngày 19/5/2021 của UBND huyện Đình Lập, Kế hoạch phát triển tham gia BHXH, 

BHTN, BHYT trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2021; Quyết định số 4623/QĐ-

UBND ngày 02/12/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo 

hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đình Lập; Kế hoạch số 270/KH-

UBND ngày 30/11/2021 về tuyên truyền BHXH đến năm 2025 trên địa bàn huyện 

Đình Lập; Công văn số 1718/UBND-PLĐTBXH về việc thực hiện bảo hiểm y tế 

học sinh - sinh viên năm học 2021 - 2022. 

- Thường xuyên chỉ đạo có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên 

quan, các đơn vị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về 

BHXH, BHYT, góp phần thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân 

giai đoạn 2015 - 2020” của Chính phủ. 
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- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa BHXH huyện 

với Bưu điện, Liên đoàn lao động huyện, Chi cục thuế, Phòng lao động Thương 

binh xã hội - Dân tộc, Hội liện hiệp phụ nữ, Hội nông dân huyện. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 

BHXH, BHTN, BHYT 

Do phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã làm 

ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, nhưng 

BHXH huyện đã chủ động phối hợp Bưu diện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ 

Nữ huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp, đối 

thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện được 09 cuộc với 

tổng số người nghe trên 439 người. Tại các hội nghị tuyên truyền đã tư vấn, vận 

động được 62 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện; 98 người đăng ký tham 

gia BHYT hộ gia đình. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phối hợp với Bưu 

điện, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền 

trực tiếp đến các thôn bản, khu phố về chính sách BHXH tự nguyên, BHYT hộ 

gia đình được 41 cuộc với hơn 1.536 lượt người nghe. 

Về Quyết định 861/QĐ-TTg của Chính phủ, đã tổ chức tuyên truyền ở tất 

cả các thôn bị ảnh hưởng với nhiều hình thức khác nhau, với nhiều đơn vị tổ 

chức thực hiện như UBND xã, UB MT Tổ quốc, BHXH, Phòng lao động, 

Thương binh, Xã hôi-Dân tộc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông ... 

BHXH huyện đã phối hợp Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hoa, Thể truyền 

thao và Truyền thông huyện tổ chức bằng hình thức thức treo băng zôn có nội dung 

tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2021 

trên các trục đường chính của thị trấn Đình Lập và tại cổng cơ quan BHXH huyện, 

Trung tâm y tế huyện Đình Lập. 

Tổ chức truyên truyền với nhiều hình thức khác nhau, phát thanh trên hệ 

thông loa công cộng, tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền qua mạng internet, qua mạng xã hội như facebook, zalo ... 

3. Công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT 

a) Công tác thu 

Lũy kế số thu 65.584 triệu đồng, tăng 1.192 triệu đồng so với số thu cùng 

kỳ năm 2020, đạt 100,18% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao, trong đó: 

- BHXH bắt buộc là 29.810 triệu đồng, đạt 93,26% kế hoạch giao;  

- BHXH tự nguyện là 4.792 triệu đồng, đạt 100,52% kế hoạch giao;  

- BHTN là 1.612 triệu đồng, đạt 93,56% kế hoạch giao; 

- BHYT là 29.329 triệu đồng, đạt 108,58% kế hoạch giao; 
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- Thu lãi phạt chậm nộp là 41 triệu đồng. 

Số nợ là 109 triệu đồng (chưa bao gồm số tiền ngân sách Nhà nước chậm 

đóng BHYT 438 triệu đồng), bằng 0,16%% kế hoạch thu được giao, thấp hơn 

0,85% so với chỉ tiêu giảm nợ được BHXH tỉnh giao. 

(Chi tiết số liệu tại Phụ lục 1 gửi kèm). 

b) Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. 

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.972 người, đạt 100,1% chỉ tiêu 

UBND tỉnh giao. 

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.015 người, đạt 100,09% chỉ tiêu 

được giao (tăng 114 người so với cuối năm 2020). 

Tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là 1454 người, đạt 100,07% chỉ tiêu được 

giao, đến hết năm còn phải phát triển 0 người. 

Tham gia BHYT là 26.472 người, đạt 92,44% chỉ tiêu được giao, bằng 

91,08 dân số. 

(Chi tiết số liệu tại Phụ lục 2 gửi kèm). 

4. Công tác giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHTN 

a) Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHTN 

Đã giải quyết 30 trường hợp hưởng chế độ tử tuất, 92 trường hợp hưởng 

trợ cấp một lần, 180 trường hợp hưởng trợ cấp ốm đau, 93 trường hợp nghỉ thai 

sản, 36 trường hợp dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau thải sản, tăng 110,23% 

so với cùng kỳ năm trước. 

Công tác quản lý người hưởng: Hiện đang quản lý và chi trả lương hưu, 

trợ cấp BHXH hằng tháng là 1.656 người; Quản lý, chi trả trợ cấp thất nghiệp 

hằng tháng là 0 người (BHXH tỉnh quản lý trợ cấp thất nghiệp). 

b) Công tác chi trả 

Lũy kế số chi các chế độ BHXH, BHTN, BHYT từ đầu năm là 90,459 tỷ 

đồng, tăng 103,6% so với số chi cùng kỳ năm 2020, trong đó: Chi các chế độ 

BHXH, BHTN là 6,545 tỷ đồng, tăng 114,91% so với cùng kỳ năm 2020. 

5. Công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 

116/NQ-CP) 

Kết quả thực hiện giảm mức đóng Quỹ BHTNLĐ (xuống bằng 0%) là 21 

đơn vị với 185 lao động, số tiền 23,45 triệu đồng, Quỹ BHTN (từ 1% xuống 0%) 

là 22 đơn vị, 328 lao động, số tiền là 85,32 triệu đồng. 

Giải quyết và chi trả hỗ trợ cho 293 lao động với số tiền là 690,5 triệu 

đồng. Trong đó: lao động đang tham gia tại đơn vị là 185 người với số tiền là 

467,5 triệu đồng; lao động đã dừng tham gia tại tỉnh là 36 người với số tiền là 
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77,8 triệu đồng; lao động đã dừng tham gia từ ngoài tỉnh chuyển về là 72 người 

với số tiền là 145,2 triệu đồng. 

6. Công tác giám định BHYT: Năm 2021 đã giám định thanh toán chi 

phí KCB BHYT 23.868 lượt người, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2020. Quý I 

năm 2022 đã giám định thanh toán chi phí KCB BHYT 4.940 lượt người, giảm 

2.092 lượt người so với cùng kỳ năm 2021. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Đã thực hiện kiểm tra (hậu kiểm hồ sơ) tại 43 đơn vị SDLĐ, kiểm tra 

Kiểm tra điều kiện và việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại 39 

cơ sở giáo dục, trong đó: kiểm tra theo kế hoạch tại 43 đơn vị SDLĐ đạt 100% 

kế hoạch năm (BHXH huyện không có chức năng thanh tra). 

8. Công tác cải cách hành chính 

- Cơ quan BHXH đã cắt giảm 2 thủ tục hành chính so với năm 2020 (giảm 

từ 27 xuống còn 25 thủ tục hành chính). Thực hiện cung cấp 26 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 cho tất cả các TTHC trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt 

Nam; tích hợp và thực hiện 13 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

- Đến hết năm 2021, đã có 2.741 hồ sơ đăng ký VssID-BHXH số, trong đó 

có 2.652 hồ sơ hợp lệ được phê duyệt, đạt 91,4% so với chỉ tiêu được giao. 

- Đã tiếp nhận 14.170 hồ sơ, trả kết quả giải quyết 14.128 hồ sơ đúng hạn, 

27 hồ sơ quá hạn, số hồ sơ chưa đến hạn chuyển kỳ sau giải quyết 15 hồ sơ. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Trong năm 2021 công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện 

Đình Lập đã đạt được một số kết quả như sau: 

- Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh được nâng lên, Trung tâm 

y tế huyện đã đưa thêm một số dịch vụ kỹ thuật, trang thiết bị mới vào sử dụng 

như máy mổ nội soi với ưu điểm vết mỏ nhỏ, nhanh liền ít mất máu, người bệnh 

phục hồi nhanh chóng, thái độ phục vụ của nhân viên y tế nhiệt tình, chu đáo với 

bệnh nhân, trong thời gian qua Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong huyện 

nhưng với tinh thần toàn dân đoàn kết chống dịch đến thời điểm hiện tại cơ bản 

đã được không chế và không có trường hợp tử vong do Covid. 

- Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT tuy có gặp nhiều khó 

khăn nhưng cũng đạt được nhưng thành quả đáng khích lệ: số người tham gia 

mới: BHXH tự nguyện 275 người, BHYT hộ gia đình 3.671 người, BHYT học 

sinh 1.811 người. 

- Công tác giải quyết, chi trả chế độ chính sách BHXH, BHYT luôn kịp 

thời, chính xác, đầy đủ, nhanh chóng, trong năm đã giải 431 trường hợp hưởng 

chế độ BHXH ngắn hạn như ốm đau, thai sản, tử tuất, dưỡng sức phục hồi sức 

khỏe, số tiền đã chi trả trên 90 tỉ đồng. Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao 

động gặp khó khăn do Covid theo nghị quyết 68, nghị quyết 116: giảm mức 
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đóng Quỹ BHTNLĐ (xuống bằng 0%), Quỹ BHTN (từ 1% xuống 0%), chi hỗ 

trợ trực tiếp cho người lao động. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

a) Hạn chế 

- Hàng năm việc phát triển người tham gia BHXH bắt buộc rất hạn chế 

chủ yếu tăng trong khối hành chính, sự nghiệp của nhà nước, tăng lao động ở 

khối ngoài quốc doanh rất ít. 

-Tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ tại các cuộc tuyên truyền 

còn thấp, tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyên trong nhân dân còn thấp. 

Người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng còn nhiều.  

- Tỉ lệ người dân tham gia BHYT hộ gia đình sau quyết định 861/QĐ-TTg 

chưa cao chỉ đạt trên 60% do vậy ảnh hưởng đến tỉ lê bao phủ bảo hiểm y tế 

trong huyện chỉ đạt trên 92%. 

- Số học sinh chưa tham gia BHYT tương đối cao, tính đến hết Quý I-

2022 còn 97 học sinh chưa tham gia. 

- Vẫn còn đơn vị nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT kéo dài (tuy số tiền nợ 

đóng không lớn). 

b) Nguyên nhân của những hạn chế 

* Nguyên nhân khách quan:  

- Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng 

rất nhiều đến tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn; công 

tác tuyên truyền, phát triển người tham gia, thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN 

gặp rất nhiều khó khăn. 

- Thu nhập của người dân trên địa bàn còn thấp và không ổn định, mức hỗ 

trợ đóng BHXH tự nguyện từ nguồn ngân sách nhà nước chưa cao, thời gian 

đóng kéo dài…nên chưa thu hút được đa số người dân tham gia BHXH tự 

nguyện. 

- Người tham gia năm 2022 ngừng đóng nhiều một phần do tăng mức 

đóng tối thiểu theo mức chuẩn nghèo khu vực nông thôi mới và số người không 

có điều kiện tham gia đã ngừng đóng tiếp năm 2022. 

- Việc thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu tác động đến tâm lý của những người 

đã tham gia BHXH tự nguyện, công tác duy trì đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện gặp khó khăn, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyên truyền 

phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện. Học sinh, 

sinh viên đang được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng theo quy định, 

mức hỗ trợ này thấp hơn mức đóng BHYT của người tham gia theo hộ gia đình. 

* Nguyên nhân chủ quan:  
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- Sự phối hợp giữa các ngành, các đơn vị chưa chặt chẽ; một số UBND xã 

chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT, cũng như phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. 

- Mạng lưới Đại lý thu hoạt động không đồng đều, còn hạn chế trong 

tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; một số nhân viên đại 

lý thu ở các xã hoạt động hiệu quả không cao hoặc không hoạt động; công tác 

quản lý, chăm sóc khách hàng chưa thường xuyên, liên tục nên còn nhiều người 

bị gián đoạn thời gian tham gia. 

- Việc khai thác, sử dụng dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp phục vụ cho 

công tác phát triển người tham gia BHXH bắt buộc gặp rất khó khăn do việc 

đồng bộ số liệu ứng dụng công nghệ thông tin chưa tương đồng của Ngành 

BHXH và Ngành Thuế; một số tiêu chí, thời điểm thống kê số liệu cũng khác 

nhau. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- UBND tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự 

nguyện ngoài mức hỗ trợ theo quy định để khuyến khích người dân tham gia. 

- UBND tỉnh thành lập quỹ hỗ trợ thẻ BHYT cho các em học sinh thực sự 

có điều kiện khó khăn mà không thuộc hộ nghèo, cận nghèo để đảm bảo 100% 

học sinh trong tỉnh được tham gia BHYT. 

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 9 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Nhiệm vụ: Phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 100% chỉ tiêu UBND 

tỉnh giao, phấn đấu tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 98%. 

2. Giải pháp 

- Trong Quý 2/2022 tổ chức cuộc họp giao ban đột xuất Ban chỉ đạo phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 

- Chỉ đạo BHXH huyện, Bưu điện huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Phụ 

nữ huyện, UBND các xã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động người dân 

tham gia BHXH, BHYT lồng ghép vào các cuộc họp bầu trưởng thôn, họp hội, 

tổ chức gặp mặt đối thoại trực tiếp. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo phối hợp UBND các xã, nhà trường 

có học sinh chưa tham gia BHYT xác minh, nắm rõ hoàn cảnh của từng học 

sinh, để có nhưng biện pháp phù hợp, đối với những gia đình thực sự khó khăn 

có biên pháp hỗ trợ, để cho học sinh tham gia BHYT đầy đủ. 

- UBND các xã vùng III, các xã vùng I có khu vực đặc biệt khó khăn phối 

hợp với BHXH rà xoát, lập danh sách cấp thẻ BHYT cho 100% người dân sống 

trên địa bàn nêu trên, thường xuyên rà xoát người đi công ty, người chuyền đi 



8 

 

nơi khác cắt giảm thẻ BHYT, cấp thẻ BHYT cho người đi công ty về, người từ 

nơi khác chuyển đến. 

- Quý 3 năm 2022 tổ chức họp giao ban Ban chỉ đạo đánh giá tình hình 

thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg, đánh giá những công việc đã làm được, 

chưa làm được trong Quý 2, đưa ra các giải pháp tiếp theo. 

- BHXH huyện phối hợp với Đại ly thu kịp thời thông báo đến những 

người tham gia BHYT hết hạn trong Quý (hạn thẻ 1 năm sau khi tham gia) đồng 

thời tổ chức thu, vân động người dân tiếp tục tham gia không để gián đoạn mất 

thời gian liên tục 5 năm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. BHXH huyện phối 

hợp với các cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức thu, vận động học sinh lớp 1 không 

thuộc đối tượng ngân sách nhà nước đóng tham gia BHYT học sinh, hoàn thành 

trước 30/9. 

- Quý 4/2022 tiếp tục thực hiện công tác phát triển người tham gia 

BHXH, BHYT. UBND các xã phối hợp với BHXH huyện rà soát, lập danh sách 

cấp thẻ BHYT đối tượng ngân sách nhà nước đóng đối với trẻ em trên 6 tuổi. 

- Trong tháng 12/2022 BHXH thực hiện gia hạn thẻ BHYT hàng năm đầy 

đủ, kịp thời, phối hợp với UBND các xã cắt giảm thẻ những người đã chết, 

chuyển đi, phối hợp với các đại lý thu gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình đến hạn 

đóng đầu năm sau.  

- Tổ chức họp tổng kết đánh giá công tác phát triển người tham gia 

BHXH, BHYT năm 2022 vào cuối Quý, đánh giá, biểu dương khen thưởng 

những tập thể cá nhân làm tốt, phê bình những tập thể, cá nhân làm chưa tốt 

thiếu trách nhiệm.  

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp huyện Đình Lập trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn; 

- BHXH tỉnh Lạng Sơn; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND vàUBND huyện; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo; 

- Lưu VT. 
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