ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4640 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 04 tháng10 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác chỉ đạo phát
triển người tham gia BHXH, BHYT

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, Ngành thành viên BCĐ thực hiện
chính sách BHXH, BHYT cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Theo Công văn 2607/BHXH-TST ngày 20/9/2022 của Bảo hiểm xã hội
(BHXH) Việt Nam, tính đến hết 8/2022 tỉnh Lào Cai mới phát triển được 68.193
người tham gia BHXH, trong đó tham gia BHXH tự nguyện là 8.190 người, đạt
khoảng 17,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất
nghiệp (BHTN) là 51.496 người, đạt khoảng 13,3% lực lượng lao động trong độ tuổi;
số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 685.684 người, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng
89,6% dân số (chưa bao gồm sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ
quân đội, công an đang tại ngũ đóng trên địa bàn tỉnh).
Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế ổn định, bền vững, theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày
23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm
xã hội, Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về
việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025, Nghị quyết
số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển người
tham gia bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 01-NQ/ĐH 16/10/2020 Đại hội Đại biểu
Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ngành
liên quan; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp tăng cường thực
hiện một số nội dung sau:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ Văn bản số 848/CV-BCĐ ngày 08/3/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện
chính sách BHXH, BHYT tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham
gia BHXH, BHYT năm 2022, Ban chỉ đạo cấp huyện, xã đánh giá kết quả thực hiện
9 tháng và xác định nguyên nhân hạn chế, phân tích xác định số lượng người có tiềm
năng khai thác, tìm các giải pháp trọng tâm và tăng cường chỉ đạo thực hiện trong 3
tháng cuối năm, ước kết quả thực hiện cả năm 2022 của từng xã, phường, thị trấn,
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báo cáo về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (BHXH tỉnh qua cơ quan thường trực) trước ngày
15/10/2022.
- Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP và Quyết định số 546/QĐ-TTg của Chính
phủ, Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về phát triển đối
tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai
đoạn 2021 – 2025; trên cơ sở số liệu dân cư, lực lượng lao động trong độ tuổi, điều
kiện kinh tế xã hội của địa phương, cân đối với tỷ lệ bao phủ chung toàn tỉnh giai
đoạn 2022-2025, khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển người tham gia, tỷ lệ
bao phủ BHXH (trong đó chi tiết về BHXH tự nguyện), BHTN, BHYT giai đoạn
2023-2025 đến từng xã, phường, thị trấn xong trước ngày 10/11/2022.
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tính nhân văn và lợi ích khi
tham gia BHXH, BHYT; về trách nhiệm của người sử dụng lao động, các cơ quan,
đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động,
tạo chuyển biến tích cực trong toàn huyện, thị xã, thành phố về thực hiện chính sách
an sinh, xã hội của Đảng, Nhà nước.
- Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, phối hợp với Mặt trận Tổ
quốc, Liên đoàn lao động tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đăng
ký tham gia và đóng BHXH, BHYT đầy đủ, kịp thời cho người lao động tại các cơ
quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Lập tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra thu nợ
đọng và đối chiếu, rà soát dữ liệu khai thuế thu nhập hàng năm của cơ quan Thuế với
dữ liệu đăng ký BHXH nhằm tham gia đủ các hợp đồng lao động phải đóng BHXH,
BHYT theo quy định. Xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện, xã
với Chủ tịch UBND làm Trưởng Ban (theo Quyết định số 546/QĐ-TTg của Chính
phủ). Ban hành Quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên
Ban Chỉ đạo (báo cáo công tác kiện toàn Ban Chri đạo và Quy chế hoạt động về cơ
quan thường trực cấp tỉnh trước ngày 15/10). Xây dựng Kế hoạch công tác của Ban
Chỉ đạo hằng năm, làm cơ sở triển khai thực hiện và đánh giá chất lượng hoạt động.
- Chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, đánh giá kết quả bao phủ BHXH,
BHYT, phân tích tình hình chấp hành pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn, trong
đó phân tích rõ tình hình nợ đọng BHXH, BHYT của các Doanh nghiệp trên địa bàn
từng xã, phường, thị trấn, xác định nguyên nhân, phân công các thành viên Ban chỉ
đạo tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp khắc phục. Biểu dương, khen
thưởng, nhân rộng các mô hình triển khai hiệu quả trong công tác phát triển người
tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.
2. Các sở, ban, ngành có các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách
BHXH, BHYT cấp tỉnh
- Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, BHXH tỉnh xây dựng chỉ
tiêu Kế hoạch phát triển người tham gia BHYT, tham mưu UBND tỉnh báo cáo
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HĐND tỉnh đưa vào Nghị quyết phát triển KT-XH của HĐND hàng năm; chủ trì
phối hợp với BHXH tỉnh, Sở tư pháp, Sở Tài chính, Ban dân tộc và các ngành liên
quan xây dựng chính sách hỗ trợ mua BHYT từ ngân sách địa phương với một số
nhóm đối tượng theo Thông báo kết luận số 1391-TB/TU ngày 19/9/2022 của
Thường trực Tỉnh ủy, hoàn thành trong tháng 10/2022.
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện,
BHXH tỉnh xây dựng chỉ tiêu Kế hoạch phát triển người tham gia BHXH (gồm cả
BHXH tự nguyện), BHTN giai đoạn 2023-2025 tham mưu UBND tỉnh báo cáo
HĐND tỉnh đưa vào Nghị quyết phát triển KT-XH của HĐND hàng năm. Triển khai
chính sách BHYT với hộ nông lâm ngư mức sống trung bình cùng với Kế hoạch điều
tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Hướng dẫn thủ tục, phối hợp các địa
phương làm rõ các nội dung vướng mắc về xác định đối tượng và kịp thời tháo gỡ;
Tuyên truyền, vận động gia tăng người tham gia theo đối tượng này, nhất là ở các xã
mới thoát khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg. Phối hợp Sở y tế xây dựng chính
sách hỗ trợ mua BHYT từ ngân sách địa phương với một số nhóm đối tượng theo
thông báo kết luận số 1391-TB/TU ngày 19/9/2022 của Thường trực Tỉnh ủy; phối
hợp BHXH tỉnh triển khai thưc hiện Kế hoạch rà soát dữ liệu thuế với dữ liệu BHXH,
phát hiện các Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh chưa đăng ký tham gia đủ số lao
động hợp đồng với cơ quan BHXH. Phát triển mạnh người tham gia BHXH, BHYT
ở khu vực tư nhân.
- Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh tăng cường phối hợp
với cơ quan Lao động Thương binh Xã hội, cơ quan BHXH trong thực hiện Kế hoạch
rà soát dữ liệu thuế với dữ liệu BHXH, phát hiện các vi phạm, nghiêm khắc xử lý để
gia tăng người tham gia BHXH, BHYT.
- Các đơn vị thành viên khác thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động
của Ban Chỉ đạo.
Căn cứ nội dung văn bản, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như trên;
- CVP, PCVP2;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH4, VX2.
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