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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Trà Cú, ngày  10 tháng 8 năm 2022 

              Kính gửi:  

                    - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; 

            - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  
 

Căn cứ Thông báo số 155/TB-VP ngày 09/8/2022 của Chánh Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê 

Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết 

quả thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành huyện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội 
huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Quán triệt phương châm: Quyết tâm cao, nổ lực lớn, hành động quyết liệt 

với những giải pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với thực tiễn để thực hiện tốt công 
tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày   

14/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện Kế hoạch số 17/KH-

UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành 
động của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có liên quan đến chính sách bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế.  

- Đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng phù hợp; nâng cao nhận thức 
về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện (kể 

cả trong nội bộ và đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần vận 

động). 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt 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. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, 

bảo hiểm y tế và quyền, lợi ích của người tham gia bằng nhiều hình thức đa dạng, 



2 
 

giúp người dân hiểu đúng, đủ ý nghĩa chính sách an sinh xã hội do Đảng và Nhà 

nước đề ra 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm 

xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 
12/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ 

trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2021 - 2025, để các đối tượng thụ hưởng nắm, hiểu và tiếp cận nhằm mang lại hiệu 

quả của chính sách. 

- Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp gặp khó khăn 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong 

thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp 
tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người 

lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, nhất là trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực hiện bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.   

4. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội 
huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chính sách về bảo 

hiểm y tế trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng 

khám, chữa bệnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình, thủ tục 

khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ 
cán bộ y tế đối với người bệnh nói chung, người bệnh có bảo hiểm y tế nói riêng.  

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường bám sát cơ sở, rà từng đối tượng, lập danh sách đối tượng tham 
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, nhất là các đối tượng chưa tham gia 

bảo hiểm y tế trên địa bàn, tuyên truyền, vận động để người dân tham gia bảo hiểm 

xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; đồng thời, xem chỉ tiêu tham gia bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quản lý. 

- Tiếp tục rà soát các tiêu chí về công nhận xã an toàn khu theo Quyết định 
số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, lập hồ sơ trình Ủy ban 

nhân dân huyện đề nghị công nhận xã an toàn khu theo đúng quy định. 

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Tăng Thị Thắm 
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