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Kính gửi: Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách
BHXH, BHYT các xã, thị trấn.
Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 07/2021/NĐCP ngày 27/01/2021 của chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 20212025. Theo đó, mức đóng tối thiểu đối với người tham gia BHXH tự nguyện tăng
hơn 2 lần so với trước đây; số người dân không còn được ngân sách hỗ trợ mua thẻ
BHYT tăng lên, ảnh hưởng đến độ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện. Theo thống
kê thì toàn huyện hiện nay còn khoảng 77.418 người chưa tham gia BHYT, trong đó
người từ đủ 80 tuổi là 121 người, trẻ em dưới 6 tuổi là 04 người, người dân sinh sống
tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là 1.484 người, học sinh là
10.950 người, còn lại số người dân không được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT
là 75.809 người. (phụ lục đính kèm).
Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT năm 2022,
duy trì và phát triển tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT bền vững, Ban Chỉ đạo thực
hiện chính sách BHXH, BHYT huyện đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện chính sách
BHXH, BHYT các xã, thị trấn (sau đây gọi chung là Ban chỉ đạo xã) tập trung thực
hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Chỉ đạo các thành viên, Trưởng ban nhân dân ấp, khóm phối hợp với các
hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu
về BHXH, BHYT được giao.
2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các nội dung liên quan đến chính
sách BHXH, BHYT đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân,
đặc biệt là những người tham gia vào quá trình vận động, tuyên truyền như: Đại lý
thu, Trưởng ban ấp, khóm… nhằm tuyên truyền rộng rãi các chính sách liên quan
đến Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chính sách
BHYT đến mọi người dân hiểu, chia sẻ và đồng thuận chuyển sang tham gia BHYT
hộ gia đình, học sinh; tuyên truyền về thay đổi mức thu nhập thấp nhất làm cơ sở
đóng BHXH tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn được quy định
tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ để người dân hiểu
và tiếp tục tham gia.
3. Đối với nhóm cùng tham gia BHXH, BHYT: Cơ quan Bảo hiểm xã hội
phối hợp các đơn vị có liên quan căn cứ vào dữ liệu cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký

kinh doanh cung cấp, tiến hành rà soát danh sách lao động chưa tham gia BHXH,
BHYT xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng, quý để tuyên truyền, vận động, yêu
cầu người sử dụng lao động tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao
động theo quy định của pháp luật.
4. Đối với nhóm tham gia là người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân
sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn chưa được cấp thẻ
BHYT: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức phụ
trách rà soát lập danh sách cấp thẻ BHYT kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho
người dân (vì đây là nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT).
5. Đối với nhóm tham gia là học sinh: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo,
Hiệu trưởng các trường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, cơ quan Bảo
hiểm xã hội tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh tham gia BHYT, đảm bảo
năm học 2021 – 2022 đạt 100% theo quy định của Luật BHYT.
6. Đối với BHXH tự nguyện, căn cứ theo Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày
25/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn ra Quyết định giao chỉ tiêu cho các hội, đoàn thể, Ban nhân dân ấp, khóm
nhằm hoàn thành chỉ tiêu; đồng thời tăng cường triển khai đến từng cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên…
Đề nghị Ban Chỉ đạo chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn triển khai thực
hiện tốt tinh thần Công văn này, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc
liên hệ cơ quan Thường trực (Bảo hiểm xã hội huyện) để trao đổi, giải quyết./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- BCĐ các xã, thị trấn;
- Lưu: BCĐ.
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