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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị 19-CT/HU ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Huyện ủy 
Nam Sách về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách

 bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 - 2025 

 
Thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng 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 Đảng về cải các chính sách Bảo hiểm xã hội; 
Công văn số 381/BCĐ ngày 15/02/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT tỉnh Hải Dương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chi thị 19-CT/HU ngày 23/8/2022 của Huyện ủy 
Nam Sách về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 - 2025, Uỷ 
ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII 

nhiệm kỳ 2020-2025; Chi thị 19-CT/HU ngày 23/8/2022 của Huyện ủy Nam Sách 
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, lộ trình tiến tới BHXH, BHYT toàn dân 
trên địa bàn huyện.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển 
đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo 100% các xã, thị trấn đạt chỉ tiêu độ bao phủ 
BHXH, BHYT theo lộ trình cho người dân. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ BHYT 
đạt 98% dân số; tỷ lệ trong độ tuổi lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 55%, 
BHXH tự nguyện đạt 2,8%. 

- Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, 
các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn xác định rõ nhiệm vụ trong thực hiện chỉ tiêu 
phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT từng năm, xác định đây là nhiệm vụ 
quan trọng, thường xuyên hằng năm của các đơn vị, gắn vào chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của từng địa phương để tổ chức, thực thi nhiệm vụ chính trị của 
đơn vị mình.

II. NỘI DUNG
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, 

BHYT nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, 
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lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, trong đó, tập trung vào các đối 
tượng: Nông dân, người nghèo, cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện để được 
nhận sự hỗ trợ mức đóng từ ngân sách nhà nước; tuyên truyền tới các chủ sử dụng 
lao động, hiểu được các quy định của pháp luật từ đó tham gia đầy đủ quyền, trách 
nhiệm của mình đối với người lao động. 

Tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng diện 
bao phủ số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 
theo đúng lộ trình, nhất là đối với người dân lao động tự do, người nghèo, cận 
nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình, người cao tuổi từ 70 tuổi đến dưới 80 
tuổi, thành viên tổ thu gom rác thải tại các thôn, khu dân cư, các hợp tác xã, nhóm 
hộ kinh doanh cá thể,... Hằng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, 
BHYT huyện thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình cụ thể cho từng xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã 
hội và có giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 và những năm 
tiếp theo.          

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Công tác thông tin, tuyên truyền 
Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền 

để nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung về 
chính sách BHXH, BHYT; nâng cao nhận thức đổi mới tư duy, phương pháp, 
cách làm, tạo sự đồng thuận cao ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, các tổ chức cá nhân và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về BHXH, BHYT; đặc biệt là chính 
sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH, BHYT
- Tăng cường chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng đối tượng 

tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhất là đối với 
người lao động thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, nhóm hộ kinh 
doanh cá thể, học sinh, người dân sinh sống ở khu vực nông thôn... và có giải pháp 
cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu về số người tham gia BHXH và dân số tham gia 
BHYT. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ BHYT đạt 98% dân số; tỷ lệ trong độ tuổi 
lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 55%, BHXH tự nguyện đạt 2,8%. 

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong lãnh 
đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT kịp thời xử lý khó khăn, 
vướng mắc phát sinh. Tăng cường chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các 
ngành liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật 
về BHXH, BHYT; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi 
trốn đóng, đóng không đủ số người, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT hằng 
năm phù hợp với từng xã, thị trấn theo lộ trình. Các đơn vị, các xã, thị trấn xác 
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định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện nghiêm Luật BHXH, 
BHYT trên địa bàn. 

- Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 
thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ huyện tới cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ 
chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị. Có biện 
pháp hỗ trợ và huy động các nguồn lực để hỗ trợ, mở rộng mức độ bao phủ BHXH, 
BHYT hằng năm, trong đó, kêu gọi, phát động hoạt động xã hội hóa từ các doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện hỗ trợ sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT 
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người có mức sống trung bình, người cao 
tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, thành viên tổ thu gom rác thải tại các thôn, khu dân 
cư để động viên người dân và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, giai đoạn 
2022-2025. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, 
ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, đơn giản 
hóa các quy trình, thủ tục hồ sơ, đăng ký đóng hưởng BHXH, BHYT, thay đổi tác 
phong làm việc theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận 
lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân. Từng bước thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia 
và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% giao 
dịch điện tử, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT cài đặt ứng dụng VssID (BHXH 
số) đạt 80%; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế trên 
địa bàn.

- Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của huyện và các xã, thị trấn.

3. Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT
- Đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; tăng cường 

tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện 
đóng, nộp BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định; xử lý vi phạm kịp thời, đặc biệt 
là các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài. Khắc phục tình trạng trốn đóng, 
đóng không đủ BHXH, BHYT ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Đối với người dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm 
xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện và 
các xã, thị trấn. Thường xuyên đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền, vận 
động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tổ 
chức thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện tại một số làng nghề, tổ hợp tác, hộ gia 
đình…; Giao các hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền, 
vận động, tư vấn cho người dân, người có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội đã 
nghỉ việc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí. 
Vận động người dân mua thẻ BHYT để được khám chữa bệnh khi không may ốm 
đau bệnh tật, được giảm gánh nặng tài chính.
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- Có biện pháp hỗ trợ và huy động các nguồn lực để hỗ trợ, kêu gọi các tổ 

chức cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để hỗ trợ cho 
người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để 
được hưởng các chính sách ưu việt của nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Bảo hiểm xã hội huyện
- Thường xuyên tham mưu, đưa ra các giải pháp, chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời 

cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của huyện 
để giao nhiệm vụ cho các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm hoàn 
thành các chỉ tiêu năm 2022 và những năm tiếp theo. Tham mưu cho Huyện ủy, 
UBND huyện kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xã hội hóa BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân trên địa bàn huyện Nam Sách.

- Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, 
UBND các xã, thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT để 
phát triển đối tượng tham gia.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND 
các xã thị trấn xây dựng kế hoạch mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT theo lộ trình.

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đơn giản các quy trình, thủ tục 
hồ sơ, đăng ký đóng hưởng BHXH, BHYT, thay đổi tác phong làm việc theo 
hướng thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, 
làm việc.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan 

thường xuyên tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.
- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

tại các đơn vị sử dụng lao động, nắm bắt số lao động đang tham gia BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện của các chủ doanh nghiệp; xử lý nghiêm các 
vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

- Chỉ đạo cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn là thành 
viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã, thị trấn thường xuyên 
báo cáo tình hình thực hiện việc quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT trên địa bàn.

3. Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

tại các đơn vị sử dụng lao động, cung cấp thông tin quyết toán thuế và tình hình 
sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa 
bàn huyện của các chủ doanh nghiệp theo Kế hoạch số 1281/KH-BHXH-CT ngày 
18/08/2021 của BHXH tỉnh và Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực 
hiện phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu giữa BHXH tỉnh và Cục Thuế tỉnh trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương.
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4. Công an Huyện
Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, nắm bắt số lao động đang tham 
gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện của các chủ doanh 
nghiệp; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian 
lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT quy định tại Khoản 1, Điều 6, Quy chế phối hợp số 
01/QCPH-BCA-BHXHVN ngày 21/01/2022 giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam.

5. Đề nghị Hội Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện
- Tăng cường vận động hội viên tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, chủ động giao kế hoạch phát triển người tham 
gia BHXH, BHYT cho cơ sở hội các xã, thị trấn.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tư vấn, đối 
thoại, giải đáp thắc mắc cho hội viên nhằm nâng cao hiểu biết cho hội viên để 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Thực hiện bám sát các chỉ tiêu được giao năm 2022 và các năm tiếp theo, 
phấn đấu đạt và vượt mức đề ra.

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện
- Nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tăng cường công 

tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến đơn vị sử dụng lao động, người 
lao động đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động 
tham gia bảo hiểm xã hội.

- Giám sát và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật 
về BHXH, BHYT.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát huy vai trò giám sát, phản 

biện việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với cơ quan có liên quan 
tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến các tổ chức 
thành viên và nhân dân.

- Các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với cơ quan có liên quan tăng 
cường tuyên truyền chế độ chính sách BHXH, BHYT đến đoàn viên, hội viên và 
nhân dân.

7. Bưu điện huyện Nam Sách
- Phối hợp với cơ quan BHXH huyện tăng cường công tác tuyên truyền về 

BHXH, BHYT để phát triển đối tượng tham gia.
- Thường xuyên kiện toàn, tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng hoạt động 

của các nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT mang tính chuyên nghiệp, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin và tham gia bảo hiểm xã hội 
tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi 
cho người tham gia.

- Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu vận động phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022 và những năm tiếp theo (có phụ 
lục kèm theo).
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8. Đài Phát thanh huyện Nam Sách: 
Phối hợp với cơ quan BHXH huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia 
BHXH, BHYT. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có biện pháp tốt, cách làm 
hay để góp phần đảm bảo hoàn thành kế hoạch do UBND tỉnh giao trên toàn huyện.

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, giao Ban Chỉ đạo thực hiện 

chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn thực hiện xây dựng, triển khai kế hoạch 
phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn 
để thực hiện.

- Phối hợp với cơ quan BHXH huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng 
cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho nhân 
dân, nhất là chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Thường xuyên chỉ đạo thực hiện bám sát chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, theo dõi, đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực 
hiện tiến độ kế hoạch được giao. Có biện pháp hỗ trợ và huy động các nguồn lực 
để hỗ trợ, mở rộng mức độ bao phủ BHXH, BHYT hằng năm, trong đó, kêu gọi, 
phát động hoạt động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn 
hỗ trợ sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, 
người có mức sống trung bình, người cao tuổi từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi, thành 
viên tổ thu gom rác thải tại các thôn, khu dân cư để động viên người dân và đảm 
bảo an sinh xã hội tại xã, thị trấn giai đoạn 2022-2025. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19-CT/HU ngày 23/8/2022 của Ban 
thường vụ Huyện ủy về việc việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính 
sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025, 
trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn 
vị; UBND các xã, thị trấn báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua Bảo hiểm xã hội 
huyện) để hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Quang Hoàng
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