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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 15-NQ/ĐH
ngày 14/5/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai
lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
––––––––––––––––

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham
gia BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 14/5/2020 của Đại hội
Đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai.
- Tổ chức, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các
chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo mục tiêu chung của
Chính phủ và mục tiêu cụ thể của địa phương.
2. Yêu cầu
- Quán triệt, triển khai sâu rộng, đầy đủ Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày
14/5/2020 của Đại hội lần thứ XXI, Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai. Tập trung
tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT và các Nghị quyết của Chính
phủ, của Hội đồng nhân dân tỉnh để người dân, các cơ quan, tổ chức hiểu và
nắm được chính sách, mục tiêu của Đảng và Nhà nước trong vấn đề đảm bảo
an sinh xã hội.
- Thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT phù hợp với tình hình
phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu an
sinh xã hội của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, nhân dân
tham gia được thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn.
- Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phải cụ thể, đồng bộ, hiệu quả, có
trọng tâm, trọng điểm, phù hợp theo từng địa bàn, từng loại đối tượng; nắm
vững quan điểm, mục tiêu cải cách chính sách BHXH của Đảng.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh
và bền vững diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự
nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2025, có 21%
lực lượng lao động tham gia BHXH,13% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm
thất nghiệp và 97% dân số tham gia BHYT. Quản lý, sử dụng an toàn và bảo
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đảm cân đối Quỹ BHXH, Quỹ BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện
đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hoát và hội nhập quốc tế của đất nước; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính,
hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1 Giai đoạn 2020-2022
- Đối tượng tham gia BHXH: đạt 17% lực lượng lao động, trong đó:
+ Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đạt 9,5% lực lượng lao động;
+ Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 7,5% lực lượng lao động ;
- Đối tượng tham gia BHYT đạt 97% dân số, trong đó:
+ Các đối tượng cùng tham gia BHXH và các đối tượng được ngân sách
nhà nước mua BHYT đạt 100%;
+ Đối tượng học sinh, sinh viên đạt 100%;
+ Đối tượng hộ gia đình cận nghèo đạt 100%;
+ Đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp, xã
viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và các đối tượng khác đạt 95%;
2.2 Giai đoạn 2023-2025
- Đối tượng tham gia BHXH: đạt 21% lực lượng lao động, trong đó:
+ Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đạt 11% lực lượng lao động;
+ Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 9% lực lượng lao động;
- Đối tượng tham gia BHYT đạt 97% dân số, trong đó:
+ Các đối tượng cùng tham gia BHXH và các đối tượng được ngân sách
nhà nước mua BHYT đạt 100%;
+ Đối tượng học sinh, sinh viên đạt 100%;
+ Đối tượng hộ gia đình cận nghèo đạt 100%;
+ Đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp, xã
viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và các đối tượng khác đạt 95%;
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Nhiệm vụ
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tăng
cường vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt Luật BHXH,
Luật BHYT, đưa chính sách BHXH, BHYT vào thực tiễn cuộc sống.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế
độ về BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, dễ hiểu và phù
hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng.
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- Phát triển nhanh và bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tập
trung vận động, tuyên tuyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và
BHYT hộ gia đình.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, đơn vị, rà soát phát triển
đối tượng tham gia BHXH, BHYT đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đối
tượng tham gia BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong
các lĩnh vực thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT.
- Đến năm 2025 có 97% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT.
2. Giải pháp
- Tăng cường sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện
nghiêm chính sách, pháp luật, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về BHXH,
BHYT từng giai đoạn tại địa phương.
- Bám sát địa bàn, nâng cao trách nhiệm, tính nêu gương của trưởng bản,
xóm trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật lĩnh vực
BHXH, BHYT.
- Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền các chính sách BHXH,
BHYT. Xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng nhóm
đối tượng, đảm bảo người dân hiểu các mục tiêu các chính sách của Đảng và
Nhà nước về lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT.
- Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp mua tặng thẻ BHYT cho
người dân, HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc các xã vùng I và xã đạt chuẩn
nông thôn mới trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ
BHYT theo chỉ tiêu Nghị quyết số 88/2019/QH14.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH với chính quyền
địa phương và các đơn vị liên quan. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng
các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; xử phạt các đơn vị vi phạm pháp luật về
BHXH, BHYT.
- Thực hiện báo cáo và tổ chức đánh giá kết quả đạt được theo từng giai
đoạn ; từ đó cần đánh giá tổng quát các việc đã làm được, chưa làm được và các
phương pháp làm hay phù hợp trong giai đoạn tiếp theo để đạt được mục tiêu
Nghị quyết đề ra.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bảo hiểm xã hội huyện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu với
UBND huyện giao chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho UBND xã.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp xã
tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia
BHXH, BHYT. Tổ chức đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển đối tượng theo
chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
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- Hướng dẫn quy định về tham gia BHXH, BHYT cho các đối tượng trên
địa bàn. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT đảm bảo quyền
lợi cho đối tượng tham gia.
- Nâng cao chất lượng phục vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy
mạnh ứng dụng CNTT từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH kiểm tra thực hiện chính sách
BHYT cho các đối tượng chính sách, đối tượng tượng bảo trợ xã hội, người
nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi,
người thuộc gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình.
- Phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác rà soát, quản lý đối tượng
tham gia BHXH, BHYT.
- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về BHXH,
BHYT các Doanh nghiệp, HTX đóng trên địa bàn.
- Phối hợp với cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tới các nhóm đối
tượng nhằm nâng cao nhận thức của đối tượng về Luật BHXH, Luật BHYT.
- Tham mưu với UBND huyện ban hành văn bản kêu gọi các tổ chức, cá
nhân, doanh nghiệp mua tặng thẻ BHYT cho người dân, HSSV là người dân tộc
thiểu số thuộc các xã vùng I và xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện,
nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu Nghị quyết số 88/2019/QH14.
3. Ủy ban nhân dân các xã
- Hằng năm, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện,
BHYT hộ gia đình cho từng xóm, bản.
- Chỉ đạo các bộ phận, đoàn thể trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ
quan BHXH tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, đẩy mạnh tuyên truyền
chính sách BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân.
- Tăng cường thời lượng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên hệ
thống lao phát thanh tại các xóm, bản, xã, cụm dân cư.
- Tăng cường quản lý dân cư trên địa bàn, phối hợp với cơ quan BHXH rà
soát đối tượng cư trú, di cư ra khỏi địa bàn. Kịp thời báo tăng giảm BHYT các
đối tượng ngân sách nhà nước đóng.
Nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của trưởng xóm, bản và người
đứng đầu tại các đơn vị. Đưa chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu đánh
giá, nhận xét các cá nhân, đơn vị hàng năm.
4. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn
- Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tốt Luật BHXH, BHYT, đảm
bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.
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- Nghiêm túc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; có trách nhiệm báo cáo
và trích nộp đầy đủ, kịp thời BHXH, BHYT cho người lao động theo đúng quy
định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để thanh toán kịp thời
đúng và đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng thụ hưởng.
- Bổ sung hình thức tài trợ, từ thiện bằng cách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự
nguyện, mua tặng thẻ BHYT cho người dân, HSSV là người dân tộc thiểu số
thuộc các xã vùng I và xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện.
IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
- Định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cơ quan BHXH
tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện BHXH, BHYT; khó khăn,
vướng mắc và các giải pháp thực hiện tiếp theo.
- Hết giai đoạn 1, Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu cho UBND huyện tổ
chức đánh giá chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT, đề ra giải pháp cho giai đoạn
tiếp theo và đánh giá tổng kết chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT khi kết thúc giai
đoạn 2020-2025.
Trên đây là Chương trình hành động của UBND huyện về thực hiện Nghị
quyết số 15-NQ/ĐH ngày 14/5/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện
Quỳnh Nhai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; yêu cầu các cơ quan, đơn vị và
UBND các xã triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn
huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.
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