ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_____________

_________________________________________

Số: 1163/UBND-BHXH
V/v tăng cường công tác thu, nộp,
phát triển đối tượng tham gia BHXH,
BHYT, BHTN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quỳnh Nhai, ngày 09 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện;
- Chủ tịch UBND các xã;
- Hiệu trưởng các trường học;
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện.
Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014; Luật Bảo hiểm y tế ngày
14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/6/2014.
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị cơ bản đã chấp hành tốt chính sách pháp
luật về BHXH, BHYT, BHTN, quyền lợi của người lao động được đảm bảo, góp
phần ổn định an sinh xã hội. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều đơn vị (đặc biệt là
các đơn vị hành chính sự nghiệp) việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH,
BHYT, BHTN như: không đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời hàng tháng, phát
sinh tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN ảnh hưởng đến quyền lợi của cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động khi hưởng chế độ BHXH và ảnh hưởng
đến ngân sách của đơn vị.
Để tăng cường công tác thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi
cho người lao động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo kế hoạch
giao năm 2022. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện
- Thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy
định tại Điều 85, 86 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành: Chậm nhất
đến ngày cuối cùng của tháng, các đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN
và chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu của BHXH huyện mở tại Ngân hàng hoặc
Kho bạc nhà nước huyện Quỳnh Nhai. Riêng tháng 12/2022 hoàn thành xong trước
ngày 25/12/2022.
- Thực hiện nghiêm túc việc báo tăng, giảm lao động; điều chỉnh tăng tiền
lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH
ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về ban hành quy trình thu BHXH, BHYT,
BHTN, BHTNLĐ-BNN; Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng
Giám đốc BHXH Việt Nam.
- Chấp hành nghiêm túc việc lập hồ sơ báo tăng, giảm lao động, mức đóng,
trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời đúng quy định; không để nợ đọng kéo
dài làm phát sinh lãi chậm đóng. Đơn vị nào trốn đóng, chậm đóng, đóng không
đúng tiền lương, phụ cấp thì Thủ trưởng, Kế toán cơ quan đó phải chịu trách nhiệm
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theo quy định của pháp luật và nghiêm cấm việc sử dụng ngân sách nhà nước để
đóng tiền lãi BHXH, BHYT, BHTN.
2. Giao Bảo hiểm xã hội huyện
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước
huyện trong việc đôn đốc chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đôn đốc các
đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN.
- Chủ trì phối hợp với UBND các xã tổ chức thường xuyên các hội nghị
tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đảm bảo hoàn thành kế hoạch UBND
huyện giao.
- Từ ngày 15/12/2022 đến hết 31/12/2022, thường xuyên báo cáo Chủ tịch
UBND huyện về tình hình thu, nộp, nợ đọng, công tác phát triển đối tượng tham
gia BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại thi
đua khen thưởng năm 2022.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
- Tham mưu UBND huyện kịp thời bổ sung kinh phí cho các đơn vị để chi
trả lương và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Phối hợp với BHXH
huyện chỉ đạo đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trích nộp BHXH,
BHYT, BHTN.
- Kịp thời đề xuất UBND huyện biện pháp xử lý các đơn vị sử dụng sai
nguồn NSNN dẫn đến nợ tiền lương và nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN.
4. Kho bạc Nhà nước huyện
- Kịp thời ưu tiên giải ngân các khoản về tiền lương, tiền đóng BHXH,
BHYT, BHTN cho người lao động.
- Phối hợp với BHXH huyện yêu cầu các đơn vị còn nợ tiền BHXH, BHYT,
BHTN thực hiện chi trả theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
5. Phòng Lao động-TB&XH huyện
- Tăng cường kiểm tra thực hiện các quy định của Luật lao động, Luật
BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với BHXH huyện kiểm tra, rà soát các đối tượng thuộc diện
chính sách, người có công, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, trẻ em dưới
6 tuổi, … đảm bảo đúng và không bỏ sót đối tượng để thực hiện mua và cấp thẻ
BHYT kịp thời, đúng đối tượng.
6. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện: chỉ đạo các đơn vị trường học trên
địa bàn huyện có số học sinh chưa tham gia BHYT, tập trung triền khai thực hiện
chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT.
7. Hiệu trưởng các đơn vị trường học: Đề nghị các đơn vị trường học trên
địa bàn huyện chưa đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT đẩy mạnh hơn nữa
công tác triển khai thu BHYT học sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền chính
sách, pháp luật về BHYT nói chung, BHYT học sinh nói riêng, góp phần làm
chuyển biến nhận thức về BHYT cho phụ huynh, học sinh, đồng thời quan tâm đến
việc thực hiện công tác y tế học đường và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho
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học sinh; kiểm tra đôn đốc việc quyết toán nguồn kinh phí CSSKBĐ đã sử dụng
hàng năm.
8. Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai: Tiếp tục phối hợp
với BHXH huyện trao đổi thông tin, dữ liệu về việc kê khai thuế của người lao
động tại các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn; phối hợp thanh tra, kiểm tra
các Doanh nghiệp, HTX có số lao động kê khai khi đăng ký kinh doanh, kê khai
thuế thu nhập cá nhân tại đơn vị nhưng không đăng ký tham gia BHXH, BHYT.
9. Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN:
Đề nghị các Doanh nghiệp, Hợp tác xã chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT,
BHTN cho người lao động: căn cứ vào hợp đồng lao động, bảng thanh toán tiền
lương, tiền công cho người lao động, nghiêm túc thực hiện việc lập hồ sơ báo tăng,
giảm lao động, mức đóng, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đúng quy
định, không để nợ đọng kéo dài làm phát sinh lãi chậm đóng.
10. Ủy ban nhân dân các xã
- Tiếp tục phối hợp với BHXH huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận
động phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; nhất là
đối tượng hộ gia đình có mức sống trung bình được Ngân sách nhà nước hỗ trợ
50% theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND tỉnh,
đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao theo Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày
28/03/2022 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa
bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2022.
- Chỉ đạo các bản, xóm trên địa bàn tiếp tục rà soát đối tượng tham gia
BHXH, BHYT, BHTN, kịp thời báo tăng, giảm đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
Trong đó đặc biệt quan tâm tới việc rà soát đối tượng hộ gia đình tham gia BHXH,
BHYT theo đúng quy định. Đảm bảo 100% các thành viên trong hộ gia đình được
NSNN đóng, được cấp thẻ BHYT; tuyên truyền vận động các hộ gia đình không
được nhà nước hỗ trợ; mua thẻ BHYT theo hộ gia đình.
- Chỉ đạo, rà soát dữ liệu trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT, thực
hiện tốt việc liên thông khai sinh và cập nhật đầy đủ thông tin trẻ em dưới 6 tuổi
vào phần mềm liên thông để BHXH huyện có đủ căn cứ cấp thẻ BHYT cho trẻ em;
thực hiện đồng thời việc gửi thông tin hộ gia đình trẻ em về BHXH huyện để
chuyển dữ liệu trẻ em sau khi được cấp thẻ BHYT về đúng hộ gia đình.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, Giám đốc
các Doanh nghiệp, Hợp tác xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bảo hiểm xã hội tỉnh (b/c);
- TT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT; BHXH(Thành), PT 35b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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