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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

- Các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sở SXKD trên địa bàn. 

   

Căn cứ Công văn số 954/BHXH-QLT ngày 30/8/2022 của BHXH tỉnh Lạng 

Sơn về việc phối hợp chỉ đạo thực hiệnchính sách BHXH, BHYT. Thực hiện Kế 

hoạch số 167/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố về Kề hoạch phát 

triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Ban 

chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Lạng Sơn yêu cầu các 

phòng, ban cơ quan đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thành phố, UBND các phường, 

xã, các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sở SXKD trên địa bàn thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Chủ động phối hợp với cơ quan BHXH, Công an thành phố, UBND các 

phường, xã, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn thành phổ tổ chức kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, và 

Bảo hiểm xã hội theo quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND 

thành phố Lạng Sơn tại các đơn vị SXKD có sử dụng lao động trên địa bàn đặc 

biệt là các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Kịp thời chấn 

chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị có hành vi vi phạm, nhằm nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của doanh nghiệp về BHXH, BHYT, BHTN. 

Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã thực 

hiện rà soát các đối tượng theo quy định cấp thẻ BHYT theo quy định. 

2. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Chỉ đạo phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ 

chức đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN với người sử dụng 

lao động, người lao động.  

Phối hợp với Bưu điện thành phố, các cơ quan, đoàn thể của thành phố, 

UBND các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
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BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương 

binh xã hội và UBND các phường, xã rà soát các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn 

để thực hiện việc cấp, đổi thẻ BHYT đảm bảo, kịp thời, đúng quy định. 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát số lao động thuộc diện tham 

gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia để tập trung phát triển, yêu cầu 

đơn vị tham gia cho người lao động theo quy định.  

Tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp 

vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ cán 

bộ, viên chức làm công tác BHXH, BHYT và hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT, 

nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách 

BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh xã hội và cơ quan BHXH thực 

hiện nghiêm túc việc đối chiếu, chuyển kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ 

đóng BHYT theo phân cấp quản lý cho cơ quan BHXH trên địa bàn vào tháng đầu 

quý theo Hướng dẫn liên ngành số 626/HDLN-LĐTB&XH-TC-YT-BHXH ngày 

23/4/2020. Hướng dẫn quản lý và cấp kinh phí, quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định; phối hợp 

với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đóng, hỗ trợ 

đóng BHXH, BHYT cho đối tượng bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN đến người dân trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình 

thức, nội dung phong phú trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động, 

trên mạng Internet… nhằm giúp người lao động, người sử dụng lao động thực hiện 

nghiêm túc các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.  

5. Chi cục Thuế thành phố 

Phối hợp với cơ quan BHXH trong việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp 

đang nộp thuế, số lao động quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại các doanh nghiệp 

để cơ quan BHXH có căn cứ đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN cho người lao động đúng quy định. 

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố 

Phối hợp với cơ quan BHXH tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến người sử dụng lao động, đoàn viên 

công đoàn và người laođộng. Tổ chức kiểm tra giám sát các cơ quan, đơn vị hành 

chính sự nghiệp, UBND các phường, xã trong việc chấp hành các quy định về 

BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn, yêu cầu 
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thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ đăng ký tham gia, trích nộp BHXH, BHYT, 

BHTN kịp thời cùng với kỳ chi trả lương hằng tháng của đơn vị. 

7. Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố 

Tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc 

chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, chủ động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

theo đúng đối tượng. Tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. 

8. UBND các phường, xã 

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã do đồng 

chí Chủ tịch UBND phường, xã làm Trưởng ban, đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, 

BHYT vào hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm của địa bàn, đồng thời giao 

chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến từng khối, thôn, gắn trách 

nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT đối với người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Căn cứ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình tại Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 27/4/2022 của 

UBND thành phố, UBND phường, xã tập trung chỉ đạo đôn đốc các đại lý thu của 

phường, xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH, Bưu điện thành phố, các tổ chức 

chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân, hội viên tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình; áp dụng các giải pháp đồng bộ và hiệu quả trong công 

tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.  

Trên cơ sở dữ liệu người dân chưa tham gia BHXH, BHYT do cơ quan 

BHXH cung cấp, phối hợp rà soát, xác định cụ thể số người chưa tham gia BHYT 

trên địa bàn từng phường, xã để tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia 

BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu bao phủ 

BHYT được giao. 

Tổ chức rà soát, thống kê các đơn vị sử dụng lao động đang đóng trên địa 

bàn có đăng ký kinh doanh nhưng không tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN để 

triển khai tuyên tuyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tới 

các đơn vị. Vận động người dân trong độ tuổi lao động tại nơi sinh sống tham gia 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

9. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Công ty, Doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố: 

Chấp hành nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm… Có trách 

nhiệm trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời cho người lao động đúng 

quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Đưa chỉ tiêu 

thực hiện các quy định của Luật BHXH, BHYT như: việc trích nộp BHXH, 

BHYT, BHTN, giải quyết chế độ cho người lao động và nhiệm vụ phát triển người 
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tham gia BHXH, BHTN, BHYT vào quy chế thi đua khen thưởng, đánh giá xếp 

loại, thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phường, xã, các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sở 

SXKD trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- BHXH tỉnh; 

- Sở LĐTBXH tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (P/h); 

- Trang TTĐT TP; 

- C, PCVP, CVVX; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

 


		2022-09-08T16:55:18+0700


		2022-09-08T16:55:19+0700


		2022-09-08T16:55:20+0700


		2022-09-08T16:55:29+0700




