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CHỈ THỊ  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

Về tăng cường lãnh đạo thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện  

và bảo hiểm y tế toàn dân 

------  

Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội 

quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ 

và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội để phát triển kinh tế. Thời 

gian qua cấp ủy, chính quyền, các ban ngành thành phố và cơ sở đã quan tâm thực 

hiện BHXH tự nguyện và BHYT toàn dân, số người tham gia BHXH chiếm 60,7% 

lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện 

chiếm 4%; tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHYT đạt 89,6%. Tuy nhiên, việc 

thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố vẫn còn một số, hạn 

chế: tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH chưa tương xứng với tiềm năng; 

BHYT hộ gia đình phát triển không bền vững, tỷ lệ bao phủ người dân tham gia 

BHYT còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu được giao. Những hạn chế nêu trên, ngoài 

nguyên nhân khách quan, thì chủ yếu vẫn do nguyên nhân chủ quan: một số cấp 

ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong triển khai phát 

triển người dân tham gia BHXH, BHYT; công tác tuyên truyền, phổ biến chính 

sách pháp luật về BHXH, BHYT ở một số phường, xã chưa tốt; sự phối hợp giữa 

các ban, ngành, đoàn thể với cơ quan BHXH tỉnh có lúc chưa chặt chẽ. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 25-CTr/Th.U ngày 30/01/2019 

của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XX) về thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách 

chính sách BHXH, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: 

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, 

thực hiện hiệu quả công tác BHXH, BHYT, xác định việc hoàn thành chỉ tiêu bao 

phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT; quán triệt sâu 

sắc Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 

20/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 25-

CTr/Th.U ngày 30/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện 

Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa 

XII) về cải cách chính sách BHXH; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, 

ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia 
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BHXH tự nguyện và thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; nâng cao nhận thức của 

nhân dân về quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố 

- Rà soát kết quả phát triển BHXH, BHYT 11 tháng đầu năm 2020 và khung 

kế hoạch của tháng 12 năm 2020; xây dựng kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện, 

thực hiện BHYT toàn dân hằng năm và theo lộ trình đến năm 2025 theo chỉ tiêu 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Hằng năm, cụ thể hóa các 

mục tiêu, chỉ tiêu thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện đạt hiệu 

quả. 

- Chỉ đạo tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ 

liệu giữa các phòng, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính – Kế 

hoạch, Thuế và Bảo hiểm xã hội, để quản lý số doanh nghiệp đang hoạt động, số 

lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, 

BHYT. Liên thông dữ liệu giữa ngành Tư pháp, UBND xã phường với cơ quan 

BHXH trong việc theo dõi biến động do khai sinh, khai tử. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao 

động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công tác phát triển 

người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân. Phát hiện kịp thời và xử lý 

nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

- Nghiên cứu, đề xuất thành phố ban hành cơ chế hỗ trợ BHYT cho một số 

nhóm đối tượng khó khăn. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng 

cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính 

thức để tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ mức đóng BHYT cho học sinh, sinh 

viên và tham gia theo hộ gia đình. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tăng 

cường giám sát, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 

các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Tổng hợp phản ảnh 

những khó khăn, vướng mắc về chính sách BHXH, BHYT và những đề xuất, kiến 

nghị của Nhân dân để tập trung chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong 

quá trình thực hiện. 

4. Đảng ủy phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển số người tham 

gia BHXH, BHYT trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ 

BHYT được giao. Hằng năm đưa chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự 

nguyện và tỷ lệ bao phủ BHYT vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

5. Trưởng các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy phân công thành 

viên chỉ đạo cơ sở, phối hợp chặt chẽ với địa phương chỉ đạo, đôn đốc, thường 

xuyên kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Văn phòng Thành ủy chủ 

trì, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

Chỉ thị, thường xuyên báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. 
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6. Đề nghị BHXH tỉnh phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan 

của Thành phố xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu 

BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân trong năm 2020 và thời gian đến năm 2025. 

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong 

các tầng lớp Nhân dân. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c); 

- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- TT HĐND, UBND thành phố; 

- Các Ban đảng, UBKT, VPThU, TTCT; 

- MTTQ, các đoàn thể TP; 

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ TP; 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Trưởng đoàn công tác của BTV Th.U; 

- Lưu. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Dương Tất Thắng 
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