
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2990  /UBND-KGVX       Tuyên Quang, ngày 17 tháng 10 năm 2019 

 

 

 
Kính gửi:      

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội doanh nhân trẻ; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Văn bản số 296-CV/BCSĐ ngày 05/9/2019 của Ban cán sự Đảng 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo thực hiện chính 

sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT); 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 3102-CV/TU 

ngày 11/9/2019; 

Sau khi xem xét Văn bản số 807/BC-BHXH ngày 03/9/2019 của Bảo 

hiểm xã hội tỉnh về báo cáo kết quả công tác BHYT 07 tháng đầu năm; phương 

hướng, giải pháp thực hiện BHYT 05 tháng cuối năm 2019 và năm 2020, để 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần 

thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách 

BHXH, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; phấn đấu 

đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó 

nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 

khoảng 01% lực lượng lao động trong độ tuổi, khoảng 28% lực lượng lao động 

trong độ tuổi tham gia BHXH; hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết 

định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều 

chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 và giảm số tiền nợ 

BHXH, BHYT, 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương 

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác BHXH, BHYT; xem xét việc 

hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ 

chính trị trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; là 

tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng đối với 

các cấp ủy đảng, chính quyền. 

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện  

chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế  

trên địa bàn tỉnh 
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- Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, các nhóm giải 

pháp đồng bộ tại Kế hoạch số 105/KH-UBND và Kế hoạch số 106/KH-UBND 

ngày 24/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP 

ngày 03/8/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 

03/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW 

ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách Bảo 

hiểm xã hội. 

- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và 

nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thực hiện quyết liệt đồng bộ 

các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

trên địa bàn. 

- Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc 

sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 

16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật 

Lao động về việc làm; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phát hiện các 

hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời tổ chức thực 

hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

3926/UBND-KGVX ngày 20/12/2018 về việc tăng cường các biện pháp thu nợ 

BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN; Văn bản số 2777/UBND-KGVX 

ngày 27/9/2019 về việc tăng cường quản lý nhà nước về lao động với các doanh 

nghiệp; Thông báo kết luận số 02/TBKL-BCĐ ngày 12/8/2019 của Trưởng ban 

Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh. 

- 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 thêm mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận 

nghèo, học sinh, sinh viên và người tham gia theo hộ gia đình. 

2. Giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị 

2.1. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

- Thường xuyên phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Liên 

đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tổ chức các cuộc tuyên truyền, đối thoại chính sách 

về BHXH, BHYT, BHTN với các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động, nhất 

là đối với các doanh nghiệp mới thành lập có sử dụng nhiều lao động. Hướng 

dẫn các đơn vị tham gia đầy đủ số người, thời gian và mức đóng BHXH, BHYT. 

Kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT, BHTN. 

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Cục Thuế tỉnh để nắm bắt thông tin được số doanh nghiệp đang hoạt động, số 

lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH. 
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2.2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc giải quyết các chế 

độ, chính sách BHXH đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm trong việc quản lý thông tin về người 

hưởng, tránh tình trạng người lao động vừa có việc làm vừa hưởng BHTN. 

2.3. Sở Tài chính 

- Nghiên cứu, xem xét nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Tiết 

3.2, Điểm 3 Văn bản số 807/BC-BHXH ngày 03/9/2019 (văn bản đã được gửi 

đến đơn vị); báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/10/2019, đảm 

bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT vào quỹ 

BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định. 

2.4. Cục Thuế tỉnh 

Chủ động cung cấp các thông tin cho Bảo hiểm xã hội tỉnh về doanh 

nghiệp được cấp mã số thuế, doanh nghiệp mới thành lập, phá sản, giải thể, 

ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh để phục vụ cho 

công tác quản lý. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội 

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHYT đến đoàn viên, hội viên và 

nhân dân. Tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách 

BHXH; tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 

hộ gia đình. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; trong quá trình tổ chức thực hiện 

trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- BHXH Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;     

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang; 

- Như Kính gửi; (Thực hiện) 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phó CVP Nguyễn Thanh; 

- Phòng THHoài - Huy; 

- Lưu: VT, KGVX (Tùng). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 

 

 

  

(Báo cáo) 
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