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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 24/KH-UBND Cái Răng, ngày 22 tháng 01 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc,  

bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 

 

Căn cứ Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy Cần 

Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ;  

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp cho 

Ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2020; 

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất 

nghiệp năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đã đạt tỷ lệ 

bao phủ; phấn đấu mở rộng các nhóm đối tượng để đến tháng 10 năm 2020 có 

trên 90% dân số trên địa bàn quận tham gia bảo hiểm y tế. 

- Kiểm soát chặt việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc, phấn đấu đến tháng 10 

năm 2020 đạt và vượt số người tham gia bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, 

bảo hiểm thất nghiệp. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký tham 

gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm 

thất nghiệp. 

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian trong đăng ký khám 

chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; mở rộng và nâng 

cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là tại các Trạm Y tế nhằm đáp ứng nhu cầu 

tiếp cận các dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế 

theo quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, rà soát nắm chặt các 

đối tượng đã tham gia và chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, 

bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, triển khai phổ biến kịp thời các 

chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, 

bảo hiểm thất nghiệp, nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, tiếp 
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tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ bán 

chuyên trách phường, khu vực, đại lý bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động tổ 

chức đối thoại, tư vấn về chính sách bảo hiểm y tế. 

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi 

của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu 

khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. 

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, giải quyết kịp 

thời khó khăn, vướng mắc. 

II. CHỈ TIÊU  

STT Phường 

Doanh nghiệp, 

LĐ chưa tham 

gia BHXHBB, 

BHTN 
Chỉ tiêu vận 

động tham 

gia BHXH 

bắt buộc 

Chỉ tiêu vận 

động tham 

gia Bảo 

hiểm thất 

nghiệp 

Đối tượng 

tham gia 

BHXH tự 

nguyện 

Độ bao phủ BHYT 

(90%/DS trung bình) 

Tổng 

số 

DN 

Tổng 

số LĐ 

(người) 

Số phải 

vận động 

năm 2020 

Dân số 

trung 

bình 

2019 

Số người 

phải tham 

gia 

1 2 3 4 5= (95%*4) 6= (95%*4) 7 8 9 

1 
Phường 

Lê Bình 
35 221 209 209 105 18.895 17.006 

2 

Phường 

Hưng 

Phú 

41 258 245 245 143 18.622 16.760 

3 

Phường 

Hưng 

Thạnh 

51 321 305 305 103 14.533 13.080 

4 
Phường 

Tân Phú 
35 221 209 209 195 8.695 7.826 

5 
Phường 

Phú Thứ 
50 315 299 299 139 21.186 19.067 

6 

Phường 

Thường 

Thạnh 

15 100 95 95 133 17.095 15.386 

7 
Phường 

Ba Láng 
21 132 126 126 111 6.521 5.869 

TỔNG CỘNG 248 1.568 1.490 1.490 756 105.547 94.992 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 

hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp trong chính sách “đảm bảo an sinh 

xã hội” là một trong những nhiệm vụ chiến lược góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của quận. Các cấp, các ngành phải xác định rõ nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt 

trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Tăng cường phối hợp, 

nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc vận động toàn dân tham 

gia bảo hiểm y tế, cụ thể là: 
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a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường tăng cường tham mưu cấp ủy chỉ đạo hệ thống chính trị 

tập trung thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem đây là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 

về phát triển kinh tế - xã hội của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. 

b) Các phòng, ban, ngành quận trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của 

mình có kế hoạch thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Bảo hiểm 

y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm. 

c) Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, hội đặc thù có kế hoạch 

tuyên truyền vận động đến tất cả tổ chức sử dụng lao động, người sử dụng lao 

động, đoàn viên, hội viên nghiêm túc thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 

bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp 

a) Đổi mới nội dung và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với 

nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn 

thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường trách 

nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. 

b) Công tác truyền thông, tuyên truyền cần được thực hiện đồng bộ, thường 

xuyên và liên tục với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng tiếp cận 

đầy đủ thông tin về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm 

xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; trách nhiệm 

của người sử dụng lao động và người lao động 

a) Việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế phải thực hiện từng bước và 

đồng bộ với việc củng cố, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải 

cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để bảo 

đảm chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có thẻ bảo hiểm y 

tế. 

b) Tăng cường quản lý chất lượng khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế quận, 

Trạm Y tế phường, định kỳ hàng tuần kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ khám 

chữa bệnh. Tăng cường chăm sóc toàn diện người bệnh, nâng cao chất lượng điều 

trị. 

c) Cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, ứng dụng mạnh mẽ 

công nghệ thông tin vào việc lập hồ sơ bệnh án, trong thanh toán chi phí khám 

chữa bệnh, trong theo dõi sức khỏe người bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho người 

bệnh khi đến khám chữa bệnh. Kiểm tra chặt các cơ sở y tế ngoài công lập trong 

việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 
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d) Thực hiện đúng nội quy và tiêu chuẩn khám chữa bệnh để đảm bảo chất 

lượng cung cấp dịch vụ y tế; thực hiện đúng chính sách cung ứng thuốc cho người 

bệnh bảo hiểm y tế. 

e) Trạm Y tế phường tập trung thực hiện mô hình bác sỹ gia đình. 

g) Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tiêu 

chuẩn khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác tuyên 

truyền vận động thực hiện bảo hiểm y tế. 

h) Nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử 

dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Luật 

Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm. 

4. Đổi mới phương thức thanh toán, giảm chi tiêu từ tiền túi của người 

dân trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 

a) Bảo đảm nguồn ngân sách Nhà nước mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, 

trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách khác và hỗ trợ mức đóng cho một số 

đối tượng như: Cận nghèo, học sinh, sinh viên,… 

b) Áp dụng phương pháp thanh toán chi trả phù hợp, đảm bảo cân đối quỹ 

và sự bền vững của chính sách bảo hiểm y tế. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra 

a) Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp của cơ 

quan quản lý nhà nước quận, phường, cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp có 

sử dụng lao động trên địa bàn. 

b) Thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định, xử lý những cá 

nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế theo Nghị định số 176/2013/NĐ-

CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế. Xử lý hình sự với tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, gian lận bảo hiểm y tế, tội trốn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật Hình sự 2015. 

6. Giải pháp cụ thể theo nhóm đối tượng để tăng tỷ lệ tham gia BHYT 

a) Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế: 

Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế liên quan đến quyền 

và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của người lao động, mức đóng và trách nhiệm 

đóng bảo hiểm y tế của người lao động, người sử dụng lao động, quyền lợi về khám 

chữa bệnh bảo hiểm y tế, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo hiểm y tế áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức; Kiểm tra tình hình thực 

hiện chính sách bảo hiểm y tế ở các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, xử lý nghiêm 

các doanh nghiệp vi phạm. 

b) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ 
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- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo: Ngân sách nhà nước hỗ trợ, tạo điều 

kiện, đảm bảo 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. 

- Học sinh, sinh viên: tăng cường công tác tuyên truyền, trách nhiệm của 

nhà trường trong việc phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. 

Xây dựng kế hoạch phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đưa chỉ tiêu tham 

gia bảo hiểm y tế là một trong các nội dung đánh giá thi đua của các cơ sở giáo 

dục, các nhà trường trong toàn quận, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia 

bảo hiểm y tế. 

- Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông có mức sống trung bình để tăng tỷ lệ 

tham gia bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng này. 

- Sử dụng nguồn kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của 

Bảo hiểm xã hội quận (nếu có) để thực hiện trang bị dụng cụ khám chữa bệnh 

hoặc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. 

c) Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: Ủy ban nhân dân các 

phường xây dựng kế hoạch cụ thể, nhiệm vụ hàng tháng về duy trì tỷ lệ bao phủ 

và vận động các hộ gia đình mới tham gia bảo hiểm y tế, giúp đỡ cho hộ gia đình 

thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm y tế, quản lý chặt từng thành viên trong 

gia đình tham gia bảo hiểm y tế. 

d) Nhóm giải pháp vận động thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm 

xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp  

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về lao động, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận. 

- Thường xuyên rà soát, phân loại các đơn vị nợ đọng, tăng cường kiểm tra 

các cơ quan, đơn vị trong việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp, xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng trường hợp đảm bảo thu 

đúng, đủ, kịp thời.  

- Thành lập các tổ đôn đốc thu nợ để rà soát, thống kê, tổng hợp các đơn vị 

sử dụng lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc có số nợ lớn, 

thời gian nợ kéo dài và tổ chức kiểm tra, thu hồi nợ, lập hồ sơ gửi các cơ quan 

chức năng xử lý đối với các đơn vị cố tình nợ đọng.  

- Thường xuyên kiểm tra việc đóng bảo hiểm và thực hiện các chế độ về 

bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận, kịp thời giải 

quyết những vướng mắc về chế độ bảo hiểm cho người lao động, phân công những 

cán bộ có kinh nghiệm đến các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp để tuyên 

truyền, hướng dẫn, đôn đốc các công ty, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền lợi 

hợp pháp của người lao động, theo dõi những cơ quan, đơn vị nợ trên 03 tháng, 

hàng quý (ngày 15 của tháng cuối quý) báo cáo về Ủy ban nhân dân quận để chỉ 

đạo.  

- Truy thu tiền nợ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo giải quyết kịp 

thời, đúng đối tượng.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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1. Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách 

địa phương. 

2. Vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ cho đối tượng 

gia đình có hoàn cảnh, đời sống khó khăn. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế quận 

- Xây dựng kế hoạch tháng, quý thực hiện các giải pháp nêu trên, đồng thời 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch lộ trình bảo hiểm y 

tế toàn dân.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiện toàn và phân công nhiệm vụ từng 

thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân quận, đồng 

thời theo dõi, kiểm tra hoạt động của từng thành viên Ban Chỉ đạo quận và Ban 

Chỉ đạo phường để báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Trưởng 

Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân quận. 

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm 

Y tế quận, Trạm Y tế phường; chủ các cơ sở y tế tư nhân để đảm bảo quyền lợi 

của người tham gia bảo hiểm y tế. Thường xuyên kiểm tra các tổ chức, cá nhân 

trong việc thực hiện Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế. 

2. Trung tâm Y tế quận 

- Chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp nêu trên, chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm 

y tế, xem đây là hình thức tuyên truyền trực tiếp có hiệu quả để sớm đạt mục tiêu 

bảo hiểm y tế toàn dân. Bảo trì, bảo dưỡng và sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật 

chất, trang thiết bị y tế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm 

sóc sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn. 

- Củng cố, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao 

tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để bảo đảm chất lượng phục vụ, đáp ứng 

sự hài lòng của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế để người dân tham gia bảo hiểm 

y tế nhiều hơn.  

- Phối hợp với Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận xây dựng đội ngũ báo cáo 

viên về bảo hiểm y tế là những thầy thuốc, đội ngũ y sĩ, bác sĩ, thực hiện nhiệm 

vụ tuyên truyền viên về bảo hiểm y tế và vận động các bệnh nhân tham gia tốt bảo 

hiểm y tế trong quá trình khám chữa bệnh. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông 

tin, rà soát cải tiến quy trình thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 

các cơ sở y tế. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng tại chỗ đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bảo 

hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn quận. 

3. Bảo hiểm xã hội quận 

- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết 

thực hiện đối thoại với doanh nghiệp, với nhân dân; bồi dưỡng tập huấn hệ thống 
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đại lý,… Định kỳ hàng tuần thông báo kết quả độ bao phủ của từng phường cung 

cấp danh sách hết hạn khám bệnh về cho từng khu vực; theo dõi đánh giá thuận 

lợi, khó khăn để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ đạo quận. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo giải quyết kịp thời những 

vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh; Phối hợp với các ngành chức năng có liên 

quan kiểm tra các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, có biện pháp chế tài buộc chủ 

sử dụng lao động thực hiện tốt Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo 

hiểm y tế, Luật Việc làm. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

về việc mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. 

- Thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật 

Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm để chủ sử dụng lao động, 

người lao động và mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức; Tham mưu tổ chức 

sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, 

những đơn vị trong và ngoài ngành làm tốt công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. 

- Tổ chức các buổi đối thoại về chính sách bảo hiểm y tế và cung cấp kịp 

thời các thông tin về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng đến Ủy ban 

nhân dân các phường, các đại lý thu, điểm thu trên địa bàn để vận động mọi người 

tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo thời gian cấp thẻ đúng hạn, làm lại thẻ ngay khi 

có sai sót.  

- Soạn thảo bộ tài liệu tuyên truyền về bảo hiểm y tế với các nội dung và 

hình thức, loại hình đa dạng và hấp dẫn để cung cấp và phối hợp tốt với các ngành 

có liên quan thực hiện tuyên truyền và vận động người dân trên địa bàn quận tham 

gia bảo hiểm y tế, để người dân thấy được nghĩa vụ và quyền lợi mà tích cực tham 

gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm 

thất nghiệp (Hoàn thành trong tháng 2 năm 2020). 

- Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm trực tiếp với người sử dụng lao 

động và người lao động.  

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi, giảm phiền hà 

cho người tham gia bảo hiểm xã hội.  

- Thường xuyên rà soát, phân loại các đơn vị nợ đọng, tăng cường kiểm tra 

các cơ quan, đơn vị trong việc trích nộp bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch xử lý 

cụ thể đối với từng trường hợp đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời.  

- Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân quận thành lập các tổ đôn đốc thu nợ để rà soát, thống kê, 

tổng hợp các đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia Bảo hiểm xã hội hoặc có số 

nợ lớn, thời gian nợ kéo dài và tổ chức kiểm tra, thu hồi nợ, lập hồ sơ gửi các cơ 

quan chức năng xử lý đối với các đơn vị cố tình nợ đọng.  

- Phối hợp với Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, Chủ 

tịch Liên đoàn Lao động quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thường 

xuyên kiểm tra việc đóng bảo hiểm và thực hiện các chế độ về Bảo hiểm xã hội 
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của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn quận, kịp 

thời giải quyết những vướng mắc về chế độ bảo hiểm cho người lao động.  

- Phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của các đoàn thể, các tổ chức 

mạnh thường quân đóng góp thúc đẩy sự tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 

bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. 

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm 

thất nghiệp, đặc biệt là hệ thống truyền thanh tại các phường, in và cấp phát tờ 

rơi, tờ bướm tuyên truyền, panô, áp phích,…  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận xây 

dựng chuyên mục an sinh xã hội và tổ chức phát sóng thường xuyên. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh 

nghiệp nợ trên 03 tháng, định kỳ hàng quý (ngày 15 của tháng cuối quý) báo cáo 

danh sách về Ủy ban nhân dân quận. Tổng hợp và lập danh sách các cơ quan, đơn 

vị sử dụng lao động còn nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định, khẩn trương đề xuất biện 

pháp, hướng xử lý đối với từng trường hợp cụ thể. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kịp thời bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước kịp thời để mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ tiền chi trả bảo hiểm y tế theo quy định phân cấp hiện hành, 

hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (nếu có). 

- Căn cứ ngân sách của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân quận cân 

đối nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án theo yêu 

cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội quận và các cơ quan 

liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời việc xác định, quản lý đối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo 

hiểm thất nghiệp, những vấn đề khác thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các phường việc xác định, quản lý đối tượng tham gia 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật biến động của các đối tượng do cơ quan 

quản lý đảm bảo 100% các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đều có thẻ 

bảo hiểm y tế kịp thời và xem đó là một trong những chỉ tiêu thi đua của cơ quan. 

- Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật 

về trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội 

tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động, người lao động do 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (Hoàn thành trong tháng 2 

năm 2020). 



9 

- Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan định 

kỳ hàng tháng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội của 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đồng thời, theo dõi, tổng 

hợp kết quả kiểm tra, xử lý các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp 

luật về bảo hiểm xã hội, báo cáo về Ủy ban nhân dân quận lồng ghép trong nội 

dung báo cáo định kỳ hàng tháng. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, Phòng Y tế quận thực hiện 

các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, thực hiện các giải 

pháp liên quan đến mở rộng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên đảm bảo chỉ 

tiêu tham gia bảo hiểm y tế được giao. Xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y 

tế cho học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế 

và duy trì liên tục. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng do 

ngành giáo dục và đào tạo quản lý theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 

- Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia 

bảo hiểm y tế của các đối tượng do ngành giáo dục và đào tạo quản lý theo quy 

định của Luật Bảo hiểm y tế. 

- Tham mưu kiện toàn mạng lưới y tế trường học, thực hiện tốt việc chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, chỉ đạo việc sử dụng quỹ chăm sóc sức khỏe 

ban đầu tại các trường đạt hiệu quả cao. 

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật bảo hiểm y tế, tuyên truyền, vận động 

phụ huynh, học sinh tham gia bảo hiểm y tế và xem đây là một trong những tiêu 

chí xét thi đua tập thể và cá nhân vào cuối năm học. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận thường xuyên liên hệ, đôn đốc các 

Trường Đại học, Trung học phổ thông, các trường tư thục trên địa bàn quan tâm 

thực hiện 100% bảo hiểm y tế cho sinh viên, học sinh, người lao động tại đơn vị. 

7. Phòng Tư pháp quận 

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận tổ chức biên soạn tờ rơi, tờ 

bướm tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội đến các cơ quan, đơn vị sử 

dụng lao động và người lao động trên địa bàn quận. Tuyên truyền, phổ biến thông 

qua chương trình “Tủ sách pháp luật”, mô hình “cà phê pháp luật”, lồng ghép nội 

dung tuyên truyền, phổ biến trong nội dung sinh hoạt của 63 câu lạc bộ pháp luật 

trên địa bàn quận. 

8. Phòng Nội vụ quận 

Theo dõi, tổng hợp và đề nghị Hội đồng thi đua – Khen thưởng quận không 

xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân là người đứng đầu để cơ quan, 

doanh nghiệp đã nợ Bảo hiểm xã hội trên 06 tháng trong thời gian xét khen thưởng 

và còn nợ ở thời điểm bình xét.  

9. Phòng Văn hóa và Thông tin quận 



10 

- Giám sát, kiểm tra hệ thống tuyên truyền của các phường, thường xuyên 

đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức Văn hóa – Xã hội phường, cộng tác 

viên,… thường xuyên kiểm tra các hoạt động tuyên truyền không đúng quy định 

pháp luật về bảo hiểm, tháo dở các biển quảng cáo, panô không phép. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận thực hiện đặt panô, treo khẩu hiệu; 

phát hành băng rôn, áp phích cổ động, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về chính sách 

bảo hiểm xã hội trên các tuyến đường chính của quận, khu công nghiệp và khu 

tập trung đông dân cư để tạo sự quan tâm, chú ý của các tầng lớp Nhân dân trên 

địa bàn quận. 

10. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận 

- Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

quận, tăng số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về chính sách 

bảo hiểm xã hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo người dân dễ 

dàng tiếp cận để tìm hiểu những thông tin cần thiết. Thực hiện phóng sự về các 

tấm gương điển hình tốt, tiên tiến trong thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế và 

hướng dẫn cán bộ truyền thanh phường nâng cao chất lượng tuyên truyền qua hệ 

thống truyền thanh phường về chế độ chính sách, quyền lợi đối tượng tham gia 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm 

thất nghiệp cho người dân được rõ và tích cực tham gia. 

- Xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu dân cư. 

xây dựng chuyên mục an sinh xã hội và tổ chức phát sóng thường xuyên, cố định 

theo giờ để nhân dân tiện theo dõi. 

- Định kỳ hàng tuần sử dụng ô tô tuyên truyền lưu động tăng cường công 

tác tuyên truyền chế độ chính sách, quyền lợi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp tại 

các tuyến đường chính của quận, khu vực tập trung đông dân cư để người dân 

được rõ và tích cực tham gia. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức 

thành viên 

- Tích cực vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội 

viên và nhân dân về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, 

bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, những chính sách hỗ trợ của 

nhà nước đối với công tác bảo hiểm y tế, tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. 

- Thường xuyên tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lệ của các 

chi, tổ, hội để tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và thân nhân của đoàn viên, 

hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời tham gia giám sát các cơ quan chuyên 

môn trong việc thực hiện bảo hiểm y tế.  

- Tích cực tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, 

trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội để đoàn viên, hội 

viên hiểu và tự giác tham gia. Tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính 

sách bảo hiểm xã hội, kịp thời phản ánh, đề xuất sửa đổi những vấn đề chưa phù 

hợp. 
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12. Liên đoàn Lao động quận 

- Chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc phối hợp các ngành chức năng 

giám sát việc quản lý nhà nước về lao động theo quy định của pháp luật. Nắm chặt 

hoạt động tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để khi có 

xảy ra sự tranh chấp về lao động, bị thiệt thòi về quyền lợi bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội thì tổ chức công đoàn kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người 

lao động, tạo sự công bằng trong thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

xã hội. 

- Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính 

sách bảo hiểm xã hội đến người sử dụng lao động và người lao động; đồng thời, 

phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc yêu cầu giới sử dụng lao động 

đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động.  

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội quận tổ chức hoạt động kiểm tra liên ngành về thực 

hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp 

trên địa bàn quận. 

13. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 

Thường xuyên tuyên truyền và đẩy nhanh tiến độ vận động học sinh tham 

gia bảo hiểm y tế. 

14. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử quận và các ấn phẩm báo chí 

tuyên truyền quận 

Tăng cường viết bài, đăng tin các nội dung tuyên truyền về lĩnh vực bảo 

hiểm, nhằm tạo khí thế chung của toàn quận trong nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất 

nghiệp. 

15. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 

a) Căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện, đưa 

chỉ tiêu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hàng tháng tại địa phương. 

b) Kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội phường, Tổ vận 

động tại khu vực, có phân công trách nhiệm rõ ràng. Tổ chức triển khai quán triệt 

Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm trong cán bộ, đảng viên, 

công chức, bán chuyên trách, đoàn viên, hội viên,… nhằm nâng cao nhận thức về 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận động thân nhân, 

gia đình tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

Định kỳ ngày 12 hàng tháng báo cáo về Ủy ban nhân dân quận (qua Bảo hiểm 

xã hội quận) kết quả thực hiện. 

c) Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan chủ động rà soát, liên hệ, 

vận động các đối tượng chưa tham gia và đã tham gia bảo hiểm y tế sắp hết hạn 

tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh công tác vận động, phát triển mới đối 

tượng tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ bảo hiểm 

y tế trong tháng 10 năm 2020. 
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d) Phân công 02 công chức phụ trách văn hóa – xã hội hàng ngày thực hiện 

việc cập nhật biến động tăng, giảm, lập danh sách trong công tác này. Định kỳ 

ngày 12 hàng tháng tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân quận. 

e) Tập trung triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các quy định về thực 

hiện chính sách bảo hiểm xã hội của Đảng, Nhà nước để người dân hiểu về những 

lợi ích, về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, 

bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. 

16. Đề nghị Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các phường, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận 

 - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi và sâu rộng về ý 

nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của bảo hiểm y tế, nhằm 

rà soát và tích cực vận động đoàn viên, hội viên, thân nhân cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, sinh viên, học sinh và Nhân dân 

trên địa bàn quận, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng 

của việc tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt tập trung vào các đối tượng như: Chủ 

doanh nghiệp, nông dân, hộ khó khăn,… để các các đối tượng này tham gia bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất 

nghiệp một cách tích cực nhất, đặc biệt quan tâm phát triển mới các đối tượng 

tham gia và duy trì thẻ đáo hạn.  

- Khuyến khích, vận động 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, đoàn viên, hội viên các đoàn thể tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện (trừ các đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và cán bộ hưu 

trí). 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 

phản ánh về Bảo hiểm xã hội quận để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận 

xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:  

- BHXH thành phố Cần Thơ 

- TT. QU, HĐND, UBND quận; 

- TT. UBMTTQVN quận; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Các ban, ngành, đoàn thể quận; 

- TV BBT Trang TTĐT và các APBTT quận; 

- TV BCĐ BHYT, BHXH quận; 

- TT. ĐU, UBND các phường; 

- Trường Đại học Tây Đô; 

- Trường Đại học kiến trúc; 

- Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng; 

- Trường THPT Trần Đại Nghĩa; 

- Trường THPT Nguyễn Việt Dũng; 

- Các trường tư thục trên địa bàn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

  KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 
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