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năm 2020 về việc thực hiện một số nội dung theo thông báo kết luận Hội nghị công 

tác BHXH, BHYT trên địa bàn; Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBND, ngày 

24/9/2019 của UBND  Xã Thạch Hạ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình 

tiến tới bảo hiểm y tế, BHXH toàn dân trên địa bàn xã năm 2020, như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế, tiến tới 

BHYT, BHXH  toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm 

sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền 

vững. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT: Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã 

tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng tham gia BHYT. Trong 

đó: 

- Nhóm người lao động và người sử dụng lao động:  

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ: Người thuộc hộ gia đình làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình.  

- Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình (BHYT tự nguyện). 

2.2 Tăng tỷ lệ dân số tham gia BHXH: tiếp tục vận động người dân tham gia 

BHXH. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quy n c c cấp 

tron  việc thực hiện n hi m ch nh s ch ph p luật, c c ch  n  tr nh, mục ti u, 

 ế hoạch v  BHYT. 

- Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo triển 

khai thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về 

“Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” và Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 

22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác 

BHXH, BHYTgiai đoạn 2015-2020; nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với 

việc tham gia BHYT. 



2 

 

2 

 

- UBND xã đưa chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT trong chỉ tiêu phát triển 

kinh tế xã hội hàng năm. 

- Thực hiện BHYT toàn dân là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính 

sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu tiến bộ và 

công bằng xã hội. 

- Bảo đảm kinh phí đóng BHYTcho các đối tượng được ngân sách nhà nước 

đóng hoặc hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT. 

2. Tăn  c ờn  hoạt độn  phối hợp với c  quanBảo hiểm xã hội bằn  quy 

chế cụ thể để triển khai thực hiện Luật BHYT. 

- Xây dựng quy chế phối hợp ban, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện Luật 

BHYT, nhất là công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận 

thức của mọi người dân về chính sách BHYT, về quyền lợi và trách nhiệm của người 

tham gia BHYT. 

- Các ngành, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ để phối hợp thực hiện kế 

hoạch BHYT toàn dân; tổ chức phát triển số người tham gia BHYT của các nhóm đối 

tượng đảm bảo theo mục tiêu đề ra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1 . Thời gian đi u tra: Tại các thôn bắt đầu từ ngày 17/10/2020 đến 21/10/2020. 

 Thời gian tổng hợp danh sách người tham gia thẻ BHYT hạn cuối đến 

23/10/2020. 

Đối tượng điều tra:  Tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 

6 tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội, Người có công, cao tuổi, công an, bộ đội, công 

nhân, học sinh, sinh viên, Hưu trí….. các đối tượng được cấp thẻ BHYT hưởng Ngân 

sách Nhà nước đảm bảo đúng quy trình, đối tượng; hằng năm lập danh sách cấp thẻ 

BHYT cho các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo trên địa bàn xã 

kịp thời gian, tránh trùng lặp;  

2. Phân công trách nhiệm: 
 

Để nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo đối với việc thực hiện 

lộ trình tiến tới bảo hiểm toàn dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên như sau: 

 1. Ông Nguyễn Sông Hàn  - Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban.  

- Phụ trách chung về các hoạt động của Ban Chỉ đạo; 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã về công tác bảo hiểm y tế; chỉ đạo 

công tác phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể xã; chỉ đạo giải quyết, xử lý các vấn 

đề phát sinh.  

2. Ông Trương Thế Kỷ  - Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban, Thường trực 

Ban Chỉ đạo.  
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- Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch lộ trình bảo hiểm y tế 

toàn dân và tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ và theo yêu 

cầu đột xuất; đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm y tế;  

- Chủ trì phối hợp với Trạm Y tế và các đoàn thể có liên quan, tham mưu UBND 

xã đưa chỉ tiêu BHYT toàn dân vào chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội hàng 

năm.  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đối với các 

nhóm đối tượng trên phạm vi toàn xã;  

- Chỉ đạo tuyên truyền chính sách pháp luật BHYT đến các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn xã. 

3. Ông Trần Văn Thanh – Trưởng trạm Y tế xã.  

- Tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT, nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh, bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng.  

- Vận động tuyên truyền đối tượng tham gia BHYT đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng 

năm.  

- Quản lý sử dụng quỹ KCB đúng mục đích, tránh lạm dụng quỹ KCB; giải 

quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình khám, chữa bệnh, đảm bảo 

quyền lợi người có thẻ BHYT;  

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên 

môn, kỹ năng giao tiếp và y đức đội ngũ nhân viên y tế tại Trạm Y tế; 

- Xây dựng hồ sơ tiêu chí bảo hiểm theo đúng quy định. 

4. Bà Nguyễn Thị Tịnh – CT Hội liên hiệp phụ nữ   

- Đảm bảo xác định đầy đủ các đối tượng tham gia BHYT thuộc diện ngành 

quản lý; tập hợp và thông báo các thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Tổng hợp danh sách do các thôn điều tra, lập danh sách các đối tượng cần mua 

thẻ BHYT trình cấp có thẩm quyền trước ngày 23/10/2020. 

5. Các thành viên khác của Ban chỉ đạo: 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người lao động trong các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp vận động các thành viên trong gia đình tham gia BHYT theo hộ 

gia đình (trừ các thành viên có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác).  

- Định hướng thông tin cho về các nội dung liên quan đến chính sách pháp luật 

BHYT, BHXH. 

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động 

mọi tầng lớp nhân dân hiểu và tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là người thân và gia 

đình Đảng viên phải gương mẫu chấp hành.  

6. Văn phòng UBND xã: Xây dựng kế hoạch điều tra, lập dự trù kinh phí cho 

cuộc tổng điều tra thẻ bảo hiểm y tế. 

+ Kinh phí điều tra: Chi trả 4000đ/ hộ trên thôn, được chi trả trực tiếp ngay sau 

khi hoàn thiện hồ sơ đầy đủ chính xác ( có phiếu đi u tra  èm theo). 
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7. Trưởng đoàn công tác phụ trách các thôn đôn đốc, hướng dẫn thôn mình phụ 

trách điều tra kịp thời các đối tượng  tham gia thẻ bảo hiểm, hoàn thành một cách 

nhanh chóng. Nhằm lấy số liệu để làm tiêu chí BHYT cho các thôn. 

8. Thôn trưởng các thôn chịu trách nhiệm phối hợp với tổ Trưởng Liên gia của 

thôn mình đến tận hộ gia đình để điều tra thẻ BHYT, đối tượng thẻ BHYT, đối tượng 

chưa có thẻ. Thời gian hoàn thành điều tra trước ngày 20/10/2020, nộp về UBND xã 

qua Hội liên hiệp phụ nữ xã để tổng hợp. 

       10. Các Đại Lý trên địa bàn: Phối hợp với các thôn mình được phân công để 

hướng dẫn các thôn để hoàn thành theo kế hoạch. 

11. Kế toán ngân sách: Chịu trách nhiệm cân đối ngân sách để thực hiện tốt công 

tác điều đạt hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân năm 2020 của UBND  

xã Thạch Hạ, kính đề nghị các ngành đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức thực hiện 

đạt kết quả. 
 

 

Nơi nhận: 

- BHXH tỉnh; 

- Phòng Lao động - TBXH TP (B/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND xã;  

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND; 

- UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể xã; 

- Lưu: VP.UBND. 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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