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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v tăng cường công tác phát 

triển đối  tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN  

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 

 Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 

16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố: 

1. Xây dựng Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN trên địa bàn huyện, thành phố; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể để phát triển 

đối tượng cho UBND các xã, phường, thị trấn. 

2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, 

BHTN bằng nhiều hình thức như: thông qua hội nghị, đối thoại, tư vấn chính 

sách đến các đơn vị, cá nhân trên địa bàn; trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, hệ thống loa phát thanh cơ sở; trực quan thông qua băng rôn, áp phích, 

cờ phướn, pano tuyên truyền; qua trang mạng xã hội của đơn vị, cá nhân... để 

đưa chính sách BHXH, BHYT, BHTN đi vào cuộc sống. 

3. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng lao động xác định số lao động 

thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN; yêu cầu các đơn vị thực hiện 

và chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo 

đảm đầy đủ các quyền lợi cho người lao động. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử 

lý đối với các đơn vị sử dụng lao động cố tình không tham gia hoặc tham gia 

chưa đầy đủ số lao động phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nợ BHXH, 

BHYT, BHTN kéo dài (không bao gồm các đơn vị bị ảnh hưởng hoạt động kinh 

doanh do tình trạng chung về dịch bệnh COVID-19). 

4. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện lập danh sách tăng, giảm đối 

tượng tham gia BHYT hàng tháng kịp thời; rà soát, đánh giá tiềm năng phát 

triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua các hệ 

thống Đại lý thu BHXH, BHYT; đồng thời củng cố và mở rộng Đại lý thu của 

UBND các xã, thị trấn, trạm y tế xã, thị trấn để duy trì và phát triển bền vững 

các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

5. Phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN để động viên, khích lệ các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích, 

hiến kế những ý tưởng sáng tạo, sáng kiến hay mang lại hiệu quả trong công tác 

phát triển đối  tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao. 



6. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện 

công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại địa bàn. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch thực hiện 6 tháng 

cuối năm 2020 gửi về cơ quan thường trực (BHXH tỉnh) trước ngày 05/8/2020 

để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Xuân huyên 
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