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       Kính gửi: 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 
- Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. 

                               

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 

20/11/2014; Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014; 

Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 29/1/2021 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2021.  

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, 
thị trấn (gọi chung là đơn vị) trên địa bàn huyện cơ bản đã chấp hành tốt các 

chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quyền 
và lợi của người lao động ngày càng được đảm bảo, góp phần ổn định an sinh xã 

hội. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số đơn vị (đặc biệt là các đơn vị hành 
chính sự nghiệp) chưa chấp hành nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT như: 
không đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời hàng tháng, thực hiện lập hồ sơ 

điều chỉnh lao động, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN chậm, làm phát sinh tiền 
lãi chậm đóng, lãi truy thu, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động, ảnh hưởng đến ngân sách của đơn vị.  

Công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là 

tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đã được Bảo hiểm xã hội huyện phối 
hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện rộng khắp, đ ầy đủ tại địa bàn các xã, 

thị trấn. Qua thực tiễn triển khai, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ 
với Bảo hiểm xã hội huyện trong công tác tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính 

sách BHXH tự nguyện, quán triệt, triển khai nội dung về chính sách BHXH tự  
nguyện tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cũng như nhân dân của 

các bản, tiểu khu; đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 
tham gia cho các bản, tiểu khu. Tuy nhiên, tại một số đơn vị cơ sở, chính quyền 

chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện quyết định giao chỉ tiêu phát triển 
đối tượng của UBND huyện, dẫn đến số người tham gia BHXH tự nguyện thấp, 
chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch giao. 
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Để tăng cường công tác thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền 
lợi cho người lao động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

theo kế hoạch giao năm 2021: Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tham mưu cho UBND huyện kịp thời rà soát cấp kinh phí cho các đơn vị để 

chi trả lương và trích  nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện 

nghiêm túc việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng quy định.  

Kịp thời đề xuất với UBND huyện biện pháp xử lý các đơn vị sử dụng sai 

nguồn NSNN dẫn đến nợ tiền lương và nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

2. Kho bạc Nhà nước huyện 

Kịp thời ưu tiên giải ngân các khoản về tiền lương, tiền đóng BHXH, 
BHYT, BHTN cho người lao động. 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện yêu cầu các đơn vị còn nợ tiền BHXH, 
BHYT, BHTN thực hiện trích chuyển tiền đầy đủ, kịp thời nhằm đảm bảo quyền 

lợi cho người lao động. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Lao động, Luật 
Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao 
động trên địa bàn. 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà 
soát và xác nhận các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT, đảm bảo 

đúng, không bỏ sót đối tượng để thực hiện việc mua và cấp thẻ BHYT hàng năm 
kịp thời, đúng đối tượng. 

4. Bảo hiểm xã hội huyện 

Thường xuyên cung cấp danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, 

BHTN và phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Kho bạc Nhà 
nước huyện trong việc đôn đốc các đơn vị chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, 

BHTN đầy đủ, kịp thời. 

Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các Hội nghị tuyên 

truyền chính sách BHXH tự nguyện đến tận các bản, tiểu khu, đảm  bảo hoàn thành 
chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã giao theo kế hoạch.  

Thường xuyên báo cáo với UBND huyện về tình hình nợ đọng, công tác 

phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, làm cơ sở cho 
việc đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng năm 2021. 

5. UBND các xã, thị trấn  

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ -UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện, 

chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự 
nguyện đến các bản, tiểu khu. 
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Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức các Hội nghị tuyên 
truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo đảm hoàn 

thành chỉ tiêu giao được giao. 

 Chỉ đạo các bản, tiểu khu trên địa bàn tiếp tục rà soát đối tượng được 
NSNN mua thẻ BHYT nhưng chưa được cấp thẻ, lập danh sách gửi phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện phê duyệt, đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện 
cấp bổ sung thẻ BHYT. 

6. Các đơn vị sử dụng lao động 

Thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng theo 

quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, các đơn vị phải trích tiền đóng 

BHXH, BHYT, BHTN và chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã 
hội huyện mở tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước huyện. Riêng tháng 12 hoàn 

thành xong trước ngày 25/12. 

Thường xuyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện đối chiếu số lao động, 

quỹ tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời lập hồ sơ điều chỉnh lao 
động, tiền lương, phụ cấp, chức danh đóng BHXH, BHYT, B HTN theo quy định, 

không để phát sinh tiền lãi chậm đóng, lãi truy thu.  

Đơn vị nào trốn đóng, chậm đóng, đóng không đúng tiền lương, phụ cấp thì 
Thủ trưởng, kế toán đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 
triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện ; 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, BHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 

Thào A Mua 
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