
 

 

 

 

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Công an huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Các Đồn Biên phòng: Cửa khẩu Trà Lĩnh, Ngọc 

Chung, Ngọc Côn, Đàm Thủy; 

- Các trường học và cơ sở giáo dục; 

- Các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

               (Gọi tắt là các đơn vị)  

Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) huyện Trùng Khánh về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế 

(BHYT) trên địa bàn huyện năm 2022. 

Căn cứ tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh tính đến hết tháng 8/2022: số người còn phải phát triển 

BHXH tự nguyện là 1.333 người, phát triển BHYT là 1.575 người.  

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho huyện Trùng Khánh, 

đồng thời giúp các xã, thị trấn có được nguồn đối tượng tiềm năng để tuyên 

truyền vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm hoàn 

thành chỉ tiêu huyện giao. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

huyện Trùng Khánh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo huyện) đề nghị các đơn vị 

trên địa bàn phối hợp thực hiện cung cấp thông tin và lập danh sách người chưa 

tham gia BHXH, BHYT (theo mẫu gửi kèm). Cụ thể: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện lập danh sách: Thân nhân Cán 

bộ, Đảng viên tại các đơn vị (mẫu số 01); 

2. Các đơn vị lực lượng vũ trang lập danh sách: Thân nhân Cán bộ, chiến 

sĩ Công an, Quân đội, Biên phòng (mẫu số 01); 

3. Trường học và cơ sở giáo dục lập danh sách: Thân nhân Giáo viên và 

Lao động hợp đồng tại các cơ sở giáo dục (mẫu số 01); 

4. Các công ty, doanh nghiệp hợp tác xã lập danh sách: Người lao động 

khoán việc tại các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã (mẫu số 01); 

5. UBND các xã, thị trấn lập danh sách:  

- Thân nhân Cán bộ, công chức xã, thị trấn (mẫu số 01); 

- Cán bộ không chuyên trách cấp xóm, tổ dân phố (mẫu số 02); 
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- Đảng viên và thân nhân đảng viên tại các chi bộ xóm, tổ dân phố (mẫu số 

03); 

* Danh sách đã lập gửi về Ban chỉ đạo huyện thông qua cơ quan BHXH 

huyện để tổng hợp theo dõi: 

- Email: trungkhanh@caobang.vss.gov.vn 

- Hoặc qua hệ thống VNPT- Ioffice Đ/c Hồ Quang Huy, Phó Giám đốc 

BHXH huyện. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/9/2022. 

Trên cơ sở danh sách chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

các đơn vị lập và gửi về Ban chỉ đạo huyện, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán 

triệt tuyên truyền Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích 

cực tham gia cho Bản thân và Người thân trong gia đình hoặc vận động thân 

nhân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (nếu chưa được tham gia 

BHXH, BHYT) 

Đề nghị Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm phối 

hợp thực hiện đảm bảo gửi danh sách về Ban chỉ đạo huyện đúng thời gian nêu 

trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ban chỉ đạo 

huyện (qua BHXH huyện, cơ quan thường trực BCĐ: Đ/c Hồ Quang Huy, Phó 

Giám đốc, SĐT:0912013654) để được hướng dẫn thực hiện./.      

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- TT.Huyện ủy;  

- TT.HĐND huyện; 

- UBND huyện;  

- Lưu: VT, BHXH. 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Chu Thị Vinh 
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