UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 251 /KH-BHXH

Trùng Khánh, ngày 9 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Đợt ra quân cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH
tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2022”
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 thông báo số 242/TB-BCĐ ngày 09/8/2022
của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện về việc Thông báo
Kết luận tại Hội nghị Sơ kết công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 5 tháng cuối năm 2022; Hướng
dẫn số 1283/HD-UBND ngày 15/08/2022 về việc Hướng dẫn Thủ tục đăng ký
tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các chức danh không chuyên trách
cấp xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trùng Khánh;
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, Ban chỉ đạo thực
hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Trùng Khánh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ
đạo huyện) xây dựng kế hoạch tổ chức “Đợt ra quân cao điểm tuyên truyền phát
triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện
Trùng Khánh năm 2022” như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT trong đó trọng tâm là Nghị quyết số
28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách
chính sách BHXH (Nghị quyết số 28), Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới
(Nghị quyết số 20), qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ
đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn
thể Nhân dân. từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân,
chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn
định cuộc sống.
- Phát huy vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách
BHXH, BHYT cấp huyện, cấp xã trong tuyên truyền vận động người dân tham
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gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tăng nhanh số người tham gia
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
2. Yêu cầu
- Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn và đến
cấp tổ, xóm.
- Các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ
sở nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật
BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được UBND tỉnh,
BHXH tỉnh Cao Bằng và UBND huyện giao, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT
toàn dân.
- Hình thức truyền thông, vận động phải trực quan, sinh động, ấn tượng để
người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung truyền thông đảm bảo đúng theo quy định
của pháp luật về BHXH, BHYT; bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị
quyết số 28 và Nghị quyết số 20, trong đó nêu bật được ý nghĩa, quyền và lợi ích
khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
- Xác định các nhóm chủ thể truyền thông phù hợp, trong đó tập trung
vào các nhóm chủ thể tiềm năng như cán bộ không chuyên trách cấp tổ, xóm,
thân nhân cán bộ đang công tác, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ
trang trại, thợ thủ công, lao động trong các hợp tác xã, làng nghề truyền
thống; người làm nghề tự do có thu nhập như buôn bán, kinh doanh cá thể,
tiểu thương, chủ nhà trọ; nhóm người lao động dừng tham gia BHXH bắt
buộc đang bảo lưu thời gian,… để phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT hộ gia đình.
- Việc triển khai thực hiện đợt ra quân phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả,
tiết kiệm; thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
II. MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Đối với thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT
cấp huyện, cấp xã
Mỗi đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phấn đấu vận
động ít nhất 01 người tham gia BHXH tự nguyện hoặc BHYT hộ gia đình (Các
thành viên BCĐ huyện gửi danh sách đã vận động đăng ký tham gia về BHXH
huyện; Các thành viên BCĐ xã gửi về UBND xã để tổng hợp chung và gửi về
BHXH huyện trước 28/12/2022).
2. Đối với Bưu điện huyện Trùng Khánh, Bưu điện Trà Lĩnh
Trong đợt ra quân cao điểm từ nay đến hết năm 2022, phấn đấu phát triển
được 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện, 680 người tham gia BHYT hộ gia
đình theo chỉ tiêu được Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh giao.
3. Đối với Viettel huyện Trùng Khánh
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Trong đợt ra quân cao điểm từ nay đến hết năm 2022, phấn đấu phát triển
được 250 người tham gia BHXH tự nguyện, 230 người tham gia BHYT hộ gia
đình theo chỉ tiêu được BHXH tỉnh và Viettel tỉnh giao.
4. Đối với UBND các xã, thị trấn:
Phấn đấu trong đợt ra quân cao điểm, số người tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT hộ gia đình phải phát triển được theo Lịch ra quân tại từng địa
bàn cụ thể như sau:

STT

UBND các xã, thị trấn

Lịch tổ chức
ra quân

Chỉ tiêu phát triển
người tham gia
BHXH tự nguyện
(người)

Chỉ tiêu phát triển
người tham gia
BHYT hộ gia đình
(người)

1

UBND TT Trà Lĩnh

15/9

90

2

UBND xã Ngọc Khê

16/9

70

3

UBND xã Đình Phong

19/9

70

4

UBND xã Cao Chương

20/9

90

5

UBND xã Đàm Thủy

21/9

90

6

UBND xã Quang Hán

27/9

80

7

UBND xã Phong Châu

29/9

70

8

UBND xã Xuân Nội

03/10

60

9

UBND xã Trung Phúc

05/10

70

10

UBND xã Tri Phương

07/10

60

11

UBND xã Khâm Thành

10/10

70

12

UBND xã Quang Trung

12/10

70

13

UBND xã Lăng Hiếu

14/10

70

14

UBND xã Đức Hồng

17/10

90

15

UBND xã Quang Vinh

19/10

60

16

UBND xã Chí Viễn

21/10

90

17

UBND xã Phong Nặm

24/10

70

18

UBND xã Đoài Dương

26/10

100

19

UBND xã Ngọc Côn

28/10

70

20

UBND xã Cao Thăng

02/11

90

21

UBND TT Trùng Khánh

04/11

120

260

1.650

750

Cộng:

III. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

180

90

220
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1. Chủ đề truyền thông
“Toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Vì lợi ích bản
thân, gia đình và cộng đồng”.
2. Nội dung truyền thông
Truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quyền, lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh
mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước khi tham gia BHXH tự nguyện,
BHYT hộ gia đình; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần…
3. Thông điệp truyền thông
- Toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Vì lợi ích bản thân,
gia đình và cộng đồng.
- Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình.
- Bảo hiểm xã hội cho tất cả mọi người.
- Tham gia bảo hiểm xã hội - Đóng góp hôm nay, để dành tương lai.
- Tham gia bảo hiểm xã hội là bảo vệ cuộc sống của mỗi gia đình.
- Bảo hiểm xã hội tự nguyện - chính sách an sinh vì hạnh phúc mọi gia đình.
- Bảo hiểm xã hội tự nguyện - điểm tựa an vui tuổi già.
- Bảo hiểm xã hội tự nguyện vì quyền lợi hưu trí của người lao động tự do.
- Hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau,
bệnh tật.
- Bảo hiểm y tế - tấm thẻ vàng hỗ trợ bạn khi không may gặp tai nạn rủi
ro, bệnh hiểm nghèo.
IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Tổ chức Lễ phát động ra quân và Hội nghị tuyên truyền chính sách
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn
- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 theo lịch ra quân tại UBND các xã, thị trấn.
- Địa điểm: Hội trường UBND các xã, thị trấn.
- Thành phần:
+ Thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện được phân công phụ trách UBND các
xã, thị trấn tại Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT
huyện Trùng Khánh.
+ Thường trực Đảng ủy, HĐND xã, thị trấn;
+ Lãnh đạo UBND xã, thị trấn;
+ Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã, thị trấn.
+ Cán bộ công chức và cán bộ bán chuyên trách cấp xã.

5

+ Cán bộ không chuyên trách cấp xóm, tổ dân phố.
+ Lãnh đạo BHXH và Bưu điện, Viettel;
+ Các viên chức, nhân viên của BHXH và Bưu điện, Viettel huyện;
+ Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện.
+ 60 Người dân chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do
UBND xã, thị trấn lựa chọn mời dự.
2. Tổ chức hoạt động cổ động, diễu hành, tuyên truyền lưu động
- Thực hiện tuyên truyền lưu động, cổ động, diễu hành bằng phương tiện ô
tô và xe máy có gắn các thông điệp truyền thông (đội tuyên truyền lưu động gồm
01 xe ô tô chuyên dùng của Bưu điện và 10 xe máy).
- Thời gian: Dự kiến từ 8h30 (Sau Lễ phát động ra quân tại UBND xã, thị trấn)
- Địa điểm xuất phát: Sân UBND xã, thị trấn hoặc địa điểm thuận lợi do
UBND xã, thị trấn lựa chọn.
- Địa bàn tuyên truyền lưu động: các cung đường trên địa bàn toàn xã, thị trấn
- Thành phần: Bưu điện, BHXH và Đoàn viên thanh niên xã, thị trấn;
3. Tuyên truyền, tư vấn trực tiếp và vận động người dân tham gia BHXH
tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa bàn các xóm, tổ dân phố.
- Thời gian: bắt đầu từ 13h30 đến 17h30 ngày ra quân.
- Thành phần tham gia:
+ Cán bộ công chức cấp xã, thành viên BCĐ cấp xã.
+ Đại lý thu BHXH, BHYT tại xã, thị trấn.
+ Cán bộ không chuyên trách các tổ, xóm
+ Viên chức, nhân viên của BHXH huyện, Bưu điện, Viettel.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của UBND xã, thị trấn và nguồn kinh
phí chi tuyên truyền của BHXH huyện.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện
Các thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách các xã, thị trấn chủ
động nắm bắt tình hình chuẩn bị tổ chức Lễ ra quân và Hội nghị tuyên truyền tại
xã, thị trấn.
Căn cứ theo Lịch tổ chức Lễ ra quân tại các xã, thị trấn đến dự và chỉ đạo
lễ ra quân, phát biểu quán triệt tại buổi Lễ và Hội nghị tuyên truyền chính sách
BHXH, BHYT.
Nắm bắt tình hình, kết quả phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong
ngày ra quân tại xã, thị trấn để báo cáo Trưởng ban chỉ đạo và BHXH huyện - cơ
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quan thường trực ban chỉ đạo (trước 18h00 ngày ra quân). Kết thúc đợt ra
quân báo cáo kết quả phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tại xã,
thị trấn được giao phụ trách gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp
báo cáo UBND huyện (trước ngày 28/12/2022)
2. BHXH huyện
- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ
chức đợt ra quân cao điểm đạt chất lượng, hiệu quả.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền
về chính sách BHXH, BHYT và các nội dung liên quan trước, trong và sau đợt
ra quân.
- Cung cấp dữ liệu danh sách hộ gia đình, danh sách tiềm năng chưa tham
gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện cho UBND các xã, thị trấn để xác định đối
tượng, địa bàn trọng điểm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT hộ gia đình.
- Chuẩn bị tài liệu tuyên truyền; Báo cáo viên tại Hội nghị tuyên truyền;
Phân công viên chức, người lao động chia nhóm nhỏ cùng với UBND các xã, thị
trấn, Bưu điện, Viettel tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại các hộ gia đình.
- Hỗ trợ một phần kinh phí cho UBND xã, thị trấn để tổ chức các hoạt
động tuyên truyền theo quy định.
- Chịu trách nhiệm phân nhóm, tổ tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn các
xã, thị trấn (trên cơ sở danh sách của UBND xã, thị trấn và cơ quan Bưu điện,
Viettel gửi về BHXH huyện)
- Tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo huyện, BHXH tỉnh về kết quả triển khai
Kế hoạch tổ chức đợt ra quân cao điểm.
3. Bưu điện huyện, Bưu điện Trà Lĩnh và Viettel huyện:
Cơ quan Bưu điện bố trí xe ô tô tuyên truyền lưu động tại địa bàn các xã,
thị trấn.
Phân công và Gửi danh sách nhân viên tham gia tuyên truyền trực tiếp tại
địa bàn các xã, thị trấn theo lịch ra quân, gửi danh sách về BHXH huyện trước
ngày ra quân để phân tổ, nhóm tuyên truyền.
4. Trung tâm Văn hóa và truyền thông:
- Tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trong suốt đợt ra
quân cao điểm từ tháng 9 đến tháng 12/2022.
- Cử phóng viên đến ghi hình và đưa tin về các hoạt động trong Buổi Lễ
ra quân và Hội nghị tuyên truyền tại các xã, thị trấn.
5. UBND các xã, thị trấn
- Xác định đối tượng, địa bàn trọng điểm tuyên truyền và tổ chức tuyên
truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong
đợt ra quân đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (các xã, thị trấn chưa đạt chỉ
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tiêu so với kế hoạch sẽ tổ chức các cuộc tuyên truyền trực tiếp sau ngày ra
quân đảm bảo đạt 100% kế hoạch giao trước ngày 28/12/2022);
- Thường xuyên tuyên truyền các nội dung về chính sách BHXH tự
nguyện, BHYT hộ gia đình trên hệ thống loa truyền thanh của xã, xóm (file phát
thanh do BHXH huyện cung cấp).
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Lễ ra quân và Hội
nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại xã, thị trấn.
- Gửi Giấy mời các thành phần tham dự Lễ ra quân, Hội nghị tuyên truyền
theo lịch đã ban hành.
- Lựa chọn mời đối tượng tiềm năng tại các xóm, tổ đến tham dự Hội nghị
tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT (60 người).
- Giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên chuẩn bị 10 xe máy tuyên truyền
lưu động tại địa bàn xã, thị trấn trong ngày Lễ ra quân.
- Gửi danh sách cán bộ, công chức và trưởng các đoàn thể xã, xóm thực
hiện nhiệm vụ tuyên truyền trực tiếp về BHXH huyện trước 01 ngày để theo dõi,
phân nhóm, ghép tổ trong buổi chiều ngày ra quân.
- Tổng hợp kết quả phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT
hộ gia đình của các thành viên BCĐ xã, thị trấn và UBND xã, thị trấn trong
ngày Lễ ra quân (trước 18h00 ngày ra quân) và cả đợt ra quân (trước
28/12/2022) về BHXH huyện theo dõi, tổng hợp.
Trên đây là Kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện về tổ chức “Đợt ra quân cao
điểm tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2022”. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong
quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo
huyện (qua BHXH huyện: Đ/c Hồ Quang Huy, Phó giám đốc BHXH huyện,
SĐT: 0912013654) để được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- BHXH tỉnh, Sở TT&TT;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Thành viên Ban chỉ đạo huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Bưu điện huyện, Bưu điện Trà Lĩnh;
- Trung tâm VH&TT huyện;
- Lưu: VT, BHXH.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Chu Thị Vinh
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PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC VÀ CÁC XÃ, THỊ TRẤN
STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LĨNH VỰC/ XÃ, THỊ TRẤN

1

Nông Văn Bộ

Trưởng Ban

Phụ trách chung

2

Chu Thị Vinh

Phó Trưởng ban TT

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện của các thành viên BCĐ

3

Lâm Thị Minh Hồng

Ủy viên Thường
trực

Cơ quan thường trực BCĐ

4

Lý Văn Hoan

Ủy viên

Xã Ngọc Khê

5

Lục Thị Lương

Ủy viên

Xã Đức Hồng

6

Đinh Mạnh Thắng

Ủy viên

Xã Xuân Nội

7

Lã Thị Phương

Ủy viên

Xã Quang Trung

8

Ngô Thị Bình

Ủy viên

Xã Trung Phúc

9

Phương Ngọc Báu

Ủy viên

10

Bế Tuấn Minh

Ủy viên

11

Nông Văn Tùng

Ủy viên

12

Lục Văn Cù

Ủy viên

13

Bế Trường Sơn

Ủy viên

Xã Cao Thăng
Điều tra, xác minh, xử lý tội phạm
trong lĩnh vực BHXH, BHYT
Xét xử đối với các pháp nhân, cá
nhân có hành vi vi phạm
Truy tố đối với các pháp nhân, cá
nhân có hành vi vi phạm
Xã Phong Nặm

14

Triệu Xuân Trình

Ủy viên

Xã Tri Phương

15

Bế Hải Long

Ủy viên

Xã Quang Vinh

16

Nông Ngọc Tân

Ủy viên

Xã Ngọc Côn

17

Lê Cao Sơn

Ủy viên

Xã Chí Viễn

18

Lưu Nhật Tam

Ủy viên

Thị trấn Trùng Khánh

19

Phùng Thị Thu

Ủy viên

Thị Trấn Trà Lĩnh

20

Hoàng Văn Sóng

Ủy viên

Xã Khâm Thành

21

Lê Xuân Thọ

Ủy viên

Xã Cao Chương

22

Lục Minh Tuấn

Ủy viên

Thẩm định văn bản của Ban Chỉ đạo

23

Nông Quốc Hoàn

Ủy viên

Xã Lăng Hiếu

24

Nông Văn Cánh

Ủy viên

Xã Đàm Thủy

25

Nguyễn Văn Khoa

Ủy viên

Xã Đoài Dương

26

Hoàng Văn Tâm

Ủy viên

Xã Phong Châu

27

Lục Thị Tuyên

Ủy viên

Xã Quang Hán

28

Nông Xuân Kiên
Ủy viên
Xã Đình Phong
---------------------------------

