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

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hanh phúc 
 

Số:         /UBND-KGVX 
 

Bình Phước, ngày    tháng     năm 2022 

V/v thực hiện chính sách pháp luật 

về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp 

trên địa bàn tỉnh năm 2022 

 

 

  

       Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND 

tỉnh về tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh 

về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh 

về thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;   

Để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu về độ bao phủ BHXH, BHYT năm 

2022,  

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 

524/SLĐTBXH-LĐVL ngày 30/3/2022, 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:  

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương 

tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về tăng 

cường phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh 

về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

giai đoạn 2021-2025 và các văn bản, quy định mới của Chính phủ, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về công tác BHXH, BHYT, BHTN.  

- Tăng cường công tác tham mưu UBND tỉnh về lĩnh vực BHXH, BHTN; 

phối hợp với sở, ngành chức năng, cơ quan BHXH tổ chức thanh tra, kiểm tra đối 

với các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN nhằm 
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khắc phục vi phạm trong việc thực hiện các chính sách pháp luật BHXH, BHYT, 

BHTN.  

- Đánh giá, rà soát những khó khăn vướng mắc và bất cập trong thời gian thực 

hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Phối 

hợp với Sở Tài chính, BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh 

xem xét, trình HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ đóng BHYT người dân tộc thiểu số bị 

cắt giảm thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố 

rà soát, phê duyệt danh sách các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chuyển 

cho cơ quan BHXH để làm cơ sở thực hiện cấp thẻ BHYT cho người dân theo quy 

định. 

2. Sở Tài chính: 

- Tham mưu, bố trí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện 

cho các nhóm đối tượng theo quy định của Luật BHYT, Luật BHXH.  

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh 

tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hỗ trợ mua thẻ BHYT, BHXH tự nguyện 

cho người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người yếu thế, người dân tộc 

thiểu số chưa có khả năng tự tham gia BHYT cho bản thân và gia đình bị tác động 

bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thường 

xuyên tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tuyên 

truyền chính sách, pháp luật về BHYT và giải quyết kịp thời những kiến nghị, tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, bảo 

đảm việc làm cho người lao động 

- Phối hợp trong liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu về đầu tư với Bảo hiểm xã 

hội tỉnh, các đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý người tham gia BHYT 

và thực thi chính sách BHYT. 

4. Sở Y tế  

- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT hướng tới sự hài lòng của người dân; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm 

quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ 

sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.  

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện công tác tuyên truyền phát 

triển người tham gia BHYT ngay tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT địa bàn đang 

hoạt động (giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT) một cách 

hiệu quả, có kế hoạch và có kết quả cụ thể báo cáo UBND tỉnh. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách BHYT; chỉ đạo các cơ sở giáo dục 
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xây dựng kế hoạch phát triển BHYT học sinh, sinh viên phấn đấu 100% học sinh, 

sinh viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo 

quy định của Luật Bảo hiểm y tế.  

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh  

- Phối hợp với các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người lao động về phát triển đối tượng 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với 

từng nhóm đối tượng và từng địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 

chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng mạng lưới tổ chức dịch 

vụ đại lý thu BHXH, BHYT tại cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân khi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.  

- Triển khai có hiệu quả thực hiện các chính sách của tỉnh về hỗ trợ đối tượng 

tham gia BHXH, BHYT theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp với Sở 

Giáo dục và Đào tạo trong triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, phấn 

đấu trong năm 2022 có 100% học sinh, sinh viên đang theo học trên địa bàn tỉnh 

tham gia BHYT; các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện tốt chính sách 

BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. 

7. Công an tỉnh 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã 

hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh và các đơn vị liên 

quan để theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi thông tin và phối hợp giải 

quyết các vấn đề về đình công, lãn công, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người 

lao động liên quan đến việc doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động bỏ trốn; không 

để phát sinh các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự tại các Khu công nghiệp, nơi 

tập trung đông người lao động nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan thanh tra, 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHYT tại các đơn vị sử 

dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh; tiến hành xử 

lý theo quy định pháp luật đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng, chiếm dụng, nợ 

đọng BHYT. 

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện theo phân 

cấp quản lý và thẩm quyền quy định. 

8. Cục Thuế tỉnh: Chia sẻ thông tin doanh nghiệp và người lao động quyết 

toán thuế hàng năm với Cơ quan BHXH làm căn cứ khai thác, phát triển các người 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN vào nội dung Thanh tra Thuế tại các đơn vị, doanh nghiệp.  

9. Sở Thông tin - Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí 

của tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chính 

sách BHXH, BHYT nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của chính sách 
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đến với mọi người dân, giúp người dân và doanh nghiệp được tiếp cận, hiểu rõ hơn 

về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính 

trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật về BHYT. 

- Phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội các chính sách pháp luật về 

BHXH, BHYT; phát động các phong trào hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phát động phong trào xây dựng các khu dân cư bao 

phủ BHXH, BHYT; vận động các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, xóm làng 

cùng chung tay hỗ trợ kinh phí để người dân có hoàn cảnh khó khăn được tham gia 

BHYT, BHXH tự nguyện nhằm giảm bớt khó khăn khi không còn tuổi lao động 

hoặc ốm đau, bệnh tật. 

11. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của 

pháp luật và các chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh Bình Phước đối với các 

đối tượng tham gia BHXH, BHYT.  

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, 

các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện các chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN với nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên, trưởng khu phố (thôn, 

ấp), hội viên các hội nhằm tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong nhân dân. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và UBND cấp xã trong 

tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT. Phát huy vai trò, 

trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT cấp huyện; thành lập 

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã để lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện công tác tốt công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn 

cấp xã; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu 

BHXH, BHYT ở cấp cơ sở. 

- Thực hiện chỉ tiêu độ bao phủ BHXH, BHYT ít nhất bằng mức được HĐND 

tỉnh thông qua hàng năm (theo phụ lục đính kèm); đồng thời thực hiện giao chỉ tiêu 

phát triển BHXH, BHYT cho các xã, phường, thị trấn; tại các xã nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao duy trì và nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đảm bảo 

số người tham gia BHYT hàng năm đạt từ 95% trở lên; mỗi xã, phường, thị trấn 

tùy theo quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội UBND cấp huyện giao chỉ tiêu 

phát triển BHXH tự nguyện, BHYT phù hợp; chỉ đạo UBND cấp xã phê duyệt 

danh sách hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình  

báo cáo UBND cấp huyện để chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tại địa 

phương phối hợp với cơ quan BHXH cấp huyện để tuyên truyền, vận động tham 

gia BHYT. 
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- Phát động phong trào thi đua mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tham 

gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện cho thân nhân người lao động theo tinh 

thần Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế 

hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh. 

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách của tỉnh về hỗ trợ đối tượng 

tham gia BHYT tự nguyện theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 của HĐND tỉnh và chính sách hỗ trợ đóng BHYT theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 2856/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh 

khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT; Công văn số 3949/UBND-KGVX 

ngày 30/12/2019 về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh 

viên có hoàn cảnh khó khăn; Công văn số 2761/UBND-KGVX ngày 11/8/2020 và 

Công văn số 453/UBND-KGVX ngày 05/01/2021 về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ 

BHYT cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia 

BHYT. 

- Quan tâm bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực 

ngoài NSNN để hỗ trợ thêm cho người lao động khu vực phi chính thức tham gia 

BHXH tự nguyện và người dân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham 

gia BHYT. Đối với những địa phương bố trí được kinh phí thì trình HĐND cấp 

huyện ban hành chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người dân 

theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT.  

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- LĐVP, Phòng KGVX; 

- Lưu: VT (Ch-LĐ61). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Trần Tuyết Minh 
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PHỤ LỤC 

Chỉ tiêu thực hiện độ bao phủ BHYT năm 2022 

 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 
(Ban hành Kèm theo Công văn số       /UBND-KGVX ngày      /       /2022 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022) 

 

STT Đơn vị 

Chỉ tiêu độ bao phủ 

BHYT năm 2022 

(%) 

Ghi chú 

1 Thành phố Đồng Xoài 95  

2 Huyện Bù Gia Mập 92  

3 Huyện Lộc Ninh 92  

4 Huyện Bù Đốp 92  

5 Huyện Hớn Quản 92  

6 Huyện Đồng Phú 92  

7 Huyện Bù Đăng 92  

8 Huyện Chơn Thành 93  

9 Thị xã Bình Long 92  

10 Thị xã Phước Long 92  

11 Huyện Phú Riềng 92  
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